


 

UVOD 
 
Državni zbor kot najvišja predstavniška in zakonodajna institucija v Republiki Sloveniji, ki 
opravlja tudi vse ostale funkcije sodobnega parlamenta, izvaja večji del svojih pristojnosti na 
rednih in izrednih sejah. Seje javnost lahko spremlja v dvorani ali preko televizijskih in spletnih 
prenosov. 
  
Vsebina sej pa postane pregledno dostopna v obliki sejnih zapisov.  
  
Državni zbor vsako sejo zvočno posname. Simultano ob zvočnem zajemanju nastaja besedilo, 
ki je na spletu dostopno s približno polurnim zamikom. V uredništvu sejnih zapisov se ob 
poslušanju zvočnega posnetka preveri avtentičnost zapisanega, besedilo pa se uredi v skladu s 
strokovnimi merili prenosa govorjene besede v zapisano. Takšno preverjeno in jezikovno 
urejeno besedilo na spletnem naslovu zamenja prvi zapis. 
 
Besedilo celotne seje se izda tudi v publikaciji Sejni zapisi Državnega zbora. Sejni zapisi 
vsebuje dnevni red, sprejet na seji Državnega zbora, kazalo, iz katerega je razviden potek seje 
in v katerem so točke dnevnega reda in govorniki, osrednji del je besedilo seje, zapisano v prvi 
osebi, na koncu pa je dodan še indeks govornikov.  
 
Sejni zapisi so zgodovinski dokument in vir za preučevanje parlamentarne zgodovine, tradicije, 
predstavniške demokracije in jezikovne kulture. 
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DNEVNI RED 9. SEJE 
 
1. točka dnevnega reda: VPRAŠANJA POSLANK IN POSLANCEV 
 
1.A točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNEM ODVZEMU OSEBKOV 
VRST RJAVEGA MEDVEDA (Ursus arctos) IN VOLKA (Canis lupus) IZ NARAVE (ZIOMVN), 
NUJNI POSTOPEK, EPA 647-VIII 
 
2. točka dnevnega reda: PREDLOG DOPOLNITVE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 
(PoDZ-1F), SKRAJŠANI POSTOPEK, EPA 477-VIII 
 
3. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1A), SKRAJŠANI 
POSTOPEK, EPA 504-VIII 
 
4. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O OSEBNEM IMENU (ZOI-1A), SKRAJŠANI POSTOPEK, EPA 528-VIII 
 
5. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O VOZNIKIH (ZVoz-1B), DRUGA OBRAVNAVA, EPA 497-VIII 
 
6. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ENERGETSKEGA ZAKONA (EZ-1B), DRUGA OBRAVNAVA, EPA 571-VIII 
 
7. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O 
NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH (ZNVP-1B), DRUGA OBRAVNAVA,  
EPA 540-VIII 
 
8. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SOCIALNI 
VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOREJO IN UPRAVNEGA 
DOGOVORA ZA IZVAJANJE SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO 
SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOREJO (BKRSSV), EPA 1870-VI 
 
9. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O SODELOVANJU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE 
(ZSDZVZEU-D), PRVA OBRAVNAVA, EPA 577-VIII 
 
10. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O MEDNARODNI ZAŠČITI (ZMZ-1A), PRVA OBRAVNAVA, EPA 606-VIII 
 
11. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O OBRAMBI 
(ZObr-F), PRVA OBRAVNAVA, EPA 608-VIII 
 
12. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-L),  
PRVA OBRAVNAVA, EPA 634-VIII 
 
13. točka dnevnega reda: ŠTIRIINDVAJSETO REDNO LETNO POROČILO VARUHA 
ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2018, EPA 420-VIII 
 
14. točka dnevnega reda: POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE 
SLOVENIJE O IZVAJANJU NALOG DRŽAVNEGA PREVENTIVNEGA MEHANIZMA PO 
OPCIJSKEM PROTOKOLU H KONVENCIJI OZN PROTI MUČENJU IN DRUGIM KRUTIM, 
NEČLOVEŠKIM ALI PONIŽEVALNIM KAZNIM ALI RAVNANJU ZA LETO 2018, EPA 421-VIII 
 
15. točka dnevnega reda: PREDLOG RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU 
PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA KRIMINALITETE ZA OBDOBJE 2019–2023  
(ReNPPZK19–23), EPA 562-VIII 
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16. točka dnevnega reda: MANDATNO-VOLILNE ZADEVE 
 
Potrditev izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament,  
EPA 640-VIII 
 
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in 
socialnem sodišču v Ljubljani, EPA 605-VIII 
 
Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču 
na Ptuju, EPA 617-VIII 
 
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem 
sodišču v Mariboru, EPA 646-VIII 
 
Predlog za imenovanje informacijske pooblaščenke, EPA 639-VIII 
 
Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, EPA 642-VIII 
 
Predlog za imenovanje članov Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, EPA 623-VIII 
 
Predlog sklepa o imenovanju predsednika in prenehanju funkcije namestnika predsednika 
Državne volilne komisije, EPA 658-VIII 
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Državni zbor 

VIII. mandat 
 
9. seja 
 17., 18., 19. in 20. junij 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 17. junija 2019 ob 12. uri. 

 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci, gospe in gospodje!   
 Začenjam 9. 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: 
mag. Bojana Muršič, Matjaž Nemec, Marijan 
Pojbič, Ferenc Horváth, Jurij Lep, Nataša Sukič, 
Violeta Tomić, Felice Žiža, Zmago Jelinčič 
Plemeniti in Lidija Divjak Mirnik od 14. ure dalje. 
 Na sejo sem vabil predsednika Vlade, 
ministrice in ministre ter generalnega sekretarja 
Vlade k 1. točki dnevnega reda, varuha 
človekovih pravic gospoda Petra Svetino k 13. in 
14. točki dnevnega reda, predstavnika Državne 
volilne komisije, predstavnika Sodnega sveta, 
predstavnika Urada predsednika Republike in 
kandidata za sodnika Ustavnega sodišča dr. 
Roka Čeferina k 16 točki dnevnega reda ter 
predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega 
reda.  
 Še enkrat, spoštovane in spoštovani, 
lep pozdrav! 
 
 Prehajamo na določitev dnevnega 
reda 9. seje Državnega zbora.  

 Predlog dnevnega reda ste prejeli v 
petek, 7. junija 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 za širitev dnevnega reda seje. Vlada 
Državnemu zboru predlaga, da dnevni red 9. 
seje razširi z naslednji točko: Predlog zakona o 
interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega 
medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz 
narave (ZIOMVN), nujni postopek. Predlog za 
širitev ste prejeli s predlogom zakona v sredo 
12. junija 2019.  
 Želi predstavnik Vlade obrazložiti 
predlog za širitev?  
 Izvolite, gospod minister. 

SIMON ZAJC: Hvala, gospod predsednik. 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!  
 V skladu s prvim odstavkom 143. člena 
Poslovnika Državnega zbora predlagamo 
obravnavo in sprejetje zakona o interventnem 
odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka 
iz narave po nujnem postopku, saj je sprejetje 
zakona potrebno, da se preprečijo težko 
popravljive posledice, ki nastajajo državljanom. 
Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst 
rjavega medveda in volka iz narave je bil 
pripravljen zaradi posledic, ki nastajajo zaradi 
sodnega zadržanja odstrela za namen 
upravljanja populacije, kar je privedlo do 
povečanja gostote obeh vrst, tako rjavega 
medveda kot tudi volka, do te mere, da so te 
živali v zadnjem obdobju spremenile način 
obnašanja, kar predstavlja neposredno grožnjo 
za prebivalce in njihovo premoženje.  
 Vrsti sta v ugodnem stanju in trend rasti 
populacije je bil v zadnjih letih izrazit. Današnje 
situacije se ne da več reševati le z izjemnimi 
odstreli po odločbah, ker se s temi odstreli ne 
vpliva dovolj na uravnavanje velike gostote 
populacij. Dejstvo je, da v kolikor se ne bo takoj 
začela uravnavati velika gostota populacij, bosta 
le-ti še naprej rasli in zelo verjetno povzročali 
vse večje škode tudi v naseljih. Ob stalnem 
kontaktu z ljudmi se velike zveri lahko na ljudi v 
relativno kratkem času navadijo in ljudi ob 
neizvajanju odstrela ne dojemajo več kot 
grožnjo, se vse bolj pojavljajo tudi v naseljih in 
površinah, kjer najlažje pridejo do hrane. Ob 
takšni situaciji obstaja zelo visoka realna 
bojazen napada živali na človeka.  
 Zaradi navedenega predlagamo 
sprejetje zakona po nujnem postopku in širitev 
seje državne zbora za obravnavo to točke. 
Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister, za obrazložitev. 
 Želite besedo predstavniki poslanskih 
skupin? Ne. Hvala. 
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 S tem zaključujem predstavitev stališč 
o predlogu za širitev in prehajamo na odločanje. 
Poslanke in poslance prostim, da preverite 
delovanje glasovalnih naprav. Odločamo o 
predlogu za širitev dnevnega reda. 
  Glasujemo. Prekinjam. Prosim, da 
preverite kartice še enkrat. Ali dela sedaj? Da.. 
Glasujemo o širitvi dnevnega reda 9. redne seje.  
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 69, proti 7. 
 (Za je glasovalo 69.) (Proti 7.) 
 Ugotavljam, da je predlog za širitev 
sprejet.  
 
 V skladu s časovnim potekom seje 
zbora bomo to obravnavali kot 1.A točko v 
četrtek, 20. junija 2019.  
 S tem prehajamo, spoštovane poslanke 
in spoštovani poslanci, na določitev dnevnega 
reda v celoti. Zboru predlagam, da za današnjo 
sejo določi dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem 
ter s sprejeto dopolnitvijo.  
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 72, proti 4. 
 (Za je glasovalo 72.) (Proti 4.) 
 Ugotavljam, da je dnevni red 9. 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 53 
poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja 
poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. 
členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. 
členom Poslovnika Državnega zbora ter 
dogovorom vodij poslanskih skupin z dne 13. 
novembra 2018.  
 Na prva tri vprašanja poslancev 
opozicije, na vprašanje poslanca Poslanske 
skupine Levica ter na vprašanje poslanca 
vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik 
Vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za 
postavitev vprašanja na voljo tri minute. 
Predsednik Vlade, ministrice in ministri ter 
generalni sekretar Vlade odgovorijo na 
vprašanja v največ petih minutah. Če je 
vprašanje postavljeno več ministrom, imajo vsi 
skupaj na razpolago pet minut za odgovor. 
Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, 
lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa 
postaviti dodatnega vprašanja. Poslanke in 
poslance prosim, da ste na to pozorni. 
Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora 
poslanec predstavi v dveh minutah, dopolnitev 
odgovora pa sme trajati največ tri minute. 
Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko 
zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava 
o odgovoru predsednika Vlade, ministrice, 
ministra ali generalnega sekretarja Vlade. O tem 
odloči Državni zbor brez razprave in obrazložitve 
glasu. Ob tem vas še posebej opozarjam, da je 
treba takšen predlog izrecno podati in se pri tem 
osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa 

postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko 
razpravo v zvezi s postavljanjem vprašanj.  
 V primeru, da poslanec na postavljeno 
vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu 
morajo predsednik Vlade, ministrica, minister ali 
generalni sekretar Vlade v 30 dneh predložiti 
pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, 
na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da 
vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bom 
vprašanje uvrstil na naslednjo redno sejo 
Državnega zbora.  
 V zvezi s to točko so se za danes 
opravičili: minister za zunanje zadeve dr. Miro 
Cerar; ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti mag. Ksenija 
Klampfer ter minister za finance dr. Andrej 
Bertoncelj.  
 Na e-klopi je objavljen pregled 
poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem 
roku ni bilo odgovorjeno. Prehajamo na 
postavitev poslanskih vprašanj. Na prvih pet 
vprašanj bo odgovarjal predsednik Vlade 
gospod Marjan Šarec.  
 Poslansko vprašanje mu bo prvi 
postavil gospod Blaž Pavlin.  Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani predsednik 

Vlade! Minister vaše vlade, minister za 
izobraževanje, znanost in šport na hrbtih staršev 
in njihovih otrok, vključenih v nevladne osnovne 
šole in vrtce, izigrava vsa načela pravna države. 
V Novi Sloveniji menimo, da novela zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanje, ki jo je Vlada 6. junija sprejela, 
izigrava odločbo Ustavnega sodišča, saj predlog 
ne določa enakega financiranja vseh 
javnoveljavnih programov v osnovnih šolah. S 
predlagano novelo se povzroča nova 
neustavnost. Poleg tega se je pretekli teden 
zaključila javna razprava glede predlogov 
sprememb zakona o vrtcih. Oba zakona 
povzročata nemir in ogorčenje staršev ter 
njihovih otrok, ki obiskujejo te osnovne šole in 
vrtce. Sprašujejo se, s čim so si zaslužili takšno 
ravnanje.  
 Spoštovani predsednik Vlade, 
sprašujem vas:  
 Kaj boste storili, da zaščitite to 
manjšino v naši državi, ki so ji že leta kršene 
pravice?  
 Kako boste poskrbeli, da se v 
najkrajšem možnem času resnično brez 
izigravanja izvrši odločba Ustavnega sodišča 
glede enakega financiranja vseh javnoveljavnih 
osnovnošolskih programov? 
 Kako boste poskrbeli, da bo tem 
otrokom in staršem povrnjena vsa materialna 
škoda zaradi leta trajajočega nevzdržnega 
kršenja ustave zaradi neizvršitve odločbe 
Ustavnega sodišča? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vprašanje.  
 Gospod predsednik Vlade, beseda je 
vaša. Izvolite.  
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MARJAN ŠAREC: Hvala za vprašanje, 

spoštovani poslanec.  
 Najprej naj za uvod spomnim na nekaj 
dejstev, in sicer dejstev iz Ustave, iz Zakona o 
osnovni šoli in iz te zadnje odločbe Ustavnega 
sodišča, ki jo po zagotovilih ministra Jerneja 
Pikala predlagana novela zakona dosledno 
uresničuje. Javne osnovne šole so pa zakonu 
dolžne zagotavljati tako obvezni kot razširjeni 
program in v tem sklopu je med drugim 
zakonsko zapovedanih kar 18 obveznih 
predmetov. Nasprotno pa zasebne osnovne šole 
program določijo s svojimi akti. Dolžne so 
zagotavljati pouk iz zgolj devetih obveznih 
predmetov, razširjeni program pa zanje, četudi 
ga večinoma zagotavljajo, ni obvezen. Zakon jih 
k temu tudi ne zavezuje. Zakaj izpostavljam te 
razlike med obveznim in razširjenim 
programom? Zato ker na besedi »obvezno« 
temelji tudi odločba Ustavnega sodišča.  
 V izogib očitkom, da govorim na pamet 
se bom naslonil na zapise ustavnih sodnikov. 
Recimo, 20. točka, navajam: »… se mora iz 
javnih sredstev financirati tisto osnovnošolsko 
izobraževanje, ki je za učence obvezno.« Konec 
navedka. Poudarjam, »ki je za učence 
obvezno«. In nekaj stavkov naprej ista 20. točka 
odločbe, navajam: »Drugi odstavek 57. člena 
Ustave zato učencem zagotavlja pravico do 
brezplačnega obiskovanja obveznega 
javnoveljavnega programa.« Konec navedka. 
Spet poudarjam besedo »obveznega«. Skratka, 
o razširjenem programu v odločbi Ustavnega 
sodišča ni govora. Ustavna odločba govori o 
obveznem programu, o razširjenem ne. Obvezni 
program bo zakonsko novelo, ki jo je pripravil 
minister Jernej Pikalo, tudi v zasebnih šolah 
financiran stoodstotno. Tako kot v javnih. Pravni 
položaj pobudnikov ustavne presoje se ne bo 
poslabšal. Novela namreč predvideva ustrezno 
prehodno obdobje.  
 Predlog zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja je sedaj v 
parlamentarnem postopku in seveda boste 
opravili tudi splošno razpravo. Vedno so možni 
tudi amandmaji. Zdajšnja različica besedila 
najbrž ni čisto dokončna. Minister pa zagotavlja, 
da ta predlog zakona sledi ustavni odločbi. Če 
bo se kaj pokazalo tekom razprave, je to vedno 
možno. Je pa treba spomniti, da je neko drugo 
ustavno sodišče naredilo točno diametralno 
nasprotno sodbo. Ponavljam, razprava bo in 
minister zagotavlja, da je to v skladu. Če pa se 
sprejme kakšen amandma, bo pač drugače. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade. 
 Gospod poslanec, želite dopolnitev? 
Izvolite 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani predsednik 

Vlade! Sklepam, da ste seznanjeni z mnenjem 
Službe Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo glede zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, 
objavljenem 22. maja 2019, ki med drugim 
opozarja, citiram: »V zvezi s predlaganim tretjim 
odstavkom spremenjenega 86. člena zakona 
opozarjamo, da bodo pobudniki, ki so s prejšnjo 
pobudo uspeli, s predlagano ureditvijo 
financiranja zasebnih osnovnih šol v slabšem 
pravnem položaju, kot so v skladu z veljavno 
ureditvijo, zaradi katere so na Ustavno sodišče 
pobudo vložili.« Pomisleke ima tudi glede 
predlaganega petega odstavka spremenjenega 
86. člena zakona, ki določa, da se zasebnim 
šolam, razen osnovnim šolam, za izvedbo 
programa zagotavlja 85 % sredstev, ki jih država 
oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje 
programa javne šole. Takšna ureditev postavlja 
zasebne šole v neenak položaj, pri tem pa ni 
predvidenega nobenega pravno utemeljenega 
razloga za to. Zapisali so tudi, da čeprav država 
zagotavlja tudi nadaljnje izobraževanje, pa je le 
za osnovnošolsko izobraževanje v Ustavi 
določeno, da je obvezno in se financira iz javnih 
sredstev, kar je argument v prid dejstvu, da se 
zasebno osnovnošolsko izobraževanje ne more 
financirati v manjšem obsegu.  
 Kako ste lahko tako jasno mnenje svoje 
zakonodajne službe spregledali v postopku 
obravnave predloga zakona na Vladi?  
 Če pa ga niste spregledali, zakaj ste ga 
ignorirali in zakon na Vladi sprejeli?  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod predsednik Vlade, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Kot sem rekel, ministrstvo 

zagotavlja, da ta predlog zakona uresničuje 
ustavno odločbo. Odgovarja pa tudi, da je 
pomislek za to točko na mestu, vendar se ta 
zakon osredotoča samo na financiranje 
zasebnih osnovnih šol, ker so bile le-te predmet 
presoje. Takšna je utemeljitev ministrstva. Še 
enkrat pa povem, da je možno vložiti tudi kakšen 
amandma in tekom razprave je možno zadevo 
še kaj spremeniti. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.   
 Gospod poslanec, imate postopkovni 
predlog? Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani predsednik 

Vlade, s sprejetjem novele ZOFVI na Vladi ste 
prevzeli nase veliko odgovornost za vse 
posledice tega dejanja. Starši so ogorčeni, da se 
lahko v 21. stoletju sredi Evrope zgodi takšen 
napad na pravno državo in takšen poizkus 
diskriminacije manjšine. Namesto da bi vsi 
skupaj uveljavili ukrepe za krepitev civilne 
družbe za več strpnosti in spoštovanja v naši 
družbi, so otroci, vključeni v nevladne osnovne 
šole, in njihovi starši grobo napadeni s strani 
nosilcev oblasti. Kot da to še ni dovolj, je 
napovedana še sprememba Zakona o vrtcih, ki 
bo nov udarec otrokom in staršem. Otroci 
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potrebujejo ljubezen, mir in spodbudno 
vključujoče okolje. Njihovi starši se zato trudimo, 
od države pa upravičeno pričakujemo podporo. 
Utrujeni od vseh bremen poklicnega in 
družinskega življenja se morajo starši boriti še z 
državo.  Spoštovani predsednik, otroci tudi vas 
sprašujejo, »bom prihodnje leto še lahko 
obiskoval to šolo, bom še lahko hodila v ta 
vrtec«.  
 Ker so otroci največje bogastvo in 
prihodnost Slovenije, v skladu z drugim 
odstavkom 246. člena Poslovnika Državnega 
zbora predlagam, da se na prihodnji seji opravi 
razprava o odgovoru predsednika Vlade na moje 
poslansko vprašanje.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. O vašem postopkovnem 
predlogu bomo glasovali jutri, 18. junija, v okviru 
glasovanj.  
 S tem prehajamo na drugo poslansko 
vprašanje.  
 Besedo imate gospod Dušan Šiško. 
Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovani 

predsednik Vlade, spoštovane ministrice, 
ministri, kolegice in kolegi! 
 V Sloveniji smo prvo elektrarno na 
Dravi zgradili pred 100 leti. V Posavju, od koder 
prihajam, je žal šele proti koncu 20. stoletja 
prišlo do gradnje prve elektrarne na spodnji Savi 
pri Vrhovem. Nato so po sprejetju zakona o 
Spodnji Savi leta 2000 sledile še hidroelektrarne 
Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. V družbi 
HESS so bile že lani v polnem teku priprave na 
gradnjo HE Mokrice, ki je zadnja v načrtovani 
verigi. Ta poleg električne energije vsej državi 
prinaša ljudem okoli Save tudi več varnosti pred 
poplavami, prispeva k izboljšanju infrastrukture, 
razvoju kmetijstva, turizma in gospodarstva na 
sploh. Vendar je tik pred začetkom gradnje 
majhna, nevladna organizacija s šestimi člani, 
Društvo za opazovanje rib, s pritožbo na 
Upravno sodišče kot stranski udeleženec v 
postopku praktično zaustavila projekt, vreden 
skoraj 200 milijonov evrov. Po eni strani smo 
polni besed v zvezi z obnovitveni viri električne 
energije in boju proti podnebnim spremembam, 
po drugi pa dopuščamo, da nam majhne 
skupine iz nejasnih razlogov, pod krinko varstva 
narave ustavljajo razvojno in okoljsko 
pomembne projekte. Očitno je država naredila 
napako, ko je vsaki skupini, ki ima status 
delovanja v javnem interesu, omogočila, da 
sodeluje v postopkih, tako da v resnici deluje 
proti splošnem interesu.  
 Zato v imenu Slovenske nacionalne 
stranke sprašujem:  
 Kako dolgo bodo okoljske in druge 
nevladne skupine lahko ustavljale investicije 
državnega pomena, ne da bi pri tem upoštevale 
širše nacionalne interese?  
 Kaj in kdaj boste storili, da se taki 
primeri, kot je HE Mokrice, ne bodo ponavljali? 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

vprašanje! 
 Naj že takoj na začetku povem, da je 
vprašanje naslovljeno zelo pravilno in ne gre 
samo za Mokrice, ampak gre za nek širši 
problem v Sloveniji. Kasneje bom dobil tudi 
vprašanje gospoda Zorčiča o drugem tiru, kjer je 
situacija zelo podobna.  
 Res je, pomembno je varovati okolje, 
pomembno se je zavedati, da je ta planet edini, 
ki ga imamo, in drugega ne bomo imeli. Vendar 
je po drugi strani tudi res, da samo z 
zaustavljanjem čisto vsakega projekta pa tudi ne 
bomo daleč prišli. Ko sem bil na 50. obletnici 
elektrarne, sem točno povedal, da je zdaj čas, 
da se odločimo, ali bo ta čas enkrat v zgodovini 
dojeman kot čas, ko se je nekaj naredilo ali bo 
čas, ko se ni storilo nič. In to je zelo prelomnega 
pomena. Pred kratkim smo zaščitili Muro, smo 
izpolnili tisto, kar smo obljubili. Ampak nekaterim 
to še vedno ni dovolj. Vsak dan dobivam pošto, 
dobivam različne pobude: ustavite to gradnjo, 
ustavite ono gradnjo, zaprite TEŠ 6, zaprite 
Krško, ne vem, kaj še vse. In to, se strinjam, ni 
prava pot. 
 Mislim, da bo Ministrstvo za okolje in 
prostor moralo pristopiti k pripravi zakonodaje, ki 
bo prevetrila, katere so tiste organizacije v 
javnem interesu – poudarjam, v javnem interesu. 
Ni vsaka nevladna organizacija organizacija v 
javnem interesu. Na tak način, če se bo ob vsaki 
gradnji začelo vsako stvar ustavljati, bomo 
morali na koncu sprejeti sklep, da se vrnemo v 
votline. In ne bomo živeli niti ob svečah, ker tudi 
to je škodljivo, bomo kurili ognje, ampak tudi 
ogenj bo na koncu sporen, ker vendarle oddaja 
tudi trdne delce in še kaj drugega. 
 Zato je treba k temu pristopiti s 
precejšnjo mero razuma. Ker tudi tisti, ki so 
najhujši okoljevarstveniki, uporabljajo mobilne 
telefone, uporabljajo avtomobile, uporabljajo tudi 
vse drugo, kar moderna tehnologija premore. In 
to vse neposredno ali pa posredno deluje na 
elektriko. Če ne bomo imeli razčiščenih pojmov, 
od kod bomo to energijo pridobivali, pa tudi če 
se trudimo zmanjšati porabo energije, zagotovo 
se tudi to moramo truditi, ampak vseeno, če 
bomo hektično pristopali, ker je danes trend, da 
je vsak okoljevarstvenik, če je ali pa če ni, potem 
se nam lahko slabo piše. 
 Naj strnem. Treba je varovati okolje, ne 
ravnati tako, kot so pretekle generacije, ko so 
nam porabile za približno, ne vem, pet ali pa 
deset generacij tistega, kar je danes nam na 
voljo, ampak po drugi strani pa brez virov 
energije, bomo res končali tako, za vikend je bil 
nek intervju, ko je direktor, mislim da je bil 
HESS, povedal, da je potem alternativa goniti 
dinamo v kleti. Se pravi, zdrava mera razuma in 
predvsem razumevanje drug drugega. Mi gremo 
vedno iz ene skrajnosti v drugo. Včasih nismo 
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nič okolja varovali, danes ga pa toliko varujemo, 
v narekovajih, da sami sebe pri mnogih projektih 
zaviramo. Če nočemo nobenega vira energije, 
povejmo, kaj hočemo in bomo pristopili k temu. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

predsednik, upam, da se bodo vaše napovedi 
uresničile. Še dobro se spomnim leta 1990, ko je 
moje mesto Krško, pravzaprav njegovo staro 
zgodovinsko jedro, plavalo na vodi in ko so 
gasilci in občani sami z velikimi napori reševali, 
kar se je rešiti dalo. Nisem proti tistim, ki si 
prizadevajo za ohranitev naravnega okolja, a da 
se oglašajo zdaj, ko je veriga elektrarn na 
spodnji Savi pri koncu, ni spremenljivo, in to 
zaradi ene same ribice. O tem, koliko ljudi ne bo 
imelo dela, koliko strokovnjakov ne ve, kaj se bo 
zgodilo, ali naj gredo delat v tujino, nisem niti 
govoril. Ali se kdo vpraša, koliko nas stanejo 
izgube zaradi izpada električne energije, ki jo 
bomo morali uvoziti ali pa pridobiti na bolj 
umazan način?  
 Spoštovani predsednik:  
 Kako in kdaj boste poskrbeli, da 
državljani Slovenije in še posebej prebivalci ob 
reki Savi ne bomo žrtev majhnih skupin in 
interesov, ki zelo verjetno stojijo za njimi? 
 Hvala. 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik Vlade, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Zadnji razvoj dogodkov je 

tak, da je sodišče vrnilo zadevo ARSU v 
ponovno odločanje. Tako sedaj postopek spet 
teče. Ampak kot sem rekel, naša zakonodaja je 
tako zamehurjena na določenih zadevah, da 
dejansko vse traja zelo zelo dolgo. Zato še 
enkrat poudarjam – ja, zaščitili smo Muro, pa še 
kaj drugega bomo zaščitili, ampak povsod po 
Evropi imamo lahko vetrnice, pri nas so pa ptiči 
drugačni, pa očitno ne znajo letati s temi 
vetrnicami, pa metuljčki pa vse sorte. Z vsem 
dolžnim spoštovanjem do narave, ampak 
zagotovo to ni prava pot. Pričakujem, da se gre 
v to prevetritev zakonodaje, kajti ponavljam: vire 
energije bomo v prihodnosti potrebovali. Da ne 
bomo tako kot v Nemčiji, ki se je na hitro 
odločila, da bo zaprla vse jedrske elektrarne, 
zdaj se pa že kažejo posledice, da je bila to 
prehitra odločitev, kajti treba bo elektriko nekje 
pridobiti in seveda na najbolj čist način. Je pa 
res vprašanje, če se tisti, ki bi vse blokirali, vse 
ustavljali, zavedajo, kaj to pomeni. Mogoče bi pa 
za en teden vsem vzeli elektriko v celi Sloveniji, 
pa bi se potem mogoče kdo zamislil, kakšno bi 
bilo življenje. Pa še enkrat, ne nasprotujem 
okoljevarstvu, nikakor ne, samo ne s 
pretiravanjem. Hvala. 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Državljani težko razumejo, da na primer 
razvite države, kot je Danska, že skoraj polovico 
elektrike pridobivajo iz vetrnih elektrarn, mi pa jih 
v nekaj desetletij ne moremo postaviti niti toliko, 
kolikor imamo prstov na roki. Avstrija ima na 
Muri 30 elektrarn, mi pa ne dopuščamo niti 
resnega načrtovanja. Raje bomo kurili uvozni 
premog in onesnaževali Slovenijo. Marsikaj smo 
zamudili v tem projektu stoletja za našo regijo, 
med drugim tudi možnost, da bi zagotovili 
plovnost ob reki Savi, a ne smemo dopustiti, da 
bi ustavili, kar smo z veliko muko dosegli že 
sedaj. Po oceni Slovenske nacionalne stranke 
gre tu za resen problem, zaradi katerega ima 
država po našem mnenju veliko škodo, saj 
takšne razmere ovirajo hitrejši razvoj države. 
 V skladu z 246. členom zahtevam 
splošno razpravo v Državnem zboru, saj 
nenazadnje vemo, kaj se je dogajalo tudi pri 
Magni nedolgo tega nazaj. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 O vašem postopkovnem predlogu 
bomo glasovali jutri v okviru glasovanj.  
 Besedo pa sedaj imate dr. Anže Logar. 
Izvolite. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsednik.  
 Spoštovani predsednik Vlade, po neki 
oddaji na RTV Slovenija, ki je bila čisto slučajno 
obelodanjena dva tedna pred odločanjem o 
prodaji A banke, ste se oglasili s svojim edinim 
bančno-gospodarskim sporočilom na svojem 
twitter profilu. Zapisali ste, citiram: »Glede na 
včeraj videno v oddaji o sanaciji bank bi moral 
SDH krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje A 
banke. Zlasti ne vprašljivim skladom«. Sosledje 
je res prozorno. Zanima me: 
 Ali je bilo poleg tega javnega pritiska na 
nadzorni svet SDH izveden tudi kakšen ne javni, 
tajni?  
 Berem, da so v vaši vladi modni pritiski 
raznih mož v črnem, kakšne Sove, pa kakšne 
obveščevalno-varnostne službe. Želim zelo 
konkreten odgovor. 
 Posebej poudarjate, da Abanke zlasti 
ne bi smeli prodajati vprašljivim skladom. Za 
Abanko se potegujeta dva, madžarska OTP in 
sklad Apollo. To je tisti sklad, ki mu je Cerarjeva 
vlada prodala NKBM. Torej le en sklad.  
 Ali trdite, spoštovani predsednik Vlade, 
da je sklad Apollo vprašljiv sklad?  
 Ali torej nadzornikom SDH s tem 
posredno nalagate, da enega od ponudnikov 
izloči iz prodajnega postopka?  
 Tudi tu želim zelo konkreten odgovor.  
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 Zakaj to sprašujem? Svoj javni pritisk 
ste na SDH napovedali pod pretvezo nekih 
domnevno novih dejstev iz oddaje Brezno, ki pa 
v svojem bistvu izkrivlja resnico o bančni luknji. 
V mandatu te vlade pa niste niti s prstom mignili, 
da bi pospešili pregon bančne kriminalitete ali da 
bi izboljšali pogoje bančne kriminalitete.  
 Na strani 25 vaše koalicijske pogodbe 
pod naslovom Boj proti gospodarskemu 
kriminalu in korupciji piše, citiram: »Za večjo 
učinkovitost pri pregonu gospodarskega in 
bančnega kriminala ter korupcije bomo analizirali 
dosedanje delo specializiranih oddelkov sodišč 
in tožilstev ter sprejeli ustrezne prilagoditve.« 
Bum. Potem pa na mesto vrhovnega državnega 
tožilca imenujete Harija Furlana. Osebo, ki je 
praktično najbolj odgovorna, da se v tej državi 
pri pregonu bančne kriminalitete ni zgodilo 
praktično nič. Zdaj pa moje vprašanje: 
 Ali je bilo imenovanja Furlana na Vladi 
mišljeno kot nagrada za delo oziroma nedelo v 
sklopu teh vaših skupnih naporov za revizijo 
resnice o bančni luknji, češ, bančne luknje sploh 
ni bilo, to so nam vsilili iz Bruslja za napačnimi 
izračuni, ali pa ste dosledno izpolnili zavezo iz 
prej omenjene koalicijske pogodbe, analizirali 
dosedanje delo SDT in ugotovili, da je Harij 
Furlan največja ovira za učinkovitejši pregon 
bančne kriminalitete in ste ga umaknili tako, da 
ste ga povišali navzgor? 
 Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

vprašanje.  
 Če začneva pri tajnosti. Jaz na nikogar 
ne pritiskam. Če sem dal tvit, je to vse prej kot 
tajno. Ne uporabljam praks, kot je bilo to za časa 
vaše vlade, ko vam je direktor Kovačič, NKBM, 
oziroma vašemu predsedniku na strankarski 
mail točno poročal, kako to poteka, pa razne 
kravje kupčije z Mercatorjem in take zadeve. 
Mislim, da je bilo tam mnogo bolj tajno vse 
skupaj. Kar se tiče razno raznih skladov, imam 
tukaj v mislih predvsem splošno prakso, ko se je 
prodajalo skladom. Adria Airways se je prodala 
skladu, pa vidimo, kje smo. Kar se tiče pritiskov, 
z moje strani jih zagotovo ni. SDH je avtonomen 
organ, nenazadnje imajo v SDH vsi ne vem 
kolikokrat večjo plačo od mene. Če imam jaz 3 
tisoč 300 neto, kot dobim ven, zagotovo dobijo 
oni, ne vem, 11 bruto mislim da je, pa 
preračunajte. Tako da verjamem, da so za to 
plačo sposobni sami sprejeti kakšno odločitev v 
tej državi, ne da je za vse na koncu odgovoren 
kdo drug. Kar se pa tiče raznoraznih, ne vem, 
pričakujete, da bom osebno preganjal kriminalce 
ali tako imenovane banksterje, kot ste pisali tudi 
na vašem profilu. Tudi v vašem mandatu plus 
enoletno vodenje te vlade se je marsikaj 
dogajalo, ko ste hoteli na hitro nadoknaditi tisto, 
kar vam prej ni uspelo toliko let. Naša stranka je 

zdaj skoraj eno leto v tej državni politiki, tako da 
mene ni treba spraševati po tem. Lahko se pa 
vprašate sami, saj tudi če bi bili v vladi z vami, 
ne bi bilo nič drugače. Tudi vi ste stara stranka, 
nenazadnje pa imate edini predsednika stranke, 
ki je bil neposredno v Zvezi komunistov. Nobena 
druga stranka, celo SD tega nima več. Mene ni 
treba obtoževati nekih starih praks. Imeli ste tudi 
preiskovalno komisijo o bankah. Rekli ste, da ste 
tam vse ne vem kaj ugotovili, pa je bilo tisto bolj 
politično zaslišanje kot kaj drugega. Ja, tudi jaz 
bi rad, da se to razčisti. Pri tem bančnem 
slovenskem sistemu je bilo mnogo, mnogo 
babic, ki so potem na svet spravile to kilavo dete 
in te probleme, ki jih imamo danes. Začelo se je 
že zdavnaj prej, začelo se je tudi pod 
dvanajstletno vladavino stranke LDS, zagotovo, 
tudi takrat so se začeli že dogajati prevzemi, res 
da bolj uspešni kot leta 2008, ko so z dragimi 
krediti kupovali delnice, potem pa te čez noč 
niso bile nič vredne. Tudi nekateri prijatelji 
vašega predsednika, soborci in tako naprej.  
 Skratka, ne uperjate prave osti v pravo 
smer. Sam bom najbolj vesel, če se bo vse 
razčistilo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Imamo 
tudi eno preiskovalno komisijo o DUTB. Z 
veseljem čakam te izsledke. Kar se pa Abanke 
tiče, imam pa vso pravico izraziti kakšen 
pomislek. Verjetno gre za neko veliko zgodbo. In 
tudi ovadba je zame novo dejstvo, saj je prej 
nisem videl. V ovadbi določene stvari pišejo in 
čisto vse ni moglo biti v redu. Jaz ne pravim, da 
ni bilo nobene bančne luknje, je pa vprašanje, 
če je bila pravilno ocenjena. To je pa veliko 
vprašanje. Seveda pa je danes situacija, 
kakršna je. Danes jaz težko za nazaj govorim, 
ker me ni bilo niti pri eni stvari. Ustanovljena je 
pa bila slaba banka, saj v dokumentarcu je bila 
tudi vaša stranka omenjena in vaši ljudje. Vsi ste 
bili zraven na tak ali pa drugačen način. Mene 
edinega tam ni bilo zraven. Da bom pa jaz 
osebno zdaj lovil tako imenovane banksterje?! 
Jaz pričakujem, da bodo ustrezni organi opravili 
svoje. Imam pričakovanje in upam, da bo res 
tako.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade. 
 Gospod poslanec, želite dopolnitev? 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsednik. 
 Jaz ne vem, ali je gospod predsednik 
Vlade poslušal mene ali koga drugega, ampak 
na moje vprašanje sploh ni odgovoril. Kot sem 
ga razumel v celotnem delu, je, da on ne pritiska 
tajno, on pritiska samo javno. Verjetno je tudi 
zato SDH današnjo sejo nadzornega sveta 
prestavil s 14. ure na dva naprej, ker se ti javni 
pritiski nadaljujejo.  
 O bančni luknji, gospod predsednik 
Vlade, imate zelo decidirano stališče. Zelo 
decidirano. Na novinarski konferenci pred 
desetimi dnevi ste dejali natanko takole, citiram: 
»Saj za to bančno luknjo že nekaj časa vemo, 
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da je bila ocenjena za previsok znesek.« To ni 
izjava v pogojniku. To je zelo decidirana izjava, 
ki ne pušča dvomov. Glede na to, da jo je izrekel 
predsednik Vlade, ki ima dostop do raznih virov, 
tudi tajnih virov podatkov, je torej nujna 
obrazložitve. 
  Zato sprašujem:  
 Na podlagi česa trdite, da je bila 
bančna luknja ocenjena previsoko?  
 Hočem zelo konkreten odgovor. Tudi 
to, od kdaj vi to že veste. Ne sumite. Od kdaj vi 
to že veste. Pa ne iščite izgovorov v neki 
famozni Boletovi študiji. Saj veste, dokler ima 
nekdo dobro plačano pogodbo z Banko 
Slovenije, tuli v isti rog z guvernerjem Kranjcem, 
ko naslednji guverner prekine to pogodbo, je vse 
narobe pri Banki Slovenije. Kateri dokazan ali 
pravnomočni dokument vam daje moč za tako 
eksplicitno decidirano izjavo? Temeljni izračun 
bančne luknje, kot vemo, je pripravila vlada 
Alenke Bratušek. Memorandum za državno 
pomoč je predpisala bodisi Alenka Bratušek 
bodisi Karel Erjavec kot zunanji minister. To je 
zame še vedno skrivnost, nihče tega ne želi 
povedati. Ne vem, zakaj. Kolegica Alenka 
Bratušek je na zaslišanju pred preiskovalno 
komisijo rekla, da se pač ne spomni. Zimzelen 
odgovor. Pa vas bom takole vprašal:  
 Kako imate lahko v vladi dva ministra, 
ki sta po vašem decidirano jasno sprejela take 
pogoje, da je bila bančna luknja previsoko 
ocenjena? Ste z njim vsaj opravili pogovor?  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Kako imate vi lahko predsednika 
stranke, ki ne zna pojasniti 200 tisoč evrov 
premoženja? Celo vlada je padla zaradi tega. 
Tako vas jaz tudi lahko nazaj vprašam, če želite. 
Vemo, kaj se je dogajalo.  
 Kar se tiče dela policije … / oglašanje iz 
dvorane/ Kako? Spoštujemo sodišča … 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, to je 
Državni zbor, dovolite da predsednik Vlade 
odgovori do konca.  
 Izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Ja, ja, si bom že izboril 

besedo, nič se bati, saj smo navajeni. Policija že 
od leta 2013 …  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Tukaj vas 

tudi varujemo.  
 
MARJAN ŠAREC: … prioritetno izvaja ukrepe 

glede bančnega kriminala. V tem času je policija 
na državna tožilstva podala 172 kazenskih 
ovadb in v tem trenutku še vedno obravnava 16 
zadev s področja bančne kriminalitete. Tako da 
policija dela. Kar se pa tiče tega, da je bila luknja 

ocenjena za preveliko vsoto, vidimo tudi iz same 
ovadbe, da je bila metodologija napačna. Res 
pa je, da je to metodologijo pokrila tedanja 
vlada. To je pa res. Ampak zagotovo pa so 
takšni in drugačni indici, da ni bilo vse čisto tako, 
kot bi moralo biti. To, da vi mene sprašujete, od 
kod vem, to je danes po mojem jasno že 
vsakemu državljanu, da ni bilo čisto vse, zlasti 
po vsem, kar smo videli. Ta vaša vprašanja zdaj 
niso čisto na mestu. Kar se pa tiče Harija 
Furlana, jaz ga osebno ne poznam, nisem nikoli 
niti govoril z njim, tako da preko njega jaz 
sigurno ne mislim na nikogar pritiskati ali pa kaj 
drugega početi.  
 Kar se pa tiče tega, da spreobračate 
besede, to ste pa že zelo dobro zverzirani. In to 
je vaša politika že dolga leta, začenši s tistimi 
likvidacijami, diskreditacijami in ne vem čem. Saj 
tudi pri meni doma je vaš medij vztrajno trdil, da 
je ograja višja, pa niti ni gledal na pravo stran, 
ampak je vztrajno, ko so ljudje še cegle prešteli, 
koliko jih je, še kar trdil svoje. To je približno 
podobna zadeva. Vaše spreobračanje besed je 
že dolgo znano. Verjamem, da je vaša komisija 
veliko odkrila, da je prispevala k reševanju teh 
problemov. Je pa tudi vaša vlada marsikaj 
prispevala k stanju v državi, čeprav res ni bila 
toliko časa, kot je bila LDS in še kakšna druga 
vlada. To se pa strinjam. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

odgovor, gospod predsednik Vlade.  
 Gospod poslanec, imate postopkovni 
predlog? Izvolite.  
 

 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Jaz se ne 

počutim izzvanega, počutim se pa 
užaloščenega. Predsednik Vlade je v tem 
svojem odgovoru petmilijardno bančno luknjo 
primerjal z zidaki v svojem zidu. Poglejte, kako 
žalostno je to. To, kar smo mi vsi plačali iz 
svojega računa, zbanalizira na višino svoje 
ograje. Oprostite, to ne spada k diskurzu 
razprave v Državnem zboru, sploh pa ne v času 
razprave poslanska vprašanja, predsednik 
Vlade. Ne, predsednik Vlade, vi ne morete mene 
nazaj vprašati. Lahko bi, če bi bila v obrnjeni 
vlogi, pa nisva. Poslanska vprašanja so 
namenjena temu, da poslanec vpraša 
predsednika Vlade in predsednik Vlade 
odgovori. Ne pa, da se gre po znani tezi: moj 
oče je močnejši kot tvoj. Kot so se šli v vrtcu. To 
je nivo razprave, ki ste ga imeli vi sedaj v tem 
odgovoru.  
 Jaz sem citiral izključno vaše izjave. 
Izjave predsednika Vlade imajo svojo moč. 
Lahko zamajejo trge, lahko vplivajo na rating 
države, lahko vplivajo na prodajo ali neprodajo 
državnega podjetja. Vi ste s svojimi izjavami to 
naredili. Vi ste s svojimi izjavami tudi rekli, da je 
bila bančna luknja previsoko ocenjena. 
Spoštovani predsednik Vlade, svetujem vam, da 
še enkrat preberete ustavno odločbo Ustavnega 
sodišča v zvezi s kvalificiranimi vrednostnimi 
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papirji. V točki 124, da vam bo lažje, točno piše, 
da bo v upravnem sporu sodišče odločalo o tem, 
ali je bila bančna luknja pravilno ocenjena ali ne. 
In to bo edini pravnomočni dokaz. Vi pa že 
danes, pet ali deset let, preden se bo to šele 
zgodilo, že javno zavajate slovenske 
davkoplačevalce, da je tako bilo, zato da potem 
izpeljete drug sklop, to je, ne bomo prodali 
Abanke. Na koncu jo bomo, ker bo Evropska 
komisija to zahtevala, ampak škoda se bo merila 
še v dodatne pol milijarde. To vam pa sedajle 
zagotavljam. Tako kot je krivda Cerarjeve vlade, 
ki je zaustavila prodajo Nove Kreditne banke 
Maribor.  
 Spoštovani predsednik Državnega 
zbora, ker nisem prejel odgovora, želim, da 
glasujemo o tem poslanskem vprašanju in 
opravimo razpravo v Državnem zboru. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani poslanec, kakor želite, bomo 
glasovali jutri v okviru vprašanj.  
 Besedo imate gospod Luka Mesec. 
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo. 

Lep pozdrav! 
 Spoštovani predsednik Vlade! Jaz vam 
bom postavil vprašanje glede stanovanjske 
politike oziroma glede prenosa stanovanj iz 
slabe banke na stanovanjski sklad. Glede 
stanovanjske politike mislim, da slika v Sloveniji 
ne bi mogla biti bolj jasna. Stanovanjske politike 
ta država že četrt stoletja nima in generacije, ki 
prihajajo, so vedno bolj pod bremenom te 
neaktivnosti države na tem področju. Problemi 
so znani. V Ljubljani, če boste šli pogledat, stane 
danes malo čez 60 kvadratov stanovanja 290 
tisoč evrov. Na Obali ni veliko bolje, v Kopru 70 
kvadratov stane 240 tisoč evrov. Če si dva 
mlada človeka s povprečnimi slovenskimi 
plačami ali manj, dve tretjini ljudi manj od 
povprečne plače, hočeta to privoščiti, se morata 
dobesedno zadolžiti za celo aktivno življenjsko 
obdobje, se pravi nekje za 30 let, in odplačevati 
drag kredit samo zato, da prideta do majhnega 
stanovanja. Zato nas ne sme presenečati, da 
beremo o čedalje večji migraciji v tujino, 8 tisoč 
na leto, da beremo o tem, kot so Finance 
napisale pred časom, da že skoraj vsak drugi 
mlad Slovenec do 35. leta živi pri starših. Razlog 
pa je, da si življenja ne more drugače privoščiti. 
Ali pa, kot poročajo stanovanjski skladi, uspejo 
ugoditi le desetini vseh upravičenih prosilcev za 
najem stanovanja tam. Skratka, imamo velik 
problem. Mislim, da se o tem strinjamo. Tudi če 
bomo šli pogledat koalicijsko pogodbo, so stvari 
zelo jasne, govori o 10 tisoč novih najemnih 
stanovanjih, govori o ureditvi stanovanjskega 
zakona in zadružništva, govori konec koncev 
tudi naš zadnji sporazum z vlado o prenosu z 
DUTB na stanovanjski sklad, iz slabe banke na 
stanovanjski sklad. V slabi banki je ostalo kar 
precej nepremičnin in stanovanj, ki so 
neposredno primerna za to, da začnemo 

postavljati to politiko na noge. Problem pa je, da 
se pri takih stvareh vedno zaletimo ob interese. 
Tukaj smo se zaleteli ob konkreten interes, to je 
interes slabe banke oziroma njenega vodstva in 
likvidnosti.  
 Kar me zanima, gospod predsednik 
Vlade, je:  
 Zakaj ste v tej dilemi, kjer morate 
izbirati med mladimi, ki rabijo ta stanovanja, in 
bilanco slabe banke, ki jo bi radi polepšali s 
prodajo teh stanovanj, izbrali slabo banko in ne 
prihodnosti mladih?  
 Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Imamo 

postopkovno vprašanje.  
 Gospod Danijel Krivec, izvolite.  
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala za besedo.  

 Želel sem po zaključku razprav in 
vprašanj predsedniku Vlade opozoriti Državni 
zbor in vas kot predsednika, da opozorite 
predsednika Vlade, ki je gost v tej hiši, da že 
drugič ali pa celo tretjič na vprašanja ne 
odgovarja in v bistvu se izogiba odgovorom. 
Opozoril bi ga tudi na to, da v primeru bančne 
luknje ne gre za neke ograje, za neke 
izmišljotine, ampak gre za gola dejstva, ki so bila 
sprejeta v Državnem zboru praktično v 
prejšnjem mandatu soglasno. Podane so bile 
ovadbe, ki jih je sprejel ravno vodja NPU gospod 
Harij Furlan, ki ga sedaj imenujete za 
generalnega državnega tožilca. Za mene je 
nesprejemljivo, da se na tak način preusmerja 
pozornost v tako pomembni zadevi, kjer vsi 
vemo, da se praktično v tej preiskavi nič ne 
dogaja. To vprašanje je bilo definitivno na mestu 
tudi zaradi vseh vaših izjav na tiskovnih 
konferencah. Mi si ne želimo, da se stanje v tej 
državi na področju bančništva še poslabšuje s 
takimi neumestnimi razpravami, ki jih poslušajo 
tudi v javnosti. Zato opozarjam oziroma prosim 
predsednika, da opozorite predsednika Vlade, 
da je treba v Državnem zboru odgovarjati na 
vprašanja, ki jih postavljajo poslanci. Temu je 
tudi ta inštrument namenjen. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani poslanec, podali ste postopkovni 
predlog, ki ga je že na nek način podal vaš 
predhodnik in o tem predlogu tudi jutri 
glasujemo. Tako ne bi želel, da se tovrstni 
postopkovni predlogi ponavljajo.  
 Imamo še en postopkovni predlog.  
 Gospod Trček, izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala.  

 Moram se oglasiti. Posegli ste v tok 
vprašanj Luki Mescu, čeprav je bilo prej 
najavljeno postopkovno. Drugič. Vodja 
poslanske skupine je zlorabil postopkovni 
predlog. Držite se poslovnika in ne zlorabljate 
tega v političnem boju. Hvala.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Če bomo 

tako nadaljevali, imamo lahko cel dan 
postopkovne predloge. Pa ne bomo tako 
nadaljevali. S tem nadaljujemo normalno sejo.  
 Gospod predsednik Vlade, beseda je 
vaša. Izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa.  

 Bom ravnal kot gost drugič, ampak, ali 
veste, odgovoriti na nekaj, kar te žali, ni nič 
nekulturnega. Bom nehal, da ne bo spet kaj 
narobe.  
 Spoštovani poslanec, hvala za vaše 
vprašanje. Lepo, da smo odprli tudi to temo, za 
katero smo se dogovorili, da jo bomo skupaj 
reševali, in je del sporazuma. Pravzaprav gre za 
isti cilj. Če me pa sprašujete, zakaj je tako, kot 
je, in da ne more biti neodplačno, je pa to zaradi 
zakonodaje, in sicer je v neskladju z Zakonom o 
ukrepih Republike Slovenije za krepitev 
stabilnosti bank. Na eni strani imamo 
stanovanjski sklad, ki kot izvajalec nacionalne 
stanovanjske politike skrbi za uravnoteženo 
ponudbo in lažjo dostopnost do teh stanovanj. 
Na drugi strani pa imamo DUTB, ki mora za 
prevzeto premoženje zagotoviti največji možni 
donos za državo in davkoplačevalce. To je 
naloga DUTB. Prav zato bi bil neodplačni prenos 
premoženja v nasprotju z veljavno zakonodajo. 
DUTB mora zagotoviti gospodarno rabo, se 
mora obnašati kot dober gospodar in je 
opredeljena kot gospodarska družba. Če DUTB 
ne bi opravljala svoje naloge pridobitno, bi bila 
spet narejena škoda davkoplačevalcem, kar pa 
ni v skladu z zakonodajo in zakon ne dovoljuje, 
da DUTB subjekt javnega prava, kakršen je tudi 
stanovanjski sklad, sklepa neodplačne pravne 
posle. Zakon zahteva nasprotno. DUTB mora 
ravnati pridobitno, ampak cilj na koncu bo enak. 
Stanovanja bodo prenesena oziroma 
nepremičnine, tudi tisto, kar še ni pozidano, in s 
tem bomo na koncu prišli do enakega cilja. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Cilj ni enak. Zakaj vas to sprašujem? 
Na slabi banki je trenutno nad 100 različnih 
nepremičnin, zemljišč, stanovanj. Mi smo na 
začetku predlagali, naj se vse to prenese na 
stanovanjski sklad in naj stanovanjski sklad to 
prodaja, pa bo dobil sredstva za gradnjo. Če 
hočemo priti do 10 tisoč stanovanj, ga bo treba 
okrepiti. To ni šlo skozi in zato smo poiskali 
kompromis. Predlagali smo, kar hoče 
neposredno stanovanjski sklad, 17 lokacij. Tudi 
to ni šlo skozi in zdaj smo pri treh lokacijah, ki jih 
je predlagala Vlada. Se pravi, samo 3 od 100 
bodo prenesene. Cilj absolutno ni isti. 
 Drugič. Na vaše pravne zadržke 
odgovarja naš predlog zakona, ki smo ga kot 
alternativo vašemu sklepu, za katerega mi 

menimo, da je nezakonit, predlagali v petek. 
Tam je odgovorjeno na vse to, kar naslavljate. 
Torej lahko zakonito to uredimo, samo voljo 
boste morali na vladni strani pokazati. 
 Tretjič. Mislim, da je treba nekako vzeti 
malo širšo sliko, kaj je DUTB in zakaj noče dati 
teh nepremičnin. Je gospodarska družba, kot 
pravite, ampak je gospodarska družba, ki, kot je 
Računsko sodišče lani ugotovilo, deluje 
neučinkovito, negospodarno in nepregledno. 
Deluje tako, da so na začetku razprodali vse, kar 
je bilo vrednega. Fotono so prodal za 18 
milijonov evrov, naprej je bila prodana za 80 
milijonov evrov, Helios je bil prodan za 145 
milijonov evrov, naprej je bil prodan za 572 
milijonov evrov. In kje je DUTB danes? Ima 700 
milijonov obveznosti, samo še 150 milijonov 
kapitala in bo zdaj teh 143 zaposlenih, kolikor jih 
je – v Španiji jih imajo samo 100 več, pa imajo 
štiriintridesetkrat več premoženja – ti zaposleni, 
ki letno porabijo 10 milijonov za svoje plače, 
bodo poskušali do konca svojega obstoja leta 
2022 polepšati te bilance, tako da bodo prodajali 
stanovanja, ki bi jih morali oziroma lahko dali v 
uporabo … / izklop mikrofona/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik Vlade, imate 
možnost odgovoriti. Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala. 

 Tukaj imam tudi nekaj nepremičnin, ki 
jih je stanovanjski sklad označil za primerne. 
Najbolj primerne: Podutik Glince, Ljubljana; Brod 
Drage Novo mesto; Rožna dolina, Nova gorica. 
To so najbolj primerne. Potem, pod drugo, 
primerne: Parmova, Ljubljana; Vrhnika; Rožna 
dolina, Ljubljana, Podutik, kamnolom, Ljubljana, 
Zgornje Gameljne, za tovarno Rašica, in Šmarje 
pri Kopru. Te so bile po mnenju sklada najbolj 
primerne. 
 Dogovorjeno je, da bo Ministrstvo za 
okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za 
finance pripravilo nadaljnje sklepe, s katerimi se 
bo utemeljila potreba po povečanju namenskega 
premoženja stanovanjskega sklada.  
 Kar pa vi trdite za nazaj, za Helios in 
druge zadeve, pa ne morem soditi, ker se je to 
zgodilo že davno pred nami. Se lahko z vami 
strinjam, da je bilo to nespodobno, ampak tega 
danes pač ne moremo za nazaj več reševati. 
DUTB je pa prisiljena ravnati kot gospodarska 
družba. Tako pravi zakonodaja in zakonodajo 
moramo spoštovati. Ne gre drugače. Vi lahko 
dajete neke primere od drugod, ampak naša 
zakonodaja je takšna, kot je. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade. 
 Imate postopkovni predlog. Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala. 

 Prvo. Ne morem se strinjati z vami. Mi 
zakone pišemo v tej hiši. Zakon, ki ga vi 
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navajate, smo ustrezno popravili. Imate predlog, 
vložen v Državni zbor, ki odgovarja na vse te 
očitke in omogoča prenos vseh lokacij, ki bi jih 
stanovanjski skladi lahko uporabili za preskrbo s 
stanovanji. Drugo. Ko pravite, da se ne moremo 
nazaj spotikati ob heliose, futone in podobno ter 
poslovanje slabe banke, s tem se pa delno 
strinjam. Res je, za nazaj teh napak ne moremo 
popravljati. Problem, ki ga imamo danes, je pa 
ta: slaba banka bo delovala še dve leti in pol, do 
konca leta 2022. Kar oni zdaj v bistvu počnejo, 
je, da namesto da bi stanovanjskim skladom 
odstopili te nepremičnine, jih želijo čim dražje 
prodajati, da bodo krpali luknjo, ki so jo ustvarili 
s tistimi prodajami prej. Na državo bo na koncu 
vseeno – držite me za besedo – padlo med 400 
in 500 milijoni dolga, ko se slaba banka zapre, 
ker je do zdaj tako negospodarno poslovala. In 
zdaj je samo vprašanje, ali bomo s tem delom, ki 
ga še ima, gradili stanovanja, recimo Parmova je 
en tak primer, pa potem imate še 14 drugih 
lokacij po celi Sloveniji, ne samo po Ljubljani, 
kjer se moramo odločiti, ali bomo te parcele 
namenili za namensko stanovanjsko gradnjo, se 
pravi za to, da se tam postavijo javna najemna 
stanovanja, ali bomo pustili slabi banki, da jih 
proda nekemu privatniku, ki pa tam ne bo 
naredil dostopnih stanovanj, ampak bo verjetno 
gradil kakšne komercialno zanimivejše stvari – 
Airbnb, hotel, tržni najem in podobno. Če 
uporabim parafrazo, če bomo gospodarski 
družbi DUTB, recimo kmetu pustili, da to polje 
proda nekomu, ki bi rad tam delal parkirišče, se 
potem ne bomo mogli jeziti čez nekaj let, zakaj 
nismo tam posadili koruze.  
 Jaz predlagam, da o tem opravimo 
splošno razpravo v Državnem zboru, ki bi jo širil 
tudi na poslovni model slabe banke v naslednjih 
dveh letih. Prav zaradi tega primera sem jo šel 
malo podrobneje ponovno proučevat in sem 
prepričan, da bi v resnici morali to inštitucijo 
predčasno zapreti, ker v naslednjih dveh letih in 
pol praktično ne dela nič drugega kot drago 
prodaja nepremičnine, ki bi lahko dobile bistveno 
boljšo javno rabo v stanovanjskih skladih in 
podobno. Na leto pa vsaj po zadnjih poročilih, 
novega še vedno ni, še zmeraj porablja deset 
milijonov evrov za plače zaposlenih, kar je več 
od vrednosti teh treh lokacij stanovanj, ki jih 
vlada namerava prinesti na stanovanjski sklad. 
Se pravi, manj boste prenesli, kot oni letno 
porabijo za plače.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec za vaš postopkovni predlog. 
Tudi o tem predlogu glasujemo jutri.  
 Besedo imate gospod Igor Zorčič. 
Izvolite. 
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

predsednik Vlade, drugi tir Divača–Koper je 
eden najpomembnejših projektov, ki je ključen 
za gospodarski razvoj Slovenije. Tega se 
slovenska javnost in gospodarstvo že dolgo 
zavedata. Žal pa je politična realnost takšna, da 

pravzaprav že vrsto let onemogoča njegovo 
realizacijo. Prejšnja vlada je projekt premaknila z 
neke mrtve točke. Prišli smo po dveh 
nepotrebnih referendumih do posebnega 
zakona, ki ureja določena vprašanja, povezana 
s projektom. Prišli smo tudi do gradbenega 
dovoljenja, predvidene finančne konstrukcije. 
Veseli pa smo tudi, da je ta projekt prioriteta te 
vlade. Pripravljalna dela so v polnem zagonu. 
Vlada je potrdila investicijski program, 
podpisana je koncesijska pogodba med Vlado in 
podjetjem 2TDK, odobreno je posojilo Evropske 
investicijske banke. 
 Kar želim vprašati je naslednje. 
Prejšnja vlada se je zavzemala za financiranje 
projekta na način, ki bi čim manj obremenil javne 
finance. K temu smo se zavezali tudi koalicijski 
partnerji v aktualni koalicijski pogodbi oziroma 
sporazumu, kjer smo zapisali, da bomo začeli 
postopek za dodelitev poroštva t. i. 
Junkerjevega sklada. Vendar pa iz zadnjih 
napovedi Ministrstva za infrastrukturo izhaja, da 
bi se posojilo Evropske investicijske banke 
zavarovalo z državnim poroštvom, kar je odmik 
od te koalicijske zaveze.  
 Glede na te napovedi vas sprašujem:  
 Kakšni so načrti v zvezi s finančno 
konstrukcijo projekta drugi tir, predvsem v delu, 
ki se tiče poroštva za najeto posojilo in vpliva na 
javni dolg države?  
 Poroštvo Junckerjevega sklada je 
namreč projektu zagotavljalo večji nadzor nad 
njegovim izvajanjem, torej skozi mehanizme 
samega Junckerjevega sklada, česar v primeru 
državnega poroštva ni. Glede na to, da smo 
imeli en projekt, to je TEŠ 6, v podobni 
kombinaciji EIB in državno poroštvo, nas seveda 
zanima: 
  Kako bo Vlada v primeru poroštva 
zagotovila nadzor nad tem projektom?  
 Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Vaše ugotovitve seveda držijo. To niso 
več zgolj pričakovanja javnosti in želje, ampak 
gre za dejstva in smo se res končno premaknili 
od besed k dejanjem. Projekt potrebujemo, s 
tem se vsi strinjamo, in zdaj je čas, da začnemo 
to graditi. Vendar ne pod pogoji, da rešujemo 
parcialne interese in da bi nam tudi ti parcialni 
interesi nekako diktirali. Res je tudi, da smo imeli 
referendume pa civilne iniciative in vse, kar se 
lahko še spomnimo. Nemalokrat časovni zamik 
bistveno podraži skupno vrednost investicije, kar 
pa ni nikomur v interesu. In pri denarju se vedno 
zatakne. Zato je Vlada nedavno sprejela nekaj 
pomembnih ukrepov, s katerimi smo se približali 
dokončnemu zaključku finančne konstrukcije.  
 Naj povem, čeprav za projekt drugega 
tira Divača–Koper ne bo uporabljan instrument 
Evropskega sklada za strateške naložbe, to 
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zagotovo ne bo ogrozilo finančne konstrukcije 
niti same izvedbe.  
 Temeljni vsebinski razlog, zakaj za 
omenjeni projekt ni primerna že omenjena 
garancija, je premajhna udeležba privatnega 
vlagatelja. Evropska investicijska banka namreč 
meni, da gre za projekt javnega sektorja, saj je 
pri projektnem podjetju 2TDK udeležba države 
visoka. Glede na zakonsko ureditev je podjetje 
2TDK že vključeno v sektor država, kar pomeni, 
da se bodo najeta posojila družbe tudi tja 
vštevala.  
 Eden od razlogov za neprimernost 
garancije, ki pa ni bistven, je tudi neudeležba 
zalednih držav v smislu čezmejnega delovanja. 
Treba pa je poudariti, da se za sodelovanje 
zalednih držav zahteva podpis mednarodnega 
sporazuma, ki bi ga moral ratificirati tudi Državni 
zbor, kar pa časovno zelo zavleče postopek 
same odobritve, saj se pogajanja z drugimi 
državami niti še niso začela. Prav tako bi bila 
garancija kot zavarovanje za ta projekt glede na 
izkazana tveganja upravljanja zelo draga, 
vsekakor dražja kot zavarovanje z državno 
garancijo. Po navedbah finančnega ministrstva 
je zato sedaj predvideno zavarovanje posojila 
Evropske investicijske banke z državnim 
poroštvom. To je eden od pogojev te banke za 
podpis in začetek črpanja posojila.  
 Posojila komercialnih bank so v fazi 
pridobivanja in ocenjevanja ponudb, treba pa jo 
poudariti, da posojila pomenijo manj kot 40 % 
predračunske vrednosti projekta. Projekt bo 
pretežno financiran iz nepovratnih evropskih 
sredstev in prispevkov proračuna Republike 
Slovenije. Predlog poroštvenega zakona je v 
pripravi in bo vložen v parlamentarno proceduro 
v kratkem. Državno poroštvo za najeta pa ne 
vpliva na javnofinančni položaj države. Kot 
poudarja ministrica Alenka Bratušek, je finančna 
konstrukcija tako rekoč zaprta. Ne glede na vrsto 
finančnih virov smo projekt vendarle uspeli 
premakniti z mrtve točke in se fizično v naravi z 
izgradnjo dostopnih poti tudi začenja.  
 Želim si, da bi se začela tudi gradnja 
samega tira. Kar se pa tiče zalednih držav, pa 
že v prejšnjem mandatu ni bilo večine v 
parlamentu in mislim, da je tudi zdaj ni. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  
 S tem zaključujemo prvi del današnjih 
vprašanj, to so vprašanja za predsednika Vlade. 
Za podane odgovore se vam zahvaljujem. 
 V skladu z 247. členom Poslovnika 
Državnega zbora prehajamo na poslanska 
vprašanja, postavljena na 8. seji Državnega 
zbora.  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandra Pivec bo odgovorila na 
poslansko vprašanje gospoda Luke Mesca v 
zvezi s prevozom živali v Luki Koper.  
 Izvolite, gospa ministrica.  
 

DR. ALEKSANDRA PIVEC: Spoštovani 

predsednik, spoštovani poslanci, spoštovani 
gospod Mesec!  
 Skladno z ustnim poslanskim 
vprašanjem na 8. redni seji želim podati odgovor 
glede prevozov znotraj Luke Koper. Znotraj Luke 
Koper je v Sloveniji registrirana izhodna točka za 
izvoz živih živali s področja celotne Evropske 
unije, in sicer za izvoz govedi in drobnice. Za ta 
namen so v Luki Koper urejeni posebni prostori, 
hlevi za živali in mesta za razkladanje živali in 
cestnih prevoznih sredstev, mesta za čiščenje, 
razkuževanje prevoznih sredstev, skladišča za 
krmo in steljo za živali, torej tudi vsa oprema za 
nakladanje živali na plovila.  
 Vsi postopki na izhodiščni točki so pod 
nadzorom uradnih veterinarjev inšpekcije za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki 
deluje znotraj Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. Uradni veterinarji 
so v ta namen v stalni pripravljenosti 24 ur na 
dan vseh 7 dni v tednu. Bistvo nadzora uradnih 
veterinarjev na izhodni točki v Luki Koper je prav 
nadzor nad dobrobitjo živali in vsi postopki 
nadzora potekajo skladno z uredbo 1/2500 o 
zaščiti živali med prevozom in postopki, 
povezanimi z njimi. Nadzirajo torej izpolnjevanje 
pogojev ladij, ki prevažajo živali, postopanje z 
živalmi v času razlaganja živali iz cestnih 
prevoznih sredstev, bivanje živali v hlevih in pa 
nalaganje živali na plovilo.   
 Posebna pozornost je namenjena 
preverjanju podatkov o cestnem prevozu živali, 
to je, ali so prevozna sredstva odobrena za 
prevoz živali, ali so prevozniki usposobljeni za 
prevoz živali, preverja se dokumentacija glede 
časa, koliko so bile živali na poti, glede počitkov 
med potjo, temperaturo prevoza in drugimi za 
dobrobit živali pomembnimi dejstvi. Za vsako 
žival uradni veterinar predhodno oceni njeno 
sposobnost za nadaljnji prevoz pred vkrcanjem 
na ladjo. Vsako ugotovljeno nepravilnost glede 
prevoznih sredstev, dokumentacije glede 
poginjenih in usmrčenih živali uradni veterinarji 
sporočajo na kraje izvora pošiljk prek 
informacijskega sistema TRACES in prek 
nacionalnih kontaktnih točk. Če pa ladje ne 
izpolnjujejo predpisanih pogojev, se ne dovoli 
natovarjanje živali in se obvesti tudi tisto državo, 
ki je odobrila ladjo za prevoz živih živali. 
Slovenija je kot ena prvih držav članic že 
zavrnila natovarjanje živali na plovilo, in sicer v 
aprilu 2018. Plovilu je začasno odvzela potrdilo 
o ustreznosti plovila za prevoz živali ter o tem 
obvestila Francijo, izdajateljico odobritve za 
plovilo, ki je omenjenemu plovilu tudi trajno 
odvzela potrdilo za prevoz živali. Delo uradnih 
veterinarjev v Luki Koper glede nadzora nad 
dobrobitjo živali je v letu 2018 preverjala tudi 
inšpekcija Evropske komisije. Manjše 
nepravilnosti, ki jih je pri tem odkrila, so bile 
odpravljene in jih je komisija naknadno preverila 
znova v maju 2019 ter ugotovila, da so bile 
odpravljene.  
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 Kar se tiče omenjenega video 
posnetka, ki ga spoštovani gospod Mesec 
navajate v vašem vprašanju, omenjeni video 
posnetek, ki ga je objavila avstralska nevladna 
organizacija, je bil objavljen v letu 2018 in govori 
o prevozu živali preko Indijskega oceana v 
države Bližnjega vzhoda. Niti Avstralija niti 
države Bližnjega vzhoda nimajo zakonodaje, ki 
bi bila primerljiva z zakonodajo, ki velja v 
Evropski uniji. Prav tako nimata razvitega 
nadzora nad transportom živali na način, kot je 
razvit v Evropski uniji. Iz naštetih dejstev je 
primerjava standardov o dobrobiti živali med 
prevozi živali iz Avstralije preko oceana do 
Bližnjega vzhoda, ko vožnje trajajo tudi nekaj 
tednov, s prevozom iz Luke Koper preko 
Sredozemskega morja ob izpolnjevanju 
predpisanih evropskih kriterijev nerealna. Take 
primerjave ne izvajajo tudi nevladne organizacije 
in jih tudi ne nadzorujejo inšpektorji Evropske 
komisije.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Gospod poslanec, želite dopolnitev? 
Izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala vam za 

odgovor, ampak v bistvu vaš odgovor je 
pričakovan. Se pravi, vse je v redu, Evropska 
unija ima visoke standarde, do kršitev ne 
prihaja.  
 Jaz sem dobil malo drugačne podatke. 
Prebral sem si zaključno poročilo revizije, ki jo je 
v Luki Koper med 16. aprilom 2018 in 20. 
aprilom 2018 opravljala Evropska komisija. Tam 
je ugotovila naslednje. V Evropski uniji imamo 
stroge regulacije, nadzor pa šepa. Nadzor šepa 
že na vstopu v pristanišče in pri cestnih 
prevozih. Kaj so tam ugotovili? Da večina 
transporterjev, ki pridejo, nimajo pravilno 
urejenih dnevnikov poti in posledice so vidne 
tudi na stanju živali. Od krav, ki so jih pripeljali v 
letu 2017, jih je poginilo že na cestnem prevozu 
kar 24, od ovac, ki so jih pripeljali leta 2017, jih 
je že na cestnem prevozu poginilo 18. Se pravi, 
že cestni prevoz terja davek. Potem pa pridemo 
do ladijskega prevoza. Tam je problem sledeč. 
Kar je Evropska komisija ugotovila, je, da ni bilo 
pravih preverjanj, kako delujejo prezračevalni 
sistemi na ladjah, alarmi, osvetljava in podobno. 
Zračenje so inšpektorji ocenili subjektivno. Če se 
je njim zdelo, da je bilo v redu, je bilo v redu, ni 
pa nihče šel zares preverjat, če ustreza 
standardom. In dalje. Kaj se na morju dogaja, ne 
ve nihče. Te ladje potujejo v Libanon, Sirijo, 
Egipt in tako dalje. Kar organizacije tam 
poročajo, je, da ni nobenih statistik o tem, koliko 
živali na morju pogine, z njimi ni nobene 
veterinarske oskrbe. Na sploh pa so ladje, ki 
vozijo – ni bila samo ta francoska problematična, 
ampak vseh 18, ki jih skozi Luko Koper pride, je 
več ali manj za to dejavnost neprimernih.  
 Zato vas prosim za dopolnitev 
odgovora.  

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

ministrica, beseda je ponovno vaša. Izvolite.  
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Hvala.  

 Jaz tega, da do kršitev ne prihaja, v 
svojem odgovoru nisem podala. Povedala sem, 
da se nadzor konstantno izvaja, in tudi povedala 
sem, da so bile določene nepravilnosti, 
ugotovljene pri nadzoru, ki je potekal od aprila 
2018, odpravljene. Se pravi, odprava teh 
nepravilnosti je bila potrjena v maju 2019. Kot 
rečeno, se izvajajo vse kontrole oziroma so 
standardi za izvajanje teh kontrol določeni v 
evropski uredbi 1/2005 Evropskega sveta in jih 
vse države članice skladno s to uredbo navajajo. 
Tako seveda tudi Slovenija. Slovenija kot država 
članica, ki mora to uredbo spoštovati, ta nadzor 
opravlja na začetku poti in o neskladjih mora 
poročati in tudi primerno ukrepati. Kar se tiče 
števila živali, statistike beležijo določeno število 
evtanaziranih in poginjenih živali, vendar je 
dejstvo, da število teh živali iz leta v leto tudi 
upada. Recimo konkretno od leta 2016 do 2018, 
če je bilo v letu 2016 168 poginulih živali, do leta 
2018 pade statistika na 65, kar govori tudi v prid 
temu, da se ti nadzori redno vršijo in da se tudi ti 
standardi vendar zvišujejo. Dejstvo pa je, da tudi 
ta uredba, ki je predpisana enotno za vse države 
znotraj Evropske unije, se različno izvaja po 
posameznih državah. Zaradi tega namena sta 
bili oblikovani že dve delovni skupini, ki bi naj 
natančneje opredelili, na kakšen način je treba 
posamezne predpise izvajati. Pripravijo tudi 
mrežni dokument, ki bo dokončan do leta 2019, 
in iz tega določila bodo morali biti vneseni vsi 
predpisi tudi v nacionalne zakonodaje. Do konca 
leta 2019 tudi nacionalne zakonodaje 
povzemajo vsa določila.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospod poslanec imate možnost za 
postopkovni predlog.  
 Izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala.  

 Moja izvorna pobuda gospe ministrici je 
bila, da prepovemo ladijski prevoz živali, ker je 
po moji presoji, kar sem do sedaj o tem prebral, 
videl in tako naprej, to barbarsko. Ministrica ni 
pokazal volje, da se to zgodi. Zato predlagam, 
da razpravo o tem opravimo v Državnem zboru. 
Ministrica je več ali manj odgovarjala na ta del 
vprašanja, kaj se dogaja ob vstopu v pristanišče, 
se pravi v Luko Koper, kjer imamo slovensko 
veterinarsko inšpekcijo, ki svoje delo opravlja. 
Ampak ponavljam, te ladje, in to se ne dogaja 
samo na neki drugi strani sveta, v Indijskem 
oceanu, po Mediteranu plovejo tudi po 15 dni in 
več. Različne organizacije, ki so vršile kontrolo 
nad stanjem, so poročale, da so živali v teh 
prevozih izpostavljene zelo velikim stresom 
zaradi ladijskega prevoza, zaradi utrujenosti, 
zaradi vročinskih šokov, zaradi poškodb, ker 
nimajo veterinarske oskrbe, ki tudi ni predpisana 
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na teh krovih, zato ker bolne ali oslabele živali 
pač niti ne morejo tam priti do pomoči. Zato na 
koncu niti ni nobenih statistik, kaj se z njimi 
zares na teh potovanjih sploh dogaja.  
 Jaz predlagam, da v Državnem zboru o 
tem opravimo razpravo. Mislim, da je to 
popolnoma nepotrebno mučenje živali, ki je 
škodljivo tako njim kot tudi okolju. Ko se 
pogovarjamo o podnebnih spremembah je treba 
izpostaviti, da tukaj je ladijski prevoz velik 
problem, ki ga bomo morali nasloviti. Zadnjič je v 
javnost prišla informacija, da samo ena velika 
križarka izpusti toliko izpušnih plinov kot 22 
milijonov avtomobilov. In z velikimi tovornimi 
ladjami to ni nič drugače. Zakaj je treba ovce ali 
breje telice voziti iz Luke Koper v Egipt, je pa 
pač vprašanje, na katerega ne znam odgovoriti. 
Mislim, da je to popolnoma nepotrebno in bi 
lahko to enostavno v dobrobit teh živali 
prepovedali. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 O vašem proceduralnem predlogu 
bomo glasovali jutri v okviru glasovanj.  
 Ponovno se vračamo k gospe ministrici. 
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Aleksandra Pivec ter minister za okolje in 
prostor gospod Simon Zajc bosta odgovorila na 
poslansko vprašanje gospoda Matjaža Nemca, 
vezano na akumulacijsko jezero Vogršček.  
 Kdo želi prvi odgovarjati?  
 Gospod minister, izvolite.  
 
SIMON ZAJC: Hvala. Bom šel na hitro čez vse, 

kje je sedaj ta projekt trenutno.  
 Izdelana in predana je projektna 
dokumentacija v fazi PGD, ki je bila tudi že 
racionalizirana in potrjena na Direkciji Republike 
Slovenije za vode. Izdelana, predana in potrjena 
je tudi investicijska dokumentacija, investicijski 
projekt. Vrednost investicije po investicijskem 
projektu znaša v tekočih cenah 10 milijonov 700 
z DDV. Od tega bo MKGP sofinanciral izvedbo v 
višini 3 milijone 800. Realizacija projekta je 
predvidena v letih 2019–2021. V postopku 
potrjevanja je tudi vladno gradivo za povečanje 
izhodiščne vrednosti projekta, saj projekt na 
podlagi izdelanega investicijskega programa 
presega 20 % prvotno ocenjene vrednosti.  
 Vložena je tudi vloga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja na naše ministrstvo. 
Trenutno je stanje vloge takšno: po dopolnitvi 
vloge je projektant pridobil pozitivno mnenje 
upravljavcev gospodarske javne infrastrukture 
Telekoma, VO-KA, Elektra in Plinovodov. 
Pridobljeno je mnenje ZRSVN. V teku je 
dopolnitev vloge projektne dokumentacije za 
pridobitev mnenja Mestne občine Nova Gorica. 
V teku je dopolnitev za pridobitev mnenja 
Zavoda za ribištvo. In v teku je dopolnitev za 
pridobitev mnenja DRSV.  
 V zaključni fazi je priprava razpisne 
dokumentacije. Na njeni podlagi bosta 
predvidoma konec meseca junija izvedeni javni 

naročili za gradnjo in nadzor z odložnim 
pogojem, da se izvajanje del lahko začne po 
pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Če bo 
javno naročilo uspešno izvedeno, brez pritožb 
na izbranega izvajalca, se pričakuje začetek 
gradnje v jeseni 2019, torej letos. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospa ministrica, cele 3 minute in 7 
sekund imate na razpolago. Izvolite. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Najlepša hvala. 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano se, kot je bilo že povedano, v sanacijo 
pregrade Vogršček vključuje kot sofinancer v 
skupni višini 3,8 milijona evrov v dveh 
proračunskih letih. Torej 1,9 milijona evrov na 
letni ravni. Interes Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je, da se k sanaciji 
pregrade na akumulaciji Vogršček pristopi v 
najkrajšem možnem času, saj bodo s to sanacijo 
tudi izpolnjeni vsi pogoji za nemoteno delovanje 
namakalnega razvoda Vogršček. Z namakalnim 
razvodom, ki je sestavljen iz 16 namakalnih polj, 
upravlja izvajalec državne javne službe 
upravljanja vzdrževanja – Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Za letno 
upravljanje vzdrževanja namakalnega razvoda 
se preko odmere nadomestila za upravljanje in 
vzdrževanje državnih namakalnih sistemov v 
povprečju namenja okrog 65 tisoč evrov, kar 
zadostuje za redno vzdrževanje namakalnega 
razvoda, sredstev za investicijsko vzdrževanje 
pa ni na voljo. Zato so lokalne skupnosti, v 
katerih leži namakalni razvod Vogršček skupaj z 
ministrstvom 5. januarja 2018 podpisale pismo o 
nameri, s katerim se zavezujejo, da bodo 
namakalni razvod prevzele v last, upravljanje in 
vzdrževanje. Terminski načrt prenosa lastninske 
pravice upravljanja in vzdrževanja namakalnega 
razvoda na lokalne skupnosti pa sledi sanaciji 
pregrade na akumulaciji Vogršček. 
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je v letošnjem letu že sklicalo skupen 
sestanek z vsemi lokalnimi skupnostmi, kjer jim 
je bil predstavljen nov terminski načrt prenosa 
namakalnega razvoda na lokalne skupnosti. 
Dogovorjeno je bilo, da se k podpisu pogodbe 
pristopi takoj po začetku del na pregradi 
akumulacije Vogršček. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica, za vaš odgovor. 
 S tem prehajamo na poslansko 
vprašanje številka 8.  
 Minister za okolje in prostor gospod 
Simon Zajc, čakajo vas v bistvu štiri poslanska 
vprašanja v paketu. Kot prvo je vprašanje gospe 
Violete Tomić, povezano na fracking v 
Petišovcih.  
 Izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Vprašanje se je nanašalo na to, 

kako mislim kot minister za vedno ustaviti in ga 
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prepovedati. Na tej točki lahko povem, da se to 
lahko prepove v Zakonu o varstvu okolja. Ta 
zakon bomo prihodnje leto prinesli v Državni 
zbor, se pravi ZVO-2. Takrat bo prostor, 
možnost za razpravo in odločitev o tem. Torej 
poslanci se boste lahko odločili, na podlagi 
dejstev, ali boste sprejeli odločitev, da se 
fracking prepove ali ne. Zakon bo pripravljen do 
prihodnjega leta. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 9. vprašanje je od gospoda Dušana 
Šiška, vezano na Premogovnik Velenje.  
 Izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Hvala še enkrat. 

 Najprej mogoče pojasnilo, da se po 
Zakonu o rudarstvu, koncesija za izkoriščanje 
premoga podeli na podlagi rudarskega 
koncesijskega akta, ki ga izda Vlada na predlog 
ministra, pristojnega za rudarstvo. Ta koncesija 
se bo obnavljala in takrat, ko se bo obnavljala, je 
zelo pomembno po mojem mnenju, da se k 
sodelovanju pri podaljševanju te koncesije 
povabi tudi lokalno skupnost in se takrat doreče, 
da na podlagi ZVO, na podlagi katerega 
povzročitelj plača oziroma poskrbi za odpravo, 
za sanacijo in tudi mogoče za kakšno drugačno 
nadomestilo. Leto 2021 bo tisti čas, ko bo 
primerno, da se določi, ali bo Rudnik Velenje in 
na kakšen način, poskrbel za sanacijo svojega 
delovanja ali pa za kompenzacijo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec Šiško, imate 
vprašanje za dopolnitev odgovora? Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovani minister, 

poglejte. Moram povedati, da po mojih 
informacijah premogovnik ne spoštuje 
dogovorov do oškodovancev oziroma do Občine 
Šoštanj. Na primer, prezračevalni jašek iz 
premogovnika je v sami Občini Šoštanj. 
Prebivalci in obiskovalci Občine Šoštanj so 
zaradi slabega zraka in vonja ogorčeni. Zaradi 
smradu se je premogovnik obvezal, da bo 
prezračevanje izpeljal v sam dimnik 
termoelektrarne. Od tega je že nekaj let. Člane 
Slovenske nacionalne stranke Šoštanj zanima:  
 Kdaj bo premogovnik uredil in izpolnil 
obljubljeno?  
 Naj ob tej priložnosti dodam, da je bila 
Slovenska nacionalna stranka že v volilni 
kampanji leta 2008 proti izgradnji TEŠ 6, ker 
smo že takrat opozarjali, da premogovnik nima 
dovolj kapacitet za potrebe TEŠ 6 in da bo treba 
lignit uvažati iz tujine, iz Indonezije, a so se iz 
tega stališča takrat mnogi norčevali. Pa smo bili 
osmešeni tudi iz stranke, na katere listi je za 
čuda takrat kandidiral sam gospod Rotnik. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Gospod minister, izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Težko odgovorim na to, kdaj bo 

Rudnik Velenje izpolnil svoje dolžnosti, ampak 
po zakonu mora povzročitelj poskrbeti za 
sanacijo, najprej pa za to, da odpravi negativne 
posledice, ki jih s svojim delovanjem povzročajo 
v okolju. Tako da v tem primeru ne gre za 
primere, kot jih poznamo, kjer mora naše 
ministrstvo potem sanirati, ampak je povzročitelj 
še vedno znan, deluje in on bo moral poskrbeti 
za to, da se te negativne posledice odpravijo. Bo 
pa pravi trenutek, če se po zdajšnji koncesijski 
pogodbi še ne da, v letu 2021.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

odgovor, gospod minister. 
 Naslednje vprašanje, na katerega 
morate odgovoriti, je vprašanje gospoda Franca 
Kramarja, povezano s Triglavskim narodnim 
parkom.  
 Izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Imam zdaj že drugič to 

vprašanje. V vmesnem času sem se jaz z župani 
še enkrat sestal, ker je prihajalo do različnih 
informacij, kaj so bili dogovorjeni s prejšnjim 
ministrom, kaj je res, kaj ni.  
 Na tem sestanku smo sprejeli dogovor 
in sicer, da mi dostavijo v roku enega tedna 
njihov ključ, kako se bo 11. člen izvrševal. Mi 
imamo uredbo pripravljeno. Ko bodo oni to 
prinesli, bomo to v uredbo vnesli, dali uredbo v 
javno razpravo in potem uredbo sprejeli. Kjer se 
je pa zataknilo, je pa bilo kaj za nazaj. Baje so 
bile dane po mojih informacijah neke obljube. 
Jaz v tem trenutku ne morem nase naložiti, da 
bomo en milijon pa pol dali za nazaj, ker tega 
denarja trenutno ni. Če se bo na koncu leta 
izkazalo, da bo ta denar ostal ali pa, da bomo 
dodatnega iz MF dobili, to je potem drugo. Ne 
morem pa zdajle obljubiti nečesa, česar ne 
morem izvršiti, ker nimam sredstev v proračunu 
za to. Za naprej pa tako kot smo se dogovorili. 
Po tem ključu, ki ga bodo oni predlagali, se bo 
11. člen začel izvrševati. Uredba je pripravljena, 
bo šla v javno razpravo. Ko bo le-ta končana, se 
moramo še medresorsko uskladiti. Ta dolžnost 
izvrševanja tega člena ne bo samo na MOP, tudi 
ostala ministrstva ga bodo morala izvrševati, ker 
gre za različne ukrepe, ki jih bo financirala.  
 Bilo je potem še vprašanje glede 
sedeža. Sedež je bil res v občini Bled, v 
prostorih, ki so v lasti Republike Slovenije. Leta 
2015 pa je bil odprt Informacijski center Bohinj v 
Stari Fužini, ki ga od leta 2017 skupaj upravljata 
TNP in Turizem Bohinj. Lahko gremo tudi v 
predstavitev tega sedeža v Bohinj – to bodo 
seveda dodatna sredstva. Meni se zdi bolj 
pomembno, da dajemo najprej sredstva v 
izvrševanje 11. člena. Ampak dobro, če bodo 
pritiski tako hudi, bomo šli mogoče tudi v to. S 
selitvijo sedeža v Bohinj ne bi prispevali k 
učinkovitosti upravljanja narodnega parka, bi pa 
zahtevali zdaj dodatna sredstva, ki pa, kot sem 
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rekel, se mi zdi bolj smiselno, da jih namenimo v 
tisti prvi del odgovora. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Ali je zahteva za dopolnitev odgovora? 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsednik. Spoštovani gospod minister! 
 Ja, drugič ja že to vprašanje. In še bo 
to vprašanje v tem zboru, glede na dejstvo, da 
se deset let nič ni premaknilo. Zakonska določba 
je. In ta zakonska določba daje lokalnemu 
prebivalstvu, živečemu v Triglavskemu 
narodnemu parku, pravice. In te pravice so jim 
kratene deset let. Imajo omejitve, imajo 
prepovedi, s tem živijo. Živijo v getu, iz katerega 
se nič ne premakne. Zato bom vztrajal, do konca 
bom vztrajal, da se začneta realizirati 10. in 11. 
člen. Merila so znana. 80 % od parkovne 
investicije v parkovni občini mora pokriti za 
vsako investicijo v parku država. To so merila, o 
katerih mislim, da ni treba razpravljati. Dejstvo 
pa je, da so me župani obvestili, da ste jim 
naročili, naj določijo merila, da so jih določili 
kljub dejstvu, da je nekdo pričakoval v ozadju, ki 
vodi že vseskozi to problematiko TNP in sedi na 
vašem ministrstvu, spoštovana sekretarka 
Markeževa, ki že vse leta kreira usodo 
lokalnemu prebivalstvu s takimi, rekel bi, 
ovinkastimi zadevami, ki nikakor ne peljejo do 
cilja. Jaz bom vztrajal pri 10. in 11. členu.  
 Kar se sedeža tiče, prav tako trdo 
stojim na stališču, da se mora premakniti v 
občino z največjim številom prebivalstva, ker 
trenutno to izgleda kot briksenški škofje, vladajo 
na Bledu, ljudje pa živijo v Bohinju. V tem 
primeru se mora sedež parka premakniti. To, da 
so dobili informacijsko točko, informacijska točka 
je tudi v drugih parkovnih občinah, to je bilo 
samo zaradi adaptacije pogorele hiše in država 
jo je obnovila in je tam naredil točko TIC. Dejstvo 
pa je, da se sedež mora v prihodnosti premakniti 
v občino z največjim številom prebivalstva.  
 Kar se pa tiče 10. in 11. člena, lepo 
prosim, gospod minister, da se to realizira. Jaz 
ne vem, koliko časa boste medresorsko 
usklajevali ... / izklop mikrofona/  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Časa več nimate na voljo. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Jaz bom zelo vesel, če mi boste 

izkazali podporo tudi na Ministrstvu za finance, 
od koder moramo že zdaj dobiti ta sredstva, če 
hočemo to letos reševati. Tako da v tem primeru 
lahko, ampak ta trenutek v proračunu našega 
ministrstva tega denarja nimamo in ga tudi ne 
moremo dati. Za naprej se pa strinjam. Zakon je 
treba izvajati.  
 Mi smo se z župani dogovorili, da mi 
prinesejo ta ključ, so ga imeli že okvirno 

sestavljenega, ampak so prosili še za en teden, 
da se še dodatno nekaj uskladijo. Ko se bodo, 
se bom jaz dogovora, ki sem ga sklenil z njimi, 
držal. Bom pa seveda hvaležen za vašo 
podporo.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Poslanec gospod Boštjan Koražija pa 
je postavil tudi vprašanje, ki je vezano na 
prostorski razvoj Republike Slovenije do leta 
2050 in na poudarku statusa Ptuja v njem. 
 Izvolite.  
 
SIMON ZAJC: Hvala. 

 Naše ministrstvo je na osnovi prihodnjih 
posvetovanj in strokovnih gradiv pripravilo 
osnutek strategije prostorskega razvoja 
Slovenija 2050, za katerega se bo začela javna 
obravnava predvidoma junija 2019 oziroma po 
pridobitvi mnenja o ustreznosti okoljskega 
poročila in bo trajala najmanj 60 dni. V tem času 
bomo organizirali številne predstavitve in 
posvete. Seveda bodo na vse te dogodke 
vabljeni tudi predstavniki ZOS, SOS in ZMOS.  
 Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije je temeljni prostorski strateški akt 
Republike Slovenije. Vsebuje pa vizijo 
prostorskega razvoja države, dolgoročne cilje in 
dolgoročni koncept prostorskega razvoja s 
prednostnimi nalogami in usmeritve za 
doseganje ciljev. Strategija podpira izboljšanje 
prostorske kohezije, ki je eden od treh temeljnih 
ciljev EU poleg gospodarske in socialne 
kohezije. Eden od ključnih elementov koncepta 
prostorskega razvoja za doseganje prostorske 
kohezije je policentrični urbani sistem, nadgrajen 
s širšimi mestnimi območji.  
 V osnutku so Celje, Kranj, Novo mesto, 
Ptuj, Nova gorica, Murska Sobota, Slovenj 
Gradec in Velenje opredeljeni kot središča druge 
ravni, ker so prepoznani kot urbana naselja, ki 
imajo vsaj 15 tisoč prebivalcev. Potenciala je za 
razvoj storitev splošnega in splošnega 
gospodarskega pomena, potenciala za razvoj 
intermodalnih prometnih vozlišč mestnega in 
primestnega javnega potniškega prometa ter 
pomembno prispevajo k oskrbi prebivalcev v 
podeželskih gravitacijskih zaledjih. 
 Skupaj s središči prve ravni, ta so pa 
tri, Koper, Ljubljana in Maribor, tvorijo najbolj 
urbanizirana območja v Sloveniji, ki so s svojimi 
funkcionalnimi zaledji povezana v širša mestna 
območja. Ta obsegajo ožja gravitacijska zaledja 
mestnih občin, središč prve in druge ravni, v 
katerih se usklajeno načrtuje razvoj stanovanj, 
javnega potniškega prometa, delovnih mest, 
javnih storitev in servisov teh zelenih sistemov. 
  Strategija bo šla v kratkem v javno 
razpravo in trajala bo kar dolgo časa, tako da se 
v tem času lahko še dodatno dopolni oziroma 
obrazloži. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
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 Gospod poslanec, želite dopolnitev?  
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Spoštovani 

predsednik, hvala za besedo. 
 Bom gospodu ministru prebral dva 
članka, ki ju je izdala STA, Slovenska tiskovna 
agencija: »Ptujski mestni svetniki so 3. junija 
2019 na izredni seji od države soglasno 
zahtevali, da se mesto Ptuj v strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki ga 
pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor, 
opredeli kot samostojno središče nacionalnega 
pomena. Kot so na včerajšnji seji zahtevali 
svetniki, mora država enakovredno za vse 
mestne občine upoštevati izhodišča za 
modeliranje prostorskega razvoja, saj se je 
samo Ptuju znižal status glede na veljavno 
strategijo. Zahtevajo, da Ptuj ohrani status, ki ga 
je imel že v sedanji strategiji iz leta 2004. Drugi 
članek je pa tudi s strani STA. »Župani iz 
Spodnjega Podravja so na srečanju na Ptuju 
podprli zahtevo ptujskega mestnega sveta za 
ohranitev statusa Ptuja kot samostojnega 
središča nacionalnega pomena.«  
 Prosim vas, da pač svoj odgovor, ki mi 
ga boste zdaj podali, zlasti v oziru na to, v 
kolikšni meri so bili in še tudi bodo upoštevani 
predlogi in pripombe, deležnikov s terena, še 
posebej s področja Spodnjega Podravja, so se 
tako občine kot kolegi župani Spodnjega 
Podravja, sedaj pa tudi mestni svetniki oziroma 
mestne svetnice Mestne občine Ptuj in ptujska 
županja Nuška Gajšek, vedno znova naslavljala 
oziroma naslavljali problematične točke, ki pa se 
kljub drugačnim obljubam bile v popravljeno 
verzijo strategije vključene zelo okrnjeno ali pa 
so izpadle. Kot ministra, pristojnega za pripravo 
strategije, vas prosim za zavezo, da bo mesto 
Ptuj v strategiji prostorskega razvoja do 2050 
imelo status samostojnega središča 
nacionalnega pomena in da ne bo povezano v 
vsem z bližnjim Mariborom. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
SIMON ZAJC: Jaz v tem trenutku ne bom 

nobene zaveze dejal.  
 Kot sem rekel, strategija bo zdaj 60 dni 
v javni razpravi. V tem času se bo še prilagajala, 
spreminjala. Na koncu te javne razprave bomo 
videli, ali je to, kar si želi Ptuj s to strategijo, 
doseženo ali ne. Mislim, da bo. Smo pa, kot sem 
rekel, postavili zdaj tri prve stopnje in potem še 
okrog druge. Ptuj bo navezan na Maribor, kar je 
smiselno. Če pa se tekom priprave te strategije 
izkaže, da je bolj smiselno drugače, bomo šli v 
tisto smer, ki bo bolj smiselna in bolj pravilna. 
Mislim pa, da je pravilno, da damo še ta čas, da 
se v času, ko bo ta javna razprava, to dodobra 
razdela. Bi bilo pa to na tej točki, ko še nismo niti 
prišli do tega, zame mogoče malo neodgovorno 
kakršnekoli zaveze dajati. 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

minister, prislužili ste si postopkovni predlog.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovani, hvala za besedo.  
 Ptuj ima večstoletno tradicijo 
upravnega in ekonomskega središča širše 
regije. Politika želi v zadnjem času načrtno 
nekatere naloge pod krinko boljše organizacije iz 
Ptuja prinesti na sosednji Maribor, in sicer na 
različnih področjih organizacije kakor tudi pri 
načrtovanju infrastrukture. Zato predlagam, da v 
Državnem zboru opravimo širšo razpravo o 
problematiki priprave strategije prostorskega 
razvoja Republike Slovenije do leta 2050 v 
celoti. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Prehajamo na 12. poslansko vprašanje, 
ki je namenjeno ministru za okolje in prostor 
Simonu Zajcu ter ministru za zdravje Alešu 
Šabedru. Postavila ga je mag. Meira Hot, 
povezano je z vpeljavo 5G omrežja in 
posledicami, okoljskimi, zdravstvenimi.  
 Kateri od ministrov odgovarja prvi?  
 Gospod minister za zdravje, izvolite.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Spoštovani predsednik, hvala 

za besedo. Spoštovana poslanka, hvala za 
vprašanja. Spoštovane poslanke in poslanci, 
lepo pozdravljeni!  
 Poskušal bom po vrsti odgovoriti. 
 Odgovor na prvo vprašanje. Sistem 5G 
je v fazi razvoja, zato celostna ocena pozitivnih 
in pa negativnih strani vpeljave sistema v tem 
trenutku še ni mogoča. Pri oceni posledic 
vpeljave 5G omrežja bo Slovenija kot do sedaj 
sledila priporočilom navedenih mednarodnih 
strokovnih organizacij in pa priporočilom 
Evropske unije.  
 Na drugo vprašanje je odgovor nekako 
tako. Neodvisna slovenska študija vpliva sistema 
5G na zdravje ljudi zaenkrat še ni bila izvedena. 
Študije o vplivu neionizirajočih sevanj za zdravje 
so relevantne le, če zajemajo večje število 
eksperimentalnih in epidemioloških podatkov. 
Bolj kot samostojna nacionalna študija je 
smiselno, da se Slovenija vključi v mednarodne 
projekte. Kot država se aktivno vključujemo v 
mednarodni dialog glede izpostavljenosti v zvezi 
s sevanjem omrežij 5G. Predvidoma v 
septembru 2019 bo Inštitut za neionizirana 
sevanja v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, 
Upravo Republike Slovenije za varstvo pred 
sevanji, Ministrstvom za javno upravo in 
Fakulteto za elektrotehniko organiziral 
mednarodni posvet na najvišji strokovni ravni, ki 
bo uravnaval najnovejša spoznanja glede 
izpostavljenosti novim 5G tehnologijam.  
 In pa odgovor na vaše tretje vprašanje. 
Na ravni Evropske unije je znanstveni odbor za 
nova zdravstvena tveganja nazadnje obravnaval 
izpostavljenost neionizirajočim sevanjem leta 
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2015. V svojem poročilu že takrat omenja v 
bistvu ta porajajoči sistem 5G. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Sedaj še minister za okolje.  
 Izvolite.  
 
SIMON ZAJC: Bom samo dodal, da ne bom 

ponavljal tega, kar je bilo že povedano. Mogoče 
samo to, da ima glede na primerjavo z Evropsko 
unijo Slovenija desetkrat strožjo omejitev kot 
večina držav EU. Zato bodo morale biti antene 
5G, če bodo pri nas postavljene, oddaljene od 
prebivalcev cirka 20 metrov, medtem ko je v 
večini držav EU ta oddaljenost nekje 2,4 metra.  
 Našemu ministrstvu niso poznane 
raziskave na nivoju EU v tej smeri. Sicer so na 
spletnih straneh dostopne različne raziskave, to 
je res, ki dokazujejo škodljivost ali pa tudi 
neškodljivost 5G omrežja. Sprejemljivost takih 
raziskav je vprašljiva, zato bomo na našem 
ministrstvu počakali na verodostojne zaključke 
raziskav, ki bodo sprejeti s strani Evropske 
komisije ter kot taki veljavni potem na celotnem 
področju Evropske unije.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

obema ministroma. Gospa poslanka pa želi imeti 
dopolnitev.  
 Izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik Državnega zbora. 
Spoštovana ministra! 
 Po mojem mnenju oziroma po mnenju 
znanstvenikov bo definitivno z uvedbo 
tehnologije pete generacije mobilnega omrežja 
prišlo do povečanega in gostejšega 
horizontalnega elektromagnetnega sevanja. Ne 
glede na strožje smernice v Sloveniji je de facto 
dejstvo, da bo povečano število in da se temu 
sevanju, ki bo povzročeno, v bistvu ne bomo 
moli izogniti, kajti namestitev oddajnikov se 
načrtuje celo v šolah, trgovinah, bolnišnicah. 
Torej, pametni domovi, doma bomo izpostavljeni 
povečanemu sevanju, zunaj bomo izpostavljeni 
povečanemu sevanju, ne vemo pa sploh, 
kakšne so sploh posledice. Po smernicah 
EVROPAEM leta 2016 navaja, da 
elektromagnetno sevanje predstavlja nevarnost 
za nastanek nekaterih vrst raka, Alzheimerjeve 
bolezni, neplodnosti pri moških, nevarnosti v 
okolju lahko pomenijo okvare DNA, torej vodi v 
rakava obolenja, predčasno staranje, motnje v 
presnovi, motnje spanja, motnje v možganskem 
metabolizmu glukoze, nastanek stresnih 
proteinov, to je številne bolezni. In vseeno 
mislim, da javnost morda ni seznanjena, da je 
kar 230 znanstvenikov iz 41 držav podpisalo 
peticijo, ki svari pred nevarnostmi 
visokofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja 
brezžične tehnologije 5G. Poznavalci opozarjajo, 
da nameščanje predstavlja povečanje sevanje 
za splošno prebivalstvo. Tudi Svetovna 

zdravstvena organizacija že od leta 2011 
brezžično sevanje uvršča med potencialno 
rakotvorno. Seveda nismo sami po sebi proti 
uvedbi 5G. Gre pa za to, da je v tem trenutku še 
veliko neznank in da prave neodvisne raziskave 
na nivoju Evropske unije sploh ni bilo. Tudi 
odgovor Evropske komisije na zadevno peticijo 
sem prebrala, in je nekako splošne narave, ne 
zagotavlja, da bo izvedena dejanska neodvisna 
študija. Zato apeliram, da se vseeno tudi v 
Sloveniji izvede neodvisna raziskava.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gledam, kako se ministra pogajata, kdo 
bo odgovoril prvi.  
 Kdo želi odgovoriti? Nihče ne želi 
odgovorit … / oglašanje iz dvorane/ Ne, to ni 
apel, poslanka ima pravico zahtevati dopolnitev 
odgovora. Vprašala je, če ste razumeli kot apel, 
to je bila zahteva za dopolnitev odgovora.  
 Prosim.  
 
SIMON ZAJC: Če sem vas prav razumel, 

apelirate na nas, da zato, ker Evropska unija ne 
bo delala raziskave, da jo mi naredimo. Ali ne? 
Bomo razmislili, ne morem zdaj reči.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Dobili ste 

razmislek.  
 S tem prehajamo na vprašanja 13, 14, 
15, ki so vsa namenjena ministru za zdravje. Kot 
prvo, gospod minister, odgovarjate na vprašanje 
gospoda Janija Prednika, vezano na poklicne 
bolezni v Sloveniji.  
 Izvolite.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo, predsednik. 

 Podlaga za sprejetje pravilnika o 
poklicnih boleznih je 68. člen Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po 
mnenju pravne stroke je potrebno pogoje in 
postopek ugotavljanja poklicnih bolezni vsaj v 
ključnih elementih urediti na ravni zakona in ne 
le na ravni podzakonskega akta. Prej citirani 
zakon je torej v tem delu v bistvu podnominiran. 
Ureditev navedene tematike zgolj v 
podzakonskem aktu pa bila v nasprotju s pravili 
hierarhije pravnih aktov.  
 Ministrstvo za zdravje bo zato v 
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, v nadaljevanju 
ZZVZZ-1, vneslo nekaj osnovnih členov o 
postopku in pogojih na področju ugotavljanja 
poklicnih bolezni. Predlog pravilnika o poklicnih 
boleznih je sicer iz vsebinskega vidika že 
pripravljen in je bil tudi že predstavljen 
Ekonomsko-socialnem svetu.   
 Predlog predpisuje način ugotavljanja 
in potrjevanja poklicnih bolezni, poenoti vstop v 
sistem in vstopne dokumente za začetek 
postopka, določa plačnika postopkov, 
ugotavljanje in potrjevanje poklicne bolezni ter 
pogoje, ob katerih se bolezen šteje za poklicno 
bolezen. Ministrstvo za zdravje bo seveda v 
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pravilniku o poklicnih boleznih ohranilo tudi 
rešitve, ki so bile, kot je bilo že povedano, 
usklajene s širokim krogom deležnikov, razen s 
predstavniki delodajalcev, ker so tudi ti 
zahtevali, da se pred njegovim sprejetjem 
spremeni tudi zakonodajna ureditev, predvsem 
na področju regresivnih zahtevkov zoper 
delodajalce, ter omejitev višine odškodninske 
odgovornosti delodajalcu. Tako pravilnik o 
poklicnih bolezni pa tudi ZZVZZ-1 sta uvrščena v 
normativni program dela Vlade za leto 2019. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister, za vaš odgovor. Imate tudi 
vprašanje gospoda Vojka Starovića, ki je vezano 
na problematiko družinskih zdravnikov. Izvolite.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo. 

 Poskušal bom odgovoriti z nekoliko bolj 
ažurnimi podatki, ker je vprašanje od prejšnje 
seje, od takrat se je že veliko stvari zgodilo. 
 Vlada Republike Slovenije in 
Ministrstvo za zdravje sta s sprejetjem aneksa 1 
k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 
naredila pomemben korak k reševanju 
problematike družinske medicine oziroma pri 
vzpostavitvi boljših pogojev dela. Družinski 
zdravniki in pediatri na primarni ravni lahko 
odklonijo opredeljevanje novih oseb, ko 
dosežejo obremenitev tisoč 895 glavarinskih 
količnikov. Obstoječi timi z visoko glavarino nad 
tisoč 895 glavarinskih količnikov na podlagi tega 
aneksa svojih opredeljenih oseb ne bodo 
izpisovali, bodo pa le-te spodbujale k izbiri 
osebnega zdravnika v timih, kjer je glavarina 
nižja. Ministrstvo za zdravje skupaj z vsemi 
deležniki, torej z Zavodom zdravstvenega 
zavarovanja Slovenije, Zdravniško zbornico 
Slovenije in pa z Združenjem zdravstvenih 
zavodov že pripravila tudi ukrepe za 
administrativno razbremenitev družinskih 
zdravnikov. Prav tako pa je ministrstvo 
imenovalo delovno skupino, ki že tudi deluje, za 
pripravo sprememb obračunskega modela v 
družinski medicini in pediatriji, ki bo opredeljen v 
aneksu številka dva k splošnemu dogovoru.  
 Kar se tiče delovanja zdravstvenih 
domov, je res, da nekateri delujejo normalno, 
drugi pa imajo težave, to vidimo tudi na 
kadrovskem in na finančnem področju. Res je 
tudi, da v Sloveniji obstaja razlika glede 
obremenjenosti zdravnikov po posameznih 
regijah oziroma tako imenovanih območnih 
enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Zdravniki, zlasti predvsem mladi niso 
zainteresirani za delo na nekaterih ruralnih 
območjih, prav tako pa niso zainteresirani za 
delo na področju družinske medicine. Na 
ministrstvu bomo vsekakor sprejeli ukrepe, ki 
bodo mlade zdravnike in pa tudi zdravnike, ki so 
že v sistemu, spodbudili k sprejemanju služb tudi 
na podeželju. Poudariti pa moram, da 
ministrstvo ni ne ustanovitelj zdravstvenih 
domov, ga ne upravlja in ne postavlja svetov 

zavodov ter vodstev zdravstvenih domov. 
Odgovornost vodstva zdravstvenih domov je, da 
zagotovi dodatne time in pridobi dodatne kadre 
oziroma poskrbi za ustrezno plačilo obstoječih 
zaradi dodatnih obremenitev. Moram pa tukaj 
poudariti, da je za financiranje za dodatne time 
denar, je na voljo v sklopu splošnega dogovora 
za leto 2019.  
 Ministrstvo ne razmišlja o spremembi 
zakonodaje v smeri povečanja pristojnosti 
ministrstva v zvezi z zdravstvenimi domovi, bo 
pa v naslednjih letih pripravljena tudi mreža 
javne zdravstvene službe, na podlagi katere 
bodo zdravstveni programi in pa zdravstvene 
storitve načrtovani na bolj sistematičen način z 
vidika dostopnosti in pa spreminjajočih se potreb 
prebivalstva, kakovosti in pa varne zdravstvene 
oskrbe ter seveda nacionalne rabe virov. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Želite postaviti zahtevo za dopolnitev? 
Ne. Potem nadaljujemo. Minister za zdravje bo 
odgovoril na ustno poslansko vprašanje Sama 
Bevka v zvezi z ukrepi preprečevanja 
bolnišničnih okužb.  
 Minister, izvolite.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Predsedujoči, hvala za 

besedo. 
 Bolnišnične okužbe so eden večjih 
javnozdravstvenih problemov. Po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije pridobi eden 
od desetih pacientov okužbo med samim 
procesom zdravljenja. Vzporedno narašča tudi 
problem odpornosti na bakterije proti 
antibiotikom. V letu 2017 je bila v Sloveniji 
izvedena že tretja presečna raziskava o 
okužbah v bolnišnicah, ocenjena prevalenca, 
torej pojavnost bolnišničnih okužb v Sloveniji, je 
bila v letu 2017 6,5 %, leta 2011 6,4 %, v enotah 
intenzivne terapije se je že nekoliko znižala iz 
35,7 na 32,6 %.  
 V Sloveniji področje bolnišničnih okužb 
oziroma okužb, povezanih z zdravstvom, ureja 
Zakon o nalezljivih boleznih. Ta določa, da 
morajo imeti vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti 
program preprečevanja in obvladovanja okužb, 
povezanih z zdravstvom. Upravne nadzore nad 
izvajanjem zakona izvaja zdravstveni 
inšpektorat. Strokovne nadzore svetovanja nad 
izvajanjem programa pa izvajata dve nacionalni 
komisiji, in sicer Nacionalna komisija za 
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih 
okužb, od leta 2005 pa tudi Komisija z smiselno 
rabo protimikrobnih zdravil. Ti nadzori so 
pokazali nezadostno število zdravstvenih 
delavcev za obvladovanje bolnišničnih okužb 
glede na posteljne kapacitete v slovenskih 
bolnišnicah in pomanjkanje enoposteljnih sob za 
tako imenovano izolacijo pacientov.  
 V Sloveniji smo uvedli tudi dva 
pomembna kazalnika kakovosti s področja 
preprečevanja bolnišničnih okužb, in sicer za 
okužbe z bakterijo MRSA in pa higieno rok. Oba 
kazalnika se v bolnišnicah spremljata ločeno, 
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glede na splošne oddelke in pa oddelke 
intenzivne terapije, in pravzaprav pomembno 
prispevata k izboljšanju preprečevanja in 
obvladovanja bolnišničnih okužb in bosta še 
naprej temelj za načrtovanje morebitnih 
izboljšav. 
 Za letošnje leto načrtujemo v 
sodelovanju z Infekcijsko kliniko ponovno 
izvajanje izobraževanja za opazovalce higiene 
rok, obnovitveno za opazovalce iz bolnišnic in 
vzpostavitveno za predstavnike iz primarnega 
zdravstvenega varstva in socialnih zdravstvenih 
zavodov. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec Bevk želi postaviti dopolnilno 
vprašanje.  
 Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor!  
 Hvala lepa, gospod minister, za vaš 
odgovor.  
 Na problem bolnišničnih okužb sem 
začel opozarjati že leta 2001 in potem redno, 
vse do danes. Nisem vedel, da je bila leta 2017 
izvedena že tretja nacionalna raziskava, prva 
2001, druga 2011 in tretja 2017. To je velik 
problem, na letni ravni bolnišnične okužbe 
terjajo nekajkrat več življenj, kot vse prometne 
nesreče z smrtnim izidom. Ko sem ministra dr. 
Kebra vprašal, ali drži podatek, da zaradi 
bolnišničnih okužb umre na leto 400 do 600 
pacientov, temu podatku ni oporekal.  
 Bi vas prosil, gospod minister, če lahko, 
če veste, seveda, pa če ima medicinska stroka v 
Sloveniji ta podatek: 
 Koliko pacientov v bolnišnicah umre 
dejansko zaradi bolnišničnih okužb?  
 Prej ste povedali podatek glede 
prevalence, glede na raziskavo 2011 se je ta 
odstotek res samo malo povišal, iz 6,4, leta 
2017 na 6,5 % bolnikov, ki so bili okuženi z 
bolnišnično okužbo. Pričakoval bi trend v 
nasprotni smeri, zato bi bilo potrebno bolj 
opozarjati zdravstveno osebje, zdravnike, 
medicinske sestre, da se poslužujejo 
preventivnih ukrepov, to je pa predvsem 
razkuževanje rok, kar je najcenejši ukrep za 
preprečevanje bolnišničnih okužb. Bi pa citiral še 
en podatek iz Medicinskih razgledov, ki pravi, da 
je bil v enotah za intenzivno nego odstotek 
bolnišničnih okužb 35,7 %, kar je zelo zelo 
veliko in mislim, da je na tem mestu treba 
narediti še mnogo mnogo več, kot je bilo 
storjenega do sedaj. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Minister, želite še kaj dodati k svojemu 
odgovoru? 
 Izvolite. 
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo. 

 Kot ste ugotovil sami in tudi kot se na 
ministrstvu zavedamo, je to eden od večjih 

problemov. Trenutno ne razpolagam s podatki, 
koliko smrti je pravzaprav posledica bolnišničnih 
okužb, tako da bomo te podatke tudi pridobili.  
 Želel bi pa povedati še en podatek, ki je 
tudi javno dostopen. Svetovna zdravstvena 
organizacija je ocenila, da stroški odpravljanja 
posledic bolnišničnih okužb pomenijo približno 
15 % stroškov poslovanja bolnišnic, tako da je 
tudi tukaj velik problem, s katerim se srečujejo 
tudi v drugih državah. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prehajamo na vprašanja poslank in 
poslancev, na prvi krog. Prva bo v tem krogu 
postavila ustno poslansko vprašanje poslanka 
Eva Irgl, in sicer ministrici za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer, ki pa je odsotna. 
 Izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo. 
 Meni je zelo žal, da ministrice za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ni 
danes, da bi lahko odgovorila na to zelo 
pomembno vprašanje. V petek 14. junija je 
namreč potekel rok, v katerem smo bili 
dogovorjeni, da bo sprejet Zakon o popravi krivic 
zaradi napačnega tolmačenja zakona v zvezi s 
sprejemanjem dveh različnih dodatkov v primeru 
slepih in slabovidnih. Naj samo na kratko 
povem, kaj se je do sedaj dogajalo. Rečeno jim 
je bilo namreč, da lahko prejemajo le en 
dodatek, leta 2012 pa je sodišče odločilo, da se 
dodatka ne izključujeta in da lahko prejemajo 
oba dodatka in da so center za socialno delo in 
ministrstvo naredili napako, in to res veliko 
napako, ki jo je potrebno odpraviti. 
 Prvič sem se s starši slepih in 
slabovidnih otrok srečala 20. decembra 2018, ko 
so protestirali pred Državnim zborom. Takrat jih 
nihče ni slišal in tudi nihče jih ni želel sprejeti. 
Jaz sem bila edina, ki sem to storila. Potem sem 
na podlagi tega razgovora 14. februarja 2019 
tudi sklicala nujno sejo komisije, na kateri sta 
bila potem sprejeta soglasno dva sklepa, in sicer 
da državno odvetništvo nemudoma prekine vse 
postopke izvršb v postopkih zoper starše glede 
omenjene zadeve, in drugič, da Vlada takoj 
oziroma najkasneje v roku štirih mesecev – jaz 
sem sicer želela, da je to storjeno takoj, ampak 
smo se potem nekako odločili za to, da bo 
zadeva res izpeljana – z dopolnitvijo in ureditvijo 
ustrezne zakonodaje popravi krivice, ki so bile 
povzročene zaradi napačnega tolmačenja 
zakona, na kar opozarja tudi Varuh človekovih 
pravic. 
 Zato me, spoštovana ministrica, in 
upam, da mi boste na naslednji seji tudi ustno 
odgovorili, zanima: 
 Zakaj se še vedno, kljub temu da je bilo 
jasno ugotovljeno, da je bila storjena napaka, da 
so ministrstvo in centri za socialno delo storili 
napake, kljub temu da je bil izglasovan sklep na 
Komisiji za človekove pravice, zakaj se še vedno 
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vodi postopke pred sodišči zoper starše slepih in 
slabovidnih otrok? 
 In drugič. Na Odmevih ste, spoštovana 
gospa ministrica, povedali, da bo zadeva rešena 
v roku, kot je bil dogovorjen na Komisiji za 
peticije, človekove pravice in enake možnosti. 
Ta rok je, spoštovana ministrica, potekel. 
 Zanima me: 
 Kdaj točno bo zakon pripravljen? 
 Kdaj bodo dejansko odpravljene krivice 
tem ljudem? 
 Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Vaša zahteva bo uvrščena na naslednjo sejo.  
 Sedaj pa nadaljujemo. Poslanka Iva 
Dimic bo postavila ustno poslansko vprašanje 
ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju 
ter ministru za javno upravo Rudiju Medvedu.  
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovana oba ministra!  

 V zadnjih letih se iz Slovenije izseljuje 
veliko delovno aktivnih ljudi, med katerimi je 
največ ekonomskih migrantov. Številni so tudi 
primeri selitev zaradi drugih razlogov – šolanje, 
študij, strokovno izpopolnjevanje, raziskovalna 
dejavnost, tudi družinski razlogi in podobno. Te 
osebe pri odhodu iz Slovenije ohranijo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji z namenom, da 
se po določenem času vrnejo. Vse pogostejši pa 
so primeri, da upravne enote za te državljane po 
uradni dolžnosti uvedejo postopek ugotavljanja 
prebivališča. Če ugotovijo, da na naslovu 
stalnega prebivališča dejansko ne živijo, jih po 
izvedenem upravnem postopku preprosto 
izbrišejo iz registra prebivalcev. Posledično to 
pomeni, da v Republiki Sloveniji ostanejo brez 
stalnega in brez začasnega prebivališča ter tudi 
brez vseh pravic, ki so vezane na stalno 
prebivališče, to so socialno varstveni prejemki, 
zdravstveno zavarovanje študentov in tako 
naprej. Do kategorije državljanov Republike 
Slovenije brez prebivališča v Republiki Sloveniji 
je prišlo po uveljavitvi Zakona o prijavi 
prebivališča, ki se je začel uporabljati 13. 
avgusta 2017. Po nam znanih podatkih je brez 
prebivališča ostalo nekaj tisoč ljudi, ki praviloma 
niti ne vedo, da jim je bilo prebivališče odvzeto, 
saj se je upravna odločba vročila preko e-
portala. Zakon o prijavi prebivališča 1 pozna 
institut zakonitega prebivališča, to je naslov 
občine ali centra za socialno delo, kamor bi bilo 
potrebno prijaviti osebo, za katero je bilo v 
postopku ugotovljeno, da ne prebiva več na 
naslovu, kjer je bila prijavljena. Po naših 
podatkih tega instituta upravne enote v večini 
primerov ne upoštevajo.   
 Spoštovana ministra, sprašujem vaju: 
 Ali je institut zakonitega prebivališča, ki 
ga je uvedel novi Zakon o prijavi prebivališča 
(ZPPreb 1), v praksi uveljavljen tako, kot je bil 
zasnovan? 
 Koliko postopkov ugotavljanja bivališč 
je bilo uvedenih po uradni dolžnosti?  

 Koliko oseb je bilo zaradi tega 
izbrisanih iz registra prebivalcev? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Predlagam, da najprej odgovori 
minister Poklukar.  
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, spoštovani 

gospod podpredsednik Državnega zbora.  
 Spoštovana gospa poslanka, uvodoma 
pojasnjujem, da Zakon o prijavi prebivališča v 
petem odstavku 10. člena določa prijavno 
obveznost začasnega naslova v tujini za 
državljane in tujce z dovoljenjem za stalno 
prebivanje, ki ima stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji in se začasno naselijo v tujini za več 
kot 90 dni zaradi študija, dela in podobnih 
razlogov. Začasni naslov v tujini mora 
posameznih izvesti najkasneje v 15 dneh od 
naselitve, spremembo začasnega naslova v 
tujini pa najpozneje v 15 dneh od spremembe. 
Nov zakon je postopek prijave približal 
posameznikom, s tem, ko omogoča, da se 
začasni naslov v tujini lahko prijavi tudi pred 
naselitvijo v tujini, če v prijavi navede datum 
naselitve. Prijava velja za obdobje do 4 let in se 
po poteku lahko obnovi. V primeru evidentirane 
prijave začasnega prebivanja v tujini ohranitev 
stalnega prebivališča na naslovu v Republiki 
Sloveniji praviloma ni sporna in v praksi ne 
predstavlja razlogov za uvedbo ugotovitvenega 
postopka po uradni dolžnosti.  
 V zvezi s prenehanja prebivališča na 
prijavnem naslovu pojasnjujem, da le-ta 
predstavlja skrajni ukrep in zgolj pod pogoji, ki 
jih določa zakon, torej upravna enota v postopku 
ugotavljanja prebivališča ne more ugotoviti, kje 
posameznik stalno prebiva in tudi ne more 
prijaviti zakonskega prebivališča. V 
ugotovitvenem postopku se namreč najprej 
ugotavlja, na katerem naslovu posameznik 
dejansko stalno prebiva. Če se v postopku 
ugotovi, da se je posameznik odselil z območja 
Republike Slovenije, se posamezniku odjavi 
stalno prebivališče in vpiše stani naslov v tujini, 
če je upravni enoti znan, oziroma država, v 
katero se je odselil, če upravni enoti naslov v 
tujini ni znan. Prijava stalnega prebivališča na 
podlagi odločbe v postopku se lahko izvede na 
naslovu v tujini, lahko pa se izvede zgolj do 
nivoja države prebivanja, brez vpisa popolnega 
naslova v tujini. Če naslova, na katerem 
posameznik dejansko prebiva v Republiki 
Sloveniji, ni mogoče ugotoviti, se ugotavlja 
območje občine v Republiki Sloveniji, kjer se 
nahaja posameznik. V tem primeru se 
posamezniku zagotovi prijava zakonskega 
prebivališča na naslov občine ali centra za 
socialno delo. Zgolj v primeru, ko upravna enota 
v ugotovitvenem postopku ne more ugotoviti, kje 
posameznik stalno prebiva in mu hkrati tudi ne 
more določiti zakonskega prebivališča, 
posameznik ne izpolnjuje pogojev za prijavo 
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zakonskega prebivališča, posamezniku v 
registru stalnega prebivalstva na podlagi 
dokončne odločbe preneha prijava stalnega 
prebivališča. Ob tem je potrebno poudariti, da do 
takšnih situacij pri posameznikih, ki svojo 
prijavno obveznost dosledno izvedejo sami, ne 
more priti.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Še beseda ministru Medvedu.  
 Izvolite. 
 
RUDI MEDVED: Hvala lepa, gospod 

podpredsednik.  
 Spoštovana poslanka, jaz bi vam v tem 
kratkem času, ki mi je še odmerjen, morda 
postregel z najnovejšimi podatki. Prizadevni 
kolegi in kolegice so jih po upravnih enotah 
zbrali minulo soboto in nedeljo. Od 1. januarja 
letos do 31. maja letos je bilo prijav za 
ugotavljanje 4 tisoč 465. Te prijave oziroma 
vloge lahko vlagajo različni vlagatelj iz razločnih 
razlogov. Od teh omenjenih 4 tisoč 465 vlog je 
bilo 209 končanih z odločbo o vpisu zakonitega 
prebivališča, v tem primeru gre za slovenske 
državljane, ki živijo v Republiki Sloveniji, nimajo 
stalnega ali začasnega prebivališča, ampak so, 
na primer, nastanjeni ali v domovih, ali so osebe 
na prestajanju zaporne kazni, so v programih 
zaščite žrtev ali v varnih hišah in podobno. In 
356 je bilo odločb o prenehanju naslova 
stalnega prebivališča. Pa tudi to ne pomeni zdaj, 
da so ti državljani in državljanke izbrisani. Bodisi 
da so se izselili iz Slovenije pa niso v zakonsko 
predpisanem roku obvestili upravne enote, da so 
se odselili, rok je zakonsko določen, ali se na 
kakršenkoli način niso odzvali na pozive 
upravnih enot. Pa tudi to ne pomeni seveda, da 
so ostali brez zakonitega prebivališča, kot je 
povedal že pred mano kolega. Ugotovi se, v 
največji večini primerov tako tu je, ugotovi se 
naslov njihovega dejanskega prebivanja, tudi če 
prebivajo v tujini, naj gre za ekonomske 
migrante ali morda za študente, mlade 
raziskovalce. Seveda ni mogoče, da bi kar 
izginili in se ne bi dalo ugotoviti, tudi če ni niso 
prijavili svojega odhoda v tujino, da se ne bi 
moglo ugotoviti, kje prebivajo, in da se temu 
ustrezno uredi tudi njihov status.  
 Po vseh teh podatkih sodimo, da 
razmere vsekakor niso tako apokaliptične, kot 
ste jih na začetku opisali, da ne gre za pogoste 
primere izbrisa in pa seveda predvsem so tudi 
sami tisti, ki odhajajo v tujino, odgovorni po 
zakonu, da ustrezno obvestijo upravne enote.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospa poslanka, imate besedo za 
dopolnitev vprašanja. 
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. 

 Seveda, gospod Poklukar, vi ste 
prebrali to, kar sem tudi sama navajala, kako je 
Zakon o prijavi prebivališča zasnovan in kaj 

mora zajemati. Povesem pravilno sva oba 
ugotovila, vendar težava je v tem, da prihaja do 
različnih praks. In tudi če je en izbrisan, je to 
lahko apokaliptično, ali pa neapokaliptično, 
ampak jaz mislim, da morajo, tudi če je en 
izbrisan, pa jaz imam podatke, da ni samo eden, 
da je to resna težava, da se je zakon sprejemal 
tako, da enostavno določeni ljudje, mogoče tudi 
zaradi špekulantskih namenov, enostavno 
nimajo prebivališča in potem enostavno proti taki 
osebi, ki je izbrisana iz registra, ni mogoče 
začeti ne pravdnega in ne izvršilnega postopka, 
saj je prebivališče dolžnika ena izmed obveznih 
identifikatorjev osebe.  
 Kljub vsemu bi želel vseeno, jaz sem 
vam povedala, za kakšne primere prihaja, vidva 
sta ugotovila stanje, se zahvaljujem za številke, 
kaj se dogaja in kakšne so te številke. Pa 
vendarle me vseeno zanima, ne moremo reči to 
ni apokaliptično, s tem v Sloveniji nimamo težav. 
Imamo težave, zato sem tudi postavila 
poslansko vprašanje.  
 In me zanima: 
 Kakšne ukrepe bosta, gospoda 
ministra, za to sprejela, da se tako, milo rečeno, 
bizarno stanje odpravi?  
 Tudi če gre za enega, pa jaz imam 
podatke, da jih je več.  Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

spoštovana gospa poslanka. Res je. zakon je 
zato, da se ga ne izigrava, pa vendar je treba 
navesti nekaj številk tudi z moje strani.  
 V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 
2018 je bilo na upravnih enotah uvedenih 21 
tisoč 56 postopkov ugotavljanja stalnega 
prebivališča, od katerih je bilo 772 postopkov 
končanih z odločbo o vpisu zakonskega 
prebivališča, 3 tisoč 164 postopkov pa z odločbo 
o prenehanju naslova stalnega prebivališča.  
 Ko ste rekli, kaj narediti, z ministrom za 
javno upravo se o teh zadevah tudi temeljito 
pogovarjava. Pravzaprav tukaj ne želimo, da bi 
prišlo do kakršnegakoli izbrisa, do kakršnihkoli 
napačnih evidentiranj teh ljudi, vendar vsak 
državljan, ki odhaja v tujino, mora poskrbeti za, 
oziroma tudi če je v Republiki Sloveniji drugje 
prijavljen, za registracijo začasnega prebivališča. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod Medved, želite še vi dodati kaj 
k odgovoru?  
 Izvolite.  
 
RUDI MEDVED: Hvala lepa.  

 Tako kot je omenil minister, obe 
ministrstvi tesno sodelujeta na tem področju. To 
so zelo zahtevni postopki in na upravnih enotah 
te postopke vodijo dejansko najbolj kvalificirani 
uslužbenci, ki so seveda tudi pod zelo močnim 
nadzorom tako Ministrstva za javno upravo kot 
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tudi Ministrstva za notranje zadeve. Da bi 
prihajalo zdaj do napak, niti nimamo podatkov, 
ali je morda kakšna nedoslednost v samem 
zakonu, da do tega, kot omenjate, pa tudi, če je 
en sam izbrisan, prihaja, to je seveda treba 
ugotoviti. Jaz vem, da v primerih, ko so upravne 
enote dolžne prijavljati bivališče na naslovih 
občin ali centrov za socialno delo, to tudi 
dosledno počnejo. Vem tudi, da kljub temu, da je 
bilo na začetku v zvezi s tem nekaj nejasnosti in 
so se nekatere občine tega tudi branile, da ta 
proces teče in da tukaj vsaj po informacijah, ki 
jih imamo, ne beležimo kakšnih večjih 
problemov. Kot rečeno, sta pa obe ministrstvi v 
tesnem stiku na tem področju in morebitne 
nedoslednosti tudi v sami zakonodaji bomo tudi 
ustrezno prilagodili.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa poslanka ima besedo za 
postopkovni predlog.  
 Izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Ja, da se opravi splošna 

razprava. Predvsem zato, ker poglejte, očitno 
stvari ne delujejo, očitno se oba ministra 
povezujeta, vendar je mogoče potreba pogledati 
še po kakšnemu drugemu ministrstvu, ki 
dejansko ima težave na tem področju, tukaj 
mislim tudi Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo 
za delo, družino, kjer prihaja največ do takih 
nevročenih odločb, ki bi jih moral državljan 
Republike Slovenije seveda prevzemati. Zato 
mislim, da je potrebno tukaj narediti splošno 
razpravo, na katerem področju je potrebno 
zakon popraviti, da do takih izgredov ne bo 
prišlo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 18. junija 2019, v okviru glasovanj.  
 Poslanec Primož Siter bo postavil ustno 
poslansko vprašanje ministrici za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer, ki pa je odsotna.  
 Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala, 

spoštovani predsedujoči. Kolegice in kolegi!  
 Z Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti so nedavno na Vlado 
poslali v obravnavo Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih. Med predvidenimi ukrepi iz 
tega predloga je tudi ukinitev dodatka za 
delovno aktivnost, ki ga prejemajo delovno 
aktivni prejemniki socialne pomoči. Kot je 
razvidno iz obrazložitve, bo ukinitev dodatka za 
delovno aktivnost predvsem pomenila, da se bo 
socialna pomoč znižala kar 18 tisoč 975 
upravičencem, od tega 8 tisoč 117 otrokom. 
Poleg tega bo 4 tisoč 149 oseb ostalo brez 
socialne pomoči, od tega skoraj tisoč 800 otrok. 
Ukinitev dodatka za delovno aktivnost torej 
pomeni, da družine oziroma samske osebe, ki 

so upravičene do denarne socialne pomoči v 
nižji ali enaki višini, kot je dodatek za delovno 
aktivnost, do denarne socialne pomoči sploh ne 
bodo upravičene.  
 O samem dodatku takole. Institut 
dodatka je sicer po zakonski dikciji namenjen 
motivaciji in spodbujanju posameznikov za delo, 
ampak realnost pa v bistvu pravi, da gre tukaj za 
na eni strani da ali ne možnost plačevanja 
položnic, torej pri tistih najbolj socialno 
ogroženih, da ne govorim sploh o komponenti 
poceni izkoriščanja ranljive delovne skupine. 
Seveda ministrstvo vse to opravičuje s tem, da ti 
aktivni pridobivajo izkušnje, da osebnostno 
rastejo in tako naprej, ampak dejstvo ostaja, da 
je z dodatkom, ki ga želijo ukiniti, sedaj nekaj 
hudo narobe.  
 Ministrici zato naslavljam z nekaterimi 
vprašanji, za katere bom prosil, da na njih 
odgovori ustno na naslednji seji.   
 Najprej me zanima: 
 Kako ministrica pojasni, da gre za 
dodatek za delovno aktivnost, ki pa ga 
prejemajo osebe, ki niso delovno aktivne? 
 Prosim torej za jasno stališče, ali so ti 
ljudje delovno aktivni ali ne.  
 Po mnenju ministrstva naj bi ta dodatek 
povzročal past neaktivnosti, zato sprašujem: 
 Kako lahko dodatek za aktivnost 
povzroča neaktivnost?  
 Ministrstvo pravi, da sta denarna 
socialna pomoč in dodatek za delovno aktivnost 
previsoka oziroma preblizu minimalni plači. Zato 
sprašujem: 
 Ali ministrstvo zagovarja, da je 
minimalna plača prenizka? 
 Ta znaša 667 evrov neto, pa še to po 
zaslugi Levice, če bi bilo v skladu z željo 
ministrstva, bi bila ta bržkone še nižja. Zato torej 
ponovno: 
 Kakšno je stališče ministrstva in 
ministrice do višine minimalne plače? 
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Tudi vaš predlog bo uvrščen na naslednjo sejo. 
Tam boste dobili tudi ustni odgovor.  
 Naslednji pa bo postavil ustno 
poslansko vprašanje poslanec Igor Peček, in 
sicer ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu. 
 Izvolite.  
 
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa za besedo.  

 Spoštovani minister Simon Zajc, po 
Uredbi o zavarovanih prostoživečih vrstah iz leta 
2004 se šakal uvršča med zavarovane 
domorodne vrste. S to uredbo so za zavarovane 
prostoživeče živalske vrste predpisana pravila 
ravnanja, poseben varstveni režim ter ukrepi 
varstva in pa smernice za ohranitev. Od leta 
2014 pa je šakal uvrščen tudi na seznam lovnih 
vrst. Obravnavata ga torej dva vzporedna 
prepisa, njuno navzkrižje pa trenutno 
onemogoča ustrezno trajnostno upravljanje s 
populacijo. Trenutno stanje populacije šakala v 
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Sloveniji naj bi bilo okoli 400 živali, število pa se 
v zadnjih letih zelo hitro povečuje. Na 
razširjenost in populacijsko gostoto bi po oceni 
Lovske zveze lahko vplivali z ustreznim 
upravljanjem, ki ga pa za to morajo nasloviti 
oziroma določiti pristojne inštitucije. Šakala 
najdemo praktično povsod po celotnem področju 
Republike Slovenije, tako na Krasu, 
Primorskem, na Gorenjskem so opažanja o 
pojavljanju šakala tako na nižinskem območju 
kot tudi v gričevnatem svetu in ob vse večjih 
problemih, ki jih povzroča, vse bolj pogoste. V 
zadnjem času so pogosti obiskovalci predelov 
višje ležečih kmetij in manjših naselij ob vznožju 
Kamniško-Savinjskih Alp, ob vznožju Krvavca, 
Šenturške gore, Komende. Vpliva na številčnost 
srnjadi in na njeno starostno sestavo, saj so 
skupine srnjadi manjše, zmanjšuje pa se tudi 
delež mlade srnjadi. Zaskrbljujoče pa je tudi 
dejstvo, da se pojavlja v bližini vasi oziroma kar 
v vaseh in ogroža živali na paši, izjema niso niti 
drobnica niti manjše mlade govedi. Ker je tudi 
prenašalec parazitov in številnih vrst bolezni, ki 
jih prej nismo poznali, bi se morali njegovega 
naraščajočega števila lotiti resno v vseh 
pomenih besede, ne le v obliki opazovalnega 
monitoringa.  
 V zvezi z navedenim me, spoštovani 
minister, zanima: 
 Kakšni so načrti na Ministrstvu za 
okolje in prostor v zvezi z velikim porastom 
šakalov v zadnjih letih?  
 Ali je načrtovan izbris šakala s 
seznama zavarovanih vrst in kaj bi sledilo v tem 
primeru?  
 Kateri splošni pogoji morajo biti 
izpolnjeni za to, da lahko govorimo izrednem 
odstrelu?  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, izvolite.  
 
SIMON ZAJC: Hvala.  

 Šakal je po Direktivi o habitatih uvrščen 
v prilogo 5, kar pomeni, da je v interesu 
skupnosti, ampak da pa lahko z njim upravljamo 
oziroma da za njegov odvzem lahko veljajo 
ukrepi upravljanja, kar pomeni, da se ga lahko 
da tudi med lovno žival. V tem trenutku imamo 
zunaj spremembo uredbe, ki ravno to 
predvideva, torej črtanje iz zavarovanih vrst. 
Namreč, po oceni, ki jo je naredil Zavod za 
varstvo narave, je stanje populacije takšno, da ni 
ogroženo. Ko pridemo do tega, da se črta iz 
zavarovanih vrst, to pomeni, da se bo z njim 
upravljalo kot z ostalimi živalmi, kar pomeni, da 
se naredi 10-letne načrte in pa vsakoletne 
načrte. V vsakem primeru pa je z njim treba 
upravljat tako, da ne postane ogrožena vrsta. 
 Glede vprašanja o pogojih za 
poseganje v populacijo zavarovanih vrst, bi vam 
pa prebral, in sicer izjeme so opredeljene v 7. 
členu Uredbe o zavarovanju prostoživečih 
živalskih vrst. Poseg je možen, če ni druge 

zadovoljive možnosti in ta ravnanja ne škodujejo 
ohranitvi ugodnega stanja populacije, in sicer 
zaradi zagotavljanja koristi varstva živalskih in 
rastlinskih vrst in ohranjanja habitatnih tipov, 
preprečitve resne škode, zlasti na posevkih, 
živini, gozdovih, ribiških območjih in vodi ter 
drugem premoženju, zagotavljanje zdravja in 
varnosti ljudi, vključno z zračno varnostjo ali 
zaradi drugih nujnih razlogov prevladovanja 
javne koristi, ki je lahko tudi socialna ali 
gospodarska, in zaradi koristnih posledic 
bistvenega pomena za okolje, doseljevanja ali 
ponovnega naseljevanja živali, vključno z 
gojenjem za namene doseljevanja ali 
ponovnega naseljevanja, selektivnega in 
omejenega ujetja, opremljanja z oznakami ter 
oddajniki ali posega, ki lahko povzroči 
poškodovanje ali odvzem živali za namene 
raziskovanja, selektivnega in omejenega ujetja 
ali odvzem živali za namene izobraževanja ali 
selektivnega in omejenega odvzema živali iz 
narave, pod strogo nadzorovanimi pogoji in v 
omejenem številu.  
 Pa še za nazaj, javna razprava, 
sprememba uredbe, se zaključi 12. julija. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Naslednji bo ustno poslansko vprašanje 
postavil mag. Branko Grims, in sicer ministru za 
notranje zadeve Boštjanu Poklukarju.   
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za 

besedo. Vsem prav lep pozdrav! 
 Situacija na naši južni meji je seveda 
problem, ki presega samo meje Republike 
Slovenije. Ravno včeraj so Nemci v svojih 
medijih objavili oceno, da še vedno prihaja v 
Nemčijo vsak dan po 500 ilegalnih migrantov 
oziroma azilantov in da od tega najmanj dve 
tretjini zanesljivo prideta po balkanski poti. To je 
350 ljudi po balkanski poti na dan. Najbrž je 
vsem jasno, da morajo iti preko Republike 
Slovenije. Del jih torej očitno neopaženo uide 
čez, drugi del, vsi vemo, gre na tisto, čemur jaz 
pravim, največja industrija v Sloveniji, da se 
enostavno kar pokliče policijo, se reče, tukaj 
smo, zdaj pa, če jih prestrežejo, tako ali 
drugače, zahtevajo azil, preden steče postopek, 
se zlorabi tisti čas, ki je na razpolago, in odidejo 
naprej. Tudi po uvedbi postopka, se praviloma 
postopek konča neuspešno oziroma se ga 
prekine zaradi odhoda, lahko bi rekli temu tudi 
kar pobega azilantov naprej. Kdo to zlorablja? 
Zlorabljajo azilanti, ki prihajajo oziroma ilegalni 
migranti. Prihajajo iz držav, kjer niti slučajno ni 
nobene vojne, tako da tistih pravljic o ubogih 
beguncih danes res nihče več noče niti poslušat 
več. Prihajajo v glavnem iz Alžirije, Maroka in 
tako naprej. Skratka, zlorabe so dnevne. In te 
zlorabe zelo veliko stanejo, stanejo slovenske 
davkoplačevalce. Zato zmanjkuje denarja za 
vse, od pokojnin, do šole, do zdravstva, do 
vsega, kar seveda normalno država zagotavlja 
svojim državljankam in državljanom. Najbolj 
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sporno pri tem je, da država ob tem še financira 
tiste nevladne organizacije, ki pri tem aktivno 
pomagajo. Kriminal je kriminal, tudi če se skriva 
za visokodonečimi besedami o humanitarnosti, 
tako je tudi mnenje javnega tožilstva. 
 Torej gre za vprašanje: 
 Kdaj in kako se bo vendarle ukrepalo 
proti tem nevladnikom, ki pomagajo pri vdoru 
ilegalnih migrantov na ozemlje Republike 
Slovenije in jim pomagajo potem pri 
zavlačevanju postopkov, kar vsi plačujemo? 
 Kdaj se bo te nehalo financirati? 
 Kaj pomeni, da na vladni spletni strani 
še vedno piše, da odlično sodelujejo s PIC in 
Mirovnim inštitutom, prav ti pa sta na čelu tistih, 
na LBTQP ideologiji utemeljenih nevladnih 
organizacij, ki so aktivno vpletene v nezakonite 
posle, se pravi v ilegalni šverc migrantov v 
Slovenijo? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

gospod poslanec, za vprašanje. V zvezi z 
delovanjem nevladnih organizacij pri pomoči 
migrantov je policija v letu 2018 zaznala 
aktivnejšo vlogo nevladne organizacije PIC v 
najavah ilegalnih pribežnikov. Predstavniki 
nevladne organizacije so sporočali policiji 
lokacije nezakonitih prehodov meje migrantov, 
po elektronski pošti pošiljali njihove poimenske 
sezname in druge okoliščine, na primer, da so 
med njimi izrazili namero za pridobitev 
mednarodne zaščite, da so osebe v slabem 
zdravstvenem stanju in tako naprej. Iz 
razgovorov z migranti je bilo ugotovljeno, da naj 
bi bil predstavnik nevladne organizacije migrante 
usmerjal, kam in kako naj potujejo, jim 
razdeljeval letake v angleškem jeziku z navodili 
in jih poučeval, kako ravnati v policijskih in 
drugih postopkih. V zvezi z aktivno vlogo 
oziroma z opisanim ravnanjem nevladne 
organizacije, je policija podala poročilo po 
desetem odstavku 148. člena Zakona o 
kazenskem postopku na pristojno okrožno 
državno tožilstvo, ki dopolnitve od policije ni 
zahtevalo. V drugem primeru je policijska uprava 
v konkretnem primeru zaprosila okrožno državno 
tožilstvo za mnenje o morebitnem obstoju suma 
storitve kaznivega dejanja. Mnenje okrožnega 
državnega tožilstva je bilo, da v konkretnem 
primer ne gre za obstoj suma storitve kaznivega 
dejanja, temveč gre za pripravljalna dejanja po 
308. členu Kazenskega zakonika, ki niso 
kazniva. V nadaljevanju je policija na Vrhovno 
državno tožilstvo Republike Slovenije podala 
zaprosilo za opredelitev in mnenje o zakonitosti 
ravnanja nevladne organizacije oziroma ali bi 
lahko šlo v omenjenih primerih za uradno 
pregonljiva kazniva dejanja po petem odstavku 
308. člena Kazenskega zakonika. Vrhovno 
državno tožilstvo Republike Slovenije se je 
opredelilo, da v opisanih primerih ne gre za 
kaznivo dejanje in soglašalo z mnenjem 

okrožnega državnega tožilstva. V svojem 
mnenju je izpostavilo možnost obstoja 
kaznivega dejanja pod določenimi pogoji v 
primerih, ko ne gre za humanitarno dejavnost, 
temveč je cilj premoženjska korist. 
 Moram povedati, spoštovani gospod 
poslanec, da Ministrstvo za notranje zadeve 
sodeluje s 17 nevladnimi organizacijami, ki nam 
pomagajo na različnih področjih, tudi vloga PIC 
je informativno in pravno svetovanje v postopkih 
pri mednarodni zaščiti. Moram povedati, da 
številne nevladne organizacije izredno kvalitetno 
in kakovostno pomagajo kriminalistom in policiji 
pri preprečevanju zlorabe žrtev, kot so ženske, 
otroci. Pravzaprav kar nekaj njihovih praks in 
znanj, predvsem znanj je tistih, ki jih policija 
nima, je še kako dobrodošla. Moram povedati, 
da vsako nezakonito ravnanje, ki ga bo policija 
pri svojem delu, tudi z nevladnimi 
organizacijami, dobila oziroma da bo pravzaprav 
šlo za nezakonite prakse, bo policija tudi 
procesirala. Hvala. 
 
 PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Imate zahtevo za dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Celo 

zgodbo je treba gledati kot celoto. Vlada 
Republike Slovenije je zdajle dala že dvakrat 
popolnoma napačen signal ilegalnim migrantom. 
Prvi je bil podpis Marakeškega globalnega 
sporazuma o urejenih, varnih in zakonitih 
migracijah in drugi je bil storjen prejšnji teden, ko 
je Vlada spremenila odlok in s seznama varnih 
držav umaknila Turčijo. To v praksi pomeni, da 
se tja načeloma prosilce za azil oziroma tiste, ki 
pridejo ilegalno v Slovenijo, ne vrača več. To je 
tudi odstop od mednarodno usklajene politike 
Evropske unije, saj je dogovor leta 2016 med 
Evropsko unijo in Turčijo temeljil prav na tem, da 
se Turčija opredeli kot varna država, kamor se 
lahko brez problema vrnejo migranti. To 
mimogrede ne vpliva na izjemno pravico tistih 
migrantov, ki lahko dokažejo, da jim grozi 
kakršnokoli nasilje oziroma da so življenjsko 
ogroženi ali eksistenčno ogroženi v državi, od 
koder prihaja. Samo velja to seveda kot izjema 
ne pa kot pravilo, zaradi tega to vpliva na hitrost 
postopkov.  
 In zdaj gre tukaj še za tretji signal. Tretji 
signal je pa vprašanje odnosa do teh nevladnih 
organizacij. Sosednje države, na primer Italija, 
so tukaj že v veliki meri naredile red, da ostalih 
sploh ne naštevam. V Sloveniji je žal situacija 
ravno obratna in se še vedno neomejeno 
financira te nevladne organizacije, po drugi 
strani se nanje sklicuje, ko gre za postopke. 
Toda treba je nekaj vedeti, te postopke 
plačujemo slovenski davkoplačevalci. Vse to 
zavlačevanje, vsa ta množičnost stane, 
strahovito veliko stane vse nas.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  
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 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa.  

 Moram povedati, da slovenska policija 
na naši šengenski meji, na meji z Republiko 
Hrvaško vsakodnevno prilagaja ukrepe v zvezi z 
ilegalnimi prehodi. Res je in strinjam se, da 
prihaja v Republiki Sloveniji do zlorabe azilnega 
sistema, vendar to ni samo problem Republike 
Slovenije, ampak številnih držav članic. Upam, 
da se bo po konstituiranju evropskih institucij ta 
proces, ki je nekoliko zastal, tudi premaknil z 
mrtve točke. Jaz verjamem, da bomo pri tem tudi 
uspešni. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

 Seveda predlagam, da o tem opravi 
Državni zbor razpravo. Kajti kaj pomaga, tako 
kot je zdaj navedel gospod minister, da bodo 
svoje delo poprijele novoizvoljene evropske 
institucije, če je Slovenija pravkar enostransko 
samovoljno odstopila od skupaj usklajene 
politike, in to na tako občutljivem območju, kot je 
vprašanje ilegalnih migracij. Ta sporazum med 
EU in Turčijo je leta 2016 prekinil tisti masovni 
največji tok, ki smo mu bili takrat priče. In vsako 
tako soliranje, vse to politiko, tisto dogovorjeno 
politiko, ogrozi. Tukaj tudi nikakor ni brez greha 
Evropska unija. Marsikatera napaka, marsikaj, 
kar se je zgodilo, je bilo napačno. Vsa zgodba z 
ilegalnimi migracijami je v resnici nezakonita, ker 
če bi se spoštovalo mednarodne sporazume in 
pa zakonodajo nacionalnih držav članic 
Evropske unije, se nič od tega, kar se je zgodilo, 
ne bi moglo zgoditi. Toda, ko se je enkrat 
reševalo nastalo situacijo, je bil ta sporazum 
nekaj, kar je dalo rezultate. In od tega je zdaj 
Slovenija odstopila in še huje Slovenija je 
članica šengna. Ali veste, da kar naredi 
Slovenija, zavezuje in vpliva na celotno 
šengensko območje. Zato ni težko uganiti, kaj 
bo posledica, posledica bo ekstremno škodljiva. 
Zato je ta poteza Vlade tako škodljiva. Posledica 
bo lahko, da se bo še dodatno okrepil pritisk za 
izločitev Slovenije iz šengenskega območja, ker 
tam se pač pričakuje usklajeno delo, 
sporazumno delo, ker poteza enega vpliva na 
vse ostale. Zaradi tega bi o celotni tej 
problematiki, o vprašanju slovenske zunanje 
politike na tem področju, vprašanju varnostne 
politike, vprašanju notranje politike, vprašanju 
zaščite naše meje in uspehov pri tem, ki so že 
doslej močno okrnili tisto šengensko članstvo 
Slovenije, ki smo mu bili v preteklosti priča, 
veste, da smo lahko šli čez mejo kadarkoli in 
kakorkoli in ni bilo praktično nobenega problema 
več, zdaj so se stvari že bistveno spremenile in 
se vedno znova podaljšujejo. Vse to se bo še 
poslabšalo. Poslabšalo se bo zaradi teh 

napačnih potez Vlade, ki dajejo napačen signal. 
Nobena od naših severnih sosed ni pristopila k 
Marakešu. Slovenija je, pod vlado Marjana 
Šarca. Nobena od naših sosed ni Turčije dala s 
seznama varnih držav, Slovenija je to storila. 
Edina. Kar je seveda popolnoma zgrešen, 
napačen signal. Slovenija s tem postaja v očeh 
ilegalnih migrantov, ki, verjemite, sem v svoji 
invaziji zelo dobro organiziran, obljubljena 
država, ciljna država. In to seveda otežuje delo 
naši policiji, na katero se sklicuje. Jaz verjamem, 
da vojska in policija imata skrajen napor in 
delata s skrajnim naporom. Ampak tudi Vlada 
mora … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal jutri, 18. junija 2019, v okviru glasovanj. 
 Poslanec Jani Ivanuša bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministrici za 
infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Spoštovani 

podpredsednik Državnega zbora, ministri in 
ministrica, vsi ostali prisotni v dvorani, lep 
pozdrav!  
 Uvodoma, pri mojem vprašanju 
ministrici za infrastrukturo bom pač povedal, da 
je to poslansko vprašanje že bilo z strani 
ormoške poslanke postavljeno, vendar je tema 
občutljiva, zato vprašanje ponavljamo, saj z 
našega konca Slovenija, od koder prihajamo trije 
poslanci, bomo to vprašanje nenehno postavljali 
ministrici.  
 Sprašujem ministrico: 
 Kako potekajo delovne aktivnosti 
nadaljevanja glavne ceste G1-2 Hajdina–
Ormož?  
 Prebivalci Spodnjega Podravja si za to 
cestno povezavo prizadevamo že 20 let. Delno 
enotno dovoljenje za prvi odsek te ceste 
Ormož–Gorišnica je bilo izdano 22. 2. 2007. 
Gradbena dela so se na tem odseku dvakrat 
začela in obakrat končala zaradi stečaja 
gradbenih podjetij, najprej Vegrada in nato še 
Primorja. Investitor te ceste je DARS. Zaradi 
gradnje te ceste, ki bi morala zaključena biti že 
leta 2013, se pri konstrukciji železniške proge 
Pragersko–Hodoš do kraja Mihovci, to je na 
sedanji glavni cesti Ormož–Ptuj, ni naredilo 
zunajnivojskega križanja, kar je sedaj v 
nasprotju z zakonodajo. Lansko leto je bil 
ponovno izveden razpis za dokončanje gradnje 
premostitvenega objekta viadukt Sejanca in 
jeseni lani se je ta gradnja ponovno začela. 
Celotna cestna povezava Ormož–Hajdina je 
dolga približno 22 kilometrov in je razdeljena na 
tri odseke. Za prvi odsek Ormož–Gorišnica je 
bilo izdano gradbeno dovoljenje leta 2007 in je 
še veljavno. Za drugi del, Gorišnica–Markovci, 
pa naj bi gradbeno dovoljenje bilo v fazi 
pridobivanja. Več kot pet hiš na tem območju so 
porušili in družine preselili že pred desetimi leti. 
Porabljenega je bilo tudi ogromno denarja. Tretji 
odsek Markovci–Hajdina pa je treba še umestiti 
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v prostor. Na to temo vsak mesec potekajo 
sestanki na občini Markovci.  
 Ministrico sprašujem: 
 Kako potekajo gradbena dela na 
viaduktu Sejanca?  
 Kdaj bodo zaključena?  
 Kdaj bo razpis za gradnjo prvega 
odseka Ormož–Gorišnica?  
 Obljubljen je bil namreč konec leta 
2018.  
 Kdaj bo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za drugi del, to je Gorišnica–
Markovci?  
 Kako potekajo aktivnosti glede 
umestitve tretjega dela Markovci–Videm pri 
Ptuju?  
 To je novo.  
 Kakšni so dogovori z Občino Videm pri 
Ptuju, ki je pred kratkim začela pogojevati 
izgradnjo omenjene ceste? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.

  
 Sedaj pa dajem besedo gospe 
ministrici.  
 Izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala. 

 Spoštovani poslanec, na vsaki seji 
dobim vprašanje, povezano z določeno cesto ali 
pa določenim odsekom, ampak samo zaradi 
vprašanja investicija ne bo tekla nič hitreje. In 
verjetno tudi danes v celoti z mojim odgovorom 
ne boste zadovoljni, ker točne konkretne 
datume, za vse, kar ste navedli, težko povem. 
Dejstvo je, da so postopki, preden pridemo do 
gradbenega dovoljenja v naši državi, kar 
dolgotrajni. Vam bom pa povedala, v kakšni fazi 
ta projekt, o katerem me sprašujete, danes je. In 
res je, da so se s to cestno povezavo veliko 
ukvarjali že v preteklosti oziroma že zelo dolgo. 
Drugo dejstvo pa je, da so se v zadnjih letih 
določene stvari le nekaj pospešile. Kot ste tudi 
sami ugotovili, DARS je investitor na tej cesti in 
lahko reče, da so se gradbene aktivnosti na tem 
delu, kjer je prostorski načrt sprejet, mestoma že 
začele, na odseku od Ptuja do Ormoža pa 
poteka zelo zahtevno prostorsko umeščanje. In 
o vseh teh aktivnostih je obveščeno tudi lokalno 
okolje. V tem trenutku DARS kot investitor na 
odseku od Ormoža do Markovcev dokončuje 
izdelavo manjkajoče projektne dokumentacije, 
pridobiva manjkajoče zemljišča, gradi viadukt 
Sejanca, pridobljena ima upravna dovoljenja, 
končana je prestavitev daljnovoda. Zaradi 
dodatnih zahtev Ministrstva za okolje in prostor 
po izdelavi dodatnih okoljski preveritev in 
pridobitev okoljevarstvenih soglasij, se bo po 
oceni DARS pričetek gradnja odseka Markovci–
Gorišnica–Ormož zamaknil vsaj za 6 do 8 
mesecev glede na predhodne plane. Vendar pa 
Ministrstvo za infrastrukturo na žalost, ali pa 
kakorkoli rečemo, nima možnosti vpliva na 
hitrejše izvajanje teh postopkov. Odsek 

novonačrtovane cestne povezave Ptuj–Markovci 
je v fazi umeščanje cestne trase v prostor. 
Priprava predmetnega državnega prostorskega 
načrta je trenutno v fazi iskanja novih možnih 
variant poteka načrtovanje ceste. Izdelovalci 
idejnih rešitev, študije variant, predinvesticijske 
zasnove in okoljskega poročila so bili na podlagi 
javnega razpisa, ki ga je pripravil DARS, izbrani 
konec aprila 2019 in so že pričeli z delom. 
Ministrstvo za infrastrukturo kot pobudnik 
priprave DPN, DARS pa kot investitor in 
Ministrstvo za okolje in prostor kot pripravljavec 
DPN, smo skupaj pripravili osnutek časovnega 
načrta, ki zajema izvedbo vseh potrebnih 
korakov skladno z Zakonom o urejanju prostora. 
Glavne aktivnosti so načrtovane nekako takole: 
do konca julija 2019 pridobitev, dopolnitev 
smernic nosilcev urejanja prostora; do aprila 
2020 priprava nabora variant za vrednotenje, kar 
pomeni načrtovanje nove variante in optimizacije 
obstoječih predstavitev in usklajevanje nabora 
variant znotraj medresorske delovne skupine ter 
izvedba delavnic, priprava končnega nabora 
variant za vrednotenje; do decembra 2020 
izdelava študije variant predinvesticijske 
zasnove in okoljskega poročila z vsemi 
potrebnimi strokovni podlagami ter izvedba 
delavnic na terenu, dopolnitev študije variant, 
predinvesticijske zasnove ter strokovnih podlag 
po pridobitvi pripomb občin, javnosti in nosilcev 
urejanja prostora; potrditev študije variant 
oziroma predinvesticijske zasnove do maja 
2021; javna razgrnitev študije variant, 
predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila 
junij 2021; dopolnitev študije variant 
predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila 
po javni razgrnitvi. In kot že omenjeno, o vsem 
tem je obveščeno tudi lokalno okolje. Postopki 
so mogoče daljši, kot bi si vsi mi želeli, ampak 
kot sem že povedala, kot ministrica za 
infrastrukturo nimam vpliva na vse to. Sva se pa 
z ministrom za okolje in prostor večkrat ukvarjala 
s problematiko priprave vseh teh dokumentov in 
kot je rekel danes tudi predsedniki Vlade, bo 
verjetno treba najti neke zakonske rešitve, ki bi 
vse te stvari pohitrile.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Imate zahtevo za dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Ja, saj tole bo pa 

prav, kar ste povedali. Če bi res pri šestih do 
osmih mesecih ostalo vse skupaj, da se zamika, 
bi človek še potrpel, ampak verjamem, da temu 
ne bo tako, kajti te stvari se že … že ta cesta bi 
morala biti zgrajena ne vem kdaj, že od 2013 bi 
se morali voziti po njej. Ne vem, imam občutek, 
da si mi tam na tistem koncu Slovenije nismo 
enaki z osrednjim delom Slovenije, da smo neki 
drugorazredni državljani, tako se nas vsaj tretira 
na gospodarski ravni in tudi na tej cestni 
povezavi. Izredno me moti to, da se to tako 
dolgo vleče, trpi pa vse. Jaz osebno se vozim 
dve uri iz Ormoža. Kakšna je to logika, da se 
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moram dve uri vsak dan voziti, mi ne gre v 
glavo. Rabim eno uro do avtoceste na dan. Če 
bi to bil nek skladen vseslovenski razvoj, kar 
sicer… No, to bi še rad povedal, da ko slišim 
študija, resolucija in strategija, takrat meni ti 
lasje, kolikor jih še imam, gor skočijo, ker to 
vem, ker se takoj zavleče. To je tak izgovor.  
 Bi pa rekel tako, gospa ministrica, 
prejšnji minister je bil malo bolj naklonjen temu 
našemu delu, bilo je bistveno več pozitivnih 
premikov, zdaj pa imam občutek, ko ste vi 
ministrica postali, pa temu ni ravno tako. Žal, se 
bojim, da zavirate, imam tak občutek, da se vse 
skupaj malo bolj ohlaja, ta zgodba. Vem, da je 
tukaj tretja razvojna os, pa, ne daj bože, da bi 
kdo razumel, da sem kaj proti temu. Skladen 
razvoj – po vsej Sloveniji bi moral biti 
enakovreden in enakopraven.  
 Vam bom pa povedal, ker ste vi rekli, 
da ste obvestili civilno iniciativo oziroma okolje, 
prebivalce, jaz ne vem, za konec meseca se 
pričakujejo zapore na tej testi, potem boste 
videli, kaj bodo ljudje rekli. Toliko. Ne bi si želel 
tega, vendar temu bo tako. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica, izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Spoštovani 

poslanec, jaz sem povedala, kako postopki 
tečejo. Nobena zapora teh postopkov na žalost 
ne bo pohitrila. Jaz sem ministrica osem 
mesecev, lahko rečem, da z veliko intenzivnostjo 
izvajamo infrastrukturne objekte. Pač imamo 
stvari v naši državi zastavljene tako, kot jih 
imamo. Jaz ne morem mimo tega, da vsi ti 
dokumenti, ki sem jih naštela, so pač potrebni za 
vašo cesto, za cesto na Dolenjskem in za cesto 
na Primorskem. In če pogledate en velik 
infrastrukturni projekt na Primorskem, je trajalo 
skoraj 20 let, da smo ga začeli. Nikoli pa ne bom 
stala pred vami in obljubljala nekaj, kar se ne da 
speljati. Tako da jaz lepo prosim, pozivam ljudi 
na tistem območju, apeliram in povem, da sama 
zapora ceste stvari nikakor ne more pohitriti. Kot 
sem že povedala, je predsednik Vlade danes 
sicer na en drug, ravno tako infrastrukturni, 
energetski infrastrukturni projekt dal neko 
zavezo, da bomo pogledali, kaj se v okoljski 
zakonodaji da narediti, da bi stvari tekle hitreje, 
več kot toliko, da tako rekoč štirinajstdnevno 
naši državni sekretarji sedijo skupaj in gledajo 
projekt za projektom, se pač ne da narediti. 
Mimo zakonodaje pa mene ne boste slišali, da bi 
naredila eno samo stvar, pa tudi ceste na 
Štajerskem ne.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod poslanec ima besedo za 
postopkovni predlog.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Ja, samo še en 

stavek bom prej povedal. V glavnem, zapora 
konec meseca bo, in sicer enostavno zato, ker 

imajo ljudje poln kufer vsega. Se pač obljublja 
državljanska nepokorščina. Mogoče se bo 
vseeno malo pospešila zgodba, če ne drugače. 
Nisem pa rekel, da bi morali vi zdaj kršiti kakšen 
zakon ali pa kaj, tega pa jaz tudi nisem zahteval, 
daleč od tega. V glavnem, tudi osebno se bom 
pridružil tej državljanski nepokorščini, ker je 
enostavno treba ljudem dati podporo.  
 Bi pa širšo razpravo na to temo, saj 
pravilnik to dopušča, toliko da se to opravi, da 
se, saj ni samo naša cesta, problem je skladen, 
enakopraven in korekten razvoj cele Slovenije. V 
skladu z 246. členom prosim za splošno 
razpravo v Državnem zboru. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 18. junija 2019, v okviru glasovanj.  
 Poslanec Jani Prednik bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministru za zdravje 
Alešu Šabedru.  
 Izvolite.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): spoštovani minister za 

zdravje, spoštovani vsi ostali prisotni, ministri, 
kolegice in kolegi!  
 Krizo pomanjkanja družinskih 
zdravnikov v Sloveniji uspešno in postopoma 
rešujemo. Stanje se sicer umirja, a se v 
določenih zdravstvenih domovih še vedno 
soočajo s pomanjkanjem družinskih zdravnikov. 
Določeni zdravstveni domovi krizo poskušajo 
rešiti tudi z zaposlovanjem zdravnikov iz tujine. 
Konkretno Zdravstveni dom Nazarje čaka, če bo 
ministrstvo za zdravje odobrilo zaposlitev dveh 
zdravnic, specialistk za družinsko medicino, iz 
Bosne in Hercegovine.  
 Zato vas, gospod minister, na kratko 
sprašujem:  
 Ali je komisija, ki odloča o primernosti 
zaposlovanja zdravnikov iz drugih držav že 
začela z delom?  
 Kdaj lahko pričakujemo prve odločitve s 
strani te komisije?  Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, izvolite.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo, 

predsedujoči. Hvala za vprašanje, gospod 
poslanec. Poslanke in poslanci!  
 Najprej bi želel izpostaviti, da na 
Ministrstvu za zdravje z namenom zagotovitve 
čimprejšnje izvedbe postopkov priznanja 
poklicne kvalifikacije urejamo tudi odpravo 
administrativnih bremen v internih aktih 
ministrstva, tako da bomo te postopke tudi 
pohitrili oziroma da bi omogočili s tem 
čimprejšnje delovanje komisije. Komisija lahko 
predlaga priznanje poklicne kvalifikacije ali pa 
dopolnilne pogoje, in sicer prilagoditveno 
obdobje do 12 mesecev in/ali preizkus strokovne 
usposobljenosti. Šele ko tuj zdravnik izpolni 
pogoj za priznanje poklicne kvalifikacije, lahko v 
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Republiki Sloveniji pridobi dovoljenje za 
samostojno opravljanje zdravniške službe.  
 Ker ste me pa konkretno vprašali za 
Zdravstveni dom Nazarje, sem zjutraj še pridobil 
podatke, kakšno je trenutno stanje. V 
Zdravstvenem domu Nazarje so v dogovoru z 
dvema tujima zdravnicama, kot ste sami 
povedali, 12. 6. letos je bil izdan sklep o plačilu 
stroškov komisije v višini 234 evrov, tako za eno 
kot drugo zdravnico, tako da čakamo to plačilo, 
da bodo šli postopki naprej. Plačilo teh 
postopkov je različno urejeno, nekje zdravniki, ki 
zaprosijo za delo, nekje zdravstveni domovi 
sami.  
 Pa bi mogoče še podal nekaj drugih 
informacij. Še dve zdravnici iz tujine se prav tako 
dogovarjata za delo v Sloveniji, in sicer z 
Zdravstvenim domom Novo mesto. Tukaj pa 
imamo, za eno zdravnico je bilo 13. 6. prav tako 
izdan sklep o plačilu stroškov, za drugo 
zdravnico pa je bil 22. 5. izdan poziv k dopolnitvi 
vloge. Tukaj ima predlagatelj 30-dnevni rok, da 
dopolni vlogo. Tukaj rok poteče 24. 6. In potem 
imamo še peti primer zdravnika za Zdravstveni 
dom Žalec. Tukaj je bil pa 23. 5. izdan poziv k 
opredelitvi zahtevka na predpisanem obrazcu, 
tako da čakamo tukaj, da pošljejo jasen 
zahtevek s strani Zdravstvenega doma Žalec. 
Po mojem vedenju je teh 5 zdravnikov. Postopki 
pa pravzaprav tečejo, so pa v različnih fazah. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Poslanec je z odgovorom zadovoljen.  
 Naslednja bo postavila ustno poslansko 
vprašanje poslanka Alenka Jeraj, prav tako 
ministru za zdravje Alešu Šabedru.  
 Izvolite.  
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala za besedo. 

Minister lep pozdrav! 
 Mene zanimajo podatki iz obdobja 
prejšnje vlade sicer, prejšnje ministrice 
Kolarjeve, obdobje 2014 do 2018: 
 Koliko in katere svetovalce je 
Ministrstvo za zdravje zaposlovalo v obdobju 
2014–2018 oziroma pogodbeno z njimi 
sodelovalo? 
 Moj poslanski kolega je že leta 2017 ali 
2018 gospo Kolarjevo vprašal o tem in takrat 
dobil odgovor, da je s podjemno pogodbo, ki je 
bila sklenjena do vključno 31. 12. 2017, določila 
obveznosti podjemnika, to je bil takrat prof. dr. 
Dušan Keber, za vodenje delovne skupine za 
pripravo predloga novega zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, vsebinska pomoč in tako naprej. 
Takrat je bilo rečeno, da bo ta njegov prispevek 
stal državo okoli 14 tisoč evrov. Kasneje pa smo 
pridobili oziroma so bili tudi objavljeni podatki, 
da so bile te številke tudi višje.  
 In me zanima: 
 Za koliko in zakaj je bil dr. Keber 
pogodbeno vezan z ministrstvom?  

 Koliko sredstev smo namenili tudi za 
vse druge svetovalce, ki so morebiti v tem 
obdobju bili angažirani s strani ministrstva za 
pripravo raznih zakonov ali česa drugega? 
 Ali je bil potem od tega tudi kakšen 
učinek?  
 Kolikor vem so bile res narejene 
smernice, potem pa se dejansko zakona ni 
spreminjalo.  
 Ali je dr. Keber pripravil kaj takega, kar 
je bilo potem dejansko uporabno ali plačujemo 
nekaj, kar potem ostane v predalih?  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, izvolite.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo.  

 Hvala za vprašanje, gospa poslanka. 
 Ministrstvo za zdravje je imelo v 
obdobju 2014–2018 sklenjene svetovalne 
pogodbe z različnimi zunanjimi izvajalci oziroma 
strokovnjaki posameznih strok, ki pokrivajo tudi 
posamezna specifična področja. Vse te 
sklenjene svetovalne pogodbe v obdobju 2014–
2018 znašajo v skupni vrednosti 84 tisoč 833,86 
evra. Res pa je, da tukaj govorimo samo 
izključno o svetovalnih pogodbah. Jaz imam 
pripravljen tukaj tudi seznam, ki je na dveh 
straneh različnih izvajalcev, vendar je teh 
pogodb, ki niso svetovalne pogodbe na 
ministrstvu bistveno več. Pripravljen imam 
seznam teh tako imenovanih svetovalnih 
pogodb, kjer ni omenjenega gospoda v 
seznamu. Lahko pa seveda vam predložimo tudi 
vse ostale pogodbe, ki jih je ministrstvo sklenilo 
z zunanjimi izvajalci v tem navedenem obdobju 
2014–2018. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospa poslanka ima zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Če imate to 

pripravljeno, bi jaz prosila, saj mogoče bi bilo 
lažje, če bi dala pisno vprašanje, ampak v bistvu 
sem hotela dr. Kebra. Torej to ni bila svetovalna 
pogodba, ampak neka druga pogodba. Očitno je 
takih pogodb še več, tako da bi vas prosila, da 
mi potem te podatke tudi posredujete ali pisno, 
lahko si tudi zdajle izmenjava. Hvala lepa za 
odgovor. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Je potreben še kakšen dodatni 
odgovor, minister? Če je, izvolite. 
 
ALEŠ ŠABEDER: Spoštovana poslanka, zdaj 

lahko predložim seznam teh tako imenovanih 
svetovalnih pogodb, za ostale pogodbe, ki so 
bile pa na ministrstvu sklenjene v tem obdobju, 
jih bomo pa pripravili in vam jih seveda 
posredovali. Prav, hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 
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 Nadaljujemo. Poslanec Boris Doblekar 
bo postavil ustno poslansko vprašanje ministrici 
za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek ter 
ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo.  
 Spoštovana ministra, jaz sem že pred 
časom prav tako spraševal za isti problem, isto 
problematiko, ki je zelo zelo pereča, vendar se 
od takrat pa do danes v bistvu ni premaknilo nič. 
Moje poslansko vprašanje se konkretno nanaša 
na to medresorsko sodelovanje, na postopke 
umeščanja določene ceste oziroma trase v 
prostor. Vidimo, da se zelo rado zaplete pri 
postopkih, in sicer pri vodnih soglasjih pa potem 
pri študijah in pri sodelovanju z zunanjimi 
izvajalci, za katere naj bi bila odgovorna 
Direkcija za infrastrukturo, seveda pa je tukaj 
zraven tudi Direkcija za vode, potem se to vse 
skupaj meša in meša in traja in čakamo in na 
koncu koncev ni vse skupaj od tega kaj dosti. 
Jaz sem že na zaslišanjih tako ministra Lebna 
kot tudi ministra Zajca, oba ministra za okolje in 
prostor in tudi vas, spoštovana ministrica za 
infrastrukturo, spraševal o tej problematiki 
obvoznice Hotič, prav tako tudi obvoznice Litija, 
ki je verjetno še dolgo dolgo ne bo, in sem 
vedno dobil neke pozitivne odgovore, da se 
bodo stvari premaknile, da bo šlo vse skupaj 
naprej. Vse skupaj sega v leto 2001. Od leta 
2001 do danes, ko smo leta 2019, smo v bistvu 
skoraj da tam, kjer smo bili takrat – na začetku. 
Obvoznice v Zgornjem Hotiču in Spodnjem 
Hotiču še vedno ni. Še vedno so ogrožena 
življenja ljudi, otrok, kvaliteta življenja je zato 
poslabšana, prometa pri 8–9 tisoč avtomobilih 
dnevno v tej ožini je veliko, onesnaževanja tudi, 
poškodujejo se tudi stavbe in tako naprej. 
 Zanima me: 
 Kje smo zdaj s temi postopki in kaj se 
dogaja na Direkciji za vode?  
 Kakšno je to medresorsko 
sodelovanje?  
 Kdaj se bo vse skupaj kaj premaknilo?  
 Kdaj bodo krajani, krajanke v Zgornjem 
Hotiču in Spodnjem Hotiču videli to obvoznico?  
 Kdaj se bodo začela dela?  
 Sprašujem tudi o tem, kar je že bilo v 
planu, da bi bila kompletna obvoznica v celoti za 
reko Savo in potem priključena na obvoznico 
Litija, ki naj bi potekala v tunelski varianti pod 
hribom Gradec: 
 Konkretno me zanima in prosim za čim 
bolj natančen odgovor:  
 Kje smo in kam gremo ter kdaj bo prišlo 
do tiste točke, ko se bo dejansko začelo tudi z 
deli?  
 Predvsem pa ministra za okolje 
sprašujem: 
 Kje je problem na Direkciji za vode, da 
izdaja enega soglasja traja, recimo, leto dni? 
 Hvala. 
 

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

tudi za vaše vprašanje. Bom odgovorila 
podobno, kot sem odgovorila prej, da težko 
glede na postopke, ki jih ne peljem niti sama niti 
Ministrstvo za infrastrukturo, dam točne datume, 
kdaj in do kdaj, ob tem, da se zavedam, da je 
tudi cestna povezava o kateri govorite, nujna.  
 Dejstvo je, da so se v času krize, to je v 
letih 2013, 2014 in potem tudi še 2014 in 2015, z 
Zakonom o izvrševanju proračuna tako rekoč 
vsa investicijska dela v državne ceste ustavila. 
Leta 2017 se je potem s pripravo dokumentacije 
nadaljevalo. Bile so naročene strokovne podlage 
na nivoju idejne zasnove, študija variant 
predinvesticijska zasnova in okoljsko poročilo. 
Javna razgrnitev študije variant oziroma 
predinvesticijske zasnove s predlogom 
najustreznejše variante in okoljskega poročila je 
potekala lani junija, se pravi junija 2018. Stališča 
do pripomb so bila izdelana in javno objavljena 
konec avgusta 2018. Na okoljsko poročilo še ni 
pridobljeno pozitivno mnenje o ustreznosti 
okoljskega poročila. Mnenji Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva 
za kulturo sta bili pozitivni, mnenji Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo narave in 
Direkcije Republike Slovenije za vode, pa 
negativni. Do potrditve hidrološko-hidravlične 
študije s strani prej omenjene Direkcije za vodo 
tudi ni pričakovati pozitivnega mnenja dotične 
direkcije k temu okoljskemu poročilo. Po potrditvi 
predloga najustreznejše variante se bo lahko 
pristopilo k vsemu, kar je treba naprej, se pravi k 
izdelavi podrobnejših strokovnih podlag na 
nivoju idejnega projekta, kar bo podlaga za 
zadnjo fazo umeščanja v prostor. Po sprejetju 
uredbe o državnem prostorskem načrtu, se bo 
lahko pristopilo k pripravi gradbenih 
dokumentacij projektov za izvedbo in pričelo s 
pridobivanjem zemljišča.  
 Težko, ampak res težko vam napovem 
začetek gradnje. Si pa iskreno želim, da se 
stvari odvijajo hitreje, tudi na tem konkretnem 
primeru. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima še minister Simon Zajc. 
 Izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Ministrica je zelo dobro povedala, 

tako da tega ne bom ponavljal.  
 Name bo šlo bolj vprašanje o Direkciji 
za vode. Na direkciji se je kar nabralo nekaj teh 
hidrološko-hidravličnih študij, za katere je treba 
narediti recenzije, zato smo se že odločili nekaj 
mesecev nazaj, da damo to zdaj ven delati. Za 
ta primer je bila narejena in že dva meseca 
nazaj je bil izdelovalec hidrološko-hidravlične 
študije pozvan k dopolnitvam. Zdajle čakamo, 
mislim, da se mu je rok ravno ta vikend iztekel, 
nimam pa še informacije, ali smo to prejeli ali ne. 
Ko pride ta dopolnitev te študije, bomo potem šli 
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naprej. Jaz upam, da bo šlo potem naprej po 
tem planu, kot je ministrica pred mano povedala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

predsedujoči. 
 Jaz se moram seveda obema 
ministroma zahvaliti za odgovore. So nekako 
bolj ali manj vedno isti. Jaz moram povedati, da 
si jaz sam ne izmišljujem pa ne težim tukaj in 
postavljam takih vprašanj, ampak problematika 
je dejansko tako kritična in toliko let se že 
zavlačuje s tem, v bistvu smo pa tam, kjer smo 
bili. Ljudje so, dejansko tam živi veliko ljudi, 
vključno z občino zelo, in z mano vred, 
razočarani. Dejansko si želimo enkrat en premik. 
In vedno znova nosilci urejanja prostora in 
Direkcija za vode in študije in ti zunanji izvajalci 
– jaz mislim, da bi se to dalo malo hitreje vse 
skupaj narediti. Ali pa reči, tam obvoznice ne bo, 
bomo delali drugje. Pač ne bo. Veliko je teh 
obljub, pridejo tudi predstavniki Direkcije za 
infrastrukturo v sam Hotič, ljudem tam razložijo, 
aha, saj bo, jih nekako potolažijo in gremo spet 
po istem naprej. Bilo je rečeno, da obvoznice za 
reko Savo po celotni trasi ne more biti zaradi 
hidroelektrarn, da bodo nekoč enkrat 
hidroelektrarne, da bo tam jez za ponoviško 
hidroelektrarno, Natura 2000 pa žabe in ne vem 
kaj vse. Zdaj teh hidroelektrarn ni še nikjer in še 
dolgo jih ne bo na vidiku.  
 Čudi me tudi to, da se ne da umestiti v 
prostor neke ceste, kljub temu da vemo, da bo 
nekoč tam jez ali pa hidroelektrarna. Jaz mislim, 
da se da marsikaj, samo če bi bila volja.  
 In vseeno še enkrat sprašujem: 
 Ali obstaja še kakšna varianta ali pa 
opcija, da bi ta cesta potekala po celotni trasi do 
tega tunela, ki je tudi predviden nekje v oblakih, 
ne vem kdaj, čeprav bi tudi to že zdavnaj moglo 
biti? 
 Kaj se dogaja v Spodnjem Hotiču, kjer 
še vedno, kljub zagotovljenem denarju, ni 
začetka del pri urejanju križišča?  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica, izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Saj pravzaprav ne 

vem, kaj k tistemu, kar sem prej povedala, naj 
dodam. Lahko rečem, da se s tem, kar ste 
povedali praktično v celoti strinjam. Verjemite, 
da je tudi moja želja kot ministrice za 
infrastrukturo, da bi ti postopki tekli hitreje. 
Ampak ravno zato, da ne dajem praznih obljub, 
kot je bilo omenjeno, od mene, dokler res ne bo 
pridobljenih vseh dokumentov, ki so potrebni, 
nihče v tej dvorani ne bo slišal datumov, kdaj 
bomo začeli z gradnjo.  Jaz verjamem in 
večkrat smo že tudi na koaliciji govorili o tem pa 
tudi z ministrom Zajcem, da se zavedamo, da je 

določene stvari treba spremeniti, pohitriti, ob 
hkratnem zavedanju, da je pomembno 
varovanje okolja. Tu ne smemo kar z roko 
zamahniti in reči, to je brez veze. Bi se pa tudi 
po moji oceni stvari dale narediti hitreje. Ampak 
še enkrat, ne delam jih ne jaz, ne delajo jih ne 
moji sodelavci. Ko dobimo potrjeno soglasje, 
okoljsko poročilo, o katerem sem prej govorila, 
se bodo stvari lahko odvijale.  
 Zdaj pa, da imamo mi kar en nabor 
različnih variant, narejeno je več študij, narejeno 
je verjetno več variant, samo vsake ne 
dodelamo ali pa izdelamo do te mere, da bi bila 
kar možna gradnja. Tako da za enkrat še vedno 
delamo na tej, za katero smo pridobivali to 
okoljevarstveno poročilo. In jaz upam, želim, kaj 
naj rečem drugega, da bomo kmalu tudi tukaj 
naredili piko in lahko res dejansko zagotovili 
ljudem to, kar si tudi zaslužijo.  
 Še enkrat bi želela poudariti, da jaz 
Slovenije ne delim ali pa ljudi, na prvorazredne 
in drugorazredne. Na vseh območjih po Sloveniji 
se nam pojavljajo zelo zelo podobni problemi. 
Lahko samo apeliram in prosim za razumevanje. 
Vseh stvari, ki v zadnjih 10 letih niso bili 
narejene, se pa v tem kratkem osemmesečnem 
času vseeno ne da popraviti. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Minister, še vi, izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Mogoče samo to, kar sem že 

povedal. Mi smo zaznali, da se nam na DRSV 
stvari nabirajo in ravno zaradi tega smo odobrili, 
da damo ven recenzije narediti, da to 
pospešimo. Saj podobne težave imamo na Arsu, 
kjer tudi zdaj delamo reorganizacijo. Ampak 
morate vedeti, da se je zdajle nabralo, da se je 
cikel zagnal, da je ogromno investicij.  
 Mogoče še na kratko samo glede 
mnenja ZRSVN. Iz mnenja izhaja, da je treba 
predvideti dodatne omilitvenih ukrepe za 
dvoživke tudi na vzhodnem odseku ceste. Na 
tem odseku je v skladu z zahtevo ZRSVN treba 
načrtovati vsaj dva podhoda za dvoživke, 
vključno z varovalnimi ograjami. Zahteva je tudi, 
da v nadaljnjem postopku načrtovanja in izvedbe 
omilitvenih ukrepov za dvoživke sodeluje 
strokovnjak za dvoživke. To se bo upoštevalo in 
mislim, da je to potrjeno. Ta del bo upoštevan, 
zdaj čakamo samo še odziv izdelovalca 
hidrološko-hidravlične študije, potem se bo tudi v 
tistem delu lahko nadaljevalo pri okoljskem 
poročilu. Jaz upam, da bo to čim prej. Rok je bil, 
mislim da, štirinajstega.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

besedo. 
 Še enkrat hvala za oba odgovora. Sicer 
nisem čisto vsega dobil, za Spodnji Hotič nisem 
dobil odgovora. Žal je zdaj čas potekel tudi za 
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to, še vedno se tudi tam nič ne dogaja. Jaz ne 
morem prav nič, kajti v imenu vseh tam živečih 
ljudi in pa tudi vseh, ki se vozijo, vozimo dnevno 
proti Ljubljani iz celotnega Zasavja po tako 
nevarni, tako ozki zasavski cesti, ki je že tako ali 
tako precej dotrajana in uboga, sicer z 
nekaterimi popravki moram reči, ki so bili v 
zadnjih letih, ne morem nič, da ne bi dal tega 
postopkovnega predloga, da se na naslednji seji 
opravi širša razprava na to tematiko na 
odgovore obeh ministrov in da vidimo, če se bo 
do takrat kaj premaknilo glede na obljube, da bo 
to soglasje okoljsko oziroma vodno tudi prišlo, 
da se bodo postopki nadaljevali. Predlagam, da 
se o tem opravi širša razprava, kajti 
nezadovoljstvo ljudi in vseh tisočih voznikov, ki 
dnevno tam potujemo, predvsem tudi s strani 
tovornih vozil ali pa avtobusov, ker to je res 
takšna ožina, da je to zelo nevarno, tudi ljudje se 
tam ne morejo sprehajati, mislim, niti hoditi 
varno po cesti. Povsem nesprejemljivo je, da 
zjutraj in popoldne gledamo otroke, kako se med 
temi tovornjaki gibajo. Mislim, to je res živa 
katastrofa. Prav tako je tudi v Spodnjem Hotiču, 
kjer še vedno niso začeta ta dela, torej križišče 
za Vače, in ureditev avtobusnega postajališča in 
vsega ostalega. Skratka, na tem odseku je 
nabranih toliko težav, toliko problemov, da bi bilo 
res nujno potrebno o tem spregovoriti. Treba je 
povedati tudi to, da ljudje oziroma civilna 
iniciativa že nekaj časa napovedujejo zaporo te 
ceste. Jaz se ne bom nič čudil, če bo do tega 
dejansko tudi prišlo, kajti to nezadovoljstvo, ta 
jeza je dosegla tisti nivo, ko se ne da več nič 
pomagati.  
 Želel sem tudi vprašati, pa bom 
verjetno potem v splošni razpravi in na naslednji 
seji, če bo to izglasovano, koliko je bilo že 
obvoznic v Sloveniji narejenih, da so se postopki 
začeli po letu 2001. Recimo to bi me zelo 
zanimalo, kajti vemo, da se je veliko stvari 
zgradilo, naredilo, ampak so se postopki začeli 
precej kasneje kot pa ta nesrečna obvoznica v 
Hotiču. Prav tako pa, ker se ta obvoznica 
navezuje tudi na bodočo obvoznico Litija, ki je 
tudi v oblakih in je mesto Litija zelo obremenjeno 
zaradi tega prometa čez en sam most, bi to 
potem vse skupaj tudi povezali. Predvsem pa s 
tem medresorskih usklajevanjem med ministrstvi 
… / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 18. junija 2019, v okviru glasovanj. 
 Poslanka Monika Gregorčič bo 
postavila ustno poslansko vprašanje ministru za 
zdravje Alešu Šabedru. 
 Izvolite. 
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo.   
 Spoštovani minister, pred približno 
dvema tednoma je odjeknila novica, da so 
podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
o številu čakajočih bolnikov napačni, sprva za 20 

tisoč bolnikov, nekaj dni kasneje pa je bilo 
sporočeno, da v seznamih čakalnih dob ni 
upoštevanih kar 55 tisoč pacientov. Nacionalni 
inštitut za javno zdravje se je izgovarjal, da 
pacienti zaradi napačnih podatkov niso bili 
oškodovani, a očitno je, da inštitut ni imel 
nobenih ustreznih kontrolnih mehanizmov pri 
zajemu podatkov. Spoštovani minister, na tem 
mestu lahko pozdravim vašo takojšno reakcijo in 
pa javno izraženo odločno namero oziroma 
obljubo, da boste ugotovili dejansko stanje in 
vzroke za napake. Upam, da bo sledilo tudi 
ugotavljanje odgovornosti in pa ustrezni ukrepi, 
tudi tisti ne preveč prijetni in priljubljeni.  
 Zato vas sprašujem: 
 Kakšne so vaše dosedanje ugotovitve?  
 Kako je lahko pri poročanju glede 
števila čakajočih bolnikov kar dvakrat prišlo do 
istovrstne napake in kdo bo za to odgovarjal? 
 Drugi del mojega vprašanja pa je vezan 
na vsebino čakalnih seznamov. Če naj sedaj 
verjamemo podatkom Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, da so podatki za mesec april 
točni, pa so številke v teh podatkih žal 
neizprosne. Kar dobrih 182 tisoč pacientov je 
uvrščenih na ta čakalni seznam, kar pomeni 
petodstotno povečanje glede na podatke iz 
preteklega leta. Slabih 80 tisoč pacientov čaka 
na prvi pregled, kar je okoli 1,5-odstotno 
zmanjšanje glede na lansko leto, vendar pa na 
prvi poseg oziroma nadaljnjo storitev čaka 
dobrih 102 tisoč pacientov, kar pa je 11-odstotno 
povišanje glede na podatke iz preteklega leta. 
Verjetno se strinjate, da je to izjemno 
zaskrbljujoč podatek. Te številke zagotovo 
poznate, zato menim, da se strinjate, da je to res 
en zaskrbljujoč podatek, da bolnika naš 
zdravstveni sistem spravi v kolesje, potem pa ga 
nekako ne more strokovno oskrbeti.  
 Zato vas sprašujem:  
 Ker je bilo z rebalansom proračuna za 
leto 2019 za projekt zmanjševanja čakalnih dob 
namenjenih 10 milijonov evrov, katere konkretne 
ukrepe načrtujete oziroma kateri so že v izvedbi, 
da bodo bolniki prej oziroma pravočasno prišli 
do ustrezne zdravniške oskrbe? 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, izvolite.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo. Hvala za 

vprašanje, spoštovana poslanka. 
 Najprej pojasnilo k prvemu delu. Prvič 
sem bil obveščen, da nekaj s podatki ni redu, s 
strani nacionalnega inštituta 17. maja letošnjega 
leta, s pismom, ki smo ga dobili iz inštituta, kjer 
je pisalo v poročilu, da so zaznali, da prihaja do 
odklonov v podatkih od predhodnega stanja v 
preteklih mesecih. Temu odpisu je sledilo še 
nekaj dopisov, mislim, da jih je bilo vse skupaj 
pet, na osnovi katerih sem odreagiral in tudi 
obvestil javnost ter pristojni svet zavoda 
nacionalnega inštituta, da takoj odreagira. Bila je 
sklicana izredna seja sveta nacionalnega 
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inštituta. Pravzaprav sem pričakoval, da bo 
izglasovana izvedba in potrditev revizije, s 
katero bi ugotovili oziroma izvedli strokovni in 
poslovni nadzor sistema e-naročanja, vendar 
tega sveta zavoda ni sprejel oziroma ni 
izglasoval. Zato smo takoj potem razrešili tri 
člane sveta zavoda, imenovali nove člane sveta 
zavoda, ki se bodo v sredo sestali na prvi seji, bil 
je potreben osemdnevni rok za sklic nove seje, 
kjer bo predstavnica ministrstva za zdravje 
vztrajala, da se izvede revizija, da ugotovimo, 
kaj je šlo narobe. Saj moramo ugotoviti vzrok teh 
napak, da se bodo te težave odpravile in da 
bomo razpolagali s pravilnimi podatki. O 
odgovornosti je ta trenutek težko soditi, revizija 
mora pokazati, kaj je šlo pravzaprav narobe. So 
pa tudi za nove podatke odgovorni na 
nacionalnem inštitutu, kjer so te podatke 
pripravili.  
 Če gremo na drugi del vašega 
vprašanja. Seveda se na ministrstvu zavedamo 
problematike čakalnih vrst. Pravzaprav je to 
ključna prioriteta te sestave ministrstva za 
zdravje – projekt skrajševanja čakalnih dob. 
Pripravlja se že nekaj ukrepov, ki se izvajajo, in 
sicer se je opredelil v splošnem dogovoru nabor 
storitev, pri katerih je omogočeno preseganje 
pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS in 
zagotovljeno plačilo po realizaciji. Se pravi, da 
bo plačano toliko storitev, kolikor jih bo 
izvedeno. Potem se je v javnih zdravstvenih 
zavodih povečal tudi redni program za leto 2019 
v skupnem obsegu 4 tisoč 877 posegov, ki bodo 
dodatno plačani. Potem smo se v letošnjem letu 
usmerili tudi v ukrepe za obvladovanje čakalnih 
vrst. Sami ste omenili prve specialistične 
ambulantne preglede. V načrtu je, da se dvigne 
cena teh storitev za 10 % v primeru preseganja 
rednega programa in plačilo preseganja 
nekaterih prospektivnih programov, predvsem 
tistih, ki imajo najdaljše čakalne dobe. Skozi 
analizo smo definirali tudi pet ključnih področji, 
kjer so najdaljše nedopustne čakalne dobe, to 
so ortopedija, dermatologija, nevrologija, 
kardiologija in revmatologija. Vsi ukrepi, ki jih 
sedaj pripravljamo, so usmerjeni v teh pet 
področij. Potem smo začeli z delom tako 
imenovanega pilotnega projekta za odpravo 
čakalnih vrst po našem mnenju na enem od 
najbolj občutljivih področij, to je ortopedija, na 
osnovi katerega sedaj pripravljamo celovit 
nacionalni projekt za sistemsko reševanje 
čakalnih dob. Na podlagi tega pilotnega projekta 
bomo potem nadgradili aktivnosti tudi za vsa 
ostala ključna področja. Se pa to že dogaja, tako 
da moramo v času poletnih počitnic pripraviti vse 
ukrepe in začeti tudi z njihovo realizacijo, saj 
časa za čakanje ni. Dobe so predolge in tukaj 
moramo narediti korak naprej. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Želite? Ne. Ste zadovoljni z odgovorom. Potem 
nadaljujemo.  

 Poslanec mag. Dejan Kaloh bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministrici za 
infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite.  
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo.  
 Spoštovana gospa ministrica Alenka 
Bratušek, midva ne bova govorila samo o neki 
štajerski cesti, ampak o zelo pomembnem 
infrastrukturnem objektu, to je seveda letališče 
Maribor, pa tudi o kakšnih datumih bi vas želel 
povprašati. Znano je, da se ta nekredibilni 
kitajski najemnik poslavlja s 15. julijem, po vsega 
dveh letih praznih obljub, čeprav je podpisal 
pogodbo za 15 let in obljubljal nove redne linije, 
neke nove razvojne cikle. Vse skupaj je padlo 
dejansko v vodo. Kot Mariborčan, kot Štajerec, 
prihajam iz lokalne okolja, je res grenak priokus, 
da smo bili še enkrat več naplahtani s strani 
mestnih oblastnikov in s strani države. Vi se 
verjetno strinjate, da je delujoče mariborsko 
letališče še kako pomembno za razvoj regije ter 
tudi države in da bi tudi država morala 
prepoznati to konkurenčno prednost drugega 
največjega letališča v državi. Sedaj začasno 
prevzema upravljanje mariborskega letališča 
družba DRI upravljanje investicij. Vi ste rekli 
javno pred dnevi, da ne glede na to, da ni to 
zagotovilo, da bo letališče tudi 16. julija 
obratovalo.  
 Zato me sedaj zanima:  
 Ker DRI še nima licence za upravljanje 
z letališčem, kdaj bo stekel ta postopek za 
pridobitev predmetne licence? Vam bo to uspelo 
od 15. julija?  
 Kdaj bo, če sploh razmišljate, nov 
razpis za novega koncesionarja po tej 
kratkoročni intervencij države?  
 In ključno vprašanje:  
 Kako boste zagotovili, da ne bo še en 
slab, en nekredibilen upravljavec letališča, ki se 
bo potem na hitro poslovil?  
 Seznanili so vas tudi z državnim 
prostorskim načrtom, ki na območju letališča ne 
predvideva umestitve železniške proge do 
letališča, kar bi bilo seveda zelo pomembno.  
 Ali sodelujete pri tem vprašanju z 
Ministrstvom za okolje in prostor?  
 Pa nam morda pri vseh teh vprašanjih 
navedete kakšno časovnico, tako pri vprašanju 
licence kot pri tem prostorskem umeščanju že 
omenjenega.  
 Hvala zaenkrat.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

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

 Zelo aktualno vprašanje, kjer pa smo 
tako rekoč vezani na datume. Najprej mogoče 
ena stvar. Ta najemna pogodba se ne izteče 
15., ampak 17. julija, takrat ko smo mi odpoved 
dobili na ministrstvo, ampak to spreminja dva 
dneva in nič več. Kot ste povedali tudi sami, 
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našli smo po odpovedi tega nekredibilnega 
partnerja, se z vami zelo zelo strinjam, edino 
zakonito možnost, ki jo je bilo mogoče speljati v 
tako kratkem času. To je, da začasno z 
letališčem upravlja družba, ki je v 100-odstotni 
lasti države in lahko po tako imenovanem in-
house razmerju te stvari pelje. Zaenkrat kaže, da 
nam bo to uspelo. Kot sem seznanjena, naj bi 
danes zaposleni z družbo DRI že podpisovali 
pogodbe o zaposlitvi. To je prvi korak do tega, 
da bo DRI pridobil, kot rečete vi, licenco za 
upravljanje mariborskega letališča. Absolutno je 
to kratkoročna rešitev. Predvidevamo, da bi 
lahko v letu ali maksimalno letu in pol naredili 
razpis za pravega,novega koncesionarja, ki pa 
bo temu letališču seveda moral dati tudi vsebino. 
Prej ste omenjali delujoče letališče. Jaz bom bolj 
rekla, da je zadnjih 25 let to letališče bilo samo 
odprto, delovalo je bolj slabo. Verjamem, da si 
vsi skupaj želimo delujočega letališča, ne samo 
letališče, ki bo odprto toliko in toliko ur na dan. 
Skratka, da to letališče tudi živi in opravlja svojo 
funkcijo. Hkrati s tem postopkom, s katerim, 
mimogrede, ni malo dela, na ministrstvu moji 
sodelavci veliko truda vlagajo v to, da bomo vse 
te postopke speljali, se pelje tudi postopek 
sprememb državnega prostorskega načrta.  
 Nosilec tega postopka je Ministrstvo za 
okolje in prostor. Prepričana sem, da je po 
uspešni pridobitvi licence za upravljanje letališča 
s strani DRI to naša naslednja naloga. Več kot 
140 pripomb je bilo oddanih na ta prostorski 
načrt. Tukaj seveda pričakujem predvsem 
podporo in pomoč županov s tistega konca, ki, 
tako sta mi vsaj zagotovila, verjameta, da je to 
letališče res lahko razvojna priložnost za tisti 
konec Slovenije. Tukaj pa težko napovem, kdaj 
in v kakšni obliki bi ta prostorski načrt lahko 
pripeljali h koncu. Če želimo, da letališče ostane 
mednarodno in obratuje normalno, bodo 
vsekakor določene spremembe prostorskega 
načrta potrebne. Ni nujno, da v celoti, v tako 
velikem obsegu, kot je zdaj zastavljen, ampak 
kar nekaj konkretnih sprememb pa bo ta 
prostorski načrt potreboval. Kako pa bomo 
zagotovili, da bo naslednji partner bolj kredibilen, 
pa težko rečem; razen tega, da bomo v razpis za 
koncesijo postavili določene kriterije, verjetno 
tudi preverjali, koliko partner, ki prihaja, že ima 
izkušenj s podobno dejavnostjo in še kaj. Tudi 
na mojem zadnjem obisku na Kitajskem sem 
kitajski strani zelo jasno povedala, da imamo 
eno zelo slabo izkušnjo z našim najemnikom 
našega letališča, ker je lastnik s Kitajske. 
Verjetno pa tudi na naši strani takrat, ko se je 
pogodba sprejemala, kakšna stvar ni bila 
najbolje narejena. Sem sprejela odločitev, da 
bomo tudi za to pogodbo speljali revizijo 
postopka iskanja tega partnerja in ugotovili, ali je 
bilo na naši strani, na ministrstvu vse narejeno in 
peljano tako, kot je bilo treba. Naš cilj pa 
vsekakor je, da letališče v tem trenutku ostane 
odprto. Vsaj dva razloga sta za to. Eden je, da 
so razvojne možnosti območja večje; drugi, pa 
ne tako zanemarljiv, je pa tudi to, da če letališče 

zapremo, bo treba vračati več kot 5 milijonov 
evropskih sredstev. Seveda bo to, ker bo država 
upravljala z letališčem, tudi povezano s stroški, 
ocenjujemo, da približno 700 tisoč evrov. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec, izvolite besedo za 
dopolnitev zahteve za odgovor. 
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Hvala, 

predsedujoči.  
 Gospa ministrica, sem zelo pozorno 
poslušal, hvala za odgovore, da boste v letu dni 
poskušali najti novega koncesionarja, se pravi 
kredibilnega partnerja. Jasno, kriteriji so tisti; in 
manj poslušati kakšne lokalne oblastnike, ki jih 
sedaj ni več na politični sceni, to je moj predlog. 
In da bo novi koncesionar razvil letališče v 
skladu z že sprejetimi razvojnimi dokumenti in 
usmeritvami države, ki so že bili prej plasirani, 
pa tudi s posluhom za lokalno prebivalstvo, za 
lokalno skupnost in za naše štajersko 
gospodarstvo. Ker ste prej govorili o tej 
dobesedno hiši duhov, zgolj da si državljani 
malo predstavljajo, manj kot 2 tisoč 700 potnikov 
na letni ravni, 200 ton tovora, so verjetno res 
bagatela v primerjavi z nekaterimi res 
operativnimi letališči.  
 Zdaj pa imam še dve vprašanji za vas:  
 Kako boste pa dejansko na ministrstvu 
sodelovali z odhajajočim najemnikom družbe 
Aerodrom Maribor, saj še vedno ostaja lastnik 
določene pomembne lastniške infrastrukture in 
zemljišč, da ne bo tukaj dodatnih kratkih stikov?  
 Kako boste to krmarili dalje?  
 In tudi ključno vprašanje v kontekstu 
skladnega regionalnega razvoja, da se tudi na 
področju infrastrukture ne centralizira vsega v 
naši državi:  
 Kako boste vzpostavili enakopravne 
pogoje med temi letališči?  
 Govorimo o Aerodromu Portorož, 
ljubljanskem letališču, ki ga zdaj upravlja Fraport 
Slovenija, tudi dobičkonosno za razliko od 
mariborskega, kjer je ta najemnik pridelal dva 
milijona zgube, pa še vseeno prejemata ti dve 
letališči določeno finančno podporo države.  
 Kako boste to, gospa ministrica, 
uravnotežili, da bodo vsi ti subjekti obravnavani 
enakopravno?  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica, izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najprej še enkrat, 

da točno taka pot je prava. Zdaj bomo morali 
začasno zagotoviti upravljanje letališča s strani 
države oziroma družbe DRI, ki je v stoodstotni 
lasti države; potem je treba zagotoviti prostorske 
dokumente, da nov koncesionar ve, kaj tam 
lahko dela, in potem razpisati koncesijo in 
poiskati kredibilnega partnerja. Kar se tiče 
zemljišč, lahko povem, da imamo za to, da lahko 
letališče funkcionira, obratuje, na dovoznih 
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cestah vpisano služnost, ki je sicer plačljiva. 
Tako so se s tem kitajskim najemnikom 
dogovorili, mislim, da 20 tisoč evrov na leto, tako 
da za samo obratovanje letališča zemljišč, ki so 
v lasti kitajskega najemnika, ne potrebujemo. 
Letališče lahko s temi služnostmi funkcionira. 
Tudi del parkirišč je pa že tako ali tako v lasti 
Republike Slovenije in spadajo k letališki 
infrastrukturi. Kar se tiče enake obravnave vseh 
treh letališč, jaz ne bi rekla, da jih obravnavamo 
neenako. Problem je, da na mariborskem 
letališču, kot ste povedali sami, ni tistih, ki naj bi 
jim to letališče služilo – naj bo to tovor ali potniki. 
Koncesionar bo moral priti z vizijo, kaj bo s tem 
letališčem naredil in kaj mu on kot nov 
upravljavec lahko zagotovi. In tukaj bomo morali 
biti zelo pozorni, da se zgodba, slaba praksa ne 
ponovi.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog. 
 Izvolite.  
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

predlagam, da se o odgovoru ministrice opravi 
tudi splošna razprava, saj je zelo pomembno, da 
se razjasni, če ta vlada misli res s skladnim 
regionalnim razvojem. Ta razprava je 
pomembna za lokalno prebivalstvo, za Štajerce, 
da ne bi spet tragično izviseli, ker ob 
hipotetičnem, bog ne daj, zaprtju letališča ne bi 
več imeli niti možnosti za helikoptersko 
reševanje niti za obrambo pred točo. Mislim, da 
je taka razprava o odgovorih spoštovane 
ministrice več kot nujno zaželena. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 18. junija 2019, v okviru glasovanj. 
 Poslanec Jernej Vrtovec bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministru za finance 
dr. Andreju Bertonclju, ki pa je danes odsoten. 
 Izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala, 

predsedujoči. 
 Jaz bi želel ministra za finance vprašati 
glede prodaje Abanke. Predsednik Vlade je 
nedavno ocenil, da bi moral Slovenski državni 
holding razmisliti o tem, ali je lahko Abanka 
vredna prodaje ali ne, brez nekih empiričnih 
dokazov, dejstev in tako naprej. Pomisleke 
glede prodaje Abanke in pozive k ustavitvi 
postopka prodaje smo lahko slišali tudi z drugih 
strank koalicije in nastaja spet problem. 
Določeno stvar prodajamo štiri, pet let; potem pa 
pridemo v ciljno ravnino, preden prečkamo ciljno 
črto, se kot otroci odločimo – ne, do zdaj smo se 
samo hecali; in obrnemo naš avto nazaj. Kaj je 
končni epilog takšnih malverzacij? Zlasti to, da 
na koncu bomo Abanko le morali prodati, dobili 
pa bomo zanjo znatno manj, kot bi sicer, če bi 
se odločili za resno prodajo. Zlasti pa je ta vlada 
na oblasti že pol leta in bi lahko postopke v zvezi 

s prodajo Abanke zaustavila že mnogo prej, še 
preden je bil poziv k oddaji ponudb. Čeprav 
ministra ni, pa bo odgovarjal na to vprašanje 
naslednji mesec, kajti kot kažejo zadnji indici, 
bomo lahko priča temu, da se bo prodaja 
Abanke zastavila.  
 Zanima me:  
 Kakšno mnenje ima minister za finance 
glede ustavitve postopka prodaje Abanke?  
 Kakšen je po mnenju ministra vpliv 
takih izjav predsednika Vlade na samo prodajo 
kateregakoli podjetja? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Vaša zahteva bo uvrščena na 
naslednjo sejo in tam boste dobili ustni odgovor.  
 Nadaljujemo, poslanec Franc Kramar 
bo postavil ustno poslansko vprašanje ministrici 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. 
Aleksandri Pivec. 
 Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči. Spoštovana ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. 
Aleksandra Pivec. 
 Zaradi prenamnožitve podlubnikov je 
prišlo do nepopravljive škode, ki dosega take 
razsežnosti, da gre za naravno nesrečo. To je 
potrdil tudi sklep Vlade z dne 10. 1. 2019. 
Količina posekanega lesa zaradi prenamnožitve 
je iz triletnega povprečja v letih 2015–2017, ko 
je bilo 2 milijona kubičnih metrov, namreč v letu 
2018 upadla na 740 tisoč kubičnih metrov. 
Problematika je posebej izrazita na Gorenjskem. 
Ker so lastnike gozdov poleg prenamnožitve 
populacije podlubnikov prizadele tudi ujme, 
denimo žledolom, ne bodo imeli dohodkov od 
gozdov še nadaljnjih 50 let, zato jim je treba 
pomagati s konkretnimi ukrepi. Država se mora 
odzvati in poskrbeti, da bodo na eni strani 
gozdovi čim bolje sanirani, na drugi strani pa 
bodo lastniki deležni finančne pomoči in fiskalnih 
olajšav. Številni so prepričani, da bi se bilo 
treba, če hočemo to spremeniti, nedvomno 
posvetiti razmisleku o spremembi Zakona o 
dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode 
zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. 
Praksa je namreč pokazala, da je zakon v 
določenih točkah pomanjkljiv in potreben 
dodelave, v okviru katere bi vanj vključili rešitve, 
ki bi šle v smeri sanacije gozdov in v smeri 
zagotavljanja finančne pomoči lastnikom 
poškodovanih gozdov. 
 Zanima me:  
 Kakšno je mnenje vašega ministrstva o 
tem?  
 Kako ocenjujete ustreznost zakona in 
kje vidite prostor za izboljšave?  
 Imam tudi nekaj konkretnih 
podvprašanj, ki so povezana z izvajanjem 
zakona.  
 Ali ministrstvo razmišlja o oprostitvi 
plačila katastrskega dohodka tudi za površine, ki 
se obnavljajo z naravno pomladitvijo? 
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 Ali ministrstvo razmišlja o nadaljevanju 
dobre prakse, to je vključevanje sanacije gozdov 
v javna dela? 
 Ali ministrstvo razmišlja, da bi olajšalo 
gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic na 
način, da bi zanje zadoščalo zgolj soglasje 
Zavoda za gozdove Slovenije? 
 Za vaše odgovore najlepša hvala! 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospa ministrica, izvolite. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Spoštovani 

podpredsednik, spoštovani poslanec!  
 Dovolite na začetku nekaj konkretnih 
podatkov, ki sem jih tudi sama pridobila na to 
temo ob zadnjem srečanju z gozdarji na 
Gorenjskem. Res je, da so podatki Zavoda za 
gozdove izjemno zaskrbljujoči in kažejo, da je 
bilo od začetka leta do 28. 5. 2019 za sanitarni 
posek zaradi škode po podlubniku evidentiranih 
174 tisoč 592 kubičnih metrov s podlubniki 
napadenih iglavcev. Količina evidentiranega 
drevja za posek zaradi podlubnikov je tako večja 
kot v istem obdobju leta 2018, ko je ta količina 
do konca meseca maja znašala 162 tisoč 439 
kubičnih metrov. Največje evidentirane količine 
iglavcev za posek zaradi napada podlubnikov so 
bile evidentirane v gozdnogospodarskem 
območju Bled, in sicer 80 tisoč 670 kubičnih 
metrov, sledi gozdnogospodarsko območje 
Kočevje in gozdnogospodarsko območje 
Ljubljana. V povprečju znaša realizacija 
sanitarnega poseka drevja, evidentiranega 
zaradi napada podlubnikov v letu 2019 v vseh 
gozdnogospodarskih območjih, 61 %. Dejstvo je, 
da je bilo tudi meni podanih nekaj predlogov in 
da se z njimi že zelo konkretno tudi ukvarjamo; v 
zvezi s spremembo in dopolnitvami Zakona o 
dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode 
zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. 
Torej zakon, ki je bil sprejet 20. februarja 2018, 
določa dodatne ukrepe za odpravo posledic 
škode zaradi prenamnožitve populacije 
podlubnikov kot pomoč prizadetim lastnikom 
gozdov. Zakon se uporablja za odpravo posledic 
škode v gozdovih zaradi naravnih ujm, če je 
treba posekati oziroma spraviti iz gozda več kot 
400 tisoč kubičnih metrov dreves v posameznem 
koledarskem letu. 
  Zaradi ponavljajočih se ujm v gozdovih 
se je ministrstvo odločilo, da zakon dopolni tako, 
da bo sanacija ujm potekala hitreje in bo bolj 
učinkovita. Ministrstvo bo preučilo vse možnosti 
za skrajšanje postopkov sprejema načrtov za 
gospodarjenje z gozdovi, kadar jih bo treba 
predčasno obnoviti zaradi naravnih ujm. S temi 
postopki smo tudi že pričeli. Ob popravi zakona 
bomo preučili tudi možnost, da bodo soglasja, ki 
so potrebna za gradnjo gozdnih prometnic, to je 
naravovarstveno, vodovarstveno soglasje, in 
dokumentacija Zavoda za gozdove Slovenije 
pridobljeni v najkrajšem možnem času. S tem bo 
lastnikom gozda in izvajalcem del v gozdovih 
omogočeno, da odločbe Zavoda za gozdove 

Slovenije za sanitarno sečnjo izvedejo v 
naloženem roku. Nadalje smo bili soočeni tudi s 
pobudo in bomo preučili možnost spremembe 
zakona, ki bo upoštevala prag 400 tisoč kubičnih 
metrov sanitarne sečnje ne le v tekočem letu, 
ampak tudi za leto nazaj, saj se vsako leto 
ponavlja podobna zgodba, da ujme prizadenejo 
gozdove pretežno ob koncu leta; in potem 
zakon, ki velja za določeno leto, seveda ne 
pokriva teh postopkov za nazaj. S širitvijo določil 
za preteklo leto pa bi bilo tudi to mogoče.  
 Kar se tiče finančne pomoči lastnikom 
gozdov, vsi lastniki gozdov imajo na voljo 
brezplačno svetovanje Zavoda za gozdove 
Slovenije in vse druge storitve, ki jih zavod izvaja 
kot javno gozdarsko službo in so financirane iz 
proračuna Republike Slovenije. Program razvoja 
podeželja v okviru podukrepa 8.4 – 
Preprečevanje in odprava škode v gozdovih 
zaradi gozdnih požarov in naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov, za obnove v ujmah 
poškodovanih gozdov je še vedno na voljo 20,4 
milijona evrov. Predvsem izražamo 
zaskrbljenost, kajti ta ukrep je izredno slabo 
črpan. Kljub promoviranju in kljub seznanjanju 
zasebnih lastnikov gozdov prijav na to beležimo 
izjemno malo. Kar se tiče katastrskega dogodka, 
je seveda v pristojnosti Ministrstva za finance; je 
pa res, da se že upošteva v metodologiji 
izračuna katastrskega dohodka, kajti ta določa, 
da znašajo stroški za gozdna zemljišča 80 % 
tržnega prihodka in vključujejo tudi povečane 
stroške zaradi naravnih ujm v gozdovih. To je že 
vključeno v obračun katastrskega prihodka.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Želite dopolniti svoje vprašanje?  
 Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Najprej bi rekel, 

da sem zelo zadovoljen s tem odgovorom.  
 Daje neko upanje na to, da bi se 
dejansko začele stvari premikati. Zavedati se je 
treba, da malim kmetom gozd pomeni banko, to 
pomeni tisto, kar jim v slabih časih pomaga, da 
lahko normalno živijo, da je precej teh malih 
lastnikov gozdov izgubilo cele svoje gozdove. 
Dejstvo je, da je bila odkupna cena lesa na trgu 
sila nizka in da so s tem poplačilom lesa nekateri 
zmogli komaj poplačilo vseh stroškov, ki so 
nastali s posekom. V tej smeri sem mislil 
razpravljati, da bi se mogoče poiskala neka 
opcija; nisem pa vedel za to, da obstaja še 20 
milijonov na razpolago iz ukrepa, za katerega 
vas prosim, da ga še enkrat ponovite, ker mi je 
ušel iz glave. Zelo veliko pričakovanje je od 
malih ljudi na periferiji, da se stvari premaknejo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Ministrica, želite še kaj dodati pri 
odgovoru?  
 Izvolite. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Seveda bi želela 

ponoviti to, kar ste prosili, za ukrep, lahko tudi to 
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pisno podamo. Je pa res, da je problem, da ima 
Slovenija izredno razdrobljeno posestno 
strukturo gozdov. Ukvarjamo se s približno 400 
tisoč lastniki gozdov in pogosto se res zgodi, da 
je problem tudi ta pretok informacij, da niso 
dovolj informirani. Številni živijo v tujini, se sploh 
ne ukvarjajo s svojimi gozdovi, zato tudi v tem 
obdobju izredno apeliramo na vse lastnike 
gozdov, da skrbno pregledujejo svoje gozdove, 
kajti posledice tega je, da določena nesanirana 
območja izjemno vplivajo tudi na okoliška 
območja. V tem trenutku so razmere za širjenje 
podlubnika izredno ugodne. Otoplilo se je, ni več 
vlažnega vremena, zato ta apel tudi našim 
lastnikom, da bi čim prej in čim bolj sproti 
sanirali. 
 Kar se tiče ukrepa Program razvoja 
podeželja, Slovenija je ena redkih držav v 
Evropski uniji, ki izredno velik odstotek sredstev 
iz naslova PRP namenja tudi za obnovo gozdov. 
Iz tega naslova, kot rečeno, 20,4 milijona evrov 
za obnovo gozdov, je pa to podukrep 8.4 – 
Preprečevanje in odprava škode v gozdovih 
zaradi gozdnih požarov, naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov; sredstva pa so 
namenjena za obnovo v ujmah poškodovanih 
gozdov, ker gre za nakupe sadik in tudi za 
plačilo stroškov dela in zaščite mladega drevja, 
kadar se gozdovi obnovijo. Tudi mi bomo z 
nadaljnjimi aktivnostmi še pospešili promoviranje 
teh sredstev, obveščanje lastnikov; vendar pa 
vsi, ki lahko pri tem pomagate, seznanite jih, 
prosim, s tem ukrepom, kajti ne bi bilo prav, da 
ta sredstva ostanejo, škoda v gozdovih je pa res 
enormno velika. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Imate besedo za postopkovni predlog? 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Jaz bi samo to 

prosil, če mi lahko to pisno pošljete. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Mislim, da ni 

potrebe za take intervencije. 
 Poslanec Jožef Lenart bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministru za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju 
Pikalu. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Spoštovani gostje, ministri, 
ministrica, spoštovani kolegi in kolegice, dober 
dan! Spoštovani gospod Pikalo, minister za 
izobraževanje, znanost in šport! 
 Stroški vrtcev so za občine na periferiji 
z dvigom plač v javnem sektorju postali zelo 
visoki. Manjše občine v Spodnjem Podravju s 
težavo pokrivajo visoke stroške dela v vrtcu, 
nekateri vrtci pa so tudi zelo slabo zasedeni. 
Občine z že tako nizkimi proračuni vedno težje 
gospodarijo. Župani v mojem volilnem okraju so 
torej mnenja, da naj država pokriva stroške dela 
vzgojitelja in varuha ali pa občinam poveča 
sredstva za delovanje vrtcev. Pravkar imamo na 

mizi tudi predlog za spremembe Zakona o vrtcih. 
Do prejšnjega tedna je bila tudi odprta javna 
razprava. Med razlogi za spremembe navajate 
boljši nadzor nad delovanjem vrtcev ter možnost 
za omejevanje sredstev za vrtce v zasebni lasti. 
Zadeva mi je do neke mere razumljiva, ne 
morem se pa strinjati s tem vašim posegom, in 
sicer omejevanje sredstev vrtcem posredno 
preko občin. Bo prišlo najverjetneje do tega, da 
bodo občine zmanjšale sredstva za zasebne 
vrtce. Zadeva potem gre naprej. Če imate 
prazne oddelke in odvečna mesta le v javnih 
vrtcih, iščite vzroke v slabem vedenju in slabi 
kvaliteti dela še v javnih vrtcih. Kaj menite, zakaj 
so odvečna mesta v javnih vrtcih in ne v 
zasebnih vrtcih, ki jih nameravate omejevati? 
Zakaj so nekateri javni vrtci skupaj z njihovimi 
ravnatelji neprožni? In zakaj dovolite, da jih 
vodstva peljejo po zastarelih programih in 
metodah vodenja? Mislim, da so tudi tukaj 
vzroki, da je nekaj manj staršev za to, da dajo 
otroke v javne vrtce. Zaradi tega so namreč tudi 
dobri mlajši in usposobljeni kadri, torej 
zaposleni, nemotivirani, delo je nekreativno in s 
tem so vrtci seveda obsojeni na izgubo svojih 
varovancev.  
 Kaj boste naredili, da bi se vodenje 
vrtcev vendarle posodobilo, moderniziralo?  
 Ali boste občinam namenili več 
sredstev ali pa pokrivanje stroškov dela v vrtcih?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, izvolite.  
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik, gospod poslanec in 
seveda vsi ostali, prav lep dober dan!  
 V javnosti se res sedaj že nekaj časa, 
ko je potekala ta javna razprava, vrti večinoma 
debata okrog financiranja zasebnih vrtcev, 
čeprav moram reči, da to sploh ni niti prvotni niti 
drugotni namen te novele zakona. Prvotni 
namen je tisto, kar smo vsi skupaj doživeli; in 
seveda si vsak, ki je na mojem mestu ali 
kateremkoli drugem mestu v sistemu vzgoje in 
izobraževanja, ne želi, da bi se zgodilo kadarkoli 
komurkoli. In to je tisti primer Kengurujčkov. To 
je prav prvi in edini namen, zakaj spreminjamo 
Zakon o vrtcih. Namen je bil jasen. Zanima nas 
predvsem varnost otrok, kvaliteta dela, zanima 
nas preprečevanje zlorab, kot smo jim bili priča. 
Hvala, da imamo medije v tem smislu, da tudi 
kakšne stvari, ki jih naš inšpektorat ne uspe 
zaznati, vendarle tam zaznajo, in potem lahko 
tudi mi odreagiramo. To so bili ključni vzvodi 
oziroma potiski, da smo se sploh lotili sprememb 
Zakona o vrtcih. Želeli bi, da so otroci bolj varni, 
želeli bi, da se to naredi na ta način, da ni več 
obhajanj zakona z nekimi animacijami tem, 
onim, tretjim; ampak da je jasno, da so vsi varuhi 
predšolskih otrok vpisani v razvid. Na ta način 
tudi imamo nadzor nad njimi ter seveda tisto, kar 
se je izkazalo v primeru Kengurujčkov, da ima 
tudi inšpektorat kot ključen organ na voljo vse 
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tiste instrumente, ki jih mora imeti zato, da lahko 
nadzor nad kakovostjo in varnostjo otrok poteka.  
 Zdaj pa glede tistega, glede katerega je 
bila največja, na nek način tudi medijska 
zgodba, to pa je financiranje. Ni res in jaz 
moram to kategorično zavrniti tukaj, pred 
Državnim zborom, čeprav je iz medijev to 
mogoče tako razbrati, da želimo kakorkoli – 
besede so bile zelo težke, od uničevanja, 
omejevanja do ne vem česa. Daleč od tega. Ta 
pobuda za spremembo financiranja zasebnih 
vrtcev je prišla s strani občin in ni bila prvič 
podana na ministrstvo, ampak je bila podana že 
večkrat. Mi smo se odločili, da jih prisluhnemo, 
ampak samo v javni razpravi. Samo v javni 
razpravi, da vidimo; lahko smo predvidevali, 
kakšni bodo odzivi, ampak zdaj smo tudi videli, 
kakšni so tudi odzivi staršev, občin in tako 
naprej. Jaz sem v četrtek imel sestanek s tremi 
združenji občin, kjer bi sicer večinsko podpirali 
tako novo rešitev, ni pa enotnega mnenja. To pa 
moram zelo jasno reči, da ni enotnega mnenja 
glede tega. Kar se tiče prihodnje ureditve 
financiranja vrtcev, bomo mi na ministrstvu še 
premislili. Ni dokončnih rešitev, ne gremo še, da 
bi rekli, točno po tej poti.  
 Bi pa želel tule nekaj prav posebej 
poudariti, kar ste rekli. Jaz se ne morem strinjati 
s tistim, ko ste dali ugotovitev, da so programi v 
naših vrtcih zastareli programi. Javni, tisti s 
koncesijo, tisti, ki so čisto zasebni, in tisti pri 
varuhih, razen pri varuhih doma, imajo vsi vrtci 
program. Program je določen in se tudi obnavlja 
in v skladu z zadnjimi pedagoškimi navodili in 
tako naprej. Govoriti o tem, da je naš program v 
vrtcih, potem ko nam ga tujina priznava kot 
enega od boljših, zastarel ali nefleksibilen, 
mislim, da ni prav; in to se da zelo lepo tudi 
pokazati. Kar pa se tiče fleksibilnosti zasebnikov, 
gre predvsem zato, kdaj lahko kdo koga jemlje v 
vrtec, je pa nekoliko drugačna zgodba, pa 
mogoče v nadaljevanju odgovora vam z 
veseljem tudi na to odgovorim. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec, imate zahtevo za 
dopolnitev?  
 Izvolite.  
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa, gospod 

minister, za odgovor. 
 Ne bom rekel, da ne zagovarjam, da 
poskušate zagotoviti varnost čisto vsakega 
predšolskega otroka. In tudi ne morem reči, da 
ne verjamem v vaš dober namen. Ampak 
pričakujemo, da boste kot minister izobraževanja 
zagovarjali popolnoma enake možnosti teh otrok 
in teh staršev, kaj mi pričakujemo. In ker je bila 
razprava dokaj burna, je bilo podanih tudi okoli 
300 predlogov.  
 Ali imate mogoče že kakšne povzetke 
teh predlogov staršev?  
 Mislim, da je zelo pomembno, da je 
javnost vključena s pomočjo javne razprave 

potem tudi v vaše odločitve, ki lahko tako močno 
vplivajo na naš razvoj in na našo dobro vzgojo v 
vrtcih. Z omenjenim zapiranjem zasebnih vrtcev, 
če se vam bo zgodilo, se potem lahko tudi zgodi, 
da bodo občinski vrtci, predvsem tisti v večjih 
mestih, imeli pretesen prostor. Ali bomo potem 
gradili? Lahko pridejo določene posledice pri teh 
odločitvah. 
 Sprašujem se, če bi se to zgodilo:  
 Ali ne bi bilo to še dražje za državo in 
za občine?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

dopolnilo in priložnost, da razložim. Ja, imate 
prav, saj zato pa je ta zadeva bolj kompleksna 
kot samo financiranje, ker je treba gledati 
vnaprej, treba je gledati, kaj kdo v tem 
ekosistemu javnih, javnih s koncesijo, zasebnih 
in tako naprej počne, kako se polnijo kapacitete, 
kaj nam govori demografija. Še enkrat 
ponavljam, tak predlog je predlog nekaterih, in 
poudarjam – nekaterih združenj občin. Ja, zelo 
veliko je bilo predlogov, ampak nismo jih še 
razvrstili, vam pa lahko povem, da je bilo več kot 
95 % istih ugovorov. Mi bomo to zelo natančno 
pregledali, ker nimamo namena kogarkoli 
omejevati. Še nekaj, mi razumemo vlogo, ki so 
jo zasebniki igrali v preteklosti, ko v javnih vrtcih 
ni bilo dovolj prostora. Zelo razumemo to 
zgodovinsko vlogo v preteklosti, ko so zasebniki 
na nek način priskočili na pomoč. Tudi to je bila 
njihova vloga v preteklosti. Ampak je pa zelo 
zanimivo, ko se pogovarjaš – in sem se 
pogovarjal in se še bom pogovarjal – z združenji 
občin, kako vsak vidi svojo situacijo drugače. 
Nekateri vidijo, da imajo v javnih vrtcih že veliko 
prostora, pa jih zakon obvezuje, kajti če 
ministrstvo po 34. členu Zakona o vrtcih poda 
soglasje, potem seveda občina to mora 
financirati, nima opcije, mora financirati. In 
občine mislijo, da jim s tem še dodatno 
obremenjujemo proračun, ki ga sploh ne bi bilo 
treba. Da je pa to izvorna pristojnost občin, da 
denar niti za plače niti za delovanje vrtcev, vsaj 
odkar imamo to ureditev, nikoli ni prihajal iz 
države, ampak šele skozi povprečnino pride iz 
občin, kajti vrtci so pač v občinski pristojnosti, je 
pa vsem nam tule več kot jasno. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Nadaljujemo. Naslednja bo vprašanje 
postavila gospa Lidija Ivanuša, in sicer ministrici 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. 
Aleksandri Pivec ter ministru za gospodarski 
razvoj in tehnologijo gospodu Zdravku 
Počivalšku.   
 Izvolite. 
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa.  
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 Spoštovana ministra! Moje vprašanje 
se nanaša na trenutno aktualno problematiko 
predelave biomase. Stebla navadne konoplje 
predstavljajo stranski proizvod pri pridobivanju 
konopljinih semen, steblo sredice pa ima 
podobno kemijsko sestavo kot les, ki je osnovna 
surovina v papirništvu. Iz nje je možno izolirati 
celulozna vlakna za najkvalitetnejše vrste 
papirja. Prednost konoplje pred lesom je v njeni 
hitri rasti in izredni odpornosti. Uporabni so vsi 
deli rastline, še posebej zanimiva so stebla, ki 
ostajajo po žetvi na poljih in so običajno premalo 
ali pa sploh ne izkoriščena. Danes je v svetu le 
kakšnih 5 % proizvodnje celuloznih vlaken iz 
enoletnih rastlin, to so konoplja, lan, slama in 
tako dalje; sicer pa prevladuje les. Prednost 
uporabe je, da predstavlja nižjo potrošnjo 
energije pri pridobivanju vlaken, ki jih je možno 
beliti z okolju prijaznimi kemikalijami, kot so 
kisik, ozon, vodikov peroksid. Papir iz konoplje je 
odporen proti staranju ter ohranja mehanske in 
kemijske lastnosti tekom časa. Ena tona 
konoplje nadomesti 12 dreves, prav tako pa je 
potrebnih le 90 dni, da rastlina dozori, iz nje pa 
lahko proizvedemo do štirikrat več papirja na 
hektar v primerjavi z drevesi, katera rabijo tudi 
do 20 let, da dozorijo. Ker je učinkovita izraba 
naravnih virov ključnega pomena za nadaljnji 
razvoj zelene tehnologije in krožnega 
gospodarstva, mislim, da obstaja na tem 
področju velik potencial. In kot že opisano, 
konoplja je izvrstna surovina za pridobivanje 
kakovostnih celuloznih vlaken za izdelavo 
papirja. V Sloveniji na veliko žalost nimamo več 
industrijske proizvodnje celuloze, ta je bila 
ukinjena že pred leti, če se spomnimo na 
Goričane in VIPAP, tako da proizvajalci papirja 
potrebno celulozo uvažajo.  
 Ministrico za kmetijstvo sprašujem:  
 Kaj mislite narediti v smeri, da bi se 
lažje pridobivala dovoljenja za proizvodnjo 
industrijske konoplje?  
 Ministra za gospodarstvo pa 
sprašujem:  
 Kako mislite spodbuditi gospodarske 
subjekte, da bi začeli pridobivati vlakna iz 
biomase, ki bi omogočila izdelavo papirja, saj je 
takšna izraba virov ključnega pomena za 
nadaljnji razvoj zelene tehnologije? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi besedo najprej gospa ministrica?  
 Izvolite. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Najlepša hvala za 

besedo.  
 Bom poskušala jaz prva odgovoriti, kar 
se tiče predelave konoplje. V Sloveniji je 
konopljo dovoljeno predelovati v skladu s 
Pravilnikom o pogojih za pridobitev dovoljenja za 
gojenje konoplje in maka, ki je bil izdan na 
osnovi 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami. Za konopljo po tem 
pravilniku štejejo vse sorte konoplje, ki so 

naštete v skupnem katalogu sort poljščin po 
evropski sortni listi, in je to objavljeno vsako leto 
v Uradnem listu ter na spletni strani Uprave 
Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. Zadevne sorte pa 
ne smejo presegati 0,2 % vsebnosti THC. V 
Sloveniji je dovoljeno gojiti konopljo ali vrtni mah 
na strnjenih površinah, ki niso manjše od 0,1 
hektarja, kar je že bilo doseženo s pobudo in 
spremembo pravilnika iz leta 2004, se pravi iz 
0,3 hektarja na 0,1 hektarja oziroma celo še 
zmanjšano na 0,01 hektarja za ekološko 
pridelavo konoplje. Konoplja se tako lahko goji 
za namen pridelave semena za nadaljnje 
razmnoževanje, za proizvodnjo hrane in pijač, 
za pridobivanje substanc za kozmetične 
namene, za pridelavo vlaken in krmo za živali ter 
tudi za druge industrijske namene. Dovoljenje 
lahko pridobi vsak nosilec kmetijskega 
gospodarstva oziroma predelovalec za gojenje 
izključno na kmetijski površinah, ki jih ima 
vpisane v register kmetijskih gospodarstev. 
Vloga pa mora biti skladna z zahtevami za 
tovrstne postopke, zraven osnovnih podatkov 
mora navesti površino kmetijskega zemljišča za 
sajenje konoplje ali vrtnega maka, sorto konoplje 
ali vrtnega maka, opredelitev namena pridelave 
in druge osnovne podatke, torej tudi količino 
semen, ki je predvidena, ter predviden datum 
spravila. Kar se tiče podatkov, lahko od leta 
2010 do 2018 opazimo, da gre za precejšnja 
nihanja v letnih površinah, namenjenih konoplji, 
ter tudi število predelovalcev. Trenutno znašajo 
površine približno 310 hektarjev in evidentiranih 
je 424 prijavljenih pridelovalcev konoplje. 
Podatkov o njeni nadaljnji rabi in predelavi na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano 
nimamo; ocenjujemo pa, da se največ konoplje 
predela v konopljino olje. Kar se tiče vašega 
vprašanja, kaj bomo naredili konkretnega; mi 
konkretnejših pobud za spremembo pravilnika 
nimamo in tudi ne beležimo nobenega interesa 
pridelovalcev za tovrstne namene, ki bi nas 
naslavljal s kakšnimi pobudami po spremembi 
omenjenega pravilnika. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite še vi. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovana 

predsedujoča, poslanke, poslanci! Gospa 
poslanka, hvala za vprašanje.  
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je v okviru implementacije Slovenske 
strategije pametne specializacije vzpostavilo 
devet strateško razvojnih-inovacijskih 
partnerstev na devetih prednostnih področjih. 
Vsako od partnerstev je pripravilo akcijske 
načrte, v katerih so se opredelila fokusna 
področja, ki so zaznala potencial za okrepljeno 
vlaganje v raziskave in razvoj. Področja, ki so jih 
opredelila strateško razvojno-inovacijska 
partnerstva, so odtlej izhodiščna točka za 
sistematično vlaganje vseh sredstev, ki jih 
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ministrstvo nameni gospodarstvu na področju 
raziskav in razvoja. Projekti, ki jih sofinanciramo 
na področju raziskav in razvoja, morajo biti 
povezani s temi identificiranimi področji. SRIP, ki 
deluje na področju krožnega gospodarstva, ima 
identificiranih pet fokusnih področij, in eno od 
teh področji je področje funkcionalnih 
materialov. To je področje v več kombinacijah in 
izvedbah, opredeljuje uporabo ter izrabo 
konoplje oziroma konopljine biomase v 
gospodarske namene. Na ministrstvu torej že 
imamo mehanizme, ki omogočajo in podpirajo 
vlaganja v raziskave in razvoj izdelkov, ki 
vključujejo konopljino biomaso. Veseli me, da 
ste tudi vi opozorili na to pomembno področje. 
Želim si, da bi to pripomoglo k prepoznavnosti 
mehanizmov, ki so že na voljo in ki bi začeli 
omogočati podjetnikom, da začenjajo porabljati 
sredstva za razvoj v tej smeri, ki ste jo omenili v 
vprašanju. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Ste zadovoljni z odgovorom, gospa 
poslanka? Želite dopolnitev?  
 Izvolite.  
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa.  

 Rada bi omenila, da v Sloveniji na 
žalost nimamo več, industrijske proizvodnje s 
celulozo. Proizvajalci papirja celulozo uvažajo iz 
drugih držav, kar pomeni, da denar zopet priteka 
v druga gospodarstva, namesto da bi ostal v 
Sloveniji. Vsi pogoji so za to, da tudi s 
proizvodnjo industrijske konoplje to spremenimo. 
Slednja ni pomembna le za izdelavo papirja, 
ampak ima še mnogo drugih namembnosti, kot 
so izdelava tkanin, izolacije, preprog, vrvi, niti, 
ivernih plošč, polnilo avtomobilskih sedežev, 
toplotno izolacijo hiš in tako dalje. Spoštovani 
minister, država bi lahko priskočila na pomoč s 
sofinanciranjem pilotne opreme celotne 
proizvodne linije za kakovostno predelavo 
surove biomase, ki jo je v Sloveniji ogromno, a ni 
izkoriščena. 
 Glede na opisano me zanima:  
 Kaj mislite vi osebno storiti, da bi 
gospodarstvo prepoznalo industrijsko konopljo 
kot rastlino, ki je vsestransko uporabna na 
mnogih področjih? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, imate besedo. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Hvala za dopolnjeno 

vprašanje. 
 Jaz se strinjam z vami, da je treba tukaj 
narediti nekaj korakov naprej. Povedal sem že, 
da imamo v praksi v okviru teh SRIP opredeljeno 
uporabo biomase iz konoplje; in SRIP krožno 
gospodarstvo predstavlja enega od ključnih 
partnerjev v okviru strateškega programa za 
raziskave in razvoj. Ta program se imenuje 

CEL.KROG. Cilj je izkoristiti potencial kaskadne 
uporabe biomase za razvoj naprednih 
materialov in izdelkov na biološki osnovi. Za te 
namene je vzpostavljena celostna veriga 
vrednosti za kaskadno rabo biomase. Cilj tega 
partnerstva CEL.KROG, ki se izvaja od leta 
2016 do leta 2020, je povezati lokalno znanje in 
kompetence 26 partnerjev, od tega 17 podjetij, 
pri uporabi lokalnih obnovljivih virov za boljše 
doseganje in raziskovanje globalnih poslovnih 
priložnosti na nastajajočih trgih zelenih rešitev. 
Program je namenjen razvoju novega znanja in 
tehnologije v celotnem krogu, od frakcioniranja 
biomase, uporabe sestavnih delov kot surovin in 
gradnikov različnih materialov in končnih 
izdelkov do ponovne uporabe, energetske 
predelave končnih podatkov. V vsakem primeru 
menim, da je vaša pobuda taka, da bi lahko tudi 
na tistem ključnem delu; na eni strani moramo 
imeti proizvodnjo konoplje, kjer se pa zadeve ne 
bodo spravile naprej, dokler ne bomo na drugi 
strani organizirali tudi odkupa teh pridelkov. Ta 
pa bo, če bomo imeli na koncu končen produkt. 
Tukaj je nekaj težav, ki ste jih omenili, glede na 
to, da tiste klasične predelave celuloze nimamo 
več, ampak v okviru takih razvojnih akcij se 
postavljajo prvi koraki za to, da lahko tudi na tem 
področju računamo z napredkom. Hvala. 
 
 PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Nadaljujemo z vprašanji. Naslednji ima 
besedo gospod Franc Jurša, ki bo postavil 
vprašanje generalnemu sekretarju Vlade 
gospodu Stojanu Tramtetu.  
 Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala za besedo. 

Lep pozdrav vsem, še posebej pa generalnemu 
sekretarju Vlade Republike Slovenije! 
 Spoštovani, vrhunec migrantske 
oziroma begunske krize je Slovenija doživela 
več kot tri leta nazaj, na katerega se je med 
drugim odzvala tako, da je za prišleke postavila 
sprejemno-namestitvene centre, med drugim 
tudi v Pomurju. Urad za oskrbo in integracijo 
migrantov je v sprejemno-nastanitvenem centru 
v Lendavi je migrantom in beguncem namenjal 
200 šotorov, ki jih je pospravil že novembra 
2017. Zemljišče, na katerem so stali šotori, je v 
lasti podjetja Avto Krka. To podjetje je leta 2015 
z Ministrstvom za notranje zadeve sklenilo 
najemno pogodbo, ki pa je bila leta 2017 
prenesena na Urad za oskrbo in integracijo 
migrantov. Čeprav so šotori pospravljeni in da v 
Pomurju vsaj v kratkem ni mogoče pričakovati 
novega begunskega ali migrantskega vala, se 
najemna pogodba z omenjenim podjetjem 
sklepa za vsak mesec posebej in se avtomatično 
podaljšuje za vsako naslednje enomesečno 
obdobje. Država vsak mesec plačuje približno 
10 tisoč evrov za ohranjanje pokrite hale in dela 
zemljišča pri pripravljenosti. Podjetje Avto Krka, 
d. o. o., na drugi strani teh objektov nikoli ni 
uporabljalo in jih tudi sedaj ne; medtem pa si 
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občina Lendava želi investirati v omenjeno 
zemljišče in omogočiti razvoj občine. 
 Zanima me:  
 Čemu država še vedno plačuje za 
objekte in dele zemljišča, če jih ne potrebuje 
oziroma ne uporablja? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod generalni sekretar, izvolite, 
imate besedo. 
  
STOJAN TRAMTE: Hvala lepa za besedo, 

hvala lepa vsem skupaj. Tudi lep pozdrav! 
 Tu ste nanizali nekaj vprašanj. Rad bi 
povedal samo to, da drži, da je podjetje Avto 
Krka leta 2015 sklenilo pogodbo z Ministrstvom 
za notranje zadeve, mislim, da oktobra 2015. 
Cena najema takrat je bila okoli 8 tisoč 900 
evrov, decembra 2015 je bil sklenjen en aneks 
in potem februarja 2016 drugi aneks, tako da je 
ta cena najema narasla na okoli 9 tisoč 800 
evrov. S tem so dobili v najem nekaj več 
nepremičnin, kot je bilo v osnovni pogodbi. 
Upam, da ne bo novega migrantskega in 
begunskega vala, tako da teh objektov, tega 
zemljišča ne bi rabili v prihodnje. Res je tudi to, 
da je 1. 6. prišlo to obligacijsko razmerje na Urad 
za oskrbo in integracijo migrantov; je pa zadeva 
takšna, da se ta objekt uporablja v teh trenutkih 
za skladiščenje raznih artiklov. Predvsem bi pa 
rad povedal to, da je pred kratkim predsednik 
Vlade obiskal občino Lendava, kjer je opravil 
tudi pogovor z županom Lendave. Tu smo dobili 
tudi nalogo, da prevetrimo to obligacijsko 
razmerje, potrebnost te pogodbe, tako da bomo 
v kratkem tudi dobili neke rezultate in ukrepe. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Jurša, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Ker razpolagam 

kar z nekaj podatki, ki pa so povzeti iz medijev. 
Bega me podatek, da se ta najemnina zvišuje, 
ne pa znižuje. Zame bi bilo normalno, če imamo 
nekaj na zalogo, da se kot dobri pogajalci 
pogajamo in da se najemnina znižuje. 
Ministrstvo za notranje zadeve je februarja 2016 
občinskim svetnikom v Lendavi odgovorilo, da 
mesečna najemnina znaša 8 tisoč 916 evrov. Tri 
leta kasneje, marca 2019 je Urad za oskrbo in 
integracijo migrantov, katerega osrednja naloga 
je nastanitev in oskrba različnih kategorij 
migrantov, medijem predstavil podatek, da za 
najemnino Avto Krka, d. o. o., mesečno dobi od 
države 9 tisoč 816 evrov. Podjetje Avto Krka naj 
bi, poudarjam – naj bi, na tem območju odprlo 
oskrbovalni center, a kdaj bo to, ne vemo. 
Ministrica za notranje zadeve iz prejšnjega 
mandata je julija pomurskemu kolegu poslancu 
Jožetu Horvatu odgovorila na vprašanje o 

stroških, povezanih z namestitvenim centrom, in 
polni zasedenosti, ki bi znašali slabih 60 tisoč 
evrov, natančneje 58 tisoč 631 evrov. Po 
navedbah podjetja Avto Krka, d. o. o., od 
začetka decembra 2015 do 2019 je izplačanih 
podjetju Avto Krka 466 tisoč evrov, to je 165 
tisoč evrov več, kot so oni plačali za objekt 
takrat, ko so ga kupili. To se pravi, da država tu 
ni preveliki in dober gospodar.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. 

 Gospod Tramte, izvolite. 
 
STOJAN TRAMTE: Hvala lepa. 

 Saj sem že sam povedal, kako je bilo s 
temi cenami in s cenami najema in kaj je bilo 
vsebovano v teh aneksih. Ni se avtomatsko ob 
istem predmetu dvigovala cena, ampak so se 
najemala še dodatna zemljišča in dodatne hale. 
Kaj je bilo rečeno v medijih in kaj je Avto Krka 
dala in kaj so razni ministri povedali, meni ni 
znano. Dejstva so taka, kakor sem vam povedal, 
kolikokrat se je ta cena zviševala. Nazadnje se 
je po mojih podatkih februarja 2016 na to ceno, 
ki ste jo vi povedali, 9 tisoč 816 evrov. To je 
edini podatek, ki je, in mislim, da je 
verodostojen. Hkrati sem vam pa povedal, da 
bomo smotrnost najema teh objektov in zemljišč 
proučili in v kratkem tudi ukrepali. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Nadaljujemo. Gospod Tomaž Lisec bo 
postavil vprašanje ministru za zdravje gospodu 
Alešu Šabedru. 
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednica, za dano besedo. Spoštovani 
minister, dovolite nekaj vprašanj glede 
poslovanja bolnišnic v Republiki Sloveniji.  
 Zanimajo me tri zadeve. Na zadnji redni 
seji Vlade ste sprejeli sklep glede poročanja o 
poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih. 
Sprejeli ste sklep, ki ga imam pred seboj, glede 
sanacije v petnajstih javnih zdravstvenih 
zavodih. Zanima me nekaj dejstev glede tega. 
Naslednja stvar, ki me zanima. Na seji Odbora 
za zdravstvo smo imeli 14. februarja letos točko 
Strategija razvoja intenzivne medicine v 
Republiki Sloveniji, ki se je dotikala predvsem 
dveh splošnih bolnišnic, to je Splošne bolnišnice 
Brežice in Ptuj. In me zanima s tega področja 
nekaj zadev. In tretja stvar. Pozorno sem 
poslušal in bral medijske zapise ob zadnjem 
vrhu koalicije na Brdu, kjer je bilo zopet tako kot 
skoraj vsako leto rečeno, da so pokojnine in 
predvsem zdravstveni sistem prioriteta te vlade. 
Sami ste napovedali zakon o upravljanju in 
vodenju javnih zdravstvenih zavodov.  
 Zato, spoštovani minister, dovolite 
nekaj vprašanj: 
 Prvič, glede poteka sanacije v javnih 
zdravstvenih zavodih, kako sami komentirati 
dosedanje delo javnih zavodov? Ste zadovoljni z 
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učinki in zakaj, tudi na podlagi tega tretjega, 
glede novih finančnih virov v zdravstvu? 
 Kakšne so prioritete? Ali boste temu 
področju namenili še več sredstev ali pa boste 
bolj vsebinsko delali?  
 Ne tako kot vaša predhodnica, ki je v 
javne zdravstvene zavode predvsem metala 
denar, nekih konkretnih učinkov pa ni bilo.  
 Druga stvar, glede strategije razvoja 
intenzivne medicine me zanima, ker da smo 
sprejeli določene sklepe, ki se dotikajo splošne 
bolnišnice Brežice in Ptuj:  
 Ali boste te sklepe do konca leta 2019 
realizirali? Za kaj se gre?  
 Na žalost se že dogaja, vsaj pri nas v 
Posavju, da na primer Občina Brežice namesto 
države kot lastnice Splošne bolnišnice Brežice 
sama namenja preko svojega občinskega 
proračuna svoja sredstva za kupovanje 
določenih naprav, ki jih splošna bolnišnica 
oziroma njeni zaposleni nujno potrebujejo za 
svoje delovanje. V splošni bolnišnici pravijo, da 
če država ne pomaga, prosijo na pomoč lokalne 
skupnosti. Upam, spoštovani minister, da ni 
vaša napoved delovanja v naslednjih letih to, da 
boste bolnišnice prepuščali lokalnim skupnostim, 
ker lokalne skupnosti za to denarja nimajo.  
 Zanima me:  
 Kako ste zadovoljni s potekom sanacije 
v javnih zdravstvenih zavodih?  
 Kako in kdaj bo sprejeta Strategija 
razvoja intenzivne medicine v Republike 
Slovenije?  
 Kaj predvideva zakon o upravljanju in 
vodenju javnih zdravstvenih zavodov?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite imate besedo.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo, 

predsedujoča. Hvala za vprašanja, gospod 
poslanec. Spoštovani poslanke in poslanci!   
 Na poslovanje bolnišnic pravzaprav 
vpliva več dejavnikov, med drugim tudi pogoji 
poslovanja, ki so omogočeni s strani plačnika, to 
je Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Pogoji poslovanja so se v letu 2019 
sicer izboljšali, saj je bil izvajalcem zdravstvenih 
storitev zagotovljen okoli petodstoten dvig cen 
zdravstvenih storitev na letni ravni zaradi pokritja 
finančnih učinkov iz naslova sindikalnih 
pogajanj. Poleg tega je bila v letu 2019 izvedena 
tudi valorizacija materialnih stroškov, 
vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev, v 
višini približno 2,1 %. Ti ukrepi so poleg 
aktivnega izvajanja sanacije v petnajstih od 
šestindvajsetih bolnišnic vplivali ugodno na 
poslovanje bolnišnic v letu 2019; govorim o prvih 
treh mesecih leta 2019. V obdobju od januarja 
do marca so bolnišnice poročale o poslovanju s 
presežkom odhodkov nad prihodki v skupni 
višini 5 milijonov 190 tisoč 164 evrov, kar v 
povprečju predstavlja 1,37 % celotnih prihodkov. 

V enakem obdobju lanskega leta, torej v letu 
2018, pa so bolnišnice beležile presežek 
odhodkov nad prihodki v višini 14 milijonov 102 
tisoč 612 evrov, kar je predstavljalo več kot 4 % 
prihodkov vseh bolnišnic. Če primerjamo prve tri 
mesece letos in lani, se je izguba v bolnišnicah 
znižala za 63 %. Ukrepi splošnega dogovora, ki 
se nanaša na povišanje cen, so bili uveljavljeni s 
1. 3. 2019, tako da pričakujemo, da se bo 
pretežni del teh ukrepov pokazal v poslovanju 
bolnišnic v prihodnjih mesecih. Konec avgusta 
bomo na Ministrstvu za zdravje razpolagali z 
oceno prvega polletja letošnjega leta. Ti podatki 
prvega pol leta bodo boljša osnova za podajo 
ocene poslovanja bolnišnic v letu 2019. Vseeno 
je obdobje treh mesecev relativno kratek čas, da 
bi lahko z gotovostjo napovedali, kakšen bo izid. 
Seveda pa bomo z ukrepi sanacije nadaljevali. 
Vsa vodstva bolnišnic so pripravila tudi 
dopolnitve svojih sanacijskih programov, ki že iz 
teh številk kažejo rezultate izboljšanja 
poslovanja. Seveda vemo, da je sanacija 
bolnišnic večletni proces in ga ni mogoče 
zaključiti v enem letu. Moram reči, da velika 
večina bolnišnic v prvih treh mesecih izkazuje 
planske rezultate. Samo dve bolnišnici sta 
takšni, ki sta pod pričakovanji oziroma pod plani, 
to je bolnišnica Šempeter pri Gorici in 
porodnišnica Kranj. Vse ostale bolnišnice so na 
planu oziroma celo presegajo nekako 
pričakovane plane. Kar se tiče porabe financ za 
obdobje 2020 in 2021; na zadnjem koalicijskem 
vrhu, ki ste ga omenili, je bila debata o sredstvih, 
s katerimi bo razpolagal Zavod za zdravstveno 
zavarovanje v letu 2020 in 2021. Predvidena je 
dodatna poraba za leto 2020 v višini 265 
milijonov in za leto 2021 v višini približno 205 
milijonov. Razreza te porabe s strani ZZZS še ni. 
Zadnja informacija, ki sem jo dobil s strani 
njihovega vodstva, je, da bodo v poletnem času 
pripravili predlog oziroma osnovo za splošni 
dogovor za naslednje leto. Približno polovica bo 
po njihovih informacijah šla za tako imenovane 
stalne postavke v splošnem dogovoru in 
bolniške odsotnosti, plačilo specializacij in ostale 
stvari. Drugi del bi naj šel med drugim tudi za 
ukrepe na področju čakalnih vrst. Ni iz tega 
proračuna predvideno in tudi ni osnova 
zagotavljanje likvidnosti bolnišnic, to je del 
proračuna Ministrstva za zdravje. Za konkretni 
primer, ko ste me vprašali za bolnišnico Brežice, 
seveda je država ustanovitelj in tudi upravljavec 
bolnišnic, zato smo mi tisti, ki moramo zagotoviti 
sredstva; in ne lokalne skupnosti. Za konkreten 
primer pa ne vem, se bom pozanimal in vam tudi 
odgovoril, kje so trenutno problemi bolnišnice 
Brežice za zagotavljanje drage medicinske 
opreme, če sem vas prav razumel. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod minister.  
 Poslanec, imate zahtevo za dopolnitev 
odgovora? 
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TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, minister, za 

zelo korektne odgovore.  
 Bi pa vam morda na vaš zadnji del 
glede Splošne bolnišnice Brežice povedal, kaj 
smo sprejeli na tem odboru: Odbor za zdravstvo 
poziva vaše ministrstvo, da v letu 2019 zagotovi 
sredstva za zaključek izgradnje objekta nad 
urgentnim centrom Splošne bolnišnice Brežice in 
urgentni center Ptuj. Ampak vsaj za Splošno 
bolnišnico Brežice, bolj kot gledam finančne 
načrte, v proračunu tega denarja ni. Tukaj je 
predvsem vprašanje oziroma apel, da se to, kar 
na sejah odborov v Državnem zboru sklenemo, 
tudi preko izvršilne veje oblasti, v konkretnem 
primeru preko Ministrstva za zdravje, tudi 
realizira. Zakaj to govorim? Če realiziramo neke 
sklepe, ki se tičejo lokalnih skupnosti, potem se 
na lokalne skupnosti več ne dogaja pritisk iz 
vodstev lokalnih bolnišnic, češ če nam država 
ne pomaga, pa ste župani, v konkretnem 
primeru Podravja, predvsem pa Posavja, tisti, ki 
se bojijo, da bodo tisti, ki bodo morali na koncu 
plačati ali za posamezne naprave ali pa še za 
kaj drugega. Tukaj resnično upam, da boste te 
sklepe pregledali.  
 Morda dopolnilno vprašanje:  
 Kako kaže s Strategijo razvoja 
intenzivne medicine?  
 Ker tukaj smo sprejeli tudi sklep, da se 
upoštevajo argumenti pri pripravi te strategije.  
 In za zaključek, spoštovani minister, 
rekli ste, da naj bi zakon o upravljanju in vodenju 
javnih zdravstvenih zavodov nekoč zagledal luč 
sveta, ampak v normativnem programu dela 
Vlade za leto 2019 in prvo polovico 2020 tega 
zakona ni.  
 Pa morda samo terminsko, kakšna je 
vaša časovnica sprejemanja tega zakona?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. 

 Gospod minister, izvolite. 
 
ALEŠ ŠABEDER: Če gremo po vrsti, na nekaj 

vaših vprašanj vam bom znal sproti odgovoriti, 
da druge vam bomo seveda posredovali 
odgovore v najkrajšem času. 
 Kar se tiče zagotavljanja investicij na 
področju urgentne medicine, dve lokaciji ste 
omenili, Brežice in Ptuj. V zvezi z urgentnim 
centrom Ptuj vam lahko povem, da je bila 
sestavljena finančna konstrukcija, kjer pa ta 
trenutek manjka še 1,7 milijona evrov sredstev, 
ki jih bo treba zagotoviti v naslednjem 
proračunskem obdobju. Ostalo je zagotovljeno s 
strani ministrstva ter tudi lokalne skupnosti in 
gospodarstva, tudi donacije gospodarstva so 
bile za ta namen zbrane. Za celotno investicijo, 
ki je približno 5 milijonov, bo treba zagotoviti teh 
manjkajočih 1,7 milijona evrov. Kar se tiče 
Brežic, vam ta trenutek žal ne znam iz glave 
odgovoriti, zato vam bomo podatke posredovali. 
V zvezi z zakonom o upravljanju javnih 
zdravstvenih zavodov pa vam lahko povem, da 
je le-ta ena od tistih sedmih zakonodajnih 

prioritet, ki jih imamo na ministrstvu. Časovnica 
za pripravo zakona in sprejetje je letošnje leto, 
torej leto 2019. Prav tako sem vam pa dolžan še 
pojasnilo oziroma odgovor v zvezi s strategijo, 
katere sklep je bil sprejet februarja na Odboru za 
zdravstvo, tako da vam bom ta del pa še 
posredoval. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Nadaljujemo. Gospod Miha Kordiš bo 
postavil poslansko vprašanje ministru za okolje 
in prostor gospodu Simonu Zajcu. 
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo. 

 Salonit Anhovo je velik okoljski in 
zdravstveni problem Kanalske doline. V 
preteklosti je že povzročil 2 tisoč 500 obolelih za 
azbestozo ter obeta še številne preuranjene 
smrti v prihodnosti, kot na to opozarja društvo 
Eko Anhovo. Že tako slabo sliko emisij je še 
poslabšala uredba o rudarskih pravicah, ki 
pokriva tudi Anhovo, ki je cementarni podelila 
pravico za izkoriščanje apnenca in laporja v 
skupni količini do 38 milijonov 500 tisoč kubičnih 
metrov oziroma 2 milijona ton na leto za 
naslednjih 50 let, kar je nadvse problematično z 
več vidikov. Prvi vidik je, da se ta surovina 
uporablja v veliki meri za proizvodnjo polizdelka 
klinkerja, ki je najzahtevnejši, najdražji in za 
okolje najbolj obremenjujoč del proizvodnje 
cementa, nato se pa ta polizdelek izvaža 
italijanskim cementarnam, ki ga zmeljejo, še kaj 
dodajo in prodajo naprej končni produkt, to je 
cement. Okoljsko ceno za to pa plačujemo v 
Sloveniji. Drugi problem je višina koncesije. 
Čeprav Salonit beleži visoke dobičke – lani je v 
dividendah izplačal 8 milijonov evrov, še eno 
leto prej 7 milijonov evrov – je koncesijsko 
vplačilo smešno nizko: 18 tisoč evrov za lansko 
leto. Recimo, v okolici deluje igralnica Hit, ki 
vplačuje 350 tisoč evrov oziroma naj bi vplačala 
v letošnjemu letu, pa Soške elektrarne s 
koncesijskim vplačilom; 504 tisoč 700 evrov v 
letu 2019. Tretji problem je benzen. Po Uredbi o 
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaženja in Uredbi o emisiji snovi v zrak iz 
naprav za proizvodnjo cementa je cementni 
industriji omogočen obsežen izpust benzena, ki 
je, kot vemo, kancerogen.  
 Skladno s smernicami Svetovne 
zdravstvene organizacije bi morali benzen 
umestiti v prvo nevarnostno skupino z mejno 
vrednostjo 0,1 miligrama na kubični meter in 
omejitvijo masnega pretoka; pa žal trenutna 
ureditev ni prilagojena potrebam prebivalstva, 
ampak željam industrijskih onesnaževalcev. 
Prva uredba dopušča 1 miligram na kubični 
meter, kar je stokrat višja vrednost od 
zdravstvenih smernic, druga uredba pa 5 
miligramov na kubični meter, kar je petstokrat 
višja vrednost. 
Moja četrta poanta pa je sežig in sosežig 
odpadkov; za oboje veljajo različne vrednosti, 
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dasiravno v obeh procesih nastajajo približno 
enake emisije, kar je de facto obvod za večje 
količine emisij, tudi v primeru Anhova, kot bi bilo 
treba.  
 Moje vprašanje za vas, gospod 
minister, je:  
 Ali boste te štiri problematične točke 
naslovili in jih odpravili? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Hvala.  

 Ker nisem dobil vnaprej vprašanja bolj 
razdelanega, se nisem mogel dobro pripraviti na 
vsa ta vprašanja. Te cementarne uredbe veljajo 
za celo Evropo in pri nas ni nič drugače. Za 
benzen je določeno, da Uredba o emisiji snovi v 
zrak iz naprav za proizvodnjo cementa določa 
mejno vrednost benzena 1 miligram na kubični 
meter, če je masni tok in misija benzena večji od 
2,5 gramov na uro. Meni so na Arsu pripravili v 
tem smislu odgovor, da Salonit obratuje s 
koncentracijami benzena, ki so bistveno nižje od 
predpisanih mejnih koncentracij. Te predpisane 
koncentracije so predpisane po vsej Evropi. Če 
sem dobro razumel, je bilo vaše vprašanje, če 
razmišljamo, da bi za Slovenijo te koncentracije 
znižali. O tem zaenkrat še nismo razmišljali, ker 
smo se pri teh uredbah zgledovali po evropskih 
predpisih. Glede koncesije mislim, da je niti mi 
ne dajemo in ne določamo, koliko plačajo, to bi 
moral dodatno preveriti. Pa če se strinjate, vam 
potem pisno odgovorim, kdaj koncesija poteče in 
kdo sploh višino določa. Potem pa ne vem, 
kateri dve vprašanji sta še bili. / oglašanje iz 
dvorane/ Salonit Anhovo ima dovoljenje za 
sosežig. Za sosežig gre, kadar se smeti 
uporablja za neko dodatno dejavnost in ne zato, 
da se smeti odstrani iz okolja. V tem primeru so 
za sosežig res predpisani drugačni parametri. 
Ampak tudi to je prepis evropske zakonodaje.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Kordiš, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoča.  
 Bom samo povzel, katere so tiste 
problematične točke, ki se prednostno odpirajo 
skozi vprašanje sežigalnice v Anhovem, pa mi, 
gospod minister, lahko pisno odgovorite, če 
želite. Prvi problem oziroma prva rešitev – tudi 
zahteva ekološko osveščenih prebivalcev iz 
tistega območja – je takojšnja sprememba 
koncesije za Salonit Anhovo, ki omejuje količino 
izkopa na največ milijon 500 tisoč ton na leto, 
kolikor ga cementarna dejansko potrebuje za 
proizvodnjo cementa. Pri tej povečani količini 
izkopa grejo v proizvodnjo klinkerja kot 
polizdelka, kar je umazana proizvodnja, 
energetsko potratna proizvodnja, potem se pa ta 

polizdelek izvaža v Italijo. V resnici je čisti 
kolonialni odnos. Italijanske cementarne pa 
lahko italijanske surovine šparajo v zemlji, 
medtem pa okoljsko onesnaženje nastaja pri 
nas. Skratka, količino izkopa, kot je zdaj 
določena, je treba omejiti na milijon in 500 tisoč 
ton na leto.  
 Druga točka je, da se dvigne 
koncesijska vplačila cementarne na raven, ki je 
sorazmerna s trajnim izkopavanjem mineralnih 
snovi; pri tem opozarjam, da so te mineralne 
snovi neobnovljivi naravni vir; in da ta višina 
koncesije postane primerljiva s plačniki 
koncesije na drugih področjih v regiji. Prej sem 
navajal igralnico Hit s koncesijskim letnim 
vplačilom 350 tisoč evrov pa Soške elektrarne, 
kjer se plačilo giblje na ravni polovice milijona in 
tako naprej. Tretja pobuda je, da se benzen res 
umesti v prvo nevarnostno skupino v skladu s 
smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, 
neodvisno od evropskih standardov; bodimo 
boljši od teh evropskih standardov, in da se 
potem temu primerno izpusti omejijo, konkretno 
na 0,1 miligram na kubični meter, to je stokrat 
nižje od trenutne vrednosti, ki je 1 miligram na 
kubični meter. Četrta pobuda pa je izenačenje 
emisijskih vrednosti za vse škodljive snovi, ki se 
izpuščajo iz sežigalnic in tudi naprav za sosežig 
odpadkov, ne pa da za oboje velja ločeni režim. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Ja, se strinjam, vam bomo poslali 

pisne odgovore na vse te pobude. Če bi nam že 
prej to dali, bi vam pa že danes lahko. Se 
opravičujem, ker nisem vedel, v katero smer 
boste šli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod minister.  
 Naslednji bo vprašanje postavil mag. 
Marko Pogačnik, in sicer ministru za finance dr. 
Andreju Bertonclju, ki je odsoten; zato poslanca 
pozivam, da se izjavi, ali želi pisni ali ustni 
odgovor. 
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovana predsedujoča, hvala za dano 
besedo.  
 Ker je minister za finance odstoten, 
predlagam, da mi pisno odgovori na vprašanje.  
 Vprašanje je pa v zvezi s prodajo 
oziroma neprodajo družbe Abanka, d. d. V 
zadnjem obdobju smo slišali več informacij, ki 
namigujejo na to, da bi Vlada Republike 
Slovenije sprejela odločitev, da se Abanka ne 
proda. Ob državni pomoči, ki jo je prejela 
Abanka, je Slovenija z Evropsko komisijo 
sklenila določene zaveze. Ena od teh zavez je 
tudi bila, da se družba Abanka v stoodstotnem 
lastništvu Republike Slovenije proda do 30. 6. 
2016. 
 Ministra sprašujem: 
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 Kakšne so posledice, če se Slovenija 
odloči, da Abanke ne proda?  
 Kakšna kazen sledi s strani Evropske 
komisije? 
 Vemo, da je Slovenija podpisala 
približno 40 zavez, izravnalnih ukrepov, ki jih je 
pa že od podpisa te zaveze do sedaj Abanka 
morala upoštevati. Nekatere od teh zavez so 
bile zmanjševanje bilančne vsote, zniževanje, 
prepoved pripojitev, prepoved prevzemov, 
odprodaja družb, kot so faktoring in leasing; in 
vse to v času gospodarske krize.  
 Če lahko minister za finance odgovori:  
 Koliko se je s tem že zmanjšala 
vrednost družbe ABanka, d. d.?  
 Kaj generalno pomeni za Slovenijo 
neprodaja družbe Abanka, d. d.?  
 Koliko kazni bo morala Abanka temu 
plačati in kam bo šel ta denar?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot rečeno, boste dobili odgovor pisno 
v poslovniškem roku, v roku 30 dni. 
 Naslednja je na vrsti gospa Anja Bah 
Žibert, ki bo postavila vprašanje ministrici za 
pravosodje gospe Andreji Katič.  
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoča. Minister, ministrica, lepo 
pozdravljena! 
 Upam, da se strinjate z izjavo, da 
pravna država obstoji ali pa pade na 
neodvisnosti sodstva. Glede na dogajanja 
zadnje čase oziroma informacije, ki prihajajo iz 
pravosodnega sistema, kaže, da se pri nas 
dogaja slednje, in to je več kot zaskrbljujoče. 
Glede sodnika Radonjića in vseh zadev okoli 
njega smo se v Državnem zboru že pogovarjali, 
vendar pa nekega epiloga te zgodbe ni. Ne 
vemo, kaj se dogaja, niti ne vemo, ali je bil 
sodnik, čeprav je opozoril na nedopustne 
pritiske, tudi ustrezno zaščiten. Ali zaščitimo ljudi 
v tem sistemu, v tej državi, ki opozorijo na 
dogajanja, ki ne sodijo v okvir pravne države, in 
so deležni pritiskov, ki jih ne bi smelo biti. V 
zadnjem času pa je izbruhnila tako imenovana 
nova zadeva na področju tožilstva. Gre za 
nedopustne pritiske na tožilca Pušnika, ki pa je 
ob tem, da je šlo za pritiske, izjavil še nekaj 
mnogo hujšega, in sicer da se nad njim dogajajo 
tudi nedovoljeni prisluhi, se mu prisluškuje. To je 
tudi utemeljil s konkretnimi navedbami, ki 
govorijo o tem, da drugače ljudje kot preko nekih 
prisluhov do informacij niso mogli priti. Glede 
zadeve Pušnik je varuh človekovih pravic 
gospod Svetina že napovedal, da se bodo v 
skladu z njihovimi pristojnostmi aktivno vključili v 
raziskovanje oziroma bodo pogledali, kaj se s 
tem primerom dogaja.  
 Mene pa zanima, ministrica:  
 Kaj ste storili do sedaj vi v okviru vaših 
pristojnosti?  

 To pomeni, v skladu s tem, kar vam 
omogoča zakonodaja.  
 In zanima me tudi vaše mnenje, ker v 
javnosti nisem zasledila, da bi se ob teh 
šokantnih podatkih in informacijah kakorkoli 
odzvali.  
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

 Torej mi ni treba odgovoriti glede na 
napoved glede izvajanja pravosodnega nadzora 
nad delom okrožnega državnega tožilstva in 
koliko disciplinskih postopkov je bilo vodenih. 
Glede konkretnih dveh primerov, ki sta bila 
omenjena, že glede sodnika smo povedali, da je 
treba dobiti informacijo od Sodnega sveta, ki je 
tisti organ, na katerega se lahko obrne sodnik, 
če bi bil zoper njega po njegovem mnenju 
izvršen kakršenkoli nedopustni pritisk. Kar se 
tiče tožilstva, smo seznanjeni tudi s to zadevo, o 
morebitnih nedopustnih pritiskih na okrožnega 
državnega tožilca Pušnika. Mi smo izvedeli, da 
se je zaradi osebnih razlogov odpovedal 
državnotožilski službi, češ da naj bi bil po 
njegovih navedbah deležen številnih pritiskov 
zaradi reševanja kazenskih zadev zoper 
osumljenega oziroma obdolženega Franca 
Kanglerja. Vrhovno državno tožilstvo in 
Državnotožilski svet smo zato z dopisom 30. 
maja 2019 zaprosili, da se do domnevnih očitkov 
v zvezi s pritiski na imenovanega državnega 
tožilca oba opredelita, vsak iz svojih pristojnosti 
in vzvodov, ki jih v zvezi s tem predvideva tudi 
Zakon o državnem tožilstvu. 3. 6. 2019 smo 
prejeli odgovor Vrhovnega državnega tožilstva, 
iz katerega izhaja, da je VDT pridobilo poročilo 
Specializiranega državnega tožilstva in ODT 
Maribor, da nobeno od teh tožilstev ni ne v 
preteklosti ne danes izvajalo nobenih prikritih 
preiskovalnih ukrepov.  
 Navaja, da je bilo o domnevnih 
prisluhih večkrat obveščeno tudi Ministrstvo za 
pravosodje; in mi smo povprašali, tudi jaz sama, 
svetovalca za varnostna vprašanja pri nas. Ta je 
v letu 2017 s tožilcem Pušnikom opravil 
razgovor in tudi ODT Maribor obvestil, da je 
mnenja, da ni utemeljenih razlogov, da je 
dejansko šlo za prisluškovanje. Zadnji tak 
varnostni dogodek se je zgodil 22. in 24. 5., o 
katerem je bilo poslano obvestilo na Ministrstvo 
za pravosodje 28. 5. 2019. V letu 2018 je po 
navedbah VDT tožilec Pušnik tudi na 
generalnega državnega tožilca naslovil osebno 
pismo z enakimi zatrjevanji, na katero mu je 
VDT odgovoril. V istem letu je tožilec Pušnik 
opravil tudi obdobni sistemski pregled, ki je bil 
razširjen s psihološkim testom, pri tem je bilo 
ugotovljeno, da funkcijo lahko opravlja brez 
omejitev. V letu 2016 je bil opravljen pregled 
njegovega dela zaradi ocene državnotožilske 
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službe, ali izpolnjuje pogoje za napredovanje. 
Ugotovljeno je bilo, da te pogoje izpolnjuje. 
Glede na zadnja pisanja tožilca Komisiji za 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa je 
bilo VDT s strani Oddelka za preiskovanje in 
pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili 
obveščeno tudi, da so odprli spis in da bodo 
začeli preiskavo; VDT pa je Posebnemu oddelku 
posredoval tudi dokumentacijo, ki jo je tožilec 
Pušnik poslal na VDT.  
 Kot sem na začetku povedala, da smo 
poslali 30. 5. vprašanje tudi na Državnotožilski 
svet, smo 12. 6. prejeli odgovor, kjer 
Državnotožilski svet pravi, da je glede na naše 
mnenje zadevo obravnaval 11. 6. na 35. redni 
seji. Po preučitvi prejetega gradiva so sklenili, da 
v zvezi z domnevnimi pritiski, ki naj bi jih bil 
deležen državni tožilec, v tej fazi ne bo 
izvedenih nobenih ukrepov, predvidenih v 
Zakonu o državnem tožilstvu. Ker ima 
Ministrstvo za pravosodje nadzor nad delom 
uprave, vsebinski nadzor ima Vrhovno državno 
tožilstvo, je vsak v okviru svoje pristojnosti 
naredil svoje. Kar pa se tiče določenih navedb, 
pa verjamem, da bo tudi Komisija za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb, žal teh 
podatkov nimam, odgovorila na tisti del, kar vas 
verjetno tudi najbolj zanima. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospa poslanka, imate besedo za 
dopolnitev odgovora.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo.  
 Ministrica, tudi v otroškem vrtcu ne 
boste prepričali otrok, da bo nekdo, ki se obrne 
danes na generalnega državnega tožilca, stvar 
zanikal, če pa je bil takrat ravno na funkciji, kjer 
so se te stvari dogajale, in je hipotetično tudi 
eden od tistih, ki naj bi ogrožal to neodvisnost 
tožilca. To, da nekdo tako odgovori, je smešno. 
Prav tako ko govorimo o prisluhih, ali jih je 
izvajala Sova ali policija, je najlažje v prvi fazi, 
dokler ni neke širše raziskave, vse skupaj 
zanikati. Nenavadno je, da se je tožilec oglasil 
po tistem, in oglasil se je takrat, ko je sprejel 
določene odločitve pri svojem delu. Pri svojem 
delu pa mora biti neodvisen. In takrat so se 
začeli posamezni pritiski. Omenjeni je govoril 
dobesedno o tem, kako so ljudje poznali 
informacije, ki jih niso mogli izvedeti nikjer drugje 
kot samo tako, da so vršili nad njim prisluhe. Vi 
pravite, da ste storili vse, da je tudi 
Državnotožilski svet naredil vse. Jaz vam lahko 
povem, da je zanimivo, da se on na 
Državnotožilski svet niti pritožil. Verjetno se že 
ve, zakaj. Odgovor sam po sebi pravzaprav 
pove vse, glede na to, kaj so sprejeli. Vi pa 
imate še možnosti. Ni res, da ste izrabili vse. 
Imate možnost tudi disciplinskega ukrepanja za 
začetek postopka. In če bi bil minister v tej fazi 
res toliko mogoče tudi pogumen, bi lahko sprožil 
tudi ta del, ki mu ga omogoča zakon.  

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala.  

 Gospa ministrica, izvolite.  
 
ANDREJA KATIČ: Hvala.  

 Gospa poslanka, vidim, da ste o sami 
zadevi bistveno boljše obveščeni kot jaz sama. 
Res je, da jo poznam iz medijev in iz tistega, kar 
je meni na razpolago. Vidim, da imate vi verjetno 
več dokumentov, kar nekaj podrobnosti, ki ste jih 
navajali, meni niso bile znane. Jaz bom verjela 
generalnemu državnemu tožilcu z vsem 
inštitutom, ki ga ima kot generalni državni 
tožilec, se pravi Vrhovnemu državnemu 
tožilstvu. Vi mu očitno ne verjamete. Ne govorim 
samo o enem imenu, ampak govorim o službi 
kot celoti. Prav tako bom verjela tudi 
Državnotožilskemu svetu. Vi jim očitno ne 
verjamete. Ampak ne bi si želela te primerjave, 
koga lahko prepričam v otroškem vrtcu, koga ne. 
Pristojni organi, ki so pristojni za odkrivanje 
raznih nepravilnosti, naj naredijo svoje. Mi pa 
smo v okviru pristojnosti, za katere sem sama 
menila, da jih imam na razpolago, ob pojasnilu 
Vrhovnega državnega tožilstva, 
Državnotožilskega sveta, sprejeli primerne 
odločitve, za katere trenutno menim, da so 
pravilne. Vi pa, ki imate več podatkov, vse ostalo 
bolje poznate, verjamete pač bolj vsem ostalim 
in zopet spodbujate dvom v Vrhovno državno 
tožilstvo, v generalnega državnega tožilca, tudi v 
Državnotožilski svet, kar se meni zdi … Ampak 
ocena in volja je vaša, kako boste presodili 
verodostojnost enih ali drugih. Jaz pa tem 
institucijam verjamem. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

besedo.  
 Ministrica, jaz sem povedala dejstva, 
ne pa tega, v kaj verjamem. Je pa res, da se 
midve zelo razlikujeva po tem, v kaj verjameva. 
Vi verjamete na primer v Harija Furlana. Jaz v 
Harija Furlana ne verjamem. Bil je obsojen na 
zaslišanju oziroma pred komisijo glede žilnih 
opornic, ni poznal niti zakona s področja 
tožilstva, ki je njegova osnova za delo in tako 
naprej. Ampak pustiva to. Res se razlikujeva, 
zato bi bila zelo vesela, da se opravi javna 
razprava glede omenjenega. Jaz bi si od 
ministra želela, predvsem pa pričakovala, da 
zavzame vse možne vzvode, ki mu jih dopušča 
zakon, in vam jih še kar nekaj dopušča, da bi 
takšnim zadevam prišli do dna. Kar se pa tiče 
Državnotožilskega sveta, ne vem, zakaj 
govorite, da mu ne zaupam jaz. Jaz sem 
povedala, da se tožilec nanje ni obrnil; in danes 
razumem, zakaj ne; tudi na podlagi njihovega 
odgovora. Če bomo še naprej pustili, da v tej 
državi sodstvo tone v smislu tega, da so 
dovoljeni pritiski na odločitve sodnikov, tožilcev, 
potem seveda ste vi na strani tistih, ki rušite 
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pravno državo. Tukaj midve nisva na isti strani. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospa 

poslanka, vašega proceduralnega predloga 
nisem zasledila. A ste rekli, da se opravi 
razprava? Potem se pa opravičujem. V redu.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (SDS): Ja, moram 

povedati, ker ste to v javnosti rekli. Na začetku je 
bilo povedano, da želim razpravo o tem; pa 
upam, da me boste naslednjič bolj pozorno 
poslušali. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam za dodatno pojasnilo, sem se takoj 
opravičila. Tudi jaz včasih nehote kaj 
spregledam. Se opravičujem še enkrat.  
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal jutri v okviru glasovanj.  
 Naslednji pa ima besedo gospod 
Zvonko Černač, ki bo postavil vprašanje 
ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek 
ter ministru za okolje in prostor gospodu Simonu 
Zajcu. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Lep pozdrav 

sem prisotnim, še posebej ministrici Alenki 
Bratušek in ministru Simonu Zajcu, na katera 
naslavljam vprašanje glede ureditve sodobne 
cestne povezave med Jelšanami, Ilirsko Bistrico 
in avtocesto Ljubljana–Koper.  
 Ta povezava je bila v dopolnjen 
avtocesti program umeščena pred več kot 20 leti 
na pobudo takratnega poslanca Državnega 
zbora. Pred petnajstimi leti so se začeli postopki 
priprave državnega prostorskega načrta, torej 
leta 2004. Ne samo da ta načrt do danes ni 
sprejet, niti niso bile še razgrnjene študije variant 
v teh petnajstih letih. Leta 2011, torej prej 
osmimi leti, je bila ta pobuda dopolnjena in 
takrat je bila tudi javnosti predstavljana ta 
dopolnjena pobuda z različnimi variantami 
koridorjev oziroma tras, ki je vzbudila veliko 
pozornost v lokalnih skupnostih, ki jih ta cesta 
zadeva. Prišlo je tudi do velikega nasprotovanja 
umeščanju, ki bi infrastrukturno povsem 
okupirala ali pa razvrednotila bivanjske in ostale 
pogoje, predvsem na območju Pivške doline. 
Zaradi tega so se takrat občinski sveti vseh treh 
občin, Ilirske Bistrice, Postojne in Pivke, sestali 
in dogovorili glede tega, ker so videli, da bo ta 
postopek še nekaj časa trajal, da se pospeši 
obvoznice teh naselij. Obvoznica Ilirska Bistrica 
je že narejena, Pivka bo začeta v roku leta in 
pol, upajmo, prva faza, druga faza v 
nadaljevanju Petelinje. In glede obvoznice 
Postojna oziroma naselij Rakitnik, Matenja vas 
in Prestranek je bil protokol o tem podpisan 23. 
januarja 2013. Občinski svet Postojne je v letu 
2011 na pobudo skoraj vseh krajevnih 
skupnosti, ki jih ta cesta zadeva, tudi sprejel to 
usmeritev, da se pospeši gradnja obvoznic in 
povezave med njimi. Pred časom, 2. oktobra 

sem postavil vprašanje ministru in 30. 11. 
ministrici, kjer je ministrica odgovorila, da so na 
ministrstvu nemudoma pospešili aktivnosti 
prostorskega umeščanja. Prejšnji minister Leben 
pa je odgovoril, da je treba pred javno 
razgrnitvijo študije variant pridobiti potrditev 
predinvesticijske zasnove s strani komisije 
Ministrstva za infrastrukturo. Ta ni bila še 
storjena, čeprav je bila ta študija narejena pred 
štirimi leti, to je leta 2015.  
 Zaradi tega ministrico in ministra 
sprašujem:  
 Kje oziroma na katerih konkretnih 
dejanjih so torej vidni pospeški teh aktivnosti 
glede prihodnje sodobne cestne povezave od 
Jelšan preko Ilirske Bistrice do avtoceste 
Ljubljana–Koper, ki jih je ministrica navajala v 
odgovoru na moje pisno poslansko vprašanje?  
 Ali je Ministrstvo za infrastrukturo 
predinvesticijsko zasnovo potrdilo? In če je ni, 
zakaj ne?  
 Kaj je bilo od oktobra lani do danes 
storjeno na pospešitvi umeščanja ceste v 
prostor? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi najprej besedo gospod minister? 
 Izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Hvala. 

 Sam dosedanjega postopka ne bom 
več ponavljal, ker ste ga zelo dobro povzeli. Bi 
bolj na zadnje vprašanje odgovoril, kaj je bilo v 
tem času narejeno za pospešitev. Naše 
ministrstvo je aprila letos organiziralo sestanek s 
tangiranimi občinami. Vodil ga je naš državni 
sekretar, zadolžen za prostor, gospod Prijon s 
strokovnimi sodelavci. Na tem sestanku so se 
dogovorili, da je trenutno predlagana končna 
trasa v občinah, razen v Postoji, ustrezna; 
potrebuje pa le nekaj manjših popravkov ob 
stiku trase z naseljenimi kraji. Popravke bodo 
predlagale občine same, ministrstvo pa bo v 
sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo 
izvedlo te popravke. Glede občine Postojna pa 
so se dogovoril na tem sestanku, ki ga je vodil 
gospod Prijon, da se priključek avtoceste, 
namenjen povezavi s Hrvaško, iz trenutno 
predvidenega območja predstavi nekaj 
kilometrov proti Hruševju na zahodu, izvede pa 
se tudi dodaten, nov priključek avtoceste 
severno od Postojne, namenjen Postojni. 
Strokovne službe trenutno pripravljajo popravek 
dogovorjene trase. Ko bo pripravljen, se bo z 
njim seznanilo župane vpletenih občin, po 
njihovi načelni privolitvi pa se bo nadaljevalo s 
formalnimi postopki umeščanja avtocestne 
povezave v prostor. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
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MAG. ALENKA BRATUŠEK: Glede na to, da je 

minister Zajc pravzaprav povedal, kje so 
postopki, bom jaz dodala samo še glede 
predinvesticijske zasnove. V tem trenutku 
nimam podatka, ali smo jo na ministrstvu potrdili 
ali ne, vam ga dam naknadno, ampak glede na 
to, da določene stvari še niso razrešene, skoraj 
dvomim, da je ta predinvesticijska zasnova 
narejena. Bi pa tukaj želela zelo jasno povedati, 
da se zavedamo problema in da smo tudi zato 
na našem ministrstvu oziroma je direkcija, zato 
da bi olajšala ljudem življenje ob obstoječih 
cestah, omejila tranzitni promet. Jaz mislim, da 
so ljudje s tem korakom kar zadovoljni, seveda 
pa je naslednji korak ne od danes do jutri, 
ampak dolgoročno tudi ta nova avtocestna 
povezava. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod poslanec, želite zahtevo za 
dopolnitev? Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Študija variant 

se šteje kot predinvesticijska zasnova in iz 
odgovora prejšnjega ministra Lebna na moje 
poslansko vprašanje z dne 30. 11. nesporno 
izhaja, da je bila študija variant zaključena leta 
2015, torej pred štirimi leti, in da vaša komisija 
na Ministrstvu za infrastrukturo te študije še ni 
potrdila. Potrditev bi pomenila tudi potrditev 
predinvesticijske zasnove. Vi ste pa imeli 
februarja letos sestanek z župani teh občin, ki jih 
trasa zadeva. Na tem sestanku je bila s strani 
postojnskega župana, ne vem od kod, 
potegnjena neka nova varianta, ki jo je omenil 
minister Leben. In sicer je takrat župan Občine 
Postojna dejal: »Za Postojno je najprimernejša 
trasa, ki bi se od obstoječe avtoceste odcepila 
med Hruševjem in Razdrtim. To smo skupaj z 
Občino Ilirska Bistrica tudi predlagali na zadnjem 
sestanku pri ministrici, ki nam je obljubila, da jo 
bodo naknadno preučili in nam v roku dveh 
mesecev odgovorili, ali so nadaljnje presoje 
sploh možne.« Dva meseca je minilo konec 
aprila, zdaj je že dva meseca od pretečenega 
roka. O neki trasi, ki je ni nikjer, v nobeni študiji 
variant. Iz študije variant izhaja, da je neka 
trasa, ki se priključuje pri Postojni, 
najprimernejša. Z vidika poselitve ni najbolj 
primerna, po vašem mnenju da. Ampak te trase, 
o kateri ste danes govorili, minister Zajc, med 
Hruševjem in Razdrtim, ni nikjer. Celo več, sklep 
občinskega sveta, ki ni bil nikoli preklican, iz leta 
2012 – govorim o sklepu Občine Postojna – 
govori o tem, da nobeden od teh priključkov, ki 
ste jih omenjali, tudi ta novi, ki ji bil baje začrtan 
z nekim flomastrom, ni primeren.  
 Zaradi tega me zanima: 
 Kaj je zdaj s proučitvijo te nove trase? 
 Od kod je prišlo do te proučitve, čeprav 
že imamo študijo variant, ki bi jo bilo treba samo 
na tak ali drugačen način potrditi? 
 Zakaj ministrstvi ne delata na 
pospešitvi obvoznic – kar sem uvodoma omenil 

glede na to, da se ta umestitev odmika in 
odmika – povezav med temi obvoznicami in s 
tem zagotovitvi boljše pretočnosti prometa na 
relaciji med Ilirsko Bistrico in obstoječo 
avtocesto? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

 Gospod Černač, dobro veste, da se na 
področju prometne infrastrukture stvari ne da 
urejati od danes do jutri. Ste eden od poslancev, 
ki ste tudi kot minister imeli vpogled v te 
postopke. Od kod ideja za novo traso, ste sami 
povedali – s strani župana, župan je pa 
predstavnik lokalnih skupnosti. Zato je stvar v 
tem, da je bilo to dano na mizo, vse, kar je bilo 
povedano, je bilo, da bomo stvar pogledali, 
ampak smo že takrat povedali, da je vprašanje, 
kako bo to ekonomsko upravičeno sploh 
izgledalo. To je to. Dobivamo se z veliko župani 
in se strinjam z vami – vsakič znova, vsakič 
znova lahko na našo mizo prihajajo vedno in 
znova novi predlogi.  
 Jaz verjamem, da bomo skupaj z 
Ministrstvom za okolje in prostor stvari peljali 
naprej karseda hitro. Še enkrat pa želim zelo 
jasno povedati, da je naša vlada oziroma 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
naredila to, česar si nihče pred nami ni upal, to 
je: omejila tranzit po obstoječi cesti, naredila 
življenje za občane znosnejše. In tudi sama sem 
povedala županom, da se teh stvari – pa dobro 
vedo to tudi župani – in takšne cestne povezave 
pač ne da narediti od danes do jutri. Zakaj so vsi 
ministri do zdaj, bom rekla, spali ali pa tega niso 
naredili, na to pa bom jaz težko odgovorila. 
Vsekakor je to projekt, ki ni projekt od danes do 
jutri, ampak je kar zahteven. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa ministrica. 
 Smo končali?  
 Gospod Černač, imate postopkovni 
predlog, izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Predlagam, da 

na naslednji seji opravimo razpravo o tem 
vprašanju. Ne gre samo za to problematiko na 
območju določene regije, tudi nismo dobili 
odgovorov na vprašanja, ki sem jih postavljal. 
 Glede tega zadnjega, spoštovana 
ministrica, vam moram povedati, da na tej cesti 
je bil promet omejen, po mojem nekje do časa 
vaše vlade, in takrat sproščen, sproščen pa 
zaradi tega, ker so se vmes izvedli neki 
rekonstrukcijski ukrepi in naj bi bila to potem 
osnova za sprostitev tega tovornega prometa, ki 
ste ga pa zdaj v enem delu res s 1. junijem 
omejili, ker je pač postajala situacija neznosna in 
nemogoča. Ampak ta situacija se tudi s tem 
delnim ukrepom ne bo bistveno izboljšala. 
Slovenija se ustavlja v vedno gostejšem 
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prometu na slovenskih cestah in potrebno bi bilo 
iskati rešitve, s katerimi bi v doglednem času 
uredili vedno bolj perečo cestno problematiko. 
Lepo je, da sanjamo sanje o hitri železnici 
Dunaj–Ljubljana–Benetke, ampak te sanje lahko 
za nekaj let preložimo, ker se Slovenija 
dobesedno utaplja v tovornem in ostalem 
cestnem prometu. Slovenija praktično stoji. In bo 
stala, če bo šlo tako naprej, vedno bolj. Državni 
zbor bi moral po moji oceni nujno opraviti 
razpravo glede tega in tudi glede ukrepov, ki jih 
bo potrebno sprejeti v najkrajšem času, da ne 
bodo avtoceste postale najslabše pretočna 
prometna žila v tej državi. 
 Eden izmed razlogov, da se to dogaja, 
je tudi dolgotrajno umeščanje v prostor, ki traja 
deset in tudi več let, na koncu pa rešitve, ki so 
bile načrtovane pred dvajsetimi leti, povozi čas 
in izberejo se, kot smo videli v številnih primerih 
v preteklosti, rešitve, ki so slabe in najdražje. 
Ministrica je nedavno izjavila, da je njen cilj, da 
se ta del ceste, o katerem govorimo, avtocesta 
Jelšane–Bistrica, da se obstoječa avtocesta v 
tem mandatu umesti oziroma da se v tem 
mandatu sprejme državni prostorski načrt. Tudi 
če bo to storjeno, v kar močno dvomim, pomeni, 
da se ta povezava odmika vsaj za naslednjih 
20–25 let. Prej je ne bo. Obvoznice so bile 
zastavljene, pokazale so se kot dobra rešitev, 
potrebna bi bila pospešitev na pivški obvoznici, 
Petelinje, ki je drugi krak te pivške obvoznice, in 
obvoznica na območju Občine Postojna, ki bi 
razbremenila naselja Rakitnik, Matenja vas in 
Prestranek in s tem omogočila normalno 
pretočnost na tistih delih, ki predstavljajo 
trenutno najbolj ozka grla. Te rešitve je mogoče 
izpeljati v roku petih do desetih let, in v kolikor se 
to ne bo zgodilo, bo tudi na tem delu prometna 
situacija tako obremenjujoča, da ne bo več 
znosna ne za ljudi, ki tam živijo, ne za potnike, ki 
bodo po teh cestah potovali.  
 Tako da mislim, da bi bilo prav, da 
Državni zbor resno opravi razpravo, še posebej 
zato, ker imamo neke dokumente v tej državi od 
leta 2015 oziroma 2016, strategijo razvoja 
prometa in nacionalni program, in bi bilo 
potrebno pogledati, kako in v kakšni časovnici 
se te stvari sploh uresničujejo. Jaz mislim, da so 
bile že v nekaj letih časovnice podrte. Tako da 
predlagam še enkrat, da o tem opravimo 
razpravo na naslednji seji Državnega zbora. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod poslanec. O vašem predlogu bo Državni 
zbor odločal jutri v okviru glasovanj. 
 Naslednji bo vprašanje postavil gospod 
Soniboj Knežak, in sicer ministrici za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Kseniji Klampfer, ki je odsotna, zato 
poslanca prosim, da se izjasni, ali želi pisni ali 
ustni odgovor. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoča.  

 Na moje vprašanje želim, da mi 
ministrica da ustni odgovor na naslednji seji. 
 Sindikat upokojencev Slovenije je v 
svojem odprtem pismu Vladi in poslanskim 
skupinam predstavil predloge in zahteve za 
izboljšanje socialnega položaja upokojencev v 
Sloveniji. Ugotavljajo namreč, da današnja 
raven pokojnin ne zagotavlja dostojnega 
življenja za večino upokojencev. Njihovo stanje 
se kljub ugodnim gospodarskim razmeram ni 
bistveno spremenilo, saj se pokojnine dolgo 
časa niso usklajevale zaradi sprejetega Zujfa. 
Upokojenci so zaradi neusklajevanja pokojnin – 
to je njihova ocena – od leta 2011 do 2017 
izgubili 319 milijonov evrov. Sindikat 
upokojencev Slovenije zahteva in pričakuje 
naslednje: da se najkasneje do 30. junija 2020 
odpravi izredna uskladitev pokojnin za 7,2 %; da 
se najkasneje do 30. novembra 2019 odpravi 
izredna uskladitev pokojnin v višini 50 % 
denarja, ki so ga upokojenci od leta 2011 izgubili 
zaradi neusklajevanja pokojnin, kot ga je določil 
Zujf; da se letni dodatek za leto 2020 določi v 
dveh zneskih, prejemniki pokojnin do 800 evrov 
naj prejmejo po 600 evrov, prejemniki pokojnin 
nad 800 evrov pa po 300 evrov. Sindikat prav 
tako zahteva, da se letni dodatek vsako leto 
valorizira z rastjo cen življenjskih potrebščin. 
Zahteva, da Vlada naroči celovito analizo realne 
vrednosti pokojnin, odmerjenih v različnih 
obdobjih, in predlaga spremembe za 
zmanjševanje neenakosti med sedanjimi in 
bodočimi upokojenci. In zadnje, da Vlada 
sprejeme košarico življenjskih potrebščin, 
storitev starostnikov plus 65, ki naj bo strokovna 
podlaga za vodenje bodoče politike na področju 
pogojevanja skrbi za socialno varstvo 
upokojencev. Podatek, da imamo približno 280 
tisoč upokojencev, ki živijo pod pragom revščine, 
nam seveda tudi ni v ponos. 
 Zato ministrico Ksenijo Klampfer 
sprašujem: 
 Kako se bo Ministrstvo za delo, družino 
socialne zadeve in enake možnosti opredelilo do 
zahtev Sindikata upokojencev? 
 S katerimi konkretnimi ukrepi namerava 
ministrstvo izboljšati socialni položaj 
upokojencev glede na to, da se pripravlja 
prenova pokojninskega sistema? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. Kot rečeno, odgovor boste prejeli na 
naslednji seji.  
 Naslednja bo vprašanje postavila 
gospa Mojca Žnidarič, in sicer ministru za 
finance dr. Andreju Bertonclju, ki je odsoten, in 
prav tako poslanko prosim, da se opredeli o 
pisnem ali ustnem odgovoru.  
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo.  
 Prosim za ustni odgovor na naslednji 
seji.  



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  65  

 Družinska pokojnina je pokojninski 
prejemek, ki pripada preživelemu družinskemu 
članu po umrlem zavarovancu ali uživalcu 
pokojnine. Otroci pridobijo pravico do družinske 
pokojnine do konca šolanja, vendar najdlje do 
dopolnjenega 26. leta starosti. V zvezi s tem bi 
rada opozorila na veljavno ureditev obdavčenja 
dohodkov otrok iz naslova družinske pokojnine, 
ki je po moji oceni krivična in celo do neke mere 
absurdna. Dejstvo, da položnice Finančne 
uprave dobivajo otroci z družinskimi 
pokojninami, ki ne presegajo z zakonom 
določenega cenzusa in pred tem niso bili 
zavezani k plačilu dohodnine, je namreč 
posledica 64. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, s 
katerim se je črtalo takrat veljavni 268. člen 
Zakona o davčnem postopku. S črtanjem 
omenjenega člena so bile izbrisane zakonske 
podlage za izjeme od obveznosti plačila 
dohodnine. Zato so sedaj informativni izračuni 
dohodnine izdani vsem davčnim zavezancem, ki 
imajo kakršenkoli dohodek.  
 Verjamem, da je bila odločitev prejšnje 
vlade in zakonodajalca o črtanju tega člena 
sprejeta z namenom odprave nekaterih 
administrativnih ovir in olajšanja postopka za 
davčne zavezance, zdi pa se mi nesprejemljivo, 
da je omenjena sprememba zakona pripeljala do 
po moji oceni škodljivih materialnih posledic za 
tako ranljivo skupino prebivalcev, kot so otroci. 
Dohodnino morajo doplačati otroci, ki so 
prejemniki družinske pokojnine, če so hkrati pri 
drugem staršu vzdrževani družinski člani – kar 
seveda so. Absurdnost, na katero želim 
opozoriti, je v tem, da bi, če bi živela oba starša, 
oba imela pravico do splošne olajšave, eden od 
njiju pa bi uveljavljal otroka kot vzdrževanega 
družinskega člana. Nesprejemljivo se mi zdi tudi, 
da se družinske pokojnine, ki jih otroci dobivajo 
kot neke vrste nadomestilo za preživljanje po 
umrlem staršu, preprosto enačijo z ostalimi 
obdavčljivimi dohodki.  
 Zato ministra sprašujem: 
 Ali boste za odpravo omenjene krivične 
obdavčitve te majhne skupine ranljivih otrok, ki 
so doživeli tragično izgubo staršev, pristopili k 
spremembi Zakona o dohodni, s katero bi iz 
obdavčitve izvzeli njihove družinske pokojnine? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji je na vrsti gospod Vojko 
Starović, ki bo postavil vprašanje ministrici za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti mag. Kseniji Klampfer, ki je odsotna. 
 Zato tudi vas, gospod Starović, prosim, 
da poveste, ali želite pisni ali ustni odgovor. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Prav tako želim 

ustni odgovor.  
 Hvala, predsedujoča, za besedo.  
 Moje poslansko vprašanje ministrici 
mag. Kseniji Klampfer je kratko, a zato nič manj 

pomembno. Januarja letos sem v svojem 
poslanskem vprašanju že vprašal, kdaj bo 
ministrstvo za delo pripravilo obljubljen predlog 
sprememb za nadgradnjo pokojninskega 
sistema, ki je v tem trenutku za mnoge 
upokojence nevzdržen. Nesprejemljivo in 
nedopustno je, da si ljudje, ki so celo življenje 
delali in plačevali prispevke v pokojninsko 
blagajno, danes ne morejo privoščiti varne in 
dostojne starosti. Mnogi med njimi živijo pod 
pragom revščine, da ne omenjamo visokih 
prispevkov za domove za ostarele, katerih 
breme se običajno prevali tudi na ostale 
družinske člane. Pokojnine so odraz prispevkov, 
ki so jih državljani vložili iz svojih dohodkov. 
Pravica do pokojnine je leta 2004 postala 
posebna ustavno varovana pravica, ki je 
posamezniku priznana na temeljih minulega 
dela. Zato še enkrat ponavljam, da moramo 
upokojencem zagotoviti to, kar so si zaslužili in 
jim v vseh zakonodajnih okvirih tudi pripada.  
 Spoštovana ministrica, zaveze, ki smo 
jih na pobudo stranke SAB zapisali v koalicijsko 
pogodbo, za nas niso le mrtve črke na papirju. V 
stranki SAB smo zahtevali dvig odmernega 
odstotka, omogočanje dela upokojencem, ki si to 
želijo, in izplačilo letnega dodatka v dveh 
višinah. In pod te zaveze smo se podpisale vse 
koalicijske partnerice. Rečeno je bilo, da bomo 
obljube, ki smo jih dali volivcem, uresničili že s 1. 
januarjem letos, a smo pri tem žal ostali sami. V 
odgovor na poslansko vprašanje ste mi dejali, 
citiram: »Predviden rok za posredovanje 
predpisa, ki bo urejal naštete vsebine, v Državni 
zbor je prva polovica leta 2019, rok, določen za 
sprejetje na Vladi, pa je 9. maj 2019.« Kot je 
znano, omenjenega predloga na Vladi še niso 
prejeli.  
 Zato me zanima:  
 Zakaj ne?  
 Zakaj prihaja do zamud pri sprejemanju 
odločitev za tako perečo problematiko, medtem 
ko se druge stvari sprejemajo in odvijajo po hitrih 
postopkih? 
 Kakšno je trenutno stanje in kdaj lahko 
končno pričakujemo predlog sprememb?  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. Odgovor boste prejeli na naslednji seji. 
 Naslednji je na vrsti gospod Franc 
Breznik, ki bo postavil vprašanje ministru za 
okolje in prostor gospodu Simonu Zajcu.  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Hvala, gospa 

podpredsednica. Spoštovani minister, 
spoštovani kolegi! 
 Moje poslansko vprašanje je 
namenjeno ministru za okolje, vezano je, lahko 
rečemo, na serijo velikih požarov, ki se dogajajo 
v številnih sortirnicah nenevarnih odpadkov in 
tudi nevarnih odpadkov v Sloveniji. Enega izmed 
takih požarov smo imeli tudi v mojem okolju, v 
Slovenskih goricah v Lenartu, 14. aprila prvič in 
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19. aprila drugič. Maja, prejšnji mesec, je 
ministrica za okolje ugotovila, da je bil del 
odpadkov s tistega področja, kjer je gorelo, 
odstranjen in da lahko nadaljuje s svojim delom. 
Minister, bili ste v Lenartu, pogledali ste si, 
mislim, da ste bili po prvem požaru, prvi, drugi, v 
tistem času, govorili ste z našim županom mag. 
Krambergerjem, tudi s predstavnikom podjetja 
Salamon, ogledali ste si tisto prizorišče.  
 Zanima me: 
 Ali ste sprožili revizijo 
okoljevarstvenega dovoljenja za prav ta obrat? 
 Lahko vam zagotovim, da za ta obrat 
vsaj del okoljevarstvenega dovoljenja ne more 
biti potrjen, zato ker v Lenartu čistilna naprava, 
na katero naj bi bil tudi ta obrat priklopljen, 
zaradi česar je tudi dobil okoljevarstveno 
dovoljenje – poleg vseh vidikov, če pustimo – 
nikoli ni delovala. Tudi danes ne deluje dobro, z 
vsemi standardi imamo velike probleme. Takrat 
ko so jo nekako postavili, je bila zmontirana 
popolnoma drugačna strojna oprema. V Lenartu 
imamo veliko količino meteornih vod, ki je 
speljana v čistilno napravo, in zaradi strojne 
opreme, ki so jo zmontirali, je prišlo do popolne 
napake. In tudi za to podjetje ta čistilna naprava 
ne more čistiti vseh njihovih odplak. Da pustim 
njihove standarde, kar se tiče delovne 
zakonodaje, ob dejstvu, da gre za invalidsko 
podjetje, da so ljudje v teh komunalnih odpadkih 
dobesedno v okolju, kjer neznosno smrdi, kjer 
so podgane in vse ostalo, da dobesedno 
neživljenjsko kopljejo in sortirajo te odpadke, kar 
je tudi s strani nekih resnih podjetij 21. stoletja 
ali pa v neki četrti industrijski revoluciji 
popolnoma nesprejemljivo. V Lenartu nismo 
proti temu, da se čez noč zapre, ampak jaz 
mislim, da se morate resno vprašati – seveda ni 
vaša krivda – ali boste naredili revizijo 
marsikaterega takšnega podjetja, kako so sploh 
prišli do okoljevarstvenega dovoljenja. Drugi del 
mojega vprašanja pa je naslednji.  
 Zanima me tudi: 
 Ali bo končno lahko lokalna 
samouprava kot občina postala stranka v 
postopku ob izdaji takšnih okoljevarstvenih 
dovoljenj? 
 Kot vemo, smo imeli kot lokalna 
skupnost v Slovenskih goricah velike probleme, 
in tudi pri tem podjetju, ko je šlo za nenevarne 
odpadke, predvsem pa tudi, ko so začeli v 
Lenart voziti komunalne odpadke, niso bili 
stranka v postopku pri izdaji okoljevarstvenega 
dovoljenja. Najlepša hvala za odgovor.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite, imate 
besedo.  
 
SIMON ZAJC: Hvala.  

 Res je, v Lenartu sem bil na terenskem 
ogledu tega požara. Mogoče je malo škoda, ker 
nekaj ur po tem, ko sem jaz tam bil, je spet 
zagorelo. V bistvu revizije izdaje 

okoljevarstvenega dovoljenja sploh ne moremo 
narediti, po zakonodaji. Ampak, se pa vsako 
vodo odpre, ko se spremeni zakonodaja, in letos 
jo spreminjamo. Ravno zaradi situacij, kot se je 
tukaj v Lenartu zgodila, smo pripravili novo 
uredbo, ki postavlja pravila oziroma postavlja 
zahteve, kako morajo taki objekti delovati v 
smislu požarne varnosti. Kar pomeni, da bo po 
novem po sprejetju te uredbe določeno, kakšne 
požarne zidove morajo imeti, kakšne javljalnike 
požara, kako mora biti z vodo, se pravi, pod 
kakšnim pritiskom mora biti, koliko stran, kako 
veliki kupi so lahko, kako visoki kupi so lahko, 
koliko mora biti od objekta stran, če nima 
požarnega zidu, če ima. Skratka, vse to bomo 
zdaj določili. In ko se to določi, je treba OVD-je 
za vse take odpreti, kar pomeni, da bomo vsem 
tem objektom, kot je ta v Lenartu, letos odprli 
OVD-je takoj, ko sprejmemo zakonodajo.  
 Imamo pa poleg Zakona o varstvu 
okolja, kjer urejamo podatkovno zakonodajo, že 
dve uredbi. Ena je ta o skladiščenju gorljivih 
odpadkov na prostem, kjer bomo to določili, 
druga je pa pač o odpadni embalaži. Takrat se 
bo vse to odprlo, tudi ta v Lenartu, in če ne bo 
mogla zadostiti tem pogojem, se bo pač morala 
zapreti. To se mi zdi najboljši način – da ne 
rešujem vsakega posameznika. Ker tako kot ste 
rekli, jaz ne morem kar tako OVD vzeti pa jo 
zapreti, na ta način se pa da take pogoje, ki jih 
do zdaj ni bilo, se je pa pokazalo predvsem 
zaradi teh požarov, da jih potrebujemo, in jih 
bomo postavili. Tista podjetja, ki se ne bodo 
mogla prilagoditi, pač ne bodo več mogla v takih 
objektih opravljati svoje dejavnosti.  
 Kar se tiče vstopa občin v postopke, 
imamo pa tudi zdajle odprt ZVO, se bomo o tem 
še pogovarjali in lahko damo notri, če bo taka 
splošna želja. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod poslanec, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora, izvolite. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Hvala za prva 

dva, rad bi pa nadaljeval. Lahko vas samo 
spomnim, morda niste vsega opazili, ko ste bili v 
Lenartu, lahko vam povem, da je v bližini te 
industrijske cone živilska trgovina Mercator, da 
je v neposredni bližini gostilna, gostinski lokal, 
da je samo preko ceste, zdaj na pogorišču 
Lentherma, nastalo podjetje, ki proizvaja sokove 
in sirupe, tako da je cela vrsta 
živilskopredelovalne industrije vključena. V 
sredini tega središča je podjetje. Poleg vseh 
okoljevarstvenih standardov, predvsem tistih 
protipožarnih, o teh ste govorili, je še največja 
problematika, največja kritika ljudi v Lenartu 
ravno ta smrad, ki je seveda subjektivne narave. 
Da ne razlagam o tem, da kljub temu da je bila 
edina investicija, ki jo je to podjetje naredilo v 
zadnjih 15 letih – ali kako dolgo je v Lenartu, 
zdaj že pod drugim imenom – da so postavili 
nekaj kovinskih ograj, ki so malo višje vrednosti, 
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ker je včasih tudi komunalne odpadke nosilo po 
celem Lenartu. Še to je bilo.  
 Lahko vam tudi povem, da imamo pa 
na drugi strani Lenarta v nekem okolju podjetje 
Saubermacher, ki je bilo pionir na področju 
sortiranja odpadkov. Ironija je, da je bil ravno 
Lenart, ki je zdaj najbolj nesrečno znan po tem 
podjetju, že konec prejšnjega sistema v bivši 
Jugoslaviji prvo mesto, ki je skupaj z 
avstrijsko-slovenskim partnerskim podjetjem 
postavilo resno sortiranje odpadkov in je bilo, 
lahko rečemo, pionir na tem področju. To 
podjetje je pred nekaj leti, ko so iskali novo 
lokacijo, dobesedno povedalo, mi ne spadamo v 
to industrijsko cono, in so si postavili na drugem 
mestu Lenarta idealno mesto, kjer ne motijo. In 
ker ima to podjetje, lahko rečemo, vzorno 
proizvodnjo, so ga ljudje nekako sprejeli za 
svojega. Tako da se Lenartčani ne branimo 
odpadkov, ampak branimo se takšne politike 
nekega podjetja, ki brutalno izkorišča svoje ljudi, 
ki je invalidsko, ki izkorišča sisteme, 
okoljevarstvena dovoljenja, da ne razlagam, da 
je v svojo proizvodnjo vložilo … / izklop 
mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod poslanec. Časa vam je zmanjkalo.  
 Gospod minister, izvolite, imate 
besedo.  
 
SIMON ZAJC: Smrad je res subjektivna stvar. 

Zakonodajo, kar se smrada tiče, imamo mi v 
bistvu kar dobro določeno. Kjer opažam še 
veliko prostora za izboljšave, je potem sam 
nadzor. Moj plan je, da ko postavimo zdajle 
nova pravila glede skladiščenja odpadkov, se 
potem izboljša – v bistvu že zdaj začnemo, 
ampak da se do takrat izboljša nadzor. Ker če 
bo ta nadzor deloval, bodo tudi taki objekti 
poskrbeli, da ne bo ven smrdelo. Saj ste sami 
omenili, da poznate objekte, kjer se s podobno 
predelavo ukvarjajo, pa ni moteče za okolico – 
torej se da. Kjer država mogoče zataji, je točno 
ta nadzor, ki ga moramo popraviti, in delamo na 
tem. Je pa kar postopek.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod poslanec, želite postopkovni 
predlog? Izvolite.  
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Hvala vam, gospa 

podpredsednica. 
 Predlagal bi javno razpravo na to temo. 
Seveda imam še vrsto vprašanj in podvprašanj 
za ministra. Čas mi tega ne dopušča. Lahko 
povem, da so problem tudi zastareli stroji. Torej, 
tu gre za relativno zelo zastarele stroje, kjer je 
dosti fizičnega dela. Jaz verjamem, da je tehnika 
tudi na tem področju napredovala. Ko vidite 
delovne postopke v tem podjetju, potem se 
vprašamo, ali je civilizacija v Lenartu vsaj v tem 
podjetju zašla. To so, lahko bi rekel, delovni 
postopki iz 19. stoletja, iz časa prve industrijske 

revolucije, dobesedno tako izgleda. Podjetje je 
napram podjetju Saubermacher – pa nočem 
favorizirati, mislim, da je še cela vrsta vrhunskih 
slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo 
odpadkov. Ampak jaz mislim, da morajo biti tudi 
standardi glede strojev, glede kvalitete 
sortiranja, kjer mora avtomatizacija v veliki meri 
prevzeti določene postopke, tudi neko vodilo pri 
izdaji okoljevarstvenih dovoljenj. Tudi to je 
problem. Tudi tu je velik problem, ne samo 
prekomerno skladiščenje teh odpadkov. V tem 
podjetju pri teh požarih vemo samo za prvo 
kršitev, šlo je za prekomerno skladiščenje 
odpadkov.  
 Lahko vam tudi povem, da ko je 
podjetje pred leti prišlo v Lenart, takrat še pod 
imenom Papir servis, je podjetje Papir servis 
seveda stiskalo odpadni papir in zbiralo odpadni 
papir. Čez noč je bilo iz Ljubljane z vašega 
ministrstva naenkrat izdano okoljevarstveno 
dovoljenje, v Lenart se je začela voziti iz 
velikega dela Slovenije, lahko rečem 
obljubljanskega dela in ne vem, še naprej, iz 
Celja, cela vrsta mešanih komunalnih odpadkov. 
Tako da ljudje tega … Samo čez noč so, lahko 
rečemo, dobesedno preko smradu začeli 
ugotavljati, da se v takratnem podjetju, takrat še 
pod imenom Papir servis, dogaja nekaj 
nenavadnega, o čemer sploh niso bili obveščeni. 
In tukaj mislim, spoštovani kolegi in kolegice, 
upam, da me boste podprli pri javni razpravi, da 
odpremo tudi temo, da mora biti lokalna 
skupnost eden izmed tistih faktorjev pri izdaji 
okoljevarstvenega dovoljenja, ki je stranka v 
postopku. Ne more biti … Spoštujem civilno 
družbo, ampak neka civilna družba štirih vaških 
posebnežev iz Ljubljane bo težko odločala, 
oprostite – pa se opravičujem, mogoče sem 
uporabil grobo besedo – recimo v Litiji ali v 
Lenartu, ali tudi mi Štajerci v Ljubljani za neko 
podjetje. Ampak mislim, da bo lokalna skupnost 
najbolje vedela, kakšno področje je, in mora biti 
stranka v postopku. 
 Apeliram, minister, da daste še ta del 
noter. Mislim, da je bila vsaj neka delna obljuba 
z vaše strani, ko ste bili na obisku v Lenartu, pa 
vam je vsaj župan to našo željo nekako nakazal, 
da to naredimo – mislim, da bomo rešili 
marsikatero lokalno skupnost – in da smo ljudje 
obveščeni in da vemo, da odpadke nekje 
moramo sortirati, moramo jih predelati in spraviti 
nazaj, če želimo neko krožno gospodarstvo. 
Prosim vas, seveda, za podporo pri glasovanju. 
Najlepša vam hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod poslanec, za vaš predlog. O njem bomo 
glasovali jutri v okviru glasovanj. 
 Naslednji je na vrsti gospod Boštjan 
Koražija, ki bo postavil vprašanje ministru za 
okolje in prostor Simonu Zajcu. 
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovana, hvala za besedo. 
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 Po podatkih društva Ekologi brez meja 
imamo v Sloveniji okrog 13 tisoč divjih odlagališč 
odpadkov, od tega 8 tisoč 400 nesaniranih in 
neočiščenih. Govorimo lahko o okoljskem 
kriminalu, ki pa ni nič manj zaskrbljujoč kot 
ostale oblike kriminala. Tu pa je edini problem, 
da smo preveč tolerantni do te oblike kriminala, 
ki se zmeraj pogosteje dogaja. Razlogi za divje 
odlaganje odpadkov so finančni prihranki, 
neučinkovit nadzor, slaba ozaveščenost ter 
pomanjkanje sodelovanja med uradnimi organi 
in zainteresirano javnostjo. Večino teh 
odpadkov, kar 41 %, predstavljajo gradbeni 
odpadki, po nekaterih ocenah pa je delež 
gradbenih odpadkov celo okrog 60 %. Kosovnih 
odpadkov je 17 %, komunalnih 15 %, organskih 
13 %, kar 10 % predstavljajo nevarni odpadki, 
salonitne plošče predstavljajo 2 %, podoben je 
odstotek odpada na motorna in pnevmatike. Po 
daljšem obdobju suše leta 1989 je sledilo 
obdobje deževja in v okoliških naseljih južnega 
dela Dravskega polja v Brunšviku so v pitni vodi 
izmerili izjemno povečanje vsebnosti pesticidov, 
predvsem alaklora, ki je fitofarmacevtsko 
sredstvo za zaščito rastlin. Letos od spoznanja o 
tej katastrofi mineva 30 let. Ljudje so že dolgo 
prej opozarjali na strupeno vodo. Opazili so 
namreč, da akvarijske ribe, ko jim dodajo vodo iz 
vodovoda, kmalu poginejo. Iskali so 
povzročitelje tega akutnega onesnaženja in 
ugotovili, da prihaja iz gramoznic, ki so služile za 
divja odlagališča. Vanjo so namreč odpadke 
vozili posamezniki in podjetja, in to vse odpadke, 
tudi najnevarnejše in jih tam deloma sežigali, 
deloma preprosto odložili ali zasuli. V sklopu 
načrta sanacije je bilo takrat evidentiranih 17 
kritičnih gramoznic na območju Dravskega polja, 
ki vsebujejo zelo strupene odpadke, od 
evidentiranih so po podatkih sanirali zgolj štiri. 
 Zato me zanima: 
 Ali imate pripravljen register divjih 
odlagališč na ozemlju Republike Slovenije?  
 Če ga nimate, ali nameravate ali pa ste 
morda že prevzeli register od društva Ekologi 
brez meja, ki je že dalo tovrstne predloge? 
 Ali na evidentiranih divjih odlagališčih 
izvajate redni monitoring vpliva na tla in 
podtalnico?  
 Kakšen je načrt sanacije divjih 
odlagališč?  
 Kar nekaj teh odlagališč so počistili 
prostovoljci. 
 Zanima me tudi: 
 Kakšen je načrt države za nadaljnjo 
sanacijo? 
 Imate pripravljen prednostni načrt nujne 
sanacije divjih odlagališč, za katere velja, da so 
tam odložene zdravju zelo nevarne snovi?  
 Kakšna je okvirna časovnica tega 
načrta? 
 Kakšno je skupno število inšpekcijskih 
nadzorov v lanskem letu in koliko od teh se jih je 
nanašalo na divja odlagališča? 
 Hvala. 
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite, imate 
besedo. 
 
SIMON ZAJC: Hvala. 

 Kar nekaj zelo eksaktnih vprašanj je, za 
katera mislim, da jih nismo vnaprej dobili. Še 
enkrat, kot je bilo pri poslancu Kordišu že 
izpostavljeno, če nam že v najavi daste to, vam 
jaz lahko potem tukaj takoj postrežem s podatki, 
koliko jih imamo, kje jih imamo pa kaj delamo, če 
pa ne, vas bom pa moral prositi, če vam lahko 
pošljemo pisno. 
 Drugače pa je z divjimi odlagališči tako 
– dokler bomo ljudje imeli tak odnos do okolja, 
jih bomo vedno imeli. Ni ga orodja, ki ga kot 
država lahko naredimo, da bomo tak nadzor 
vzpostavili, da ne bo več divjih odlagališč, ker je 
nemogoče takšno površino neprestano nadzirati, 
da ne bo kdo odložil odpadkov. Po Zakonu o 
varstvu okolja je, če se povzročitelja ne da 
ugotoviti, potem za to, da se te smeti odpelje, 
zadolžen lastnik zemljišča, kar je velikokrat 
potem nerazumljivo. Ti nisi nič kriv, si pač samo 
lastnik tiste parcele in je tebi naloženo – ampak 
drugače ne gre. Kot pa sem že rekel, dokler 
bomo imeli takšen odnos, da bomo rajši kot na 
organizirano zbiranje odpadkov peljali s prikolico 
v gozd, potem bomo to imeli. 
 Inšpekcija za okolje in naravo je leta 
2011 pa 2012 izvedla akcijo nadzora divjih 
odlagališč, v okviru katere je bila očiščena 
večina divjih odlagališč. V tistem času so tudi 
mnoge občinske in medobčinske inšpekcije 
poskrbele za čiščenje komunalnih odpadkov. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da so bili takrat podatki 
iz registra Ekologov brez meja dokaj nenatančni 
in neažurni, ampak v naslednjih letih se 
inšpekcija konkretno s tem registrom ni več 
ukvarjala celostno, saj ima inšpekcija za to 
omejene kadrovske možnosti in široko področje 
nadzora, v okviru katerega je nadzor več kot 450 
predpisov. Nadzor v okviru akcij pa je bil v 
naslednjih letih usmerjen na področja, ki so po 
oceni tveganja imela večji vpliv na zdravje in 
okolje. V prihodnjem letu bomo tudi odpirali 
oziroma pripeljali nov zakon o varstvu okolja, 
kjer se bomo ukvarjali tudi z območji, ki so bila v 
preteklosti onesnažena. Tam gre za to, da 
določimo, kateri so, prioritete da določimo in pa 
da določimo stalni vir dohodka za sanacijo 
takšnih območij. Namreč, zelo pomembno je, da 
imamo rezervirana sredstva, da ne glede na to, 
kako nam niha gospodarski cikel, mi ta sredstva 
imamo in lahko to sanacijo nonstop izvajamo. 
Tam, kjer ni, se ne da ugotoviti povzročitelja.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod Koražija, izvolite, imate 
zahtevo za dopolnitev odgovora. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala. 
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 Naj akutnost problemov ponazorim s 
povsem konkretnim primerom, ki se je razkril v 
okviru prej omenjenega onesnaženja iz leta 
1989, to je Kozoderčeva jama. Kozoderčeva 
jama je nekakšen simptom ravnanja z divjimi 
odlagališči, ki so onesnažena z visoko nevarnimi 
snovmi. Ne le za območje Dravskega polja, 
lahko bi rekli kar za celotno Slovenijo. Bila je 
ena izmed evidentiranih 17 gramoznic, v 
Kozoderčevi jami je bilo po oceni mariborskega 
inštituta za varovanje okolja leta 1989 okrog 550 
tisoč ton kontaminirane zemljine. V jami je bilo 
po takratnih podatkih preko 30 različnih 
pesticidov, mineralna olja in drugi nevarni 
odpadki, ki so se tam odlagali več deset let. 
Kozoderčeva jama je med najpomembnejšimi 
izvori onesnaženja Dravskega polja s pesticidi. 
Na primer, pri nas je še zmeraj visok nivo 
onesnaženosti z atrazinom. Do njene sanacije ni 
nikoli prišlo. Nekaj časa je še obstajal interes za 
sanacijo, vsaj v 90. letih je bilo tako, nato pa je 
kar naenkrat tudi Kozoderčeva jama izginila iz 
dokumentov pristojnega ministrstva kot akutni 
problem, ki bi ga bilo treba rešiti. Pač po principu 
če ni v evidenci, potem problema ni. O obsegu 
in kritičnosti onesnaženja v Kozoderčevi jami 
priča podatek, da povprečna koncentracija 
pesticidov v zemljini za večstotisočkrat presega 
še dopustno. 
 Zato vas sprašujem: 
 Ali se zavedate akutnega problema za 
okolje in zdravje ljudi, ki ga predstavlja 
Kozoderčeva jama, in ali nameravate pristopiti h 
kompleksni sanaciji? 
 Ali nameravate sanirati tudi ostale že 
evidentirane, pa še ne sanirane gramoznice na 
področju Dravskega polja?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Kot sem rekel, bi vas prosil, če 

vam lahko pisno odgovorim za tole jamo, da 
bomo pogledali, ker nisem bil do zdaj o njej 
obveščen. Za vse ostale pa kot sem rekel, v 
prihodnjem letu nameravamo sprejeti 
zakonodajo za reševanje v preteklosti 
onesnaženih območij, kjer si bomo tudi napisali 
prioritete oziroma po kakšnem vrstnem redu se 
bo to saniralo. Morate pa vedeti, da vsaka taka 
sanacija – to so milijoni. Treba bo … Skozi leta 
in leta bomo ta bremena, ki smo jih v preteklosti 
povzročili, sanirali, desetletja v resnici. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Koražija, imate postopkovni 
predlog, izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala. 

 Divja odlagališča, onesnaženost naših 
tal in podtalnice, ki jo uporabljamo za pitno vodo, 
da o ostalih slabo raziskanih vplivih nevarnih 

odpadkov na primer preko zaužitih pridelkov, ki 
jih pridelujemo na zasutih območjih divjih 
odlagališč, na zdravje ljudi niti ne govorimo. 
Zaskrbljujoče je število evidentiranih divjih 
odlagališč, do katerih pa se obnašamo, kot da 
jih ni. Ampak tiščanje glave v pesek, še zlasti, če 
je ta pesek med kakšnim od teh zasutih 
odlagališč, ne bo rešilo problema. Ne moremo 
zopet čakati do naslednje katastrofe in se potem 
spraševati, kako to, da nismo nič storili. Zato 
predlagam, da z ozirom na 72. člen Ustave 
Republike Slovenije, ki vsem prebivalcem 
zagotavlja pravico in državi dolžnost, da 
zagotovi prebivalcem zdravo življenjsko okolje, v 
tem državnem zboru opravimo širšo razpravo o 
problematiki divjih odlagališč in skušamo 
oblikovati tudi nek nabor učinkovitih ukrepov 
oziroma nekako pospešiti realizacijo že 
načrtovanih. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec. 
 O vašem predlogu bomo odločali jutri v 
okviru glasovanj. Naslednja bo poslansko 
vprašanje postavila gospa Suzana Lep 
Šimenko, in sicer ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek. 
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo. Spoštovana ministrica, lepo 
pozdravljeni! 
 V preteklem letu smo seveda bili vsi 
izjemno veseli, da smo dokončno odprli drugi del 
avtoceste Draženci–Gruškovje. Tudi sami ste bili 
na otvoritvi avtoceste. Seveda se pa takrat še 
nismo zavedali, da na nek način v teh obmejnih 
občinah – konkretno izpostavljam Videm, 
Podlehnik in Žetale – ne bomo dosegli olajšanja 
s strani ojačenega prometa, predvsem v teh 
mesecih, ki so pred nami, v poletnih mesecih. 
Zakaj? Avtocesta se namreč konča tik pred 
mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje in – 
tako nekako, kot nismo predvideli takrat oziroma 
več kot očitno izvajalec ni predvidel – se ni 
zagotovil brezvinjetni mejni prehod na tem 
območju. To seveda v smeri proti Zagrebu, proti 
Hrvaški. Naj izpostavim, da regionalna cesta 
poteka prav do avtoceste, žal pa brezvinjetni 
mejni prehod ni vzpostavljen, kar pomeni, da na 
eni strani, ne vem, hrvaški državljani, ki delajo v 
Sloveniji ali Avstriji, iščejo variante, kjer lahko 
prečkajo meje brez vinjete, na drugi strani 
imamo seveda zdaj naval množice turistov, ki so 
že v preteklosti in bodo tudi v prihodnje iskali 
možnosti brez plačila vinjete in iščejo druge poti. 
Na drugi strani pa lahko še zmeraj, dokler 
imamo kontrole, kakršne imamo, na mejnih 
prehodih pričakujemo povečane zastoje, tudi 
zaradi številne gneče, posledično seveda izogib 
glavnemu mejnemu prehodu in bolj 
obremenjene ostale mejne prehode v 
neposredni bližini. Gre za mejni prehod 
Leskovec, ki, naj izpostavim, ni mednarodni 
mejni prehod, mejni prehod Rogatec. Konkretno, 
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če izpostavim mejni prehod Leskovec, v 
lanskem letu je bilo prehodov avtomobilov na 
tem območju skoraj 300 tisoč. To je okoli 40 % 
več, kot jih je bilo leto poprej. Glede na povečan 
porast turistov na tem območju proti Hrvaški jih 
lahko v letošnjem letu pričakujemo še več. To 
seveda pomeni, da so prometne ceste v smeri 
proti tem mejnim prehodom bistveno bolj 
obremenjene, seveda pa niso narejene tako – 
ne mejni prehod ne prometnica – da bi takšno 
breme lahko prenesle. 
 Zato me, spoštovana ministrica, 
zanima: 
 Ali nameravate zagotoviti brezvinjetni 
mejni prehod na območju mejnega prehoda 
Gruškovje?  
 Kdaj in na kakšen način? 
 Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

vprašanje, spoštovana poslanka. 
 Kot ste tudi sami povedali, je bil v 
mesecu novembru lanskega leta prometu 
predan še zadnji, 5,8 kilometra dolg del 
podravske avtoceste A4 med Draženci in 
mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje. Gre 
za pomemben del celovitega, vseevropskega 
prometnega omrežja oziroma avtocestni odsek, 
ki povezuje Slovenijo s Hrvaško in Avstrijo ter 
omogoča nemoten daljinski in mednarodni 
promet skozi našo državo. Obenem pa je 
navedeni avtocestni odsek prvenstveno 
namenjen izboljšanju kakovosti življenja ljudi v 
tej regiji ter povečanju prometne varnosti. Ker je 
nova avtocesta »povozila« staro glavno cesto, je 
bila v sklopu investicije med Draženci in 
Gruškovjem zgrajena nova vzporedna cesta, ki 
služi kot povezovalna cesta med kraji ob trasi 
avtoceste in omogoča dostop do okoliških 
zemljišč. 
 Skladno z zakonodajo so cestninske 
ceste vsedržavne ceste, ki so sestavni del 
vseevropskega cestnega omrežja in so 
označene s predpisano prometno signalizacijo 
kot avtoceste ali hitre ceste. Ker je področje 
mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje del 
vseevropskega avtocestnega omrežja, ki ga kot 
vse cestninsko omrežje v Republiki Sloveniji 
upravlja družba Dars, ga zaradi zakonskih 
določb ni mogoče izvzeti iz vinjetnega sistema 
cestninjenja. Obenem je treba omeniti, da je 
prehod državne meje možen tudi na bližnjih 
mejnih prehodih, ki niso na avtocestnem 
omrežju. Posebej želim povedati, da bi po 
ocenah strokovnih služb ministrstva, v kolikor bi 
se na neposrednem območju mednarodnega 
mejnega prehoda Gruškovje omogočilo 
kakršenkoli brezvinjetni režim vožnje, to lahko 
povzročilo precejšen odliv osebnih vozil nazaj na 
vzporedno cestno omrežje, kar bilo popolno 

nasprotje namena dograditve obravnavanega 
avtocestnega odseka, to je razbremenitve 
lokalnega cestnega omrežja s strani tranzitnega 
prometa ter izboljšanja prometne varnosti.  
 Glede na vse povedano na ministrstvu 
za infrastrukturo ocenjujemo, da morebitni 
nadaljnji ukrepi na tem področju zaenkrat niso 
smiselni. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospa poslanka, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala.  
 Jaz se žal z vami nikakor ne morem 
strinjati. Praksa kaže čisto drugače. Lahko se v 
naslednjih tednih tudi oglasite v naših koncih in 
se sami na licu mesta prepričate. Že v 
preteklosti so se izogibali tej cesti, žal zaradi 
mejnega prehoda gneča ne bo bistveno manjša, 
zdaj bo pač kolona po dveh pasih, prej je bilo po 
enem pasu, kar pomeni, da bo sicer nekoliko 
krajša, ampak po številu avtov verjetno bistvene 
razlike ne bo. Se pa še zmeraj, tako kot že v 
preteklosti tudi zdaj, iščejo druge poti, kjer 
dejansko lahko prečkajo mejo brez vinjete in 
bodo to počeli tudi danes. Regionalne ceste so 
izjemno obremenjene. Naj povem, da te ceste 
gredo skozi naselja, niso primerne za takšen 
tranzit. Tudi sam mejni prehod Leskovec je 
daleč od tega, da bi bil primeren za večje število 
vozil. Že tisto, kar je bilo v preteklem letu, je bilo 
bistveno preveč za to, kolikor lahko sploh 
prenese.  
 Vzporedna regionalna cesta proti 
Grušovju, tako kot ste rekli, je zgrajena, je 
pripravljena in ne vem, dajte vsaj za lokalno 
prebivalstvo narediti možnost prehoda, kajti v 
neposredni bližini, čez mejo, imajo številni ljudje 
zemljo. Zdaj to za njih pomeni veliko težavo. Ne 
nazadnje morajo na svojo zemljo kdaj iti tudi s 
traktorjem. Kako naj gredo? Ne vem, na 
avtocesto z njim? Resnično so konkretni 
problemi, ljudje se obračajo na lokalne skupnosti 
in jaz verjamem, da je to področje enostavno 
urediti. Cesta je zgrajena, potrebuje se samo še 
en mejni prehod, ki bo omogočal vsaj pot tistim, 
ki neposredno ob tej meji živijo.  
 Tako da lepo prosim, če mogoče 
dodate dopolnitev. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospa 

ministrica, izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Jaz se lahko 

zavežem, da bom skupaj z drugimi pristojnimi 
ministri – ker jaz nisem edina ali pa sploh nisem 
pristojna za mejne prehode – pogledala, kaj se 
da tukaj narediti. Prej sem odgovarjala bolj v, 
bom rekla, primeru, da rušiti vinjetni sistem ni 
prav, ker konec koncev je treba odplačati 
dolgove, ki smo jih oziroma ki jih je Dars 
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najemal, zato da smo te avtocestne odseke 
zgradili. Verjetno spremljate dogajanje, da je 
Direkcija za infrastrukturo na določenih delih 
omejila tranzitni promet, zato da bi olajšala 
ljudem, ki tam živijo, življenje. Tako da verjemite, 
da sem prva, ki je za to, da olajšamo ljudem 
stvari, ampak skladno z našimi možnostmi in 
pristojnostmi in da ob tem, ko naredimo eno 
stvar, ne naredimo več problemov kot koristi. 
Tako da moja zaveza je lahko, da bom s 
pristojnimi ministri seveda pogledala, kaj bi 
pravzaprav to pomenilo. Ker tudi odpiranje 
mejnih prehodov kar tako … Pa tudi tega ne 
delamo sami, veste, da se je treba dogovoriti 
tudi z drugo, sosednjo, državo. Ampak kot 
rečeno, bom to pobudo dala na mizo in vam v 
doglednem času tudi pisno lahko odgovorim, ali 
se da ali se ne da, in če se ne da, zakaj se ne 
da. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa ministrica.  
 Gospa poslanka, imate postopkovni 
predlog. 
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala. 
 Jaz seveda predlagam, da na to temo 
opravimo javno razpravo. Imeli smo že 
brezvinjetni mejni prehod na prav tem območju 
in verjamem, da ga je mogoče vzpostaviti tudi za 
naprej. Vsekakor pa tudi vse te regionalne ceste 
bodisi proti Logatcu bodisi čez Videm proti 
Leskovcu niso primerne za takšen masovni 
tranzit turistov in ostalih potnikov, ki se na nek 
način izogibajo vinjetnemu sistemu. Seveda na 
drugi strani razumem, da vinjete na avtocesti 
potrebujemo, in tega nikakor ni potrebno rušiti. 
Je pa seveda potrebno zagotoviti, ne nazadnje 
ste sami rekli, razbremeniti tudi lokalne ceste, 
ampak zdaj pa tudi zaradi tega sistema na drugi 
strani druge lokalne ceste dodatno 
obremenjujemo. Tako da tukaj je resnično 
težava, za katero jaz verjamem, da jo s skupnimi 
močmi – seveda tudi z ostalimi pristojnimi 
ministrstvi – lahko rešimo.  
 Kot rečeno, predlagam, da na to temo 
razpravljamo tudi v Državnem zboru. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala za 

vaš predlog. O njem bomo odločali jutri v okviru 
glasovanj.  
 Naslednja je na vrsti mag. Karmen 
Furman, ki bo postavila vprašanje ministru za 
okolje in prostor gospodu Simonu Zajcu.  
 Izvolite, gospa poslanka.  
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa za besedo. Spoštovani minister!  
 Že več let lahko v javnosti pa tudi s 
strani različnih investitorjev poslušamo opozorila 
zaradi predolgih in prezapletenih postopkov 
pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, kar 
navsezadnje zavira investicijo v naši državi. 
Nekaj je bilo danes o tem z vaše strani sicer že 

povedanega, pa vendarle, dejstvo je, da za 
pridobitev okoljevarstvenega soglasja, če se je 
včasih čakalo tja do leto dni, lahko danes 
govorimo o vedno bolj zapletenih postopkih, ko 
slednje lahko traja tudi več let. Na tem področju 
se srečujemo s sistemsko težavo, investitorji 
nam odhajajo v tujino, mi pa ostajamo brez 
potrebnih investicij in posledično velikokrat tudi 
brez novih delovnih mest. Imamo ogromno 
predpisov, in sicer smo že v letu 2017 prišli do 
magične številke 20 tisoč zakonov in 
podzakonskih aktov. Zaradi tega številni projekti 
čakajo na izdajo gradbenega dovoljenja tudi več 
let, kar seveda navsezadnje vodi tudi v veliko 
gospodarsko škodo, saj si marsikateri investitor 
premisli in na koncu investicijo raje izvede v 
tujini.  
 Dejstvo pa je tudi, da ti zbirokratizirani 
postopki ogrožajo črpanje evropskih sredstev. 
Tukaj bi želela izpostaviti projekt nadgradnja 
vozlišča Pragersko, ki naj bi se izvedel v okviru 
posodobitve železniške proge Maribor–Šentilj. 
Gre za projekt, skupaj vreden 63,2 milijona 
evrov in sofinanciran s strani Evropske unije v 
višini 40 milijonov evrov. Projekt obsega gradnjo 
dveh peronov, ureditev podhoda s stopniščem in 
dvigalom, nadgradnjo tirov in tirnih naprav, 
nadgradnjo signalnovarnostnih in 
telekomunikacijskih naprav. In kar je 
najpomembnejše, z realizacijo tega projekta bi 
se izboljšala kakovost bivanja krajanov 
Pragerskega. A očitno se je tudi pri tem projektu 
znova zataknilo pri birokraciji. Namreč, iz 
Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 
2014–2020 je razvidno, da usklajevanja z Arsom 
za predmetni projekt še vedno potekajo, pa 
čeprav je bila vloga za izdajo okoljevarstvenega 
soglasja na agencijo vložena že maja 2017. 
Zaradi velikega zamika pri pridobivanju 
okoljevarstvenega soglasja se izvedba projekta 
zamika celo do te skrajnosti, da lahko v končni 
fazi pripelje do prerazporeditve evropskih 
sredstev iz tega projekta za druge namene.  
 Spoštovani minister, glede na vse te 
zaplete v zvezi s pridobivanjem okoljevarstvenih 
soglasij pri številnih investicijah me zanima:  
 Ali na vašem ministrstvu načrtujete 
kakršnekoli zakonske ukrepe v smeri 
poenostavitve tovrstnih postopkov? 
 Glede na dejstvo, da se s predmetnim 
projektom zapleta pri agenciji, ki spada pod vaše 
ministrstvo, in to celo tako, da je ogrožena 
izvedba samega projekta, me zanima: 
 Kaj boste vi kot minister storili, da do 
izpada evropskih sredstev za realizacijo projekta 
nadgradnja vozlišča Pragersko v okviru finančne 
perspektive 2014–2020 ne bi prišlo? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod minister, izvolite, imate 
besedo.  
 
SIMON ZAJC: Hvala za vprašanje.  
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 V zaključku ste kar dobro povzeli, kaj 
vse me čaka. Glede posameznih projektov se ne 
bom spuščal pa razlagal, je pa tako, da se ravno 
zaradi tega, kar ste na koncu omenili – da so 
ogrožena naša kohezijska sredstva – dnevno z 
ostalimi ministri dobivamo in da rešujemo, da ne 
bi slučajno izgubili teh sredstev. Ampak če 
pustimo te posamezne primere – kaj delamo 
glede Pragerskega, da to rešimo, ker se 
zavedamo, da imamo problem, da je na Arsu to 
ozko grlo, ki potem baše cel sistem? Nekaj 
zakonodaje je že zdaj v javni obravnavi, kar se 
ZVO tiče, ker je sam Arso predlagal, zato da se 
pospešijo ti postopki. Torej boste imeli že v 
jeseni zakon na mizi. Hkrati na našem 
ministrstvu poteka pregled vseh uredb, da 
pogledamo, kje se nam slučajno kaj podvaja, kje 
lahko tiste postopke, ki jih ne rabimo na tako 
dolg način peljati, skrajšamo. To računam, da 
bomo imeli do konca poletja pregledano in da 
potem do konca leta te uredbe damo na Vlado in 
da to spremenimo. Tako da imamo tisti del, ki se 
našega ministrstva tiče, to se pravi same 
zakonodaje in predpisov, urejen.  
 Hkrati pa delamo tudi reorganizacijo na 
Arsu. Zavedamo se, da bo, prvič, treba drugače 
zorganizirati delo, drugič pa, da bo treba okrepiti 
število ljudi, ki tam delajo. Zato sem že v stiku z 
nekaterimi ministri, ki jih to, da na Arsu stvari 
mogoče predolgo trajajo, najbolj pesti, kar se 
tiče njihovih področij, in sem naletel na zelo 
dober odziv. Tako da bomo ne samo iz našega 
ministrstva, tudi drugje pogledali, kje je primeren 
kader, in ga začasno dali na Arso, zato da se ti 
postopki okoljevarstvenih soglasij pospešijo, da 
pridemo na neko zdravo nulo in da potem 
začnemo sproti delati. Ker zdaj se nam je res 
nabralo. Če samo pogledam statistiko, v zadnjih 
letih je bil zabeležen bistven porast vlog za 
okoljevarstvena soglasja. Recimo 2014 smo jih 
imeli 43, 106 v letu 2017, kar je dvainpolkratna 
rast v triletnem obdobju. V desetih mesecih 
lanskega leta je bilo prejetih kar 100 novih vlog, 
se pravi od 1. 1. do 30. 11. 2018. 
Naraščajočemu trendu novih vlog na Arsu z 
obstoječimi kadri trenutno ne sledimo več, ravno 
zato zdaj delamo to – kje po drugih ministrstvih 
pa koga z našega bomo dali vsaj za pol leta na 
Arso, da se ti postopki pospešijo. 
 Je pa tako, da imamo še drugi del, 
vedno sta dve strani vsakega kovanca. Je tudi 
tako, da dokler ni vloga popolna, ne moremo nič 
začeti delati, Arso ne more nič delati. Velikokrat 
je tako, zdaj vidim, ko me župani pa marsikdo 
sprašuje, kaj zdaj spet na Arsu mečkajo, in 
potem ko pogledam, vidim, da se vloga pač 
slabo pripravi. Ni vsega tistega, kar je treba, in 
potem se zaprosi za dopolnitev in pride 
dopolnitev in še vedno ni vsega tistega, kar se 
zahteva. Se pravi, da je nekje polovična 
dopolnitev ali samo tretjinska in je treba še 
enkrat. In to se potem vleče in ponavlja in 
ponavlja. Tako da tudi na tem delu, se pravi 
svetovanju tistemu, ki vlogo oddaja, kaj vse rabi, 
kako naj ima, da bo v redu, moramo priti do 

tega, da bo vloga ta prvič popolna oziroma vsaj 
ta drugič, ne pa, da imamo ne vem koliko 
dopolnitev. Na strani Arsa bo pa treba zagotoviti 
to, da pogledajo vsi naenkrat, da ni enkrat voda, 
enkrat zrak in tako naprej, ampak vsi naenkrat in 
naenkrat rečejo, okej, to je treba še dopolniti, in 
potem dopolnitev pride, še en popravek in 
potem konec. Na obeh straneh je malo rakrane, 
ampak jaz upam, da bomo, če nam bo uspelo 
zakonodajno lepo čez speljati, če nam uredbo 
lepo uspe čez speljati pa da dobimo res te ljudi 
še z ostalih ministrstev poleg MOP, do konca 
leta en tak premik naredili, da ne bo več takega 
zamaška pri nas. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospa poslanka, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovani minister.  
 Jaz bom zelo vesela, če bo zakonodaja 
pripravljena v tej smeri, da se bodo dejansko 
postopki v praksi skrajšali. Pa vendarle, jaz se 
bom osredotočila na ta primer, ker je en tak lep 
primer tega, kaj se v bistvu dogaja s temi 
okoljevarstvenimi soglasji in kaj potem 
posledično prinaša – izpad kohezijskih sredstev 
ali pa da se projekti tudi iz takšnih ali drugačnih 
vzrokov v praksi ne izvedejo. Namreč, krajani 
Pragerskega so že nekako obupani, ker iz 
meseca v mesec zdaj že več kot dve leti čakajo 
samo na to, da bi se izdalo soglasje oziroma 
okoljevarstveno soglasje, ki je potem podlaga za 
izdajo gradbenega dovoljenja, in da se potem 
dela na tej progi sploh začnejo izvajati.  
 Prva vloga je bila na Arso, ki spada pod 
vaše ministrstvo, vložena maja 2017, šele konec 
leta so prišli prvi odgovori na dopolnitev. Mi smo 
leta 2019 in medsebojna komunikacija med 
Direkcijo in Arsom še kar traja. Po najboljših 
možnih poteh vemo, kdaj bo – čez približno leto, 
dve bo lahko izdano sploh gradbeno dovoljenje. 
Glede na to, kar imate tudi vi sami zapisano v 
okviru črpanja kohezijskih sredstev v okviru 
Vlade, je ta projekt pod resnim vprašajem. Zato 
bi vseeno želela imeti odgovor na svoje 
vprašanje, kaj boste vi naredili kot minister, da 
do izpada evropskih sredstev za realizacijo 
projekta nadgradnja vozlišča Pragersko v okviru 
finančne perspektive 2014–2020 ne bo prišlo. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora, izvolite.  
 
SIMON ZAJC: Najprej moram pogledati, kaj 

sploh se zahteva, zakaj ta komunikacija toliko 
časa traja, potem pa vam lahko odgovorim 
pisno, če želite, kje je postopek, zakaj je tam, 
kjer je, in kdaj bo korak naprej storjen. Ker 
nimam vseh postopkov, ki na Arsu potekajo, ki 
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so številni, v glavi in jih ne poznam vsebinsko do 
podrobnosti. Če se strinjate, da vam lahko 
pošljem. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa poslanka, imate besedo za 
postopkovni predlog, izvolite. 
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa. 
 Seveda bom zelo vesela, če se boste 
uskladili z Direkcijo oziroma boste vsaj v okviru 
Ministrstva za okolje in prostor pogledali, kaj se 
dogaja na Arsu v zvezi s predmetno vlogo, 
ampak jaz vseeno v okviru poslovnika 
predlagam javno razpravo na to temo, kajti 
dejstvo je, da več kot dve leti traja, pa je 
postopek za pridobitev okoljevarstvenega 
soglasja še vedno odprt. Jaz se bojim glede na 
to, kako se postopka lotevajo, da bo prišlo do 
izpada oziroma realizacije projekta v naravi. 
 Zato prosim, da se v okviru seje odpre 
dodatna razprava. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 18. junija 2019, v okviru glasovanj. 
 Dr. Franc Trček bo postavil vprašanje 
ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek 
ter ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravku Počivalšku. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! Spoštovana 
ministrica, spoštovani minister! 
 Moje vprašanje je v bistvu dvodelno, 
nanaša se na področje komercialnega letalstva, 
prvi del seveda na Adrio Airways, drugi del na 
Aerodrom Maribor oziroma Letališče Edvarda 
Rusjana Maribor. Kaj se dogaja z Adrio, se mi 
zdi, da ni potrebno na dolgo in široko razlagati, 
ponavljati. Lahko zgolj citiram današnjo izjavo 
predsednika Vlade. Citiram: »Adria Airways se je 
prodala skladu, pa vidimo, kje smo.« Lahko se 
strinjamo, gospod Počivalšek, ker ste 
navsezadnje zadolženi tudi za turizem, da je 
zelo slaba reklama za slovenski turizem, če 
slučajno kdo dobronamerno hoče obiskati našo 
prekrasno deželico pa pade v to kalvarijo. 
Obema postavljam vprašanje okrog operativne 
licence. 
 Zanima me: 
 Ali takemu prevozniku, ki se očitno 
sesuva vase, sploh še dovoliti skoraj izživljanje 
nad potniki? 
 Ne morem drugega reči.  
 Druga zadeva pa preči spet oba 
resorja, stanje Aerodroma Maribor, ki je – evo, tu 
gledam kolega Mahniča, s katerim sva se o tem 
pogovarjala – strateško mogoče celo še boljše 
pozicioniran kot ljubljansko letališče. 
Navsezadnje je bil to eden od glavnih, privlačnih 

partnerjev nekega potencialnega razvoja Magne 
na tej lokaciji – to vemo tisti, ki smo s tem bolj 
seznanjeni – sočasno pa ima človek nekako 
občutek, da že kar nekaj vlad ne ve, kaj bi s tem 
letališčem počele onkraj tega, da je očitno zdaj 
nek načrt, da je potrebno do nekega datuma, 
11. 11. 2021, zdržati, da ne bi plačali nekih 
kazni, v tem primeru zaradi nedovoljene državne 
pomoči. Neke zadnje informacije, ki sem jih 
dobil, gredo v smeri preko obvoda DRI, da naj bi 
letališče v bistvu delovalo, obratovalo samo 
osem ur, kažejo dejansko tudi na to, da nekdo 
dejavnosti ne razume ravno. To je podobno, kot 
da bi rekli, da bodo ob avtocestnem križu 
črpalke odprte samo deset ur na dan. Na ta 
način se dela letališče za nekonkurenčno. 
 Oba sprašujem: 
 Kaj nameravate narediti v tej smeri? 
 Upam, da ne bo šel odgovor v smeri 
»prišparali bomo en milijon«, ker navsezadnje 
gre tudi za kritično infrastrukturo države. Hvala 
za odgovor. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

Trček, za vprašanje. 
 Glede LERM sem prej pri enem od 
predhodnih vprašanj vse pojasnila zelo 
podrobno, v nadaljevanju lahko še enkrat, 
ampak bom zdaj odgovorila samo na vprašanje 
osmih ur. Danes je letališče odprto 11 ur in pol, 
se pravi, bistvene razlike ne bo. Če bo potreba, 
bo absolutno letališče lahko in bo obratovalo tudi 
več. Vsekakor pa je z javnim denarjem treba 
delati racionalno, in ker bo zdaj ta strošek zaradi 
fiaska z investitorjem, ki je podpisal 15-letno 
pogodbo pa jo po dveh letih prekinil, se bomo 
obnašali racionalno in v prvi fazi bo letališče 
obratovalo osem ur. Vse ostalo pa, kot rečeno, 
sem pojasnila. Edina zakonita možnost brez 
javnega razpisa v tem trenutku je bila podjetje v 
100-procentni lasti države, ki lahko po tako 
imenovanem in-house razmerju to oddela. V 
nadaljevanju je treba spremeniti, in to se tudi že 
dogaja, državni prostorski načrt, da povemo, 
kakšne investicije, kakšno širitev na tem 
območju lahko nekomu ponudimo, in v tretji fazi 
bi bilo po moji oceni treba poiskati pravega 
koncesionarja. Pravega, z vizijo, z možnostjo 
razvoja. Jaz se strinjam, da je to gospodarska 
priložnost za tisti del Slovenije, je pa dejstvo, da 
v zadnjih 25 letih prav uspešno to letališče ni 
bilo. Mislim, da je nekdo izračunal, da je v 
povprečju 24 potnikov pristalo na tem letališču. 
Verjamem, da se strinjate z mano, da to ni prav 
hudo dobro in konkurenčno. 
 Kar se tiče pa Adrie, se tudi strinjam z 
vami, da gre očitno s slabšega še na slabše. 
Ministrstvo za infrastrukturo ne podeljuje tako 
imenovanih operativnih licenc, dovoljenj, smo pa 
tako rekoč v dnevnem stiku z agencijo za 
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letalstvo in naša prva stvar je varnost. Ko bo ta 
ogrožena, Adrijina letala ne bodo več v zraku, 
tako da jaz lahko zagotovim, da varnost, po 
besedah agencije, zaenkrat ni ogrožena. Sem 
pa na koaliciji že predlagala, da mogoče ne bi 
bilo slabo narediti revizije tega posla oziroma 
revizije prodaje, ker sem kot poslanka 
Državnega zbora v prejšnjem mandatu kar na 
nekaj sejah opozarjala na ta katastrofalni posel s 
skladom, investicijskim skladom, ki je potopil 
pred Adrio že kar eno lepo število podjetij. 
Državna pomoč ni mogoča, ker je manj kot 
deset let od zadnje državne pomoči, vse, kar kot 
država lahko naredimo, in to gledamo, je, da 
bomo naredili razpis za tiste najbolj nujne linije, 
za katere bomo ocenili, da jih naša država 
potrebuje. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Minister Počivalšek, izvolite. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Cenjeni zbor! 

 Celovita prometna dostopnost ter 
notranja in zunanja prometna povezljivost 
države, ki seveda vključuje tudi letalsko 
povezljivost, je eden ključnih dejavnikov 
konkurenčnosti neke države tako na 
gospodarskem kot tudi na turističnem področju. 
Širša gospodarska strategija in tudi turistična 
posebej izpostavljata pomen, cilje na področju 
prometne dostopnosti. Seveda si mi želimo, da 
bi imeli čim bolj razvito infrastrukturo in na 
letališkem in potem na povezljivostnem 
področju, vendar pa moramo ugotavljati, da so 
nam šle zadeve na obeh področjih nazaj. Po 
prevzemu letališča s strani tega tujega lastnika v 
Mariboru je število potnikov s takrat malih 30 do 
40 tisoč na leto padlo pod 5 tisoč; kljub 
gromozanskim obljubam, za katere smo vedeli, 
da so na nek način na nerealnih tleh. Tukaj 
moram reči, da podpiramo odločitev s strani 
Ministrstva za infrastrukturo, da se zadeva ne 
zapre, ker bomo lahko s tem ali pa smo si s tem 
kupili čas, da najdemo neko vzdržno rešitev. 
Seveda pa bo letališče neko pozitivno zgodbo 
doživelo le, če bomo tudi v gospodarskem 
smislu na tistem področju, pa tudi širše, bolj 
uspešni. 
 Druga zgodba je pa zgodba z letalskim 
prevoznikom. Tudi tukaj moram reči, da se 
strinjam s kolegico v zvezi s tem, kar je 
povedala, tudi o reviziji, če hočete, tega 
postopka. Težava je v tem, da podjetju kot 
takemu ne moremo pomagati na bianco papirju, 
dogovorili smo se z njimi, da nam pošljejo svoje 
zadnje finančne podatke, da lahko proučimo 
možnost pomoči v promocijskem smislu za 
destinacije, na katere letijo. V 14 dneh ali treh 
tednih, kolikor je minilo od najinega sestanka z 
njimi, nismo mi dobili nobenih številk, smo pa 
prišli do alarmantnega stanja na drug način. 
Hvala. 
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, 
izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala. 

 Nekako z odgovori ne morem biti čisto 
zadovoljen. Očitno imamo res s skladi težave. 
Res je tudi, da nekdo 25 let očitno ni delal 
domače naloge. Kar zadeva samo Adrio, sem se 
seveda podučil s strani strokovnjakov in so mi, 
odkrito povedano, povedali, da je to že preveč 
zavožena zgodba, tudi če bi bilo možno, da se jo 
gre reševat, smo pa nekako na začetku 
turistične sezone. Seveda vem, da agencija za 
letalstvo podeljuje licence, ampak veste, kaj je 
varno, kaj ni varno, verjetno če neka mama z 
malim otrokom obstane v tujini na nekem 
letališču dva dni, dva dni in pol … Zdi se mi, da 
se moramo tudi o tovrstni varnosti pogovarjati.  
 Kar zadeva naše mariborsko letališče, 
pa imam na osnovi nekih indicev, vsaj tri resne 
ponudbe so bile, nekako občutek, da se ne trudi 
ravno v smeri, da bi to letališče nekako zaživelo 
in ne bi bilo predvsem in zgolj strošek države. Tu 
se mi zdi problematično. Veste, kar pa zadeva 
eno in drugo zgodbo, ko sem vas poslušal – 
bom tako rekel, mi imamo navsezadnje tudi 
Sovo, imamo tudi neko diplomatsko mrežo po 
svetu, ki bi jo morali ojačati, in se mi zdi, da bi 
bila tudi naloga, da te ustanove preverjajo neke 
potencialne kupce, če že tako nespametno 
prodajamo, kar navsezadnje ugotavlja tudi 
predsednik Vlade Šarec. Ker nam se vedno 
znova nekako zgodijo te zgodbe in predvsem bi 
rad odgovor v smeri iskanja rešitve, da bi bilo to 
letališče konkurenčno in nam ne bi bilo strošek. 
Navsezadnje gre za eno od najbolj reguliranih 
dejavnosti in je tudi že iz tega naslova 
nedopustno, da ljudi, ki smo jih za nekaj 
izobrazili, potem dejansko … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Ministrica, izvolite, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala. 

 Bom pač ponovila to, kar sem 
odgovarjala prej. Če bi želeli poiskati novega 
najemnika, bi morali narediti javni razpis. To v 
tako kratkem času, do sredine julija, ni mogoče. 
Kljub temu da vi pravite, da imamo investitorja, 
vsaj dve podjetji sta se zanimali – verjeli ali ne, 
tudi obstoječi najemnik bi bil pripravljen to 
letališče še naprej upravljati, če bi mu država 
plačevala. Do zdaj je on plačeval državi, zdaj pa 
ima idejo, da država plačuje njemu. Jaz sem 
tukaj pred vami prisegla, da bom delala 
zakonito, in v tem trenutku je edina zakonita pot 
to, kar sem vam povedala – da začasno to 
letališče v upravljanje prevzame družba, ki je v 
100-procentni lasti države in smo jo lahko 
določili skladno s tako imenovanimi in-house 
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pravili, da to za državo upravlja. Vse ostalo je 
treba iskati na javnem razpisu. Jaz sem zelo 
jasno povedala, da – zdaj se kaže, da se nam 
bo izšlo s to rešitvijo – tudi za ceno zaprtja 
letališča nezakonitih pogodb podpisovala ne bi. 
In tudi vam povem, spoštovani poslanec, da z 
moje strani nezakonitih pogodb podpisanih ne 
bo nikoli. Pa če še tako navijate za neko 
konkretno družbo, korporacijo, konzorcij, 
kakorkoli to imenujemo.  
 Se pravi, najprej začasno DRI – ja, 
strošek bo, na letni ravni približno 700 tisoč 
evrov, tudi to sem jasno povedala. Jaz bi veliko 
raje imela, da tega stroška ne bi bilo, ker zajeda 
v naš finančni načrt. Naslednji korak je državni 
prostorski načrt, ki se že spreminja. Kakšen 
obseg bodo ljudje pripravljeni tam sprejeti, 140 
pripomb smo dobili oziroma jih je dobil MOP, ker 
je MOP nosilec – tudi tukaj pričakujem, da nam 
bodo lokalne skupnosti, predvsem župani zelo 
zelo pomagali. In tretji korak je poiskati pravega 
partnerja, koncesionarja po vsej verjetnosti, ki 
bo temu letališču dal življenje. Verjamem, da se 
strinjate z mano, da je to, kar je bilo teh 25 let, 
daleč od tega, kar bi od nekega normalnega 
mednarodnega letališča lahko pričakovali. 
Mislim, da smo v tem času naredili vse, kar smo 
lahko naredili za to, da letališče ostane odprto, 
ker je to gospodarska priložnost za tisti konec 
Slovenije in tudi zato da ne vračamo evropskih 
sredstev. Da bi država na veliko to letališče 
razvijala, pa mislim, da ni realno, zato govorim o 
koncesionarju, ki ga bomo seveda poiskali in 
našli na javnem razpisu.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog, izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo.  
 Gospa ministrica, določene poslance v 
tej državi se da kupiti. Enkrat je to tobačni lobi, 
drugič je kaj drugega, jaz ne spadam med 
tovrstne poslance, tudi za noben konkreten 
primer ne navijam. Seveda sem jih videl kar 
nekaj, ker prihajam iz te regije, in me seveda 
tudi interesira gospodarski razvoj le-te. Neka 
zadeva … Veste, mi v času debelih krav 
sanjamo, kako bomo spreminjali DPN. V vsaki 
približno normalni državi se to dela pred časom 
debelih krav, če se tako izrazim. Ena zgodba, ki 
je prej nisem omenil – nekdo bi po mojem tudi 
po KZ moral odgovarjati, da smo prišli v stanje, 
ko nas sedanji lastnik v odhajanju v bistvu 
izsiljuje, ampak tukaj je, veste, podobna zgodba 
kot z bolnišnicami. Nekdo je pri določenih 
bolnišnicah privatiziral parkirišča pa tam neke 
firme dobro služijo, po domače povedano. Jaz 
bom to vprašanje v jesenskih mesecih ponovil. 
Glede javnega razpisa se seveda strinjam s 
smerjo, kako naj bi to šlo. Kar zadeva 
zakonitost, nezakonitost, kar nekaj vaši 
e-vojščaki, gospa Bratušek, hočejo z mojimi 

tetami na Facebooku tam telovaditi. 
Navsezadnje je naloga izvršilne oblasti, da se z 
nekimi potencialnimi interesenti pogovarja, kako 
zgodbo umeščati v neke zakonite okvire. 
Verjetno ni nobenega od preostalih nas, 20 ali 
koliko nas je, ki bi bil zagovornik nezakonitih 
rešitev.  
 Glede na vse povedano, tudi glede na 
to, kar je bilo povedano pri kom drugem, ki je 
podobno spraševal, predlagam, da vseeno 
opravimo splošno razpravo, in vas pozivam, da 
o tem glasujete jutri. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 18. junija 2019, v okviru glasovanj.  
 Žan Mahnič bo postavil vprašanje 
ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. 
Jerneju Pikalu.  
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Spoštovani gospod minister, 
kolegice in kolegi!  
 V zadnjem času se veliko govori o 
teoriji spola, ko nas skušajo tako nacionalni 
mediji kot raznorazna propaganda, ki moram 
reči, da je kar aktivna, prepričati, da biološki spol 
ne obstaja, da ni naravne atrakcije med moškimi 
in ženskami, da je to vse skupaj nek družbeni 
konstrukt, da vsak sam pove, kaj je in kaj želi 
biti, in tako naprej. To se čedalje bolj seli tudi v 
vzgojno-izobraževalne zavode, tako v vrtce kot 
tudi v osnovne šole. Kar nekaj primerov je že 
bilo v medijih, nazadnje kako so študenti FDV o 
teoriji spola predavali na osnovni šoli na Vrhniki, 
kako so mlade prepričevali, da ne obstajata 
moški in ženski spol, pač pa da je spolov več, da 
naj se vsak sam odloči, kaj želi biti. Čedalje več 
je tudi pozivov k temu, da bi se v osnovne šole 
uvedla obvezna literatura, ki bi poučevala v 
smislu vrednot LGBTQ. 
 Zato me zanima, gospod minister: 
 Kakšna je vaša agenda na tem 
področju? 
 Kakšni so vaši načrti za naprej? 
 Koliko finančnih sredstev nameni vaše 
ministrstvo za promocijo ideologije LGBTQP? 
 Koliko nameni društvom za promocijo 
in za njihovo delovanje? 
 Kaj boste storili, da boste otroke v tem 
občutljivem starostnem obdobju razbremenili 
tega, da jim, ko se razvijajo, nekdo govori, da je 
60, 70 spolov, k čemur nekatere države stremijo 
že tudi v svoji zakonodaji, ne nazadnje Nemčija, 
ki je uvedla možnost definirati se kot tretji spol? 
 Ali ste vse te akcije, ki so potekale v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, kakorkoli 
obravnavali, ste dobili kakšne pritožbe?  
 Kakšne so bile potem posledice?  
 Govorim o obveznem ogledu 
homoseksualnega pornografskega filma na 
Gimnaziji Ptuj, govorim o fantih, ki so v bikinijih 
plesali striptiz na Osnovni šoli Globoko, govorim 
o tem, kako neka ruska porno igralka promovira 
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nevarno nezaščiteno pornografijo na nacionalni 
televiziji v otroški oddaji, da ne govorimo, kako 
revija Pil promovira vse to.  
 Zanima me tudi: 
 Kaj je bilo s tem zadnjim primerom na 
Vrhniki?  
 Skratka, gospod minister, koliko 
denarja se za to porabi in ali lahko od vas 
pričakujemo, da boste v prihodnje vrata 
osnovnih šol in vrtcev na široko odprli ideologiji 
LGBT. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik, ter seveda gospodu poslancu za 
tole vprašanje. 
 Tu je treba nekaj stvari vendarle ločiti in 
zelo jasno nekaj stvari povedati. Ena je, da 
imamo mi – mislim, da je od leta 1996 – osnovni 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki v 2. členu zelo jasno navaja 
cilje vzgoje in izobraževanja. Med cilje vzgoje in 
izobraževanja seveda uvršča vzgajanje za 
medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o 
enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti 
in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih 
in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, 
razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem 
razvijanje sposobnosti za življenje v 
demokratični družbi. To je 2. člen Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Te vsebine, o katerih sprašujete, 
niso uvedene kot en predmet, kajti pedagoška 
stroka – govorimo o vsebinah spolov – je že 
davno ugotovila, da je veliko bolj učinkovito, tudi 
seveda za druge vsebine, če so te izvedene 
tako imenovano prečno, torej so vsebovane v 
različnih delih kurikula. Od 90. let, od takrat, ko 
sem vam rekel, da je ZOFVI bil, vsaj ta osnovna 
verzija, sprejet, se glede tega zadeve niso 
spreminjale. Tako da kar se tiče zakonske 
osnove in vsega tega in pristopa k vzgajanju 
mladih generacij, se od takrat pravzaprav 
zadeve niso spreminjale.  
 Vsebine, ki jih omenjate, LGBTQ, niso 
eksplicitno omenjene v nobenem 
osnovnošolskem učnem načrtu. Kar pa se tiče 
teme spolov, so v naslednjih – pa vam bom tako 
čisto decidirano povedal, zato da bomo vsi 
vedeli, za kaj gre. Prvič, učni načrt za 
spoznavanje okolja, torej gre za prvo triado 
osnovne šole, med splošnimi cilji navaja 
razvijanje strpnosti do drugačnih in upoštevanje 
načela enakosti med spoloma. Potem učni načrt 
za družbo v 5. razredu: spoznavajo, da so ljudje 
v skupnosti različni, na primer po starosti, veri, 
spolni usmerjenosti, etnični pripadnosti, 
družbeno-ekonomskem statusu, družbenih in 
kulturnih razlikah, ter seveda, kar je pomembno 
pri tej starosti, prepoznavajo tudi stereotipe, ki 
so povezani s prvim, drugim, tretjim ali četrtim 

statusom. Potem če gremo naprej, učni načrt za 
izbirni predmet državljanska kultura, to je pa 
tretja triada osnovne šole. V poglavju o enakosti 
in različnosti je med predlaganimi vsebinami tudi 
spolna razlika. Navedeni načrti nimajo 
opredeljenega, koliko ur je za to namenjeno v 
posameznem letu oziroma niti nimajo navedeno, 
kako naj bi se posamična tematika izvajala v 
okviru določenega učnega načrta. Zaradi tega 
vam – glede društev, moram reči, po pravici 
povedano ne vem, vam bomo ta znesek, če je, 
tudi dostavili – kar se tiče izvajanja, da bi lahko v 
okviru učnega načrta izračunali, koliko ur je šlo 
za te tri triade in koliko ur se je poučevalo o 
spolih, po pravici povedano zelo težko 
izračunamo, kajti za to določenih ur ni. 
Sprememb, dopolnitev, kakorkoli, učnih načrtov 
v tem delu ni bilo. Torej so taki, kot so bili 
zastavljeni v 90. letih. Da so pa učitelji pri 
svojem delu – seveda morajo slediti učnemu 
načrtu, morajo slediti ciljem in tako naprej, 
ampak imajo pa pedagoško izobrazbo in 
avtonomijo, zato da dosežejo zastavljene učne 
cilje. To pa je njihova avtonomija in v skladu s to 
avtonomijo tudi poučujejo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Zdaj ko ste, minister, naštevali namene 
vzgoje in izobraževanja, ste najprej začeli z 
medsebojno strpnostjo. Tukaj se strinjam. Jaz 
mislim, da je bilo moje vprašanje čisto strpno. 
Zdaj če ni bilo, imamo potem hude težave, ker 
očitno te teme niti odpirati ne smeš. Takšno 
vprašanje lahko vprašaš na takšen ali drugačen 
način, normalno, provokativno, kakorkoli že, jaz 
mislim, da sem vas čisto normalno vprašal in 
tudi takšen odgovor pričakujem. Omenili ste 
spolno razliko. Kaj je to spolna razlika? Koliko 
spolov je po vašem mnenju, gospod minister? 
Ker če jih je več kot dva, potem imamo problem, 
ker ste sami omenili: enaki pogoji za oba spola. 
Za katera dva, če jih je več? V skladu z ne vem 
katero ideologijo oziroma v skladu s tem, kar vi 
zagovarjate. Je pa lepo, da notri piše 
enakopravnost spolov in ne enakost spolov. To 
ste tudi sami poudarili. Da je namen vzgoje in 
izobraževanja, da so ljudje različnih ver, različnih 
ras, različnih kultur, različne spolne 
usmerjenosti, s tem nima nihče nobenega 
problema. Tudi prav je, da se že v osnovnih 
šolah o tem poučujemo in s tem gradimo 
strpnost. Vendar, gospod minister, menim, da to 
nima nobene zveze z agendo, da je spol 
družbeni konstrukt. Da ti desetletnikom tam 
razlagaš, da niso ne moški ne ženske in da se 
naj sami odločijo, kaj bodo in podobne 
neumnosti, to nima nič ne s strpnostjo ne z 
enakopravnostjo dveh spolov, kakor tukaj notri 
piše, ne z enakimi pogoji in tako naprej. Samo to 
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je bilo moje vprašanje, gospod minister. Nič 
nimam proti, podpiram to, da se v osnovni šoli 
predstavlja ta različnost, da se mladi seznanijo s 
tem. Različne vrste ljudi so, moramo bivati 
skupaj v sožitju, ampak ne moremo pa mi 
financirati tega, kar so recimo počeli na Vrhniki, 
kar počne tisti učbenik Ljubezen je ljubezen in 
še druge podobne prakse … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora, izvolite. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa.  

 Z veseljem. Jaz mislim, da strpno 
razpravljamo, tako da tule ni problema. Najprej, 
kar se tiče učbenika. Učbenik je pri nas ena zelo 
specifična kategorija. Da bi neko gradivo lahko 
postalo učbenik, mora prestati recenzijo in mora 
biti odobreno na strokovnem svetu za splošno 
izobraževanje, če gre za osnovne šole. Torej, 
učbeniki so pod rigoroznim nadzorom in tisto 
konkretno gradivo, ki ga vi omenjate, nima 
statusa učbenika. Tako da to je ena izmed 
stvari, ki jih je treba razčistiti. Kot rečeno, učitelji 
so pri svojem delu avtonomni, imajo zastavljene 
cilje v učnem načrtu in tem ciljem morajo slediti. 
Katero gradivo, kakšno gradivo pri tem 
uporabljajo, je njihova avtonomija. Ne nazadnje 
so za to visoko usposobljeni, vsi imajo diplome, 
vsi imajo strokovne izpite in tako naprej. 
 Kar pa se spolov tiče, samo 
slovenščina pozna tri slovnične, dva biološka pa 
verjetno družbenih kar nekaj. Tako da o teh 
spolih se lahko na dolgo in široko pogovarjamo 
in verjetno bi bila to neka dolga razprava. Kaj si 
jaz osebno mislim, celo mogoče ni tako zelo 
pomembno, kajti pomembno je, da so cilji, 
pomembno je, da se tem ciljem sledi, 
pomembno je, da če je kaj narobe, tudi 
inšpektorat odreagira, minister je pač vrh 
nekega upravnega ali pa političnega aparata, za 
katerega jaz mislim, da vi in jaz upava, da se v 
vsebino posameznega učnega načrta ne vtika, 
kajti to je stvar strokovnjakov in stvar vseh tistih, 
ki tako ali drugače najbolje vedo, kaj je za 
določeno razvojno obdobje prava stvar. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Nadaljujemo, mag. Meira Hot bo 
postavila vprašanje ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek. 
 Izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, 

spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana 
ministrica!  
 V preteklem tednu je po medijih in 
spletnih omrežjih zaokrožila pobuda uglednih 
prebivalcev Maribora, ki izpostavljajo 
preobremenjenost cestne povezave med 
največjima slovenskima mestoma. Opozarjajo, 

da je za 133 kilometrov dolgo pot po avtocesti 
zaradi nesreč, zapor in zastojev potrebnih kar 
nekaj ur. Pri tem izpostavljajo, da uporaba 
javnega ali železniškega prevoza ni prava 
alternativa. Potovanje z vlakom traja minimalno 
dve uri, praviloma pa je daljše od dveh ur in pol 
ter vključuje več prestopanj. Pobudniki so 
prepričani, da bi čas potovanja med obema 
mestoma morali bistveno skrajšati, na približno 
50 minut. Kot primorska poslanka moram 
izpostaviti, da se z enako in podobno težavo 
srečujemo tudi na zahodnem koncu avtoceste 
A1, na Primorskem. Tudi primorska avtocesta 
poka po šivih zaradi prezasedenosti, njeni 
uporabniki se dušijo v zastojih, ki so posledica 
nesreč, obnov in zapor. Tudi v primeru 
Primorske železniška povezava ne predstavlja 
prave alternative cestnemu prometu. Iz Ljubljane 
do Kopra je pet dnevnih vlakovnih povezav in 
samo ena od njih se v celoti opravi z vlakom, 
najkrajši čas vožnje pa je dve uri 20 za razdaljo, 
ki po cesti znaša zgolj 107 kilometrov. S 
pobudniki se je vsekakor mogoče strinjati, da 
potrebujemo boljše prometne povezave med 
večjimi slovenskimi mesti in vemo, da širitev in 
novogradnja avtocest ne more biti edina rešitev, 
saj to pomeni le še več osebnega cestnega 
prometa. Zato je iz vsega povedanega očitno 
predvsem eno – avtocesta A1 na svoji celotni 
dolžini potrebuje resno alternativo v obliki nove 
železnice. Obnova obstoječega omrežja je lahko 
zgolj kratkoročna rešitev. Cilj bi moral biti 
izgradnja nove, sodobne železniške povezave, 
ki bi preko Ljubljane povezala Koper in Maribor 
in zagotovila potovalni čas, krajši od ene ure, ter 
tako spodbudila trajnostno mobilnost.  
 Glede na to, da se soočamo z resnimi 
težavami že pri gradnji in obnovi manjših 
odsekov infrastrukture, me, spoštovana gospa 
ministrica, zanima: 
 Kakšne so po vašem mnenju možnosti 
za razbremenitev avtoceste A1 in skrajšanje 
potovalnega časa na njej na kratek rok, na 
srednji rok ter na dolg rok?  
 Kako, če sploh, se boste lotili 
akcijskega načrta, s katerim bi zagotovili 
skrajšanje potovalnega časa med Ljubljano in 
Mariborom oziroma med Ljubljano in Koprom na 
manj kot eno uro? 
 V kakšnem času ter za kakšno ceno bi 
bilo po vašem mnenju mogoče realizirati 
navedeno pobudo? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

vprašanje.  
 Jaz bom dodala ne samo pomembni 
ljudje, ki so se podpisali pod to pobudo, tudi 
navadni ljudje sprašujejo in opozarjajo na stanje 
oziroma težke povezave po naših cestah. Lahko 
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povem, da je železniška infrastruktura ena od 
velikih prioritet mojega ministrovanja. Dejstvo je, 
da smo v preteklosti večji poudarek dajali 
izgradnji avtocest, kar je bilo verjetno v tistih 
časih prav, ampak zdaj pride na vrsto tudi to 
drugo, se pravi železniška infrastruktura. Jaz 
sem prepričana, da rabimo resno strategijo 
razvoja in gradnje železniškega omrežja ali pa 
železniške infrastrukture v naši državi. Dejstvo 
je, da za 156 kilometrov od Maribora do 
Ljubljane danes porabimo 110 minut, verjetno v 
času obnov, ki se dogajajo sedaj, res tudi več. 
Ampak po teh obnovah, ki zdaj pot podaljšujejo, 
naj bi bila vožnja od leta 2020 dalje, se pravi, ko 
bodo te obnove končane, na odseku Maribor–
Ljubljana še vedno dolga 156 kilometrov, čas za 
to pot pa naj bi bil 90 minut, se pravi uro in pol. 
Tukaj lahko rečemo, da je to že kar primerljivo z 
vožnjo po avtocesti, sploh glede na gnečo. Se 
pravi, to je prvi korak, ki ga že udejanjamo.  
 Drugi korak bi lahko bila izboljšava 
obstoječe proge z nekaj novimi odseki, in to 
predvsem na območju med Kresnicami in 
Celjem in Grobelnim in Pragerskim, s to 
izboljšavo bi progo lahko skrajšali, v narekovajih, 
ja, skrajšali na 124 kilometrov in čas vožnje na 
70 minut. Za vse ostalo, se pravi 50 minut od 
Ljubljane do Maribora, bi naša država 
potrebovala tako imenovano hitro železnico. Jaz 
se ne strinjam s poslancem, ki je prej rekel, da 
so to sanje – če so znali nekje, lahko to znamo 
tudi v Evropi. Poudarjam pa, da to ne more biti 
samo proga Ljubljana–Maribor, ampak da je 
treba v to hitro povezavo vključiti več evropskih 
mest. Moj predlog, s katerim smo se ukvarjali 
tudi pred to pobudo, je hitra povezava Benetke–
Ljubljana–Maribor–Dunaj, od Benetk do Rima pa 
ta hitra povezava že obstaja. Po moji oceni bi to 
moral biti, lahko bi bil, evropski projekt. Jaz sem 
se zavezala, da bom dala to kot predlog na 
mizo, da naj bo to ena od točk, ki jo bomo kot 
svojo prioriteto izpostavili v času predsedovanja. 
Ustanovila bom zdaj v kratkem delovno skupino, 
ki bo ocenila možnost, kam bi se to traso dalo 
umestiti, in tudi, bom rekla, na zelo grobo 
naredila oceno finančnih posledic. Lahko vam 
pa povem, da se tukaj pogovarjamo o milijardah, 
da ne rečem več deset milijardah. Se pravi, ko 
se Slovenija odloči, da v to gremo, je treba tudi 
povedati, kje bomo za to dobili denar.  
 Enako velja za progo Koper–Ljubljana. 
Vemo, da se bo z izgradnjo proge Divača–Koper 
ta čas skrajšal, in tudi več možnosti bo za 
potniške vlake. Vemo, da tovorni vlaki izrivajo 
potniške, da potniških na tej progi praktično ni. 
Tudi tukaj bi se dalo z manjšimi, pa tudi ni nujno 
tako malimi, ampak z investicijami v obstoječo 
infrastrukturo oziroma obstoječo progo skrajšati 
progo na 99 kilometrov in tudi čas na manj kot 
eno uro, 57 minut je ocena Slovenskih železnic. 
Tako da vsekakor imamo kratkoročno, 
srednjeročno, dolgoročno vizijo, za katero pa 
mislim, da je Slovenija sama ne more izpeljati, 
ker smo pač za hitro železnico, da bi bila 
rentabilna, po mojem premajhni. Lahko pa jo 

imamo skupaj z drugimi državami in skupaj z 
drugimi evropskimi mesti in lahko to danes 
izgleda kot sanje, ampak tisti, ki ne sanja, na 
koncu tudi kaj veliko ne naredi. In če so znali 
Kitajci, ni razloga, da ne bi znali tudi Evropejci.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospa poslanka, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, 
izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala. 

 Jaz se seveda strinjam z vami, niso 
sanje. Če bi že 25 let nazaj te sanje pričenjali 
udejanjati, se danes o tem ne bi pogovarjali, 
ampak bi bilo to že realizirano. Ker če se morda 
še enkrat vrneva – 133 kilometrov avtocestne 
razdalje med Mariborom in Ljubljano je, kot ste 
povedali, 156 kilometrov proge, ampak 107 
kilometrov med Koprom in Ljubljano pa je kar 
153 kilometrov proge. Seveda se bo z izgradnjo 
drugega tira to skrajšalo, ampak še vedno ne 
dovolj, da bi postala ta linija dejansko privlačna 
za ljudi in da bi postala prava alternativa. Ker 
poglejte, naša infrastruktura je žal zelo zastarela 
v tem kontekstu. Koper–Murska Sobota, na 
vlaku celo klimatske naprave niso vgrajene, tako 
da je res zelo zelo neprivlačen tip prevoza in je 
praktično nemogoče razmišljati, da se bodo 
ljudje odpovedali avtocestnim povezavam in šli 
na vlak, v kolikor ne bomo teh pogojev izboljšali. 
 Ampak če se vrneva še malo na samo 
avtocesto, bi vas pa glede na to, da se resnično 
skorajda vsakodnevno ukvarjamo z zastoji na 
avtocesti Ljubljana–Koper, Koper–Ljubljana, tudi 
gori do Maribora, vprašala naslednje: 
 Ali se ne bi dalo teh terminskih planov 
vseeno malo prilagoditi? 
 Ali se ne bi dalo v poletni sezoni del 
izvajati v nočnem času?  
 Voziš se proti Kopru, na vsakih 20 
kilometrov je nova zapora, kar pomeni nova od 
pet- do desetkilometrska kolona, prometne 
nesreče so vsakodnevnica. Dejansko je stanje 
neznosno.  
 Zanima me tudi: 
 Ali obstaja kakršenkoli način oziroma 
načrt, da se bo to stanje izboljšalo tako na 
relaciji Koper–Ljubljana kakor tudi Ljubljana–
Maribor?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Kot sem povedala, tudi proga 
Ljubljana–Koper – ja, v tem trenutku je dolga 
153 kilometrov in čas vožnje, če vlak sploh je, je 
nekaj več kot dve uri. Tudi tukaj obstajajo načrti 
za izboljšave, se pravi, to so tiri med Borovnico 
in Postojno in Postojno in Divačo, od Kopra do 
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Divače se pa ta tir tako že gradi. S tem bi bila 
proga dolga 99 kilometrov, čas vožnje pa tri 
minute manj kot eno uro. Tudi nove vlake so 
Slovenske železnice že naročile, 50 vlakovnih 
kompozicij. Prvi prihajajo že v letošnjem letu, 
tako da lahko rečemo, da je infrastruktura res 
naša velika skupna prioriteta, ne gre pa tukaj 
čez noč, to je pa dejstvo. To so projekti, ki so 
dolgotrajni, dragi in pač terjajo svoj čas. 
 Kar se pa tiče del na avtocestah, 
verjamete ali ne, je bilo to eno od mojih prvih 
vprašanj, ki sem jih postavila upravi Darsa. 
Pravijo, da prometne študije kažejo, da je 
najmanj prometa v poletnih mesecih, zato se to 
izvaja v poletnih mesecih. Sicer je tranzitnega 
prometa še več, se strinjam z vami, lahko tudi 
nočno delo, ampak v nekaterih državah to 
izvajajo, v drugih ne izvajajo, verjamem pa, da 
se tudi tukaj strinjava, da moramo skupaj gledati 
tudi na delavce, ki te investicije izvajajo. Tako da 
lahko tudi glede nočnega dela, bom rekla, 
preverim na Darsu. Na največjih investicijah, to 
je bila na primer investicija Golovec, ki je pa 
letos tako ali tako zaradi težav pri razpisu ne bo 
– tam je bilo predvideno 24-urno delo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Naslednji bo postavil vprašanje Marko 
Bandelli ministru za finance dr. Andreju 
Bertonclju.  
 Ker je odsoten, bi želel, da se izjasnite, 
ali želite pisni ali ustni odgovor na naslednji seji. 
Izvolite. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala, 

predsedujoči.  
 Ustni, ustni, obvezno ustni odgovor z 
njegove strani. 
 Spoštovani minister, moje poslansko 
vprašanje je povezano z višino odpravnine 
nekdanji predsednici SDH gospe Lidiji Glavina. 
Marca letos smo lahko izvedeli, da se je gospa 
Glavina z nadzornim svetom dogovorila o 
sporazumnem predčasnem odhodu iz uprave 
Slovenskega državnega holdinga. Že tedaj so se 
v javnosti pojavile špekulacije, da je 
sporazumnost svojega odhoda pogojevala z 
odpravnino v višini 12 plač, čeprav naj bi ji jih v 
osnovi pripadalo le šest. Pred dnevi je v medijih 
na to temo odjeknila novica, ki jo je nemogoče 
ignorirati. Gospa Lidija Glavina naj bi poleg 
odpravnine, vredne šest mesečnih plač, s SDH 
za čas šest mesecev sklenila tudi svetovalno 
pogodbo. Ob tem se ti takoj zastavi logično 
vprašanje, čemu bi katerakoli družba sploh 
sklepala svetovalno pogodbo z nekom, s komer 
želi prekiniti sodelovanje. Če so na SDH ocenili, 
da je napočil čas za njen odhod, čemu 
podaljševanje sodelovanja? Govorimo o znesku 
132 tisoč evrov, za katerega povprečen 
državljan dela 12 let. 12 let! Upokojenec, ki je 40 
let pridno delal in vplačeval prispevke in je 
prejemnik povprečne pokojnine, pa tak znesek 

prejme v 20 letih. To je odpravnina, ki je vredna 
52 tisoč sendvičev – samo da povemo. 
 Se vam zdi to primerno in dopustno? 
Se vam ne zdi, da je to izjemno visoka cena za 
sporazumno prekinitev razmerja? 
 SDH natančnega odgovora o višini 
zneska ne želi podati in se sklicuje na poslovno 
skrivnost. Takšne skrivalnice močno načnejo 
zaupanje, ugled in spoštovanje, ki naj bi jih SDH 
s svojim delovanjem vzbujal. 
 Spoštovani gospod minister, zanima 
me vaše mnenje o tako visokih odpravninah: 
 Kdo bo v danem primeru odgovarjal za 
odobritev tako visokega zneska? 
 Bo to morda nadzorni svet SDH, morda 
njegova predsednica? Po mnenju širše javnosti 
gospa Glavina svojih nalog in funkcij 
predsednice namreč ni najbolje opravila. 
 Naj za konec dodam, da je Vlada v tem 
mandatu postavila visoke etične in moralne 
standarde: 
  Se vam tako ne zdi, da gre za pretiran 
in nedopusten znesek odpravnine, ki ga v 
prihodnje velja omejiti in znižati? 
 Ali takšno ravnanje SDH ocenjujete kot 
smotrno in v javnem interesu? 
 Hvala za odgovor. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predrag Baković bo postavil vprašanje 
ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju 
ter ministru za zdravje Alešu Šabedru. 
 Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Spoštovana ministra! 
 Javni lekarniški zavodi v Sloveniji že 
vrsto let ne spoštujejo predpisa o javnem 
naročanju. Zdravila nabavljajo mimo pravil 
javnega naročanja, in sicer z neposrednimi 
pogodbami z določenimi dobavitelji zdravil. 24 
javnih lekarniških zavodov, ki v Sloveniji 
opravljajo lekarniško dejavnost, je zgolj v letu 
2018 s štirimi največjimi dobavitelji zdravil, 
medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil 
ustvarilo slabih 500 milijonov evrov prometa. Ta 
večletna kršitev veljavnih predpisov Republike 
Slovenije o javnem naročanju je poznana čisto 
vsem – Računskemu sodišču, Državni revizijski 
komisiji, Nacionalnemu preiskovalnemu uradu, 
Državnemu tožilstvu, Komisiji za nadzor javnih 
financ Državnega zbora, Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje in tako naprej. S to problematiko se 
je ukvarjala tudi Komisija Državnega zbora za 
nadzor javnih financ, ki je na 38. nujni seji 15. 
marca 2018 sklenila, da pristojni organi sprožijo 
ustrezne postopke zoper odgovorne direktorje in 
člane svetov zavodov v tistih javnih zavodih, ki 
nabavo ne izvajajo preko postopkov javnega 
naročanja. Vse to kaže na velik sistemski 
problem, neaktivnost institucij, ki so dolžne 
skrbeti za zakonitost poslovanja javnih 
lekarniških zavodov in gospodarno ter zakonito 
porabo proračunskih sredstev za zdravstvo. 
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 Zato ministra za notranje zadeve 
sprašujem: 
 Zakaj se takšno stanje dopušča in 
zakaj nobena institucija, ki je zadolžena za 
zakonitost in nadzor, učinkovito ne ukrepa? 
 Dejstvo je, da Računsko sodišče je 
izvedlo revizijo in da je Državna revizijska 
komisija zoper odgovorni osebi v primeru 
javnega zavoda Pomurske lekarne vložila en 
obdolžilni predlog, vendar to več kot očitno ni 
dovolj, nepravilnosti se nadaljujejo, posledično 
pa prihaja do oškodovanja javnih sredstev, 
držajih zdravil in slabših storitev. 
 Hkrati pa tudi ministra za zdravje 
sprašujem: 
 Zakaj Zavod za zdravstveno 
zavarovanje plačuje javnim lekarniškim zavodom 
javna sredstva za nabavo zdravil, čeprav ve, da 
zdravila niso nabavljena na zakonit način? 
 In drugo vprašanje: 
 S kakšnimi ukrepi bo ministrstvo 
zagotovilo učinkovito upravljanje in nadzor 
javnih lekarniških zavodov, saj so več kot očitno 
odpovedali tako ustanovitelji javnih lekarniških 
zavodov, sveti zavodov in direktorji javnih 
zavodov? 
 Bo kdo za nastalo škodo tudi 
odškodninsko odgovarjal? 
 Zakaj ZZZS plača ceno za zdravila, ki 
ni znižana za naknadni popust, ki ga od 
dobaviteljev zdravil prejmejo javni lekarniški 
zavodi? 
 Hvala lepa za odgovore. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Ministra, kateri bo prvi?  
 Gospod Šabeder, izvolite. 
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo, 

predsedujoči. Hvala za vprašanje, gospod 
poslanec. Spoštovana poslanka in poslanci! 
 Varna in nemotena preskrba 
prebivalstva z zdravili je pravzaprav osnovno 
poslanstvo veh javnih lekarniških zavodov, ki v 
okviru javne službe zagotavljajo preskrbo 
prebivalcev in izvajalcev zdravstvene dejavnosti 
z zdravili in drugimi izdelki za podporo pri 
zdravljenju in ohranjanju zdravja. Glavni javni 
lekarniški zavodi, za katere naj bi pravila Zakona 
o javnem naročanju oziroma ZJN-3 veljala, niso 
ustanovljeni s pridobitnim namenom. Njihov 
primarni in osnovni namen je učinkovita 
preskrba prebivalstva z zdravili, vendar pa se 
organizirajo in delujejo na način trgovine, zato si 
že v osnovi vseskozi prizadevajo poslovati 
smotrno, učinkovito in gospodarno z namenom 
nemotene preskrbe prebivalstva z zdravili. 
Zdravila, ki jih tako zagotavljajo, se na eni strani 
zagotavljajo v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, torej v breme javnih sredstev, na 
drugi strani pa v breme zasebnih sredstev. 
Poleg javne službe opravljajo javni lekarniški 
zavodi tudi druge dejavnosti, med drugim 
prodajajo medicinske pripomočke in druge 

izdelke za podporo zdravljenja in ohranitev 
zdravja. O tem govorita 6. in 7. člen Zakona o 
lekarniški dejavnosti.  
 Trg zdravil je specifičen, ker je skorajda 
nemogoče vnaprej definirati količino in pa vrste 
zdravil, vse skladno z veljavnimi predpisi. 
Predpisovalec zdravil posredno določa količino 
in vrsto zdravil v lekarni oziroma so izbira 
posameznega pacienta, če gre za 
samozdravljenje.  
 Lekarna, ki na odločitev predpisovalca 
nima vpliva, je v skladu z zakonodajo dolžna 
upoštevati in izdati pacientu na podlagi 
veljavnega recepta katerokoli zdravilo z 
dovoljenjem za promet na slovenskem trgu v 
roku 24 ur. Tudi o tem govori Zakon o lekarniški 
dejavnosti v svojem 24. členu. Cene zdravil, ki 
se zagotavljajo in izdajajo v breme sredstev iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, so v 
skladu z Zakonom o zdravilih regulirane, torej 
določene oziroma dogovorjene s plačnikom, to 
je Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki cene 
tudi preverja. 
 Cene zdravil kot tudi storitve, ki se 
krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
so enake za vse lekarne v Sloveniji. Vse lekarne 
v Sloveniji na primarni ravni javni lekarniški 
zavodi in koncesionarji skladno z ZZDR-2 
zaračunavajo zdravstveni zavarovalnici oziroma 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
zdravila po enakih cenah oziroma največ do 
višine priznane vrednoti ali izredne višje 
določene cene, ki je določen z zakonodajo, 
oziroma dogovornih cen, ki jih določi ZZZS z 
dodano lekarniško storitvijo. Cene zdravil in 
drugega blaga, ki ni financirano iz javnih 
sredstev, se oblikujejo prosto na trgu. 
 Javni lekarniški zavodi so dolžni v 
skladu z določbami Zakona o zdravilih in Zakona 
o lekarniški dejavnosti ter pravili obveznega 
zdravstvenega zavarovanja izdati pacientu, ki na 
podlagi veljavnega recepta prosi za izdajo 
zdravila, katerokoli zdravilo z dovoljenjem za 
promet na slovenskem trgu. Tudi to v roku 24 ur. 
 Naloga Ministrstva za zdravje je 
zagotavljanje nemotene preskrbe prebivalstva z 
zdravili in skrb za čim širšo dostopnost do 
zdravil, tudi najnovejših inovativnih in bioloških 
zdravil. Seznanjeni smo tudi z mnenjem, kot ste 
omenili, Računskega sodišča v tej predmetni 
zadevi. V zvezi z navedenim je bilo izvedeno že 
več srečanj in sestankov tako s predstavniki 
Ministrstva za javno upravo kot tudi z drugimi 
deležniki. Aktivnosti in pa dogovarjanja z vsemi 
deležniki z namenom iskanja optimalne rešitve 
še potekajo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

gospod poslanec! 
 Policija dela tudi na področju zdravstva, 
in sicer v obdobju od leta 2014 do danes je na 
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področju odkrivanja in preiskovanja tako 
imenovane korupcije v zdravstvu obravnavala 
129 zadev. Na tožilstvo je bil poslanih več 
kazenskih ovadb in več dopolnitev kazenskih 
ovadb za 100 kaznivih dejanj. 
 Ovadbe so bile poslane tudi zaradi 
utemeljenega suma različnih kaznivih dejanj, 
predvsem kaznivih dejanj korupcije, zlorabe 
uradnega položaja ali uradnih pravic, zlorabe 
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 
ponareditve ali uničenja poslovnih listin in drugih 
kaznivih dejanj. Vsebinsko so se kazenske 
ovadbe nanašala predvsem na nakup in 
servisiranje različne opreme in pripomočkov, 
čakalne vrste, kadrovske zadeve, zdravljenje in 
investicijska dela. 
 V tem primeru trenutno pa imamo na 
področju zdravstva v obravnavi 20 zadev. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala lepa. 

 Poglejte, tako Računsko sodišče kot 
MJU sta povedala, da so lekarne podvržene 
pravilom javnega naročanja. Po nekem mojem 
skromnem poznavanju Kazenskega zakonika 
menim, da obstajajo razlogi za sum, da so bila 
lahko storjena določena kazniva dejanja v teh 
primerih, predvsem oškodovanje javnih sredstev 
in tudi zloraba uradnega položaja in uradnih 
pravic. V tem času smo priča praktično vsak 
dan, da se pred nosom dogajajo kazniva dejanja 
ali prekrški, v zvezi s tem pa na nek način ne 
ukrepamo. En sam obdolžilni predlog, ki je bil do 
sedaj podan, je pravzaprav premalo. To je 
približno tako, kot če bi se vsak dan pripeljal v 
rdečo luč ali v radar. Verjetno bom plačal vsakič 
kazen. Zato je prav, da organi pregona in tudi 
Ministrstvo za zdravje pričnejo izvajati konkretne 
ukrepe za to. 
 Strinjam se s tem, da lekarne niso 
ustanovljene s pridobitnim namenom, vendar mi 
se moramo zavedati, da zdravstvena 
zavarovalnica plačuje lekarnam vsa zdravila in 
ne upošteva tistega popusta, ki ga naknadno 
odračunajo dobavitelji. To ostane lekarnam in to 
bi lahko šteli kot neko pridobitno dejavnost. 
 Poleg tega, da je naloga Ministrstva za 
zdravje ne samo nemotena dobava zdravil, pa je 
tudi zakonito ravnanje. Zaradi tega predlagam in 
apeliram na vse, da mora ZZZS pričeti zavračati 
vse račune javnih lekarniških zavodov, ki 
nabavo zdravil izvedejo brez ustreznega 
postopka javnega naročanja, da pristojne 
institucije ukrenejo vse skladno s svojimi 
pristojnostmi, da se preganjajo prekrški in 
kazniva dejanja, in pa uporaba splošnega 
dogovora za pogodbeno leto 2019, kjer se 
naknadno pridobljeni popust upošteva pri plačilu 
s strani zdravstvene zavarovalnice. Hvala lepa. 
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospoda ministra, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
  Izvolite.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
 Strinjam se z vsemi navedenim, 
gospod poslanec. Tako kot sem že omenil, 
aktivnosti in dogovarjanja na tem področju 
potekajo, seveda bo Ministrstvo za zdravje igralo 
tukaj aktivno vlogo, da se zadeve razrešijo, 
razčistijo in se najde primerna rešitev tudi v 
zakonu. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Izvolite, gospod minister.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa. 

 Vsekakor bo policija še naprej 
preganjala korupcijo v zdravstvu in pa kazniva 
dejanja, povezana s tem. 
 Moram povedati tudi, da je v 84 
primerih policija obravnavala kazniva dejanja, 
vendar pa niso bili ugotovljeni znaki kaznivih 
dejanj oziroma je obravnavala zadeve, kjer niso 
bili ugotovljeni znaki kaznivih dejanj in so bila na 
tožilstva poslana samo poročila. 
 Tako, kar se tiče uradno pregonljivih 
kaznivih dejanj, bo policija naredila svoje, je pa 
res, da je tudi na področju zdravstva potrebno 
sume storitve kaznivih dejanj tudi prijaviti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, želite besedo? Ne. V 
redu. 
 Gremo naprej. Mag. Andrej Rajh bo 
postavil vprašanje ministru za finance dr. 
Andreju Bertonclju. Tudi vas prosim, da se 
opredelite, ali želite ustni odgovor ali pisni z 
ozirom da je minister odsoten. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani, 

želel bi pisni odgovor. 
 Moje vprašanje pa se nanaša na 
dogodke izpred desetih let. Sanacija bank v naši 
državi je bil nujen ukrep, če smo želeli, da naša 
država ponovno stopi na pravo pot. Vse od leta 
2009 se je Slovenija borila s težko finančno in 
gospodarsko krizo – vse od leta 2009 pravim – 
in sprašujem se, zakaj pri tem ni nihče ukrepal. 
Predvsem je to vprašanje za vlado, ki je vodila 
državo med leti 2008 in 2011. Sanacija bank bi 
namreč po besedah Banke Slovenije bila kar 
dve milijardi evrov cenejša, če bi bila izvedena 
leta 2011, pa ni bila. Zato je morala ukrepati 
vlada Janeza Janše in je sprejela temeljne 
ukrepe za sanacijo in potrebno zakonodajo. Po 
padcu vlade Janeza Janše je vlado prevzela 
gospa Alenka Bratušek. Časi so bili namreč zelo 
težki. Ni vedela, kako bo naslednji mesec 
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izplačala pokojnine, plače številnim javnim 
uslužbencem. Vsi so napovedovali zlom, klicali 
so trojko in čakali, kdaj bo to prišlo. A vladi 
Alenke Bratušek je uspelo Slovenijo postaviti na 
trde tire, in to brez tuje pomoči, pri tem nam pa 
ni nihče verjel. Seveda pa je bilo naše banke, ki 
so bile v velikih težavah, najprej treba sanirati in 
to z davkoplačevalskim denarjem. Sanacija je 
bila brez dvoma draga. Sem pa že prej povedal, 
da bi lahko bila bistveno cenejša, če bi ukrepali 
prej. 
 Kljub temu da smo banke sanirali sami, 
pa je Evropska komisija od nas zahtevala 
določene ukrepe, ker je sanacija izvedena kot 
državna pomoč in pri državni pomoči Evropska 
komisija vedno postavlja pogoje. Kljub temu da 
se vseskozi poudarja, da je naša država pristala 
na zaveze Evropske komisije glede prodaje 
bank, pa je treba jasno povedati, da je Državni 
zbor že leta 2012 oziroma koalicija SDS, Nove 
Slovenije, Državljanske liste in Desusa potrdila 
sklep o prodaji Nove Ljubljanske banke in Nove 
Kreditne banke Maribor. Se pravi, Evropska 
komisija od nas ni zahtevala ničesar drugega, 
kot da spoštujemo lastne zaveze. 
 Pri Abanki pa je zgodba nekoliko 
drugačna in tudi zato je bila Abanka sanirana 
šele konec leta 2014 oziroma v začetku leta 
2015. Zavezo o prodaji Abanke oziroma 
strategijo, ki je Abanko opredelila za prodajo, je 
sprejela Cerarjeva vlada oziroma koalicija SMC, 
SD in Desus. Ne glede na vse navedeno pa je 
danes situacija v naši državi bistveno drugačna 
in tudi zato bi lahko Vlada z Evropsko komisijo 
dosegla nek dogovor glede sprememb odločbe, 
ki je bila izdana ob sanaciji. 
 Zanima me: 
 Kaj na tem področju počnete oziroma 
ali ste stopili v stik z Evropsko komisijo glede 
sprememb zaveze? 
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Pisni odgovor boste prejeli, tako kot ste 
to želeli.  
 Mag. Marko Koprivc bo postavil 
vprašanje ministru za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravku Počivalšku. 
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): 

Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovani 
minister! 
 Adria Airways je leta 2016 prešla v last 
investicijskega sklada 4K. Ta je ob prevzemu 
podjetja v slabi finančni kondiciji navajal velike 
načrte in vlaganja v to podjetje. Danes, tri leta 
kasneje, smo lahko upravičeno zaskrbljeni 
zaradi njihovega neuresničevanja. Vrstijo se 
namreč novice o zamudah, združevanjih in 
odpovedih letov ter nezadovoljstvo uporabnikov 
in potnikov. Temu se v zadnjem času 
pridružujejo še informacije o poslovnih težavah 
podjetja, ki bi lahko ogrozile celo njegov obstoj. 

Pri tem ni nepomembno, da sedanji lastnik Adrie 
Airways ne slovi po oklevanju, če je potrebno 
likvidirati podjetje, ki po njegovem mnenju ne 
prinaša zadostnega dobička. Še več, obstajajo 
celo utemeljeni sumi o namenskem izčrpavanju 
podjetja, s katerim si lastniki podjetja manejo 
roke, medtem ko se vsota neplačanih računov 
veča in dneva v dan. S tem so seveda ogrožene 
linije, ki jih upravlja Adria Airways, še 
najpomembnejša pa je usoda približno 500 
visokokvalificiranih zaposlenih. 
 Zavedam se, da sicer Adria sedaj ni 
več v lasti države, da je zasebno podjetje, toda 
ugled njene blagovne znamke, podjetja in 
storitev je še vedno tesno povezan z ugledom 
Slovenije kot države, kot turistične in potovalne 
destinacije. Medijske objave o odpovedi letov in 
nezadovoljstvo potnikov k temu ugledu nikakor 
ne prispevajo. Adria Airways je po mojem 
vedenju še vedno izvajalec letalskih prevozov za 
službe javne uprave, poleg tega pa upravlja z 
linijami, ki so velikega pomena za povezanost 
Slovenije z mednarodnimi prometnimi vozlišči. 
Že nezadovoljstvo uporabnikov kaj šele 
poslovna ogroženost podjetja tako pomeni tudi 
precejšnje tveganje in škodo za Republiko 
Slovenijo.  
 Zato vas, spoštovani minister, 
sprašujem sledeče:  
 Ali in kako boste ukrepali, da bi 
zavarovali obstoj in kakovostno delovanje 
nacionalnega letalskega prevoznika, katerega 
delovanje je tesno povezano z ugledom in 
gospodarskim položajem države?  
 Posebej me zanima: 
 Kaj boste storili za zavarovanje 
delovnih mest? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 
 Izvolite. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Cenjeni zbor! 

Spoštovani gospod poslanec, hvala za 
vprašanje.  
 Celovita prometna dostopnost, notranja 
in zunanja prometna povezljivost države, ki 
seveda vključuje tudi letalsko povezljivost, je 
eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti neke 
države in izjemno pomemben faktor 
gospodarskega razvoja. Prometna infrastruktura, 
ki povezuje prometna vozlišča med seboj, kot so 
tudi letališča, so pri tem seveda pomembna tako 
z vidika prometa potnikov kot prometa blaga in 
tovora. Kot širša gospodarska razvojna 
strategija, kot tudi turistična posebej 
izpostavljata pomen in cilje na področju 
prometne dostopnosti in prometne povezljivosti 
države. Iz gospodarskega, predvsem pa 
turističnega vidika si želimo čim več različnih 
povezav, ne glede na to, kateri letalski prevoznik 
jih zagotavlja. Na ministrstvu si zato skupaj s 
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Slovensko turistično organizacijo, številnimi 
promocijskimi aktivnostmi prizadevamo za 
povečanje prepoznavnosti Slovenije kot tudi za 
letalsko dostopne turistične destinacije. Pri tem 
se osredotočamo na vse obstoječe letalske 
prevoznike, ki letijo oziroma nameravajo leteti na 
letališče Jožeta Pučnika, vključno seveda z 
Adrio. 
 Na ministrstvu pozdravljamo tudi 
napovedane investicijske projekte podjetja 
Fraport, kot na primer gradnja novega 
potniškega terminala, ki bo povečal kapaciteto 
samega terminala in kakovost letaliških storitev. 
Obenem pa pozdravljamo tudi načrtovano 
povečanje kapacitet in frekvenc letov obstoječih 
letalskih družb, kot so na primer British Airways, 
Air France, Lot in pa Aeroflot. Tako se potrjuje 
dejstvo, da kjer je potencial, tam je promet in 
prevoznik oziroma trg sami poskrbijo za 
ustrezno pokritost in povezanost. 
 Adria Airways je seveda za našo 
državo izredno pomembno podjetje, ki skupaj z 
drugimi ponudniki zagotavlja letalsko 
povezljivost Slovenije, vendar gre za 
gospodarsko družbo v zasebni lasti. Država 
nima in ne more imeti direktnega vpliva na 
poslovanje družbe, seveda pa si želimo, da 
Adria Airways deluje v stabilnem, konkurenčnem 
in predvidljivem poslovnem okolju in 
pričakujemo, da bo Adrii v svoji organizaciji 
uspelo najti možnosti za nadaljnje optimalno 
delovanje podjetja. 
 Naše ministrstvo deluje v okviru svojih 
pristojnosti. Področje prometa, povezljivosti, 
primarno sicer sodi v področje Ministrstva za 
infrastrukturo, vendar si skupaj, kot sem že 
povedal, s STO prizadevamo promovirati 
Slovenijo in med drugim tudi tako spodbujati 
prometno letalsko povezljivost Slovenije in 
olajšati podjetjem, ki se ukvarjajo s transportom 
ali pa z letalskim prometom, delo na tem 
področju. In v Strategiji trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017–2021 je opredeljen 
ukrep tudi nove letalske povezave, in sicer v 
okviru strategije trženja, ki jo izvaja Slovenska 
turistična organizacija. Zato je Slovenska 
turistična organizacija letos objavila Javno 
naročilo za izvedbo medijskega zakupa in 
promocijskih aktivnosti v medijih letalskih 
prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih 
promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja 
prodaje Slovenije kot avio destniacije od 2019 
do 2021. Cilj tega naročila je tudi povečanje 
prepoznavnosti Slovenije kot destinacije letalske 
in motiviranje ciljnih segmentov za obisk 
Slovenije, povečanje tržne konkurenčnosti in 
poslovne uspešnosti lesarskega sektorja v 
Sloveniji. STO poleg tega izvaja ogromno 
komunikacijskih promocijskih aktivnosti, s 
katerimi prispevamo k povečanju prepoznavnosti 
Slovenije in ruralnemu razvoju Slovenije tudi kot 
letalske destinacije. 
 Že večkrat je bilo povedano danes, da 
direktne pomoči Adrii ne moremo dati, ker je od 
zadnje pomoči minilo manj kot 10 let oziroma 

dobili so jo leta 2011, in edina opcija, ki nam je 
ostala na razpolago, je bil dogovor, da nam 
pošljejo podatke o svojem finančnem 
poslovanju, zato da vemo, ali lahko v 
promocijskem smislu njim, tako ali pa drugače 
direktno pomagamo, tako da to ne bo državna 
direktna pomoč. Vendar moramo od njih dobiti 
podatke, da vidimo vsaj zadnje stanje tega 
podjetja. Tega do danes še nismo dobili in če 
bomo v odnosu z njimi prišli do ustreznih 
podatkov, bomo to zdaj proučili in jim poslušali v 
okviru naših možnosti na zakonit način tudi 
pomagati.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Minister, 

hvala lepa za ta odgovor. 
 Želel bi še enkrat poudariti, da je za 
Slovenijo ključnega pomena, da se ohrani obstoj 
nacionalnega letalskega prevoznika. Še toliko 
bolj zato, ker je slovensko gospodarstvo izrazito 
izvozno naravnano. 
 Naj ob tem izpostavim še to, da večina 
evropskih držav oziroma držav Evropske unije 
ima svojega letalskega prevoznika, z izjemo, 
mislim da, Slovaške in Madžarske, kjer pa je 
sedež enega izmed pomembnejših 
nizkocenovnih prevoznikov. 
 Tako bi še enkrat apeliral tukaj na vas, 
minister, in na celotno Vlado, da se vendarle 
skuša najti neka rešitev za ohranitev, obstoj 
Adria Airways, ki je bila nekoč, lahko bi rekli, 
ponos Slovenije. 
 Ob tem si moramo priznati, da vendarle 
del odgovornosti za to napačno odločitev pri 
prodaji nosi tudi država oziroma SDH, ko je 
prodala nacionalnega prevoznika tako rekoč 
neznani družbi. Ob tem bi želel morda še 
dopolnilno vprašati bolj na široko:  
 Kaj boste storili oziroma ali boste kaj 
storili, da se podjetja v lasti države ne bodo več 
prodajala tujim skladom, katerih namen že po 
definiciji ni krepitev gospodarske aktivnosti in 
razvoj, temveč zgolj nadaljnje mahinacije za 
lastne profite? 
 Adria Airways namreč ni bila prvi tak 
primer. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

poslanec!  
 V popolnosti se strinjam s temi vašimi 
dodatnimi trditvami. Še enkrat, nacionalni avio 
prevoznik je za nas pomembna zadeva, vendar 
mu lahko pomagamo samo na način, ki ga 
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omogoča zakon. V tem trenutku na žalost kot 
privatnemu podjetju lahko pomagamo samo s 
promocijo destinacije, kamor leti, s tem, da mu 
omogočimo, da v okviru nacionalne promocije 
pridobimo več potnikov.  
 Kar se pa tiče tega zadnjega 
dodatnega vprašanja, pa moram še enkrat 
povedati, da vseskozi zagovarjam pri privatizaciji 
več kot 110 slovenskih podjetij načelo, da mora 
biti vsaka privatizacija izvedena v korist najprej 
podjetja, ki se prodaja, v korist države in ne v 
korist tistih, ki prodajajo ta podjetja. 
 Za kaj gre? Pri prodaji moramo poleg 
cene, ki je pomembna, ni pa najpomembnejša, 
gledati, kaj se bo s tem podjetjem dogajalo, ko 
ga prevzame novi lastnik. Tukaj je vir vsega zla 
pri zgrešenih privatizacijskih potezah v 
preteklem obdobju, pa jih lahko naštejem kar 
nekaj, pa ne bi želel tukaj širiti problema iz tega 
konkretnega vprašanja. Verjamem, da se na 
osnovi napak, ki smo jih v preteklem obdobju 
naredili na tem področju, te zadeve, naprej 
gledano, ne bodo ponavljale. 
 Še enkrat da se vrnem na to letalsko 
povezljivost. Mi si želimo, da Adria sama kot 
taka najde pot, seveda v okviru legalnih 
možnosti za to, da izboljša svoje poslovanje. 
Vse te diskusije, ki jih imamo danes in pa v 
preteklih dneh na temo Adrie, misli, da k temu 
ne prispevajo. To ne pomeni, da ne smemo o 
težki temi govoriti, ampak verjamem, da so 
težave take, da bomo težko po tej poti prišli do 
neke ustrezne rešitve. 
 Želim si pa, da bomo v primeru zadev, 
ki ne bodo šle v pravo smer, našli vsaj za tiste 
ključne zadeve rešitve. Tukaj pa proučujemo na 
strani države raznorazne variante, da bi ohranili 
tisto, kar ste prej povedali – takšnega ali 
drugačnega nacionalnega letalskega 
prevoznika. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Želite besedo? Hvala lepa.  
 Prehajamo na drugi krog vprašanj 
poslank in poslancev. 
 Besedo dobi Žan Mahnič, ki bo postavil 
vprašanje ministrici za pravosodje Andreji Katič. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik. 

Ministrica! 
 V začetku junija 2013 je bila podpisana 
skupna zaveza za izboljšanje stanja v sodstvu. 
Podpisali so jo tedanji predsednik Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije, tedanja 
predsednica Vlade Republike Slovenije in 
tedanji minister za pravosodje. V omenjeni 
skupni zavezi je bilo posebej poudarjeno, da 
morajo predsedniki sodišč ustvarjati kulturo 
odgovornosti in transparentnosti, ki vzbuja 
odprtost delovanja sodišč javnosti, s čimer bi se 
dvignilo tudi zaupanje javnosti v sodstvo. 
 Za izboljšanje zaupanja v sodstvo, 
neodvisnost, nepristranskost, odgovornost in 

kvaliteto sojenja lahko največ sodstvo stori 
samo. Ob tem ne moremo mimo dejstva, da je 
tudi na lestvici Justice Scoreboard 2019 
razvidno, da smo glede zaupanja v neodvisnost 
sodnikov še vedno pri dnu, glede investicij v 
sodstvo pa v samem vrhu. V zadnjem času je 
bilo kar nekaj zgodb v zvezi s stanjem v 
slovenskem sodstvu, ki mu zagotovo niso v 
ponos. 
 Pa da grem na konkreten primer – na 
portalu Nova24TV.si so bili objavljeni dokumenti, 
ki kažejo na primer pristranskosti pri primeru na 
celjskem okrožnem sodišču, kjer je predsednica 
Petra Giacomelli. Ta naj bi vplivala, da se primer 
prisilne poravnave treh podjetij proti papirnici 
Radeče preda Ustavnemu sodišču in tako zadrži 
izvršitev, medtem ko je v drugem podobnem 
primeru sodišče odločilo povsem drugače. Gre 
torej za primera z Okrožnega sodišča v Celju, 
tako imenovani prisilni poravnavi na predlog 
upnikov, ki pa imata dve diametralno nasprotni 
odločitvi. V prvem primeru so 9. marca 2017 
predlog prisilne poravnave proti dolžniku 
Radeče papir vložile družbe Interexpo Skupina, 
Strelski gaj in Strelski klub Central, vendar je 
sodišče ocenilo, da je zakonska ureditev 
instituta upniške prisilne poravnave neskladna z 
ustavo, saj naj bi ta zagotavljala nesorazmeren 
in nedopusten poseg dolžnikov v pravni položaj. 
Zato so s sklepom postopek ustavili z zahtevo 
za oceno ustavnosti, dokler ne odloči Ustavno 
sodišče. Upniki tako že dve leti trpijo večjo 
gospodarsko in poslovno škodo. To isto sodišče 
pa je 4. septembra 2018, se pravi leto in pol 
kasneje, v zadevi prisilne poravnave zoper 
dolžnika Valji, d. o. o., sklenilo povsem drugače. 
Na zahtevo predlagatelja prisilne poravnave 
podjetja Elements Skladi, d. o. o., je Okrožno 
sodišče v Celju sprejelo sklep o začetku 
postopka prisilne poravnave nad dolžnikom, in 
to z argumentacijo, da se je dolžnik strinjal z 
začetkom postopka. 
 To se pravi, po istem postopku, isto 
sodišče ravna drugače. V enem postopku marca 
2017 pošlje zadevo na Ustavno sodišče, ker 
menijo, da je v neskladju z ustavo, potem pa 
septembra naslednje leto po taistem členu, po 
taistem zakonu, po taistem predpisu, ki so ga 
uporabljali za primer papirnice Radeče, pa v 
primeru podjetja Elements Skladi odločijo. 
 Kako, gospa ministrica, je to mogoče? 
 Kaj naj si državljani mislijo o 
nepristranskem sodstvu v tem primeru? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik, gospod poslanec! 
 Napoved vprašanja je bila, da me boste 
povprašali glede ukrepov za zagotavljanje 
nepristranskosti sojenja in videza 
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nepristranskosti na okrožnih sodiščih, na primer 
na Okrožnem sodišče v Celju. 
 Sami ste vzpostavili konkreten primer, 
ki je bil predstavljen na televiziji Nova24TV.si ali 
spletnem mediju. Sama konkretnega primera ne 
poznam. Ministrstvo za pravosodje ima ob 
spoštovanju neodvisnosti sodstva določene 
pristojnosti, ki se tičejo nadzora nad sodno 
upravo, nadzora taks, administrativnega 
pregleda, ne pa vsebinsko. Služba za nadzor 
organizacije poslovanja sodišč že sama po sebi 
pove, kakšen je namen, vi pa sami izpostavljate 
konkretne primere. Če bi jih napovedali vnaprej, 
pa če so že končani, bi lahko mogoče 
podrobneje pojasnila, vendar pa, kakorkoli že, 
vedno sem povedala, da se kot ministrica za 
pravosodje o konkretnih primerih ne bom 
izrekala, razen o tistem, kar je v moji pristojnosti. 
– zdaj zopet govorimo tukaj, v Državnem zboru, 
o konkretnih primerih. Da pa javnost, takšna in 
drugačna, ki nas spremlja, ne bo prišla do 
napačnih zaključkov, bi pa povedala to, da 
midva lahko tukaj sedaj debatirava, ampak 
dokazi v postopku, ki so bili izpostavljeni tako v 
enem kot v drugem, nama niso znani, vsaj meni 
ne, ker kot ministrica za pravosodje nimam 
vpogleda v vsebinsko odločanje o posameznih 
zadevah, niti se za to konkretno zadevo nisem 
posebej zanimala, da bi lahko vedela, kaj piše v 
medijih, kaj govorijo na Novi24TV in podobno, 
zato težko to komentiram. Poudarila bi pa, da je 
po ustavni ureditvi sodstvo neodvisno, 
nepristransko, da lahko različni sodniki ob 
upoštevanju tudi različnih dokazov pridejo do 
različnih odločitev v bistveno podobni zadevi. 
 Konkretnega primera pa žal niti ne 
morem niti kot ministrica za pravosodje ne 
smem komentirati, če so še odprte zadeve. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

je bilo vprašanje splošno napisano, ampak to je 
še praksa naše poslanske skupine iz mandata, 
ko je ta parlament vodil gospod Janko Veber, on 
je namreč zavračal vsa ustna poslanska 
vprašanja, ki so temeljila na konkretnih primerih; 
bodisi kakšne lokalne ceste bodisi sodnih 
primerov in tako naprej, tako da se še od takrat 
napiše bolj splošno. 
 Gre za to, da je – pa ne samo ta 
primer, imamo že, recimo, zaključene zgodbe 
oziroma ne še čisto – na tem celjskem okrožnem 
sodišču. Vemo za primer TEŠ, odmrznitve 
premoženja odvetnika Mire Senice, obsodbe 
Janeza Janše na pogojno zaporno kazen zaradi 
nekega tvita, čeprav se porotnika sploh nista 
izjasnila o njegovi krivdi. In sedaj smo priča, da 
naj bi predsednica tega sodišča, gospa Petra 
Giacomelli, ki naj bi bila po nekaterih 
informacijah povezana s stranko SD, vplivala na 

to, kaj se bo zgodilo s papirnico Radeče. Se 
pravi, imamo člen zakona, po katerem se lahko 
začne prisilna poravnava, in celjsko okrožno 
sodišče to pošlje v presojo Ustavnemu sodišču, 
ker menijo, da je v neskladju z ustavo. Čez leto 
in pol pa začnejo prisilno poravnavo na podlagi 
tega istega člena, ki so ga poslali v presojo 
Ustavnemu sodišču. 
 Da vprašam drugače, če ne želite 
direktno na primeru: 
  Kako je mogoče, da neko sodišče v 
enem primeru odloči, da ne bo začelo prisilne 
poravnave, ker meni, da je člen zakona v 
neskladju z ustavo, leto in pol dni kasneje pa na 
podlagi tega istega člena, katerega so dali v 
presojo Ustavnemu sodišču, pa začnejo prisilno 
poravnavo? 
 Ni treba konkretno ta primer, ampak 
reciva, da je to nek splošen primer. Se pravi; za 
člen, ki je po njihovem v nasprotju z ustavo – 
enkrat ja, enkrat ne. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
ANDREJA KATIČ: Še enkrat povem, gre za 

konkretni primer, ki ga navajate. Kot ministrica 
za pravosodje nisem seznanjena s konkretnimi 
primeri in tudi nisem seznanjena z vsebino 
zahteve za oceno ustavnosti, gotovo pa ne s 
tem, kako poteka v posameznih primerih v Celju. 
Jaz vas razumem, spoštovani gospod poslanec 
SDS, da vedno, kadar vam katera odločitev 
sodišča ni všeč, to problematizirate. Žal sem 
temu priča, odkar sem ministrica za pravosodje, 
že velikokrat. Tudi tukaj zopet menim, da s tem, 
da poslanci komentirajo odprte postopke ali 
konkretne zadeve, posegajo v neodvisnost 
sodne veje oblasti. Vsaj tako je to razumeti, ker 
sama ne vem, ali je posamezen primer že 
zaključen. Vse, kar govorite, navajate, da ste o 
tem zasledili na televiziji ali na spletnem mediju 
Nova24TV.si in da tudi tukaj ali spletnem mediju, 
kakorkoli naj bi bilo. Verjetno je tudi na 
Novi24TV pisalo, da je ta sodnica blizu SD ali 
kakorkoli že. Jaz tega ne poznam, ne vem, 
zavračam te trditve, ampak še enkrat; kot 
ministrica za pravosodje o konkretnih zadevah 
ne bom govorila, jih ne bom komentirala, sploh, 
če so še odprte, če pa gre za samo ustavno 
pobudo, za presojo, bi morala pa pogledati, kaj 
je navedeno, da bi lahko tudi konkretneje na to 
odgovorila. Če bi vi v svoji napovedi vsaj 
približno nakazali, bi v tem času čez vikend 
zagotovo prebrala tudi vse, kar je bilo v zvezi s 
tem napisano na raznih spletih medijih, na 
raznih televizijah in tudi tisto, kar je meni kot tudi 
vam dostopno kot državljankam in državljanom v 
takšnih ali drugačnih primerih, da bi lahko tudi to 
komentirala.  
 Zaenkrat pa še enkrat ponavljam, da 
zavračam komentiranje v konkretnih zadevah. 
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Če bi vi konkretneje napovedali vprašanje, bi 
lahko mogoče odgovorila kaj več. Verjamem pa, 
vedno je, žal, tako, da na sodišču vse stranke 
niso zadovoljne z odločitvijo sodnika, da sodišče 
sodi na podlagi dokazov, da tukaj težko govorim 
o katerih dokazih, zakaj, kako je prišlo v 
posameznem primeru do odločitve. Najbolj pa je 
nezadovoljna tista stranka, ki ji ni bilo odločeno v 
njeno korist oziroma tako kot je sama želela. Iz 
tega potem tudi razumem to stranko, da tako ali 
drugače kritizira odločitev sodnika. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

nič drugače, ministrica, tudi če bi napisal 
konkretno ta primer, ker ste že sami rekli, da 
odprtih postopkov ne komentirate. Se pravi, bi 
zadevo še hitreje zaključili ali pa bi predsednik 
vaše stranke, ki je hkrati tudi predsednik tega 
državnega zbora, moje ustno poslansko 
vprašanje zavrnil.  
 V nasprotju z vami pa mislim, da je 
prav, da in poslanci in tudi drugi komentiramo 
odprte sodne postopke. V tujih državah je to 
običajna praksa. Še vedno mislim, da pri nas 
velja svoboda govora in nikjer nisem zasledil ne 
z ustavo ne z zakonom, da bi bilo predpisano, 
da poslanci ali kdo drug od zainteresirane 
javnosti ne smemo komentirati odprtih sodnih 
postopkov. To zgodbo sem zasledil, vprašal sem 
zato, ker je zadeva podprta z dokumenti, na 
katerih so glave od sodišča in podpis od, mislim 
da, predsednice tega sodišča. Če bi bila to kar 
neka zgodba, ne moreš na podlagi neke 
zgodbe, za katero ne veš, ali je resnična ali ne, 
postaviti ustnega poslanskega vprašanja. Če pa 
gre za zgodbo, kjer so objavljeni dokumenti, je 
pa pač drugače. 
 Mene samo zanima, kako je mogoče, 
da sodišče v dveh primerih na podlagi istega 
člena zakona v enem primeru ne odloči in pošlje 
ta člen v presojo Ustavnemu sodišču, leto in pol 
kasneje pa v drugem primeru ravno na podlagi 
tega člena, ki ga je poslalo v ustavno presojo in 
Ustavno sodišče še ni reklo svoje, kakor sem 
seznanjen, pa odloči. Če se poslanci o tem 
sprašujemo in če je to za nekatere pritisk na 
neodvisno sodno vejo oblasti, potem res ne 
vem. Ampak kot sem že dejal, sodstvo lahko 
samo največ stori za to, da bo dajalo in tudi ne 
samo dajalo, ampak da bo dejansko neodvisno 
in nepristransko. Seveda, kakor imaš dve 
stranki, nikoli ena ne bo zadovoljna z razsodbo. 
Je pa toliko večji problem, če drži, da je sodnica 
celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli 
politično okužena v smislu, da je politično 
opredeljena za neko določeno stranko in da v 
tem primeru, ko govorimo o papirnici Radeče, da 
se je odločila ravno zaradi svoje politične 

opredelitve. Jaz nimam s papirnico Radeče nič. 
Tudi s tem podjetjem, na podlagi katerega pa so 
Elements Skladi odločili, da lahko gre v prisilno 
poravnavo, nič. Vendar pa očitno zgodbe na 
celjskem sodišču povedo nekaj, da se je treba 
vprašati, kakšen vtis nepristranskosti daje 
sodnica Petra Giacomelli.  
 Zato predlagam, podpredsednik, da se 
o tem opravi razprava. Glede na to, da ne bo 
izglasovano, pa tudi bom pripravil pisno 
poslansko vprašanje, tako da se boste lahko o 
tem primeru podučili in da bomo lahko tudi videli, 
ali boste proti predsednici celjskega okrožnega 
sodišča Petri Giacomelli kakorkoli ukrepali.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 18. junija 2019, v okviru glasovanj.  
 Miha Kordiš bo postavil vprašanje 
ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo. 

 V prejšnjem mandatu smo v Levici 
serijo poslanskih vprašanj vašemu predhodniku, 
gospa Bratušek, na položaju ministra za 
infrastrukturo razkrili, da Slovenija ne izvaja 
nikakršnih ukrepov za odpravo energetske 
revščine, dasiravno je energetska revščina pri 
nas zelo velik problem. Imamo kar 40 % 
gospodinjstev, to je vseh gospodinjstev, ki živijo 
pod pragom energetske revščine. Zato smo 
sklicali nujno sejo, na kateri je bil med drugim 
sprejet tudi sklep, da naj Vlada v roku treh 
mesecev sprejme načrt porabe petih milijonov 
evrov, predvidenih za subvencioniranje ukrepov 
iz učinkovite porabe energije. V petih letih 
izvajanja programa namreč na tej postavki ni bil 
počrpan niti en cent. To je se je dogajalo tik, 
preden je vlada padla in zato sklep ni bil 
realiziran, ste pa vi, gospa Bratušek, podedovali 
to zatečeno stanje. Že na zaslišanju za 
ministrico smo vas soočili z vprašanjem, kaj 
boste naredili v zvezi s porabo teh sredstev in 
odpravo energetske revščine. Odgovorili ste, 
citiram: »Zakaj teh 5 milijonov, kot pravite 
zagotovljenih, ni porabljenih oziroma ni bilo 
porabljenih, iskreno v tem trenutku ne vem, bom 
preverila, ampak vsak evro, ki stvari na tem 
področju izboljša oziroma izboljšuje, bo, 
verjamem, bom sama naredila vse, da bo 
porabljen za namen.« Konec citata. Potem pa 
smo lahko marca letos v časopisih zasledili, da 5 
milijonov kohezijskih sredstev še vedno leži v 
predalih nepočrpanih. Vaše ministrstvo je hotelo 
ta projekt preložiti na Eko sklad, ta Eko sklad je 
spet prelagal odgovornost nazaj na ministrstvo. 
Zato vas prav prijazno, ker ste izrazili načelno 
pripravljenost za reševanje te problematike, 
sprašujem: 
 Ali ste zdaj razčistili s tem odnosom z 
Eko skladom? 
 Ali se je ta pingpong končal? Če se ni, 
zakaj se ni? 
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 Če se je, kar je tisto, kar me bolj 
zanima: 
 Kdo sedaj izvaja ukrepe odprave 
energetske revščine, ki se financirajo iz Eko 
sklada? 
 Za katere ukrepe gre? 
 Kakšna je dinamika o izvajanju ukrepov 
in porabe kohezijskih sredstev? 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospa ministrica, imate besedo za 
odgovor. 
 Izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najprej najlepša 

hvala za vprašanje. Lahko vam povem, da je to 
eden od projektov, s katerim se ukvarjam 
praktično od samega začetka svojega mandata. 
Zelo pomemben projekt, kljub temu da gre za 
relativno malo denarja. 
 Ja, lahko rečem, da smo zdaj našli 
skupni jezik, da bo Eko sklad izvajal in izpeljal te 
razpise. Treba je bilo zagotoviti nekaj dodatnih 
zaposlenih ne samo za to, ampak za stvari, ki jih 
Eko sklad izvaja. Niso bili v celoti uslišani, 
govorim o številu zaposlenih, ki so si jih želeli na 
Eko skladu, dobili so jih nekaj manj, ampak 
kakorkoli; ta projekt energetske revščine 
oziroma denarja naj bi zdaj šel v izvajanje in to 
še v letošnjem letu. Kaj vse spada lahko pod 
energetsko revščino, verjetno, gospod Kordiš, 
veste. Konkretno razpis še ni pripravljen, tako da 
vam lahko na eni od naslednjih sej, upam in 
verjamem, dam točen odgovor, kaj bodo tiste 
stvari, ki jih bomo skozi ta projekt, ki ga bo 
tehnično izpeljal Eko sklad, izpeljali. Moja želja, 
iskrena moja želja je, da se te stvari zgodijo čim 
prej, ampak včasih v državni ali pa javni upravi 
trajajo nekatere stvari dlje, kot bi si jih želeli. Nas 
pa tukaj priganja tudi ta okvir finančne 
perspektive, ker gre za evropska sredstva, in če 
bi se še prav dolgo obirali, bi lahko ostali tudi 
brez tega. Ne gre za veliko denarja, relativno 5 
milijonov ni tako malo, ampak ko govorimo o 
našem finančnem načrtu ali pa o evropskih 
sredstvih in naj bi šlo za 500 gospodinjstev z 
nizkimi prihodki za reševanje energetske 
revščine, kot smo že rekli, naj bo to zamenjava 
bojlerjev oziroma grelnikov tople vode, 
radiatorjev ali kaj drugega.  
 Še enkrat, konkretno prav naštete 
ukrepe pa, ko bodo res dejansko čisto 
pripravljeni – če dovolite.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Se zahvaljujem za odgovor. Če prav 
razumem, je torej zdaj tudi izvedbeni nosilec 

odprave energetske revščine Eko sklad in v ta 
namen ste mu zagotovili tudi določene dodatno 
zaposlitve. Dobro, v ta pa še v kakšen drug 
namen. In če prav razumem, naj bi bila ta 
sredstva počrpana oziroma porabljena do 
zaključka leta. Metoda porabe teh sredstev je 
pa, da bo šel ven razpis, potem se pa – kaj? 
Gospodinjstva prijavijo na ta razpis, pri tem, da 
čisto točne oblike ukrepov, za katere se bo ta 
denar namenil, še nimate. To je to. Ja? Okej. 
 V takem slučaju hvala za odgovor, pa 
pričakujem potem tisto dopolnitev do naslednje 
seje, ki ste jo omenili. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica … / oglašanje iz 
dvorane/ Gremo naprej. 
 Primož Siter bo postavil vprašanje 
ministrici za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti mag. Kseniji Klampfer.  
 Tudi vas prosim, da se opredelite, ali 
želite ustni odgovor ali pisni. 
 Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala, 

spoštovani predsedujoči. Kolegice in kolegi! 
 Kljub temu da se na prvi pogled zdi, da 
smo družbo spravili na eno raven, kjer smo 
moški in ženske enakopravni, enakopravno 
zastopani, temu v resnici ni tako. Če podrobneje 
pogledamo statistike, recimo podatke o 
kakovosti življenja, o trgu dela, o revščini, 
vidimo, da zeva tukaj velika vrzel in da je to 
nujno treba nasloviti in odpraviti. 
 Kar se revščine tiče, v Sloveniji imamo 
268 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine, 
večji del teh ljudi so ženske. Vsaka peta 
slovenska ženska živi pod pragom revščine, kar 
je zaskrbljujoča statistika. Kar se revščine tiče, 
pa so najbolj na udaru, najšibkejša skupina, 
ženske, starejše od 65 let. Potem podatki o trgu 
dela kažejo, da je kapitalizem do žensk še 
posebej neprizanesljiv, neizprosen. V Evropski 
uniji je stopnja zaposljivosti žensk bistveno 
manjša od zaposljivosti moških. Ženske ste v 
glavnem vključene v slabše plačane poklice v 
izobraževanju, zdravstvu, socialnem delu, v negi 
in tako naprej. Tudi v Slovenije je trend v zadnjih 
letih izrazito negativen. Plačna vrzel med 
spoloma je v letih od 2010 do 2017 narasla z 0,9 
na 8 odstotkov. Plačno vrzel med moškimi in 
ženskami je treba nujno in čim prej in čim bolj 
učinkovito odpraviti.  
 Na to dejstvo, na to problematiko so 
pred dobrim tednom opozorili tudi udeleženci 
konference Enako plačilo za enako delo in 
pravilno ugotovili, da nižje plače pomenijo tudi 
nižje pokojnine oziroma da neenakost danes 
pomeni neenakost jutri.  
 V zvezi s tem ministrico sprašujem in 
računam na odgovor na naslednji seji: 
 Kako si na ministrstvu razlagajo te 
podatke in kje vidijo vzroke za povečanje plačne 
vrzeli med spoloma v Sloveniji? 
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 S katerimi ukrepi in posegi v trg dela 
lahko Slovenija zagotovi večjo enakost med 
spoloma? 
 Kako komentirajo podatek, da je 
položaj žensk slabši v javnem sektorju?  
 Ali bodo tem podatkom sledili tudi 
ukrepi? 
 Na konec glede pokojnin. Glede na to, 
da je v spremembah pokojninske zakonodaje 
predvidena določitev odmernega odstotka za 40 
let dopolnjene pokojninske dobe za oba spola v 
enaki višini, torej 63 odstotkov: 
 Kako namerava ministrstvo nasloviti 
velike razlike med upokojenci in upokojenkami? 
 Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Boštjan Koražija bo postavil vprašanje 
ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Aleksandri Pivec. 
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovani, hvala za besedo. 
 Biotska raznovrstnost je tisto, kar dela 
Slovenijo posebno in tudi bogato v primerjavi z 
ostalimi državami v Evropski uniji oziroma po 
Evropi in tudi po svetu. Tudi na Ptuju se lahko 
pohvalimo s čudovito in bogato kulturno 
dediščino in tudi z okolico, ki nudi tudi naravna 
bogastva, ki jih pač vsakodnevno lahko 
občudujemo. Eno izmed takih je Ptujsko jezero 
in tudi različne vrste ptic, ki domujejo na 
Ptujskem jezeru ali ob Ptujskem jezeru – v teh 
stalnih vodah oziroma ob tekočih vodah. Imamo 
posebno čast, da imamo rečnega galeba, ki 
dejansko domuje samo na Ptujskem jezeru. Leta 
2017 smo imeli celo 835 parov teh rečnih 
galebov, žal pa je lansko leto aprila se zgodila ta 
naravna katastrofa za Ptuj. Zgodil se je množični 
pogin ptic na Ptujskem jezeru. V končnem 
poročilu Nacionalnega veterinarskega inštituta in 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin z dne 18. aprila 2018 so kot vzrok pogina 
izključene kužne bolezni živali in uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu. Ptice so 
poginile zaradi odpovedi vitalnih organov, ki pa 
je bila verjetno posledica zaužitja toksične snovi, 
je takrat sporočila Uprava za varno hrano, niso 
pa znali pojasniti, za katro strupeno snov je šlo. 
Poročilo vključuje tudi namero, ki jo je 24. maja 
2018 v odgovoru na poslansko vprašanje 
Andreju Čušu ponovila tudi Vlada Republike 
Slovenije, da se bodo o vzrokih o poginu 
posvetovali z domačini in tujimi strokovnjaki s 
področja okolja, ornitologije oziroma veterine. 
Zato me zanima:  
 Kaj je bil vzrok množičnega pogina ptic 
na Ptujskem polju in tudi jezeru v letu 2018? 
 Ali ste uspeli določiti vir kontaminacije? 
 Kako je povzročitelj onesnaženja, če 
ste ga uspeli določiti, odgovarjal za škodo, ki jo 
je povzročili? 

 Kakšne ukrepe ste sprejeli, da bi 
preprečili nadaljnje zastrupitve? Koliko je 
evidentiranih možnih drugih potencialnih virov 
zastrupitve? 
 Kakšne ukrepe ste odredili oziroma so 
potencialni onesnažitelji sami sprejeli, da bi 
minimalizirali možnosti podobnih zastrupitev, kot 
so se zgodili v lanskem letu 2018? 
 Pa tudi: 
 Kateri tuji inštitut oziroma kateri tudi 
strokovnjaki so bili vključeni v razjasnitev tega 
pogina ptic?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

besedo. Hvala za vprašanje. 
 Glede na to, da ste že sami navedli kar 
nekaj postopkov, ki so bili v vmesnem času 
izvedeni, vendar dovolite, da povem, kakšne 
preiskave so bile vse opravljene in kakšen je v 
bistvu trenutni zaključek vseh teh dognanj.  
 Res je, da je Uprava za varno hrano, 
veterino in varstvo rastlin takoj reagirala na 
pogin ptic na Ptujskem jezeru, kjer so bili odvzeti 
vzorci in opravljene številne virološke preiskave, 
da jih ne naštevam, na vse možne virusne 
povzročitelje bolezni pri pticah. Hkrati so bili 
odvzeti vzorci za bakteriološke preiskave, ki prav 
tako niso potrdile prisotnosti patogenih bakterij. 
S patoanatomskimi preiskavami je bila 
ugotovljena huda prizadetost srca in črevesja. 
Na podlagi nadaljnjih laboratorijskih rezultatov 
pa je bilo ugotovljeno, da je vzrok pogina 
odpoved vitalnih organov ptic, ki bi lahko bila 
povzročena z delovanjem toksične snovi. Torej 
opravile so se v nadaljevanju tudi toksikološke 
preiskave in to na več kot tisoč različnih 
kemijskih substanc. Od fitofarmacevtskih 
sredstev je bila v nizki koncentraciji ugotovljena 
le prisotnost aktivne snovi tembotrion, ki se 
uporablja sicer za zatiranje plevelov v koruzi, 
vendar pa dokazano ni akutno toksična za ptice. 
Torej so bili izključeni tudi vplivi kontaminacije z 
različnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, kot rečeno 
na več kot tisoč vzorcev, preizkušeni. 
 Ker smo v domačih laboratorijih izčrpali 
vse možnosti, ki so bile na voljo, so iz vseh 
raziskav sledile še edino ugotovitve, da je treba 
vključiti laboratorije v tujini. Vključeni so bili 
laboratoriji na Danskem, ki v prvih testih prav 
tako niso ugotovili ključnega vzroka. Za 
nadaljevanje testov s kemičnimi snovmi, ki bi jih 
lahko v nadaljevanju še eventualno izvedli, pa bi 
potrebovali zaradi primerjalnih testov večje 
število zdravih ptic, kar pomeni, da bi morali 
pobiti večje število zdravih ptic. Glede na to, da 
spadajo rečni galebi med ogrožene vrste, ki so 
tudi zaščitene, se je v dogovoru s predstavniki 
DOPPS potem na tej točki preiskava ustavilo. 
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Kajti bilo je v bistvu vprašanje, ali poseči v to, da 
se potem odvzamejo še zdrave ptice, da bi 
nadaljevali. Glede na to, da je bila verjetnost 
relativno majhna, kot sem omenila, je že tisoč 
različnih kemičnih substanc bilo preiskanih v 
Sloveniji. Torej, še vedno hranimo vse vzorce 
tistih ptic, ki so bile takrat prizadete, okužene. 
Vendar, kot rečeno, na točki, ko bi morali poseči 
v zdrave rečne galebe, je bilo nekako 
dogovorjeno, da se od tukaj naprej te preiskave 
zaenkrat ne izvede. 
 Kar se tiče nadaljevanja vprašanja 
kontaminacije na širše okolje, ki ste ga tudi 
naslovili. To pa sicer ni v naši pristojnosti, bi pa 
potem morali na okolje vprašati. Torej mi te 
vzorce, kot rečeno, hranimo in če bi bila še 
kakršnakoli možnost, da bi prišli do drugih 
rezultatov, bi seveda tudi nas to zanimalo. Ker 
pa ni bil ugotovljen vzrok, pa po tem vprašanju 
tudi ne moremo nadalje ukrepati, da bi 
eventualno kaznovali povzročitelje.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

besedo. 
 Imam samo še eno dodatno vprašanje: 
 Ali redni nadzor populacije ptic na 
Ptujskem jezeru in v okolici nakazuje na večje 
odstopanje od števila populacije pred dogodkom 
v letu 2018 in pri katerih vrstah? 
 Samo če še to v tej smeri. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospa ministrica, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Ne, večjih 

odstopanj od aprila 2018, kot rečeno, ni bilo 
zaznati. 
 Seveda pa se zadeve še naprej 
spremlja tudi zaradi tega, ker ni bil ugotovljen 
vzrok. Je tam večja koncentracija ali pa večja 
prisotnost odvzemanja vzorcev čisto v naključnih 
primerih, da bi eventualno tudi preprečili 
morebitni ponovni dogodek. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Marko Bandelli bo postavil vprašanje 
ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu. 
 Izvolite. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala, 

predsednik. Spoštovani minister! 
 Pretekli teden je v javnosti odmeval 
predlog interventnega zakona Vlade o odvzemu 
11 volkov in 200 rjavih medvedov iz narave. 
Interventni zakon je pripravilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, na Vlado pa ga je vložilo razsodno 

Ministrstvo za okolje in prostor. Glavni razlog za 
obravnavo predloga interventnega zakona po 
nujnem postopku so prenamnoženi volkovi in 
rjavi medvedi, ki so s svojo prisotnostjo v bližini 
pašnikov in bivališč povzročili ogrožanje 
prebivalstva in njihovega premoženja. Podatki 
nazorno kažejo, da so kmetje upravičeno 
zaskrbljeni zaradi spremenjenega načina 
obnašanja zveri in približevanja vasem oziroma 
človeku. Sprašujejo se, ali bodo morali zaradi 
napadov volkov na svojih pašnikih opustiti 
kmetovanje in pašnike prepustiti zaraščanju. 
Znano je, da so velike zveri, to so volk, rjavi 
medved in ris, pri nas zaščiteni z direktivo 
Evropske unije o habitatih. Politika EU torej 
omenjene velike zveri ščiti in je med drugim 
pomembna za ohranjanje vloge plenilcev v 
prehranjevalni verigi in ravnovesja v naravi. 
Tako lahko državni organi zveri le pod 
določenimi pogoji odvzamejo iz narave. To sta, 
denimo, ogrožanje javne varnosti in resna škoda 
na živinoreji. Zanimivo pa je, da je Upravno 
sodišče Republike Slovenije dve leti zapored 
razsodilo, da vsi pogoji za odstopanja, kot jih 
dovoljuje omenjena direktiva, prej niso bili 
izpolnjeni. Na tem mestu se mi poraja vprašanje: 
 Zakaj smo toliko časa čakali in 
dopustili, da so se medvedi in volkovi pri nas 
tako namnožili? 
 Kdo je v tem primeru tako zatajil? 
 Vlada odvzem zveri iz narave vsako 
leto ureja z odloki, a se odstrel prav zaradi 
odločitev Upravnega sodišča ni izvajal. Ob tem 
dodajam, da se niso namnožili le volkovi in 
medvedi, ampak tudi šakali na Krasu. Ti 
napadajo predvsem mlado in novorojeno 
drobnico in srnjad in povzročajo škodo na 
kmetijah in v gozdu. Glede na to, da so šakali v 
Sloveniji lovna in zavarovana vrsta, je za njihov 
odvzem iz narave prav tako potreben odlok. Do 
odstrela še danes ni prišlo, saj je leta 2016 
Ministrstvo za okolje in prostor pojasnilo, da 
mora pred tem ugotoviti število živali, spoznati 
njeno vedenje in določiti škodo. Na drugi strani 
pa se je Ministrstvo za kmetijstvo prizadevalo, 
da šakal ne bi bil več zaščiten. 
 Zanima me: 
 Ali se je na tem področju kaj 
premaknilo? 
 Kdaj lahko tudi prebivalci Krasa 
pričakujejo odstrel šakalov in se postavijo ob 
bok prebivalcem Notranjske? 
 Hvala za odgovor, minister. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 
 Izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Hvala za vprašanje. 

 Res je, zadnje dni imamo kar veliko 
diskusije na temo zveri. Osebno imam vedno, 
kadar je treba takšne odločitve sprejemati, težko 
srce. Namreč, zame je pomembno kot za 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  90  

okoljskega ministra, da imamo ugodno stanje 
vseh teh vrst, mislim, da smo na to lahko 
ponosni. Da smo do zdaj lahko ponosni tudi na 
to, da smo imeli zelo visoko toleranco lokalne 
skupnosti tako do medveda kot do volka. V 
preteklosti se je pa pač to zgodilo, da so odloki 
pred sodiščem padali in zato je bilo malo manj 
odstrela, populacija se je kar dobro namnožila in 
prihaja do vedno več stikov. Čeprav je v zadnjih 
letih škoda po medvedu in volku padala, pa je v 
letošnjem letu res prišlo do večjega povečanja, 
tudi do 100 %. 
 Ko pa govorimo o šakalu, je bil šakal pa 
zavarovan leta 1993, ampak šakal, za razliko od 
volka in medveda, je na Prilogi 5. Priloga 5 pa 
pomeni – za razliko od 4, kjer sta volk in medved 
–, da se ga lahko upravlja, da se odvzem lahko 
iz narave vrši tudi z upravljanjem. To z drugimi 
besedami pomeni, da se ga lahko uvrsti med 
lovno divjad in v tem trenutku je naše ministrstvo 
dalo v javno obravnavo uredbo, s katero črtamo 
šakala iz zavarovanih vrst. Ta uredba bo v javni 
razpravi do 12. julija. Kaj to pomeni kasneje, ko 
bo ta uredba sprejeta? To pomeni, da se bo s 
šakalom upravljalo z 10-letnimi načrti in potem z 
vsakoletnim načrtom. Pomembno pa je, da je to 
upravljanje takšno, da se vrste ne ogrozi. 
 Zdajšnje stanje šakala je v zelo 
ugodnem stanju. Zavod za varstvo narave je 
ugotovil, da je že zdavnaj stran od tega, da bi bil 
ogrožen, zato je tudi tak ukrep smiseln. Ampak, 
kot sem že povedal, tudi zdaj, ko se ga bo 
upravljalo na podlagi Zakona o lovstvu, se ga bo 
upravljalo tako, da se ga ne bo ogrozilo. Se 
pravi, da bo vrsta še vedno v ugodnem stanju, 
ampak se ga bo pa lahko odvzemalo iz narave. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Minister hvala, 

hvala za vaš odgovor. 
¸ Pozdravljam to odločitev in me tudi 
veseli, tudi glede na to, da se bo ta zadeva 
razširila na šakale. Veste, na Krasu je to kar 
velik, velik problem. Šakal je bil prav razlog, da 
so kmetje opustili svoje dejavnosti, drobnico so 
opuščali, svoje različne druge dejavnosti, ki smo 
jih tudi sofinancirali svoj čas. Mi smo tudi 
zahtevali, da se drobnica širi, ampak ta je bil 
prav eden od pogojev, zakaj niso se več 
odločevali za to. 
 Šakal kot tak, veste, ni nikoli bila 
ogrožena žival, nikoli tudi je ni bilo na Krasu. 
Tako kot niti medveda in niti volka. Se pravi, da 
tukaj smo naredili mi napako, ljudje. Zaščitili smo 
določene živali, katere prej nikoli niso in so se 
same med sabo urejevale, če tako rečemo. S to 
zaščito smo naredili samo to, da je s 400 
medvedov, kar prenese Slovenija, postalo tisoč. 
Zdaj gremo na odstrel. Z vsem spoštovanjem do 
vseh ljubiteljev živali, tudi mi smo ljubitelji živali, 

ampak, ne gre več tako naprej. To se pravi, da 
bo treba, če narava ne tega stori, moramo storiti 
mi, ker nam dela škodo; dela škodo in dela 
preplah med ljudmi, kar je še bolj pomembno. 
Zelo se bojimo, da ne bi prišlo do kakšnega 
hujšega napada na človeka ali pa na otroke. 
Tako pozdravljamo in upamo, da bo se to čim 
prej izvedlo. Hvala, minister. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Želite, gospod minister, besedo za 
dopolnitev odgovora? 
 Izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Ja, šakal je v Slovenijo prišel po 

naravni poti. Torej, ni se ga naseljevalo, ampak 
se je postopno širil. Na to širitev kažejo tudi, 
recimo, škodni primeri, ki jih, recimo, 2008, 2009 
nismo imeli. Potem 2013 je bilo tam nekje 2 tisoč 
evrov, zdaj je pa že 20 tisoč. 
 Tako res ta številčnost narašča in tudi 
škodni primeri, ampak kot sem rekel, po 
zakonodaji Evropske unije ga lahko prestavimo 
med lovno divjad, ki pa jo moramo tako 
upravljati, da ne ogrozimo njenega obstoja.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Jani Prednik bo postavil vprašanje 
ministru za finance dr. Andreju Bertonclju, ki je 
odsoten, ter ministrici za infrastrukturo mag. 
Alenki Bratušek. 
 Izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Predsednik, hvala za 

besedo. Spoštovana ministrica za infrastrukturo 
in vsi ostali ministri, kolegice in kolegi! 
 Ustavno sodišče je v zvezi s tretjo 
razvojno osjo v tem južnem delu severnega dela 
tretje razvojne osi odločilo tako, kot je. Moram 
reči, da sem seveda vesel, da je odločilo tako, 
kot je. Sedaj je jasno, da ni v bistvu več nobenih 
pravnih ovir oziroma pravnih pomislekov za 
gradnjo tega dela. Seveda je za začetek gradnje 
sicer treba urediti še gradbeno dokumentacijo, ki 
je podlaga za dokončno zaprtje te finančne 
konstrukcije. Finančna konstrukcija pa je 
podlaga za državno poroštvo, s katerim bo 
mogoče pridobiti ugodnejše financiranje 
projekta. Vsi vemo, da smo ogromno let izgubili 
okoli te tretje razvojne osi, pa to ni niti krivda 
nas, ki sedimo tu, v bistvu smo mi vsi sedaj s 
skupnimi močmi projekt potisnili do te zaključne 
faze. 
 Gospa ministrica, sprašujem vas: 
 Kakšne so predvidene aktivnosti za 
pripravo investicijsko-gradbene dokumentacije, s 
katero bo zaprta finančna konstrukcija in 
omogočena pridobitev državnega poroštva? 
 Ker je realizacija te tretje razvojne osi 
tesno povezana tudi s porabo javnih sredstev, 
ob tej priložnosti zastavljam tudi vprašanje 
ministru za finance, ki ga danes ni, pa bi prosil, 
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da mi ustno odgovori na naslednji seji. In sicer 
me zanima: 
 Ali in pod kakšnimi pogoji bo 
Ministrstvo za finance podprlo odobritev 
državnega poroštva za tretjo razvojno os? 
 Hvala za odgovore. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

Hvala tudi za vprašanje. 
 Ja, tudi sama sem vesela, da je 
Ustavno sodišče po tudi več urgencah 
Ministrstva za infrastrukturo prioritetno uspelo v 
približno enem letu rešiti to zadevo, in seveda 
sem vesela, da lahko tudi na tem južnem delu 
severnega dela tretje razvojne osi delamo 
naprej. 
 Kar se tiče zgornjega severnega dela, 
so že aktivnosti tekle do zdaj pospešeno. 
Pripravljen je investicijski program, s katerim na 
ministrstvu še nismo v celoti zadovoljni, zato 
smo od Darsa zahtevali določene popravke, 
ampak kakorkoli – dokument imamo na mizi in to 
je osnova, da se lahko začnemo pogovarjati 
konkretno o zagotavljanju denarja, ker tam notri 
so dokaj natančno zapisane ocene. In če pri 
projektu Divača–Koper tudi zame osebno ni 
nobenega dvoma, da se poroštvo, ki bo pocenilo 
dejansko zadolževanje, državi izplača, ker se 
celoten dolg tako ali tako všteva v sektor država, 
je pri Darsu nekoliko drugače. Dars je izven 
sektorja država, zato smo pri Darsovih poroštvih 
nekoliko bolj pazljivi, ampak zakon je pripravljen 
in verjamem – minister je zdaj na nekaj daljši 
službeni poti –, verjamem, da ko se vrne, bomo 
tudi pri poroštvenem zakonu naredili piko, ga 
boste dobili tukaj. Poroštveni zakon je eden za 
obe investiciji, ker gre za velike infrastrukturne 
projekte, in verjamem, da bomo vsi skupaj, tako 
kot ste prej povedali, ta projekt tudi naprej peljali 
v pravo smer. Zdaj tudi ni ovir, da na spodnjem 
delu te tretje razvojne osi, spodnjem delu 
severnega dela, ne peljemo stvari naprej, tako 
kot bi bilo treba; najprej s projektanti, potem tudi 
z zemljišči. Mislim, da se stvari odvijajo v pravo 
smer in, tako kot je bilo povedano, tako kot je 
bilo obljubljeno, naj bi se letos tudi dejansko 
gradnja te dolgo pričakovane in prepotrebne 
cestne povezave Koroške z Ljubljano tudi 
dejansko začela. Ne bo lahko. Vsi vemo, tudi to 
je zahtevna trasa, Dars pravi, da bo to eden 
zahtevnejših, če ne celo njihov najbolj zahteven 
projekt. 
 Se zavedamo, ampak verjamem, da 
stvari peljemo v pravo smer in res tudi zelo 
striktno bdimo nad to investicijo. Seveda, ko bo 
zakon tukaj, si želim, poroštveni zakon govorim, 
si želim čim širšo podporo tudi v Državnem 
zboru.  
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
 Izvolite.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Ministrica, hvala za te 

odgovore. 
 Kot ste sami dejali, poroštveni zakon bo 
prišel v Državni zbor in vesel sem, da bo prišel v 
Državni zbor, kajti že 25 let smo na načelni ravni 
vsi za to tretjo razvojno os, ceste pa še vedno ni. 
Vesel sem, da bo prišlo v Državni zbor, kjer se 
bo jasno pokazalo, kdo je za tretjo razvojno os in 
kdo ni. 
 Glede na to, da smo vsi za, pričakujem 
tudi soglasno podporo temu zakonu. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, ne želite nič dodati?  
 Naslednji je na vrsti Soniboj Knežak, ki 
bo postavil vprašanje ministru za finance dr. 
Andreju Bertonclju.  
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoči. 
 Imam nekaj vprašanj za ministra, za 
katere želim, da mi na naslednji seji poda ustni 
odgovor.  
 In sicer, ob nedavni predstavitvi 
proračunskih načrtov, ki smo jih imeli koalicijski 
poslanci na Brdu za prihodnje leto, je opaziti 
nadaljevanje trenda hitrega zniževanja 
državnega dolga ob hkratnem presežku 
državnega proračuna in že več let trajajoči 
gospodarski rasti, ki pa v realnosti celo preseže 
napovedi. Slovenija je že več let med 
najuspešnejšimi evropskimi državami tako po 
višini gospodarske rasti kot po hitrosti zniževanja 
dolga. Fiskalno pravilo od nas sicer terja 
proračunske presežke, njihovo uporabo, za 
zniževanje dolga. Jasno pa je, da se dolg 
bistveno hitreje znižuje z rastjo kot pa z uporabo 
proračunskih presežkov. Že več kot desetletje so 
največje žrtve take usmeritve sredstva za 
investicije, ki so bistveno manjša, kot bi lahko 
bila. Ob tem ne moremo zanikati, da imajo 
investicije pomemben vpliv na gospodarsko rast 
in zaposlenost. Fiskalno pravilo od nas sicer 
terja uravnotežen proračun, vendar pa nam 
omogoča vsaj nekaj fleksibilnosti in prepričan 
sem, da bi bilo smiselno bolj ambiciozno iskati 
manevrski prostor za zagotovitev sredstev za 
razvoj in investicije. Zato so vprašanja, ki jih 
naslavljam na ministra, naslednja:  
 Ali ste naklonjeni pobudi po nekoliko 
počasnejšem zniževanju dolga v zameno za 
povišanje investicijskih sredstev? 
 Drugič: 
 Ali boste v prihajajočem predlogu 
proračuna predlagali povišanje sredstev za 
investicije? 
 In zadnje: 
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 Če sredstev za investicije ne 
nameravate iskati v okviru počasnejšega 
zniževanja dolga, kakšne so po vašem mnenju 
alternative? 
 Naj spomnim, da na vseh področjih, pa 
najsibo od starostnikov, graditve domov 
starejših, ne nazadnje izpolnjevanje standardov 
s tega področja – vse imamo, načrte imamo, 
nimamo pa sredstev. Zato tudi ta razmislek, da 
za kakšen procent upočasnimo zniževanje tega. 
Drugače smo pa med najuspešnejšimi. 
Povprečje sedemindvajseterice je 80 %, mi v 
letošnjem letu naj bi imeli 66. 
 Za vaš odgovor, minister, se že v 
naprej zahvaljujem. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Ustni odgovor boste prejeli na naslednji 
seji, tako kot ste to želeli.  
 Luka Mesec bo postavil vprašanje 
ministru za kulturo mag. Zoranu Pozniču.  
 Izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo. 

Lep pozdrav, gospod minister.  
 Premier Marjan Šarec je kmalu po 
nastopu mandata v jeseni 2018 rekel takole, 
državna podjetja ali podjetja v delni državni lasti 
je pozval, naj razmislijo, ali želja po dobičku 
upravičuje strpnost do nestrpnosti. Ciljal je 
seveda na oglase teh podjetij v nekaterih 
skrajno desničarskih medijih in portalih in ni mu 
jih bilo treba navajati, ker so se v bistvu javili kar 
sami, kateri so bili, predvsem smo govorili 
seveda o Novi24 in o reviji Demokracija. Oba sta 
tesno povezana s stranko SDS, znana pa 
potem, da širita sovraštvo, nestrpnost, 
polresnice, neresnice, obrekovanja, trače in tako 
naprej. Skratka, to je dejavnost teh medijev.  
 Od tega poziva premiera, da naj 
državna podjetja ali pa podjetja v delni državni 
lasti ne financirajo teh medijev, pa smo pred 
kratkim prišli do tega, da jih financira direktno 
država. Namreč, na rednem letnem razpisu 
Ministrstva za kulturo za sofinanciranje 
programskih vsebin medijev v letu 2019 sta tako 
revija Demokracija kot Nova24 dobili zajetna 
sredstva; Demokracija nekaj čez 20 tisoč evrov, 
Nova24 nekaj preko 21 tisoč evrov, kar je zgolj 
tisočaka manj kot na primer Delo. Skratka, v 
družbi časopisov Dnevnik, Delo, Gorenjski glas, 
založb kot je LUD Literatura, Beletrine in tako 
naprej, imamo vmes ta dva medija, ki sta dobila 
znatna sredstva, sta med najvišjimi prejemniki. 
Redki so dobili preko 20 tisoč; onadva sta. 
 Sam sem bil najprej prepričan, ko sem 
to videl, da sta prijavila kakšen poseben projekt. 
Ampak, recimo, Nova24 ni prijavila posebnega 
projekta, kjer bi se malo izvzeli iz njihove 
osrednje dejavnosti, ampak je prijavila pač kar 
dejavnost, projekt z naslovom Novice iz 
Slovenije. Novice iz Slovenije, pa so; glejte, v 
ciljih javnega razpisa je takole. Imate, recimo 
prvi cilj: »zagotavljanje uresničevanja pravice do 

javnega obveščanja in javnosti do 
obveščenosti«. Pogledamo, kaj je danes najbolj 
brana novica na tem portalu. To je novica z 
naslovom: Noro. Ustanovljena je nova levičarska 
ideološka policija za pregon novinarjev! Pa 
sprašujem, kje je tukaj pravica javnosti do 
obveščenosti? Drugič, imamo med kriteriji 
utrjevanje pravne države. Najbolj komentirana 
novica danes je – veste, kaj na Novi24? Neke 
fotografije te sodnice, ki so jo pretepli v 
Mariboru, pa zdajle že na urgenci z zlomi 
lobanje in obraznih kosti in rok, oni pa 
spodbujajo nek ekshibicionizem z objavljanjem 
slik. 
 Zanima me, gospod minister: 
 Kje je tukaj javni interes? 
 Kaj je razlog, da ministrstvo take … / 
izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 
 Izvolite.  
 
MAG. ZORAN POZNIČ: Hvala za vprašanje. 

Pozdrav vsem še prisotnim! 
 Takole nekako, te frustracije v resnici 
zelo dobro razumem, pa vendar je vseeno treba 
povedati, da pri medijskem zakonu, takšnem, kot 
je, v resnici velja za vse in je zelo na široko 
zastavljen. Moram pa poudariti, da v tem 
primeru ne gre za financiranje medija kot 
takšnega, ampak gre za financiranje projekta. 
Projekt Novice iz Slovenije, takšen, kot je bil 
prijavljen, pač po vseh merilih strokovne 
komisije, ki je posvetovalno telo ministra in je 
sestavljeno iz strokovnjakov s področja medijev 
in tudi drugih z mediji povezanih področij, je 
odločilo, kot je. Tako je prijava projekta v tem 
konkretnem primeru šla glede na podane 
informacije v vlogi – seveda je bil tudi potem cel 
projekt ocenjen po zakonsko določenih kriterijih.  
 Tako vse, kar pa sledi, je pa to, da 
lahko potem skozi elevacijski proces, skozi 
pregled letnih poročil, in če bodo ugotovljena 
kakršnakoli odstopanja od prijavljene kakovosti 
in obsega projekta, ima Ministrstvo za kulturo 
podlago, da razdre pogodbo in zahteva 
povrnitev sredstev.  
 Moram pa opozoriti, da je ta razpis, o 
katerem je govora, recimo samo v zadnjih 10, 11 
letih razdelil raznim medijem s področja tiskanih 
medijev, elektronskih medijev, radijskih 
programov, televizijskih programov več kot 7 in 
pol milijonov evrov. Seveda tudi nam ni vse 
všeč, kako so stvari potekale in ravno zato sedaj 
v zelo kratkem dajemo v javno razpravo, da tako 
rečem, nadgrajen popravljen ta medijski zakon, 
ki pa ubira, da tako rečem, in v resnici prilagaja 
našo medijsko krajino v resnici izzivom in 
tehnologiji 21. stoletja.  
 Sami tudi dobro veste, da smo konec 
minulega tedna dobili še eno opozorilo iz Sveta 
Evrope, ki izraža skrb nad nekaznovanjem 
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sovražnega govora v naši državi, tako da imamo 
resne probleme na tem področju. Tako 
predvidevam in upam, da tudi skozi javno 
razpravo o popravkih v nadgradnji novega 
medijskega zakona v poletnih mesecih – javna 
razprava bo trajala dva meseca –, da pridemo 
skupaj. Moram reči, da so te popravke 
popravljali največji strokovnjaki s tega področja v 
naši republiki, in upam, da na jesen pridemo do 
res relevantnega predloga tega zakona. Toliko.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Mislim, da mi nimamo samo problema z 
nesankcioniranjem sovražnega govora, problem 
imamo z odkritim državnim podpiranjem 
sovražnega govora. Medij, o katerem govorimo, 
je podprt s strani vašega ministrstva. Medij, o 
katerem govorimo, se pravi Nova 24, je podprt s 
strani številnih podjetij v delni ali pa večinski 
državni lasti. Ta medij ni sovražen od včeraj, ta 
medij je že ves čas tračaril, blatil vse okrog 
sebe, širil polresnice, neresnice, razdvajal 
javnost in tako naprej. Ne razumem, kakšna je to 
strokovna komisija, ki po merilih, kot so 
kakovost, izvirnost, komunikativnost, aktualnost 
avtorske objave – to je bilo največ vredno, 44 
točk –, lahko takemu mediju pripiše, da je 
primeren pač za sofinanciranje ali pa za državno 
podporo. 
 Tudi zanima me, gospod minister: 
 Kjer lahko vidimo ta točkovnik? 
 Iskal sem po internetu, pa niso dostopni 
točkovniki, da bi videl, kako točno in zakaj se je 
komisija na tem primeru tako odločila. Sicer pa 
me zanima, in to je dopolnitev vprašanja glede 
na to, kar ste povedali; se pravi, da ste tudi vi za 
ostrejše postopanje proti sovražnemu govoru in 
da je komisija tukaj eklatantno ravnala proti vaši 
politični presoji: 
 Ali ste to komisijo razrešili oziroma jo 
nameravate razrešiti? 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite.  
 
MAG. ZORAN POZNIČ: Hvala.  

 Še enkrat. Ne nagrajujemo ali ne 
financiramo medije, ampak projekt, ki se prijavi 
na razpis. Ti projekti gredo v desetine različnih 
medijev in za vse veljajo enaka pravila. Ne 
moremo na eni subjektivni ravni zdaj ločevati, 
kaj nam je všeč in kaj nam ni. To ni interes 
verjetno nobene demokratične družbe. 
 Še enkrat pa, kar se tiče strokovne 
komisije; strokovna komisija je posvetovalno telo 

ministra in če minister ne zaupa tem 
strokovnjakom, komu pa potem naj. 
 Še enkrat tudi ponavljam, da je pa v 
pripravi temeljita prenova, v resnici je predlog 
bolj kot ne pripravljen, ki bo v temeljih 
spremenila razmerja znotraj uravnavanja, da 
tako rečem, medijske krajine. To je toliko, kot 
lahko sedajle povem in zagotovim. Tako še 
enkrat, ni namen … Ne sprejemam očitka, da 
Ministrstvo za kulturo financira sovražni govor, 
ampak v resnici ravno obratno; z vsemi sredstvi, 
z vsemi močni, z vso svojo ekspertizo, z vsemi 
svojimi strokovnimi ekspertizami, deli se v 
resnici trudimo, da ta razraščajoči trend s to 
dopolnjeno zakonodajo seveda ne samo 
omilimo, ne samo prepovemo, ker intenca ni 
prepovedovati, ampak uravnavati, da bolj 
opolnomočimo cehovska združenja, vsa 
novinarska združenja v Republiki Sloveniji, da 
tudi oni začnejo, seveda s pomočjo tudi 
Ministrstva za kulturo, na nek način uravnavati 
razmerja znotraj svojega ceha v smislu, kaj je 
dobro, kaj je napačno in tako naprej. 
 Teh ukrepov je veliko, ampak to je 
verjetno ena daljša debata nekje drugje, če že 
drugače ne, v javni razpravi čez poletje. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog, da Državni zbor na 
naslednji seji opravi razpravo odgovorov. 
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo 

še enkrat. 
 Gospod minister, nikoli nisem govoril o 
mediju kot takem, ampak govorim o konkretnem 
projektu Nova 24, ki je bil prijavljen na razpis 
Ministrstva za kulturo. Projekt se imenuje Novice 
iz Slovenije. Prej sem vam že bral nekatere 
naslove teh novic, recimo: Za širjenje proti 
imigrantske multikulti propagande med mladimi v 
Sloveniji se ni bati. Prva novica. Druga novica, 
Ta ga pa nese, je članek o pijani voznici. Potem 
imamo članek, včeraj je bil prvi članek, kjer tej 
sodnici, ki so jo pretepli v Mariboru in ima zlome 
lobanje, obraznih kosti in tako naprej, podtikajo 
ljubimca in tračarijo, da jo je pretepel mož in tako 
naprej. Zato sem vas spraševal. To je pač 
projekt, ki ste ga podprli. To so njihove novice iz 
Slovenije. Zato sem vas spraševal, kje so tukaj 
notri utrjevanje pravne in socialne države kot 
merilo, kje je tukaj notri zagotavljanje 
uresničevanja pravice do javnega obveščanja in 
obveščenosti, kar je merilo razpisa. Če je 
strokovna komisija, kot pravite, pač presodila, da 
to sodi v ta okvir, mislim, da je treba to strokovno 
komisijo razrešiti. 
 Glede na to, da od ministra nisem dobil 
zadovoljivih pojasnil, predlagam, da se o tem 
resno pogovorimo v Državnem zboru; pač, kako 
bomo postopali z državno podporo medijem, 
medijskim projektom, ki so eksplicitno sovražni, 
katerih glavna dejavnost je blatenje, 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  94  

obrekovanje, širjenje neresnic, polresnic, strahu 
in sovraštva, kot sta Nova 24 in Demokracija. In 
kako bomo postopali glede tega.  
 Za konec bom pa dodal, da vse skupaj 
mi še najbolj smrdi po tem, da ste jim odobrili 
financiranje samo zato, da bi imeli mir pred njimi. 
Ker ko gledam ta razpored, praktično nobenega 
rumenega medija niste podprli, z izjemo Nova 24 
in Demokracije. Ve se, pod katero stranko 
spadata, in ve se, s kakšnimi izgovori se včasih 
tej stranki pogleda skozi prste.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 18. junija 2019, v okviru glasovanj. 
 Prehajamo na zadnjega prijavljenega. 
Mag. Andrej Rajh bo postavil vprašanje ministru 
za zdravje Alešu Šabedru. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

spoštovani predsedujoči. 
 Za nas, v SAB, predstavlja zdravstvo 
eno izmed prioritet in sem spada seveda tudi 
ureditev kvalitete stavbnega fonda slovenskih 
bolnišnic in zdravstvenih domov. Že januarja 
sem v okviru poslanskega vprašanja, ki sem ga 
zastavil tedanjemu ministru za zdravje, opozoril, 
da v številnih slovenskih bolnišnicah in 
zdravstvenih domovih sistem hlajenja ni 
ustrezno urejen. Spomnil sem na takratni 
urgentni poziv zdravnikov iz UKC Maribor o 
nevzdržnih bivanjskih in delovnih razmerah v 
naši drugi največji slovenski bolnišnici, saj so 
temperature v določenih sobah, predvsem 
kirurški stolpnici, na področju ginekologije, 
infektologije in v operacijskih dvoranah presegle 
30 stopinj Celzija in več. 
 Vročine so pred vrati in strah 
zaposlenih in bolnikov je seveda upravičen. 
Ministra sem tedaj vprašal, v kakšni fazi so 
projekti sanacije. Minister mi je odgovoril, da 
tako UKC Maribor kot UKC Ljubljana nista bila 
grajena s centralno klimatsko napravo in sta 
seveda potrebna celovite prenove, kar stane. 
 Zavedam se, da je zagotavljanje 
sredstev velik problem in da bo vsa potrebna 
sredstva za izvedbo teh ukrepov nemogoče 
zagotoviti naenkrat, vendar pa me vseeno 
zanima: 
 Ali ministrstvo kaj na tem področju 
dela? 
 Osebno sem zasledil v medijih 
določene zapise, da UKC Maribor izvaja 
določene ukrepe klimatizacije določenih 
prostorov. Ob tem bi pa opozoril, da za potrebe 
energetske sanacije – energetska sanacija ne 
vsebuje projekte hlajenja – pa kljub temu so na 
razpolago sredstva Eko sklada. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 

 Izvolite.  
 
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo, hvala za 

vprašanje, spoštovani gospod poslanec. 
 Kakor je bilo že tudi pojasnjeno, stanje 
v slovenskih bolnišnicah na področju 
klimatiziranja oziroma hlajenja je od bolnišnice 
do bolnišnice seveda različen, predvsem zato, 
ker se število objektov posamezne bolnišnice 
razlikuje in ker so ti objekti tudi različno stari. Pri 
vseh novejših objektih, grajenih v zadnjem 
desetletju ali pa v zadnjih desetletjih, je bilo 
celovito načrtovano in izvedeno tako, da je 
drugačen sistem klimatizacije, upoštevanje 
stanja tehnike na tem področju v času, ko so bili 
zgrajeni. Prav tako je bila klimatizacija urejena v 
vseh objektih, kjer se je izvedla energetska 
prenova ali rekonstrukcija oziroma adaptacija 
objektov. 
 V skladu z veljavno zakonodajo je 
uporabnik in upravljavec bolnišničnih objektov 
bolnišnica, ki je dolžna gospodariti z objekti in jih 
tudi investicijsko vzdrževati. V navedeno je 
vključeno tudi izvajanje ustreznih ukrepov na 
področju klimatiziranja oziroma ohlajevanja 
objektov. Po informacijah, ki so nam jih 
bolnišnice posredovale, bolnišnice k temu tako 
tudi pristopajo in v svojih finančnih načrtih letno 
zagotavljajo sredstva za vzdrževanje obstoječih 
klimatskih naprav, zamenjavo in tudi nabavo 
dodatnih naprav. Ne trdimo, da smo s tem 
stanjem seveda zadovoljni, ker ni zadovoljujoče. 
Predvsem v večjih bolnišnicah, torej v obeh 
kliničnih centrih, kjer je objektov več in so objekti 
tudi stari oziroma so različnih starosti, je ta 
problematika večja in se tudi ureja. Vendar tudi z 
vsemi investicijami v obeh UKC v zadnjih 
desetletjih in za tiste, ki se izvajajo, velja, da 
vključujejo in bodo tudi naprej vključevali 
klimatizacijo. 
 Ministrstvo je dne 12. februarja prejelo 
dokument identifikacije investicijskega projekta 
za investicijski projekt Ureditev hladilnih razmer 
v UKC Maribor – sanacija/zamenjava hladilnih 
agregatov, sanacija oziroma zamenjava hladilnih 
agregatov s pripadajočimi hladilnimi stolpi v UKC 
Maribor. Iz posredovanega dokumenta izhaja, 
da znašajo ocenjene vrednosti investicije 1 
milijon 594 tisoč 104 evre z DDV in da so za 
izvedbo investicije predvidena sredstva 
ministrstva v višini 1 milijon 243 tisoč 401 evro. 
V proračunu ministrstva za leto 2019 ni 
zagotovljenih sredstev za izvedbo predlagane 
investicije, smo pa investicijo uvrstili med 
prioritete za izvedbo v letu 2020. 
 Ministrstvo za zdravje intenzivno izvaja 
tudi aktivnosti in črpa evropska sredstva v okviru 
operacij, ki jih pripravljamo na javne pozive 
Ministrstva za infrastrukturo, vezane na 
energetske sanacije bolnišnic. Sofinanciranje iz 
Kohezijskega sklada je bilo odobreno za 
energetske sanacije dvema bolnišnicama, to sta 
bolnišnica Trbovlje in pa bolnišnica Novo mesto. 
V splošnih bolnišnicah Celje in Jesenice je 
predvidena objava javnih naročil pred koncem 
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poletja, jeseni bomo pripravili še nadaljnje 
operacije, za katere intenzivno iščemo interes za 
izvedbo operacij po modelu energetskega 
pogodbeništva. UKC Maribor je na naše 
povabilo v letu 2015, to je mogoče samo v vašo 
informacijo, k posredovanju potreb za 
energetsko sanacijo odgovoril, da v projektu ne 
bo sodeloval. 
 Do sedaj subvencij Eko sklada nismo 
koristili, ker smo operacije pripravljali za 
sofinanciranje z EU sredstvi. Bomo pa v 
prihodnje pregledali, ali bi bilo mogoče kakšno 
investicijo izvesti tudi s pomočjo subvencij Eko 
sklada, na primer, kot je zamenjava oken v 
bolnišnicah ali druge energetske sanacije. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Ne želite besede.  
 Predsedniku Vlade, ministricam in 
ministrom ter generalnemu sekretarju Vlade se 
zahvaljujem za podane odgovore. 
  
 S tem prekinjam prvo točko dnevnega 
reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 18. junija 2019, 
ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o 
predlaganih sklepih. 
  
 Prekinjam tudi 9. sejo Državnega 
zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala 
lepa. 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 17. 
JUNIJA 2019 OB 20.29 IN SE JE 
NADALJEVALA 18. JUNIJA 2019 OB 9. URI.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci, gospe in gospodje! 
 Začenjam z nadaljevanjem 9. seje 
Državnega zbora.  
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: 
Nataša Sukič, Violeta Tomić, Predrag Baković 
do 11. ure, Janja Sluga od 12.30 do 16. ure, 
Zmago Jelinčič Plemeniti, Aljaž Kovačič do 16. 
ure, Iva Dimic od 13. do 16. ure, Jernej Vrtovec 
od 9. ure do 10.30, Matej Tonin od 12.30 do 
15.30, Blaž Pavlin od 12.30 do 14.30, Boštjan 
Koražija do 11. ure, Marko Bandelli do 13. ure, 
Milan Brglez in Igor Zorčič do 12. ure. 
 
 Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
PREPREČEVANJU DELA IN 
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO PO 
SKRAJŠANEM POSTOPKU. 

 Zakon je v obravnavo Državnemu 
zboru predložila Vlada. Za dopolnilno 
obrazložitev predloga zakona prosim državnega 
sekretarja gospoda Tilna Božiča. 
 Izvolite. 
 

TILEN BOŽIČ: Spoštovani predsednik, hvala za 

besedo. Spoštovane poslanke, poslanci in ostali!  
 Predlog spremembe Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ima 
v bistvu samo en ključni cilj, in sicer da se 
uskladi z direktivo, ki je ukinila zaračunavanje 
nadomestil in provizij potrošnikov, ko pride do 
brezgotovinskega plačila. Kako se to konkretno 
odraža oziroma se bo odražalo v praksi? Gre za 
vrednotnice, ki se za pridobitev plačujejo, zato 
da se s tem v zvezi tudi plačajo ustrezni 
prispevki, in v tem primeru se v zakonu črta ena 
izmed alinej, ki predvideva, da je to breme 
zavezanca za plačilo. Se pravi, v tem primeru bo 
breme prešlo na državo. Treba je povedati, da 
se to v praksi že izvaja, in sicer na podlagi tega, 
da se direktiva uporablja neposredno, kar 
pomeni, da že nekaj časa velja, da UJP, ki ta 
plačila procesira, to tudi bremeni, se pravi, 
plačilo prispevkov gre že zdaj v breme države na 
podlagi možnosti, da se neposredno uporablja 
direktiva. Zaradi tega gre dejansko zgolj za 
uskladitev stanja, ki je bilo vzpostavljeno s tem, 
kar ta direktiva predvideva. Najlepša hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Pristojno delovno telo je Odbor za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide. Besedo 
predajam podpredsednici gospe Mojci Žnidarič. 
 Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. Lep pozdrav prav vsem! 
 Odbor za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide je kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o spremembah 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 
črno, 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 odbor obravnaval na podlagi 142. 
člena Poslovnika Državnega zbora. Odboru je 
bilo posredovano naslednje gradivo, objavljeno 
na spletnih straneh Državnega zbora: predlog 
zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe in 
mnenje Komisije Državnega sveta za socialno 
varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Pri delu 
odbora so sodelovali predstavnik predlagatelja, 
predstavnica Zakonodajno-pravne službe in 
predstavnik omenjene komisije Državnega 
sveta. V poslovniškem roku ni bilo vloženih 
amandmajev. 
 Predstavnik predlagatelja je na kratko 
predstavil predlog zakona, predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog 
zakona preučila z vidika njegove skladnosti z 
ustavo, pravnim redom in z 
zakonodajnotehničnega vidika, pa je povedala, 
da nimajo pripomb. Odbor je prejel tudi mnenje 
Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, 
delo, zdravstvo in invalide, ki podpira 
predlagane spremembe. Komisija je bila 
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seznanjena, da gre za formalizacijo v praksi že 
izvedene spremembe, saj je pristojno ministrstvo 
na urad za javna plačila takoj ob uveljavitvi 
direktive EU dalo pobudo, da se provizij 
potrošnikom za brezgotovinska plačila 
vrednotnic s plačilnimi karticami v skladu z 
določili navedene direktive ne zaračunava več. 
 Ker k predlogu zakona na matičnem 
delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, 
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide Državnemu zboru predlaga, da Predlog 
zakona o spremembah Zakona o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno sprejme v 
predloženem besedilu. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa podpredsednica, za predstavitev.  
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. Kot prvi ima besedo 
gospod Soniboj Knežak, Poslanska skupina 
Socialnih demokratov.  
 Izvolite.  
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsednik. Spoštovane kolegice, kolegi! 
 Poslanska skupina Socialnih 
demokratov vseskozi podpira ukrepe Vlade in 
pristojnega ministrstva, ki prispevajo k 
zmanjševanju dela na črno. V preteklosti smo že 
podprli sistemske ukrepe, ki so vključevali 
povečan nadzor inšpekcijskih služb in spodbude 
za delodajalce ter delavce, da delo izvajajo v 
legalnih oblikah, s čimer seveda prispevajo svoj 
delež davkov in prispevkov v proračun, iz 
katerega se zagotavlja denar za javne investicije 
in storitve ter socialno varnost vsem državljanom 
in državljankam Republike Slovenije. Kot 
spodbudo za posameznike, ki opravljajo osebno 
dopolnilno delo, smo podprli tudi uvedbo 
vrednotnice.  
 Predlagani zakon o spremembah 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 
črno prinaša zgolj eno vsebinsko spremembo, ki 
pa je potrebna zaradi uskladitve zakona z 
zakonodajo s finančnega področja, ki se 
spreminja zaradi izvajanja evropske direktive o 
plačilnih storitvah na notranjem trgu. Evropska 
unija je namreč s sprejetjem direktive 
prepovedala prejemnikom plačil zaračunavanje 
nadomestil in provizij za brezgotovinska plačila, 
ki jih potrošniki opravijo z uporabo plačilne ali 
kreditne kartice. Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno določa, da mora stroške 
plačilnega prometa za plačilo socialnih 
prispevkov plačati zavarovanec. Zakon tudi 
omogoča, da posameznik plača socialne 
prispevke za izvajanje osebnega dopolnilnega 
dela z vrednotnico, s plačilno kartico preko 
elektronskega sistema, ki ga zagotavlja Uprava 
Republike Slovenije za javna plačila. Do sedaj je 
zakon določal, da mora stroške plačila 
vrednotnice za osebno dopolnilno delo s plačilno 
kartico plačati posameznik. S to spremembo 
zakona ukinjamo zaračunavanje teh nadomestil 

in provizij posameznikom, ki plačujejo socialne 
prispevke za osebno dopolnilno delo z 
vrednotnico preko spleta. 
 Socialni demokrati bomo predlagane 
spremembe zakona podprli, ker ukinjajo stroške 
plačila vrednotnice preko spleta, s čimer 
posameznike, ki opravljajo osebno dopolnilno 
delo, še dodatno spodbudimo k legalnemu 
izvajanju dopolnilnega dela in v končni fazi tudi 
plačila socialnih prispevkov.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa Mojca Žnidarič v imenu 
Poslanske skupine Stranke Modernega centra.  
 Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Lep pozdrav 

vsem še enkrat! Spoštovane in spoštovani!  
 Delo in zaposlovanje na črno prinašata 
številne negativne učinke, ki jih posamezniki, ki 
se ujamejo v pasti neprijavljenega dela, po 
navadi prepozno prepoznajo. Zato je vloga 
države pri preprečevanju dela na črno še toliko 
bolj pomembna. Zavest ljudi o negativnih plateh 
dela na črno in o problematiki sive ekonomije se 
je v zadnjem desetletju spremenila po naši oceni 
v pozitivni smeri vedno večjega zavedanja, da 
se delo na črno ne izplača. S tem smo lahko 
sicer zadovoljni, še vedno pa ima država, 
predvsem njena izvršilna veja oblasti nalogo, da 
ves čas kontinuirano spremlja to področje in po 
potrebi predlaga ustrezne oziroma dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili učinkovito spopadanje 
z delom na črno. Od leta 2015 naprej je v veljavi 
tudi sistem vrednotnic oziroma osebno 
dopolnilno delo, ki je v pomembnem delu 
spodbudilo zakonito opravljanje del, saj so se 
prav dela, ki sodijo pod to kategorijo del, 
najpogosteje opravljala na črno. Z uveljavitvijo 
načela vsako delo šteje se je v okviru vrednotnic 
uvedlo plačilo prispevkov izvajalcev osebnega 
dopolnilnega dela za pokojninsko in zdravstveno 
zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni.  
 Kljub nekaterim pomislekom, ki so se v 
javnosti porajali ob sprejetju sistema vrednotnic, 
je danes ta sistem relativno utečen in se pri 
njegovem izvajanju ne soočamo z večjimi 
težavami, ki bi terjale nujne spremembe veljavne 
ureditve osebnega dopolnilnega dela. Z 
današnjo novelo pa se ukinja zaračunavanje 
nadomestil in provizij potrošnikom za 
brezgotovinska plačila vrednotnic s plačilnimi 
karticami, na kar nas napotuje evropska 
direktiva. Gre sicer za formalizacijo v praksi že 
izvedene spremembe, saj Urad za javna plačila 
že od uveljavitve direktive naprej provizij 
potrošnikom za brezgotovinska plačila 
vrednotnic ne zaračunava več. Brezgotovinski 
nakupi vrednotnic se torej opravljajo brez plačil 
provizij. 
 S tem se v Poslanski skupini SMC 
strinjamo in bomo predlog zakona podprli. 
Hvala.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Besedo predajam gospe Ivi Dimic, 
Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski 
demokrati.  
 Gospa Iva Dimic, mikrofon je v celoti 
vaš.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani predsednik 

Državnega zbora, hvala lepa za besedo. Lep 
pozdrav vsem! 
 Zakon, ki ga obravnavamo, je 
predvsem tehnični zakon in se usklajuje z 
dejanskim stanjem, ko se provizije ob plačilu s 
kartico ne smejo zaračunavati uporabnikom. Ob 
tem naj omenim, da v Novi Sloveniji 
zagovarjamo, da je najboljši način 
preprečevanja dela na črno zagotoviti 
zaposlenim višje neto plače in pokojnine. Sive 
ekonomije ne bomo izkoreninili z vedno novimi 
davki in kaznimi, ampak s spodbudno politiko, ki 
bo delovala v smer, da se nikomur ne bo 
splačalo delati na črno. Nizki davki, višje neto 
plače in ločena družinska in socialna politika, to 
je rešitev. Že leta 2011 je bil zaradi takratnega 
zakona, ki je nastal v Pahorjevi vladi pod 
ministrom Svetlikom, v Sloveniji referendum o 
malem delu, rešitve, ki bi ljudem omogočala 
dostojno preživetje, pa ni. Vsi nadaljnji zakoni 
tudi pod ministrovanjem Anje Kopač Mrak niso 
odpravljali slabih razmer na trgu dela. Še več, bil 
je tudi pomislek omejevanja sosedske pomoči – 
neustrezna urejenost sezonskega dela oziroma 
kratkotrajno delo na kmetijah, pomoč v 
gospodinjstvu, čiščenje stanovanj, varovanje 
otrok, prevajanje.  
 In ker je bila rešitev z dvigom neto 
plače zaposlenih prelahek način, so se leta 2014 
uvedle tako imenovane vrednotnice za osebno 
dopolnilno delo. Vrednotnice zaradi 
zakompliciranih birokratskih postopkov niso 
zaživele in so fiasko vlade Mira Cerarja in 
ministrice Mrakove. V Novi Sloveniji se 
sprašujemo, koliko časa bo še preteklo, preden 
bodo zakoni razumljivi in enostavni in bodo ljudi 
spodbujali, da bodo delali ter s svojim delom tudi 
preživeli. Vrednotnice tega ne prinašajo.  
 V Novi Sloveniji bomo zaradi tehničnih 
ovir zakon podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za predstavitev stališča.  
 Gospod Vojko Starović, besedo imate v 
imenu Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek, izvolite.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsedujoči. Spoštovani! 
 Namen spremembe Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je 
uskladitev nacionalne zakonodaje z direktivo 
Evropske unije. Kljub temu da je poseg v 
zakonodajo s področja dela in zaposlovanja na 
črno minimalen, je prav, da se ob tem 
dotaknemo problematike sive ekonomije. Velik 

del nje namreč predstavlja tudi delo in 
zaposlovanje na črno. Delo na črno je pojav 
kompleksne narave, ki ga je težko opredeliti z 
eno samo definicijo. Glavni vzroki tega pojava 
so izboljšanje socialnega položaja 
posameznikov, nižji stroški dela, izogibanje 
davkom, povečanje stopnje brezposelnosti in 
tudi upad zaupanja v državne institucije. 
Posledice dela in zaposlovanja na črno niso 
zanemarljive, saj to vpliva na vse ljudi. Prvič: 
država izgublja proračunska sredstva na račun 
tistih posameznikov, ki ne prispevajo v državno 
blagajno, iz katere se potem financirajo socialne 
in zdravstvene storitve, pokojnine in druge 
storitve v javnem interesu. Drugič: osebe, ki 
svojo dejavnost opravljajo zakonito, morajo 
zaradi manjšega priliva sredstev v blagajno 
prispevati toliko več, da se temelji socialne 
države sploh lahko ohranjajo. Negativne 
posledice zaposlovanja in dela na črno čutijo 
tudi tisti, ki delo na črno opravljajo kot dopolnilno 
dejavnost. Na ta način si ustvarjajo možnost 
izgube svoje zakonite zaposlitve, zaradi dodatne 
obremenitve pogosto zbolevajo in od zadaj 
imamo potem bolniški stalež.  
 Tiste osebe, ki delo na črno izvajajo kot 
edino obliko zaposlitve, niso niti zavarovane niti 
zakonsko zaščitene, ne prejemajo plačane 
odsotnosti zaradi bolniškega staleža, delodajalci 
pa ne upoštevajo pravil, določenih v sistemskem 
Zakonu o delovnih razmerjih. Takšni delavci so 
velikokrat še dodatno izkoriščani. Največkrat so 
v delo na črno vpletene šibkejše skupine 
posameznikov, to so brezposelni, 
samozaposleni in študentje. Zakaj? Za 
delodajalce storitev s črnega trga pač pomeni 
nižjo ceno in hitrejše usluge, za delojemalce pa 
zaslužek, ki ga drugače ne bi imeli. Delo na črno 
je torej problem, s katerim se srečujejo tako 
rekoč vse države. Ni pa možno krivde pripisati 
izključno državi. Veliko je namreč odvisno od 
splošne zavesti ljudi in individualnega odnosa 
posameznikov do problema.  
 Zaradi vseh naštetih razlogov bomo v 
Poslanski skupini SAB predlog spremembe 
zakona podprli. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vašo predstavitev.  
 Gospod Jurij Lep v imenu Poslanske 
skupine Demokratične stranke upokojencev 
Slovenije.  
 Izvolite. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, predsednik. 

Državni sekretar, kolegice in kolegi!  
 Zgolj formalistična ali drugače rečeno 
tehnična sprememba Zakona o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno je povezana z 
evropsko zakonodajo o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu. Ta prepoveduje zaračunavanje 
nadomestil in provizij za brezgotovinska plačila, 
ki jih potrošniki opravijo z uporabo plačilnih 
kartic. Vsebina predloga zakona se nanaša na 
ukinitev plačevanja provizije oziroma 
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nadomestila pri brezgotovinskem nakupu 
vrednotnice. Ta je pogoj za legalno opravljanje 
osebnega dopolnilnega dela. Vrednotnico 
namreč kupi bodisi naročnik osebnih del bodisi 
zavarovanec sam, odvisno, za kakšne vrste del 
gre.  
 S potrditvijo tega predloga zakona 
bomo zgolj formalizirali v praksi že izvedene 
spremembe, saj je pristojno ministrstvo na Urad 
za javna plačila takoj ob uveljavitvi konkretne 
evropske direktive posredovalo pobudo, da se 
provizije potrošnikom za brezgotovinska plačila 
vrednotnic s plačilnimi karticami ne 
zaračunavajo več. Prepoved zaračunavanja je 
namreč nastopila že s 13. 1. 2018.  
 Poslanska skupina Desus bo predlog 
seveda soglasno podprla. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Marijan Pojbič v imenu 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke.  
 Izvolite. 
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Spoštovani!  

 Zakon o spremembah Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
bomo v Slovenski demokratski stranki podprli. V 
Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke ugotavljamo, da je namen predloga 
zakona uskladitev pravil spletnega plačevanja 
vrednotnic z Direktivo 2015/2366/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 11. 
2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu v 
zvezi s prepovedjo zaračunavanja nadomestil in 
provizij za brezgotovinska plačila, ki jih 
potrošniki opravijo z uporabo plačilnih kartic. Na 
podlagi zapisanega se predlaga črtanje do sedaj 
veljavnega tretjega odstavka 15. člena Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki 
določa, da stroški brezgotovinskih plačil v 
povezavi s plačilom vrednotnice izrecno 
bremenijo imetnike plačilnih kartic, ki nastopajo v 
vlogi stranke oziroma uporabnika posameznih 
storitev oziroma dajatev. S predlagano 
spremembo zakonodaje se ukinja 
zaračunavanje nadomestil in provizij 
potrošnikom za brezgotovinska plačila 
vrednotnic s plačilnimi karticami.  
 Kot sem uvodoma že povedal, bomo v 
Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke spremembo zakona podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vašo predstavitev. 
 Kot zadnja imate besedo, gospa Nina 
Maurovič, Poslanska skupina Liste Marjana 
Šarca. Izvolite. 
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane in spoštovani! 
 Danes obravnavamo Predlog zakona o 
spremembah Zakona o preprečevanju 
zaposlovanja in dela na črno. Čeprav gre v 

tokratnem predlogu zakona le za minimalne 
popravke, ki temeljijo na uskladitvi predpisov v 
naši zakonodaji, je vseeno potrebno poudariti, 
kako pomemben je ta zakon. Skozi čas se je po 
vseh državah sveta čisto po tiho in sprva 
skorajda neopazno med nami razširila siva 
ekonomija, ki je postala del življenja 
posameznikov. Siva ekonomija in delo na črno 
sta se kot navidezna rešilna bilka pojavila 
brezposelnim posameznikom in tudi 
posameznikom, katerih dohodek ni bil zadosten 
za preživetje, ter se tako razširila v vse pore 
današnje družbe. Porast dela in zaposlovanja na 
črno se praviloma zgodi v času gospodarske 
krize, saj se takrat ob nizkih prihodkih in vse 
večji inflaciji življenjskih potrebščin ljudje 
poslužujejo številnih del, ki jim nudijo dodaten 
zaslužek.  
 Delo in zaposlovanje na črno ima nekaj 
definicij. Mednarodna organizacija dela je kot 
prva definirala zaposlovanje na črno kot 
zaposlitev, ki ni v skladu z zahtevami 
nacionalnega prava, regulacijami le-tega ter s 
pravno prakso. V Sloveniji imamo delo na črno 
zakonsko definirano v zakonu, ki ga danes 
obravnavamo. Glede na zakon je zaposlovanje 
na črno takrat, ko delodajalec in delavec 
skleneta pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo 
vrsto pogodbe, ki je osnova za opravljanje dela, 
vendar se posameznika ne prijavi v zdravstveno 
ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Zaposlovanje na črno je tudi takrat, ko 
delodajalec zaposli osebo brez državljanstva in 
brez zakonsko določenih dovoljenj. S takšnimi 
težavami se soočajo države po vsem svetu, saj 
sta delo in zaposlovanje na črno prisotna 
praktično povsod. Glavna razlika med državami 
je, da se vsaka država posebej in na različne 
načine sooča s to problematiko, saj je soočanje 
z njo odvisno tudi od vzroka. Pri samem 
preprečevanju dela na črno ima precejšnjo vlogo 
država kot zakonodajalec in nadzornik. 
 Da je delo in zaposlovanje na črno v 
državi dobro regulirano, je pomembno, saj vpliva 
na vse ljudi v državi, kljub temu da se marsikdo 
ne zaveda njegovih posledic. Pomembna 
posledica takšnega dela in zaposlovanja so 
manj delovnih mest in zaposlitev, manj možnosti 
za podjetnike, delo brez socialne varnosti, 
slabitev pokojninske in zdravstvene blagajne, 
utaja davkov in prispevkov in tako dalje. Prav 
tako je potrebno poudariti, da se iz prispevkov v 
državno blagajno financirajo socialne in druge 
storitve v javnem interesu, kot so šolstvo, 
zdravstvo, porodniške, otroški dodatki in tako 
dalje. Pri zaposlovanju na črno ni prispevkov v 
državno blagajno, zato morajo ostali zaposleni 
vanjo prispevati toliko več, da se temelji socialne 
države ohranjajo in vzdržujejo. Delo na črno pa 
nima posledic zgolj na državni proračun, ampak 
tudi na delavce, saj nimajo obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, niso zavarovani za 
primer nezgode pri delu, pogoji dela so 
nenadzorovani in pogosto slabši in težji, 
podvrženi so večjemu tveganju za izgubo dela, 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  99  

so brez pravice do odpravnine, letnega dopusta, 
regresa, regresa za prehrano, povrnitve potnih 
stroškov, opravljeno delo pa se ne upošteva za 
delovno dobo in se ne upošteva za pokojnino.  
 Iz vseh zgoraj naštetih razlogov v 
Poslanski skupini Liste Marjana Šarca menimo, 
da mora država z namenom izboljšanja pogojev 
delavcev in skrbi za državljane težiti k čim nižji 
stopnji dela in zaposlovanja na črno. 
Omejevanju le-tega služi zakon, ki ga imamo 
pred sabo, in vse dopolnitve tega zakona, ki ga 
še dodatno izboljšujejo, so dobrodošle. Zato 
bomo predlog zakona podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 S tem smo zaključili predstavitve stališč 
poslanskih skupin. 
 Ker k predlogu zakona matično delovno 
telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker 
amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, 
zaključujemo drugo obravnavo predloga zakona. 
Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 11. točki 
dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOZNIKIH V 
OKVIRU REDNEGA POSTOPKA.  

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila skupina 76 poslank in poslancev s 
prvopodpisanima gospodom Borisom 
Doblekarjem in gospo Janjo Sluga. Za 
dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem 
besedo predstavniku predlagatelja gospodu 
Borisu Doblekarju. 
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala za 

besedo. Spoštovani predsednik, spoštovane 
poslanke in poslanci! 
 Moram reči, da sem izjemno 
zadovoljen, da smo skupaj, torej opozicija in 
koalicija, pripeljali ta zakon o voznikih do 
stopnje, ko je že tik pred tem, da bo tudi potrjen. 
Mi smo s tem predlogom sprememb in 
dopolnitev poskušali zagotoviti predvsem 
operativnim gasilcem in vsem ostalim službam 
civilne zaščite prav tako, potem na predlog 
Vlade tudi policiji, da bo operativna 
pripravljenost gasilcev in vseh ostalih 24 ur na 
dan in da bodo lažje prišli do dovoljena za 
vožnjo svojih specialnih vozil. Za vožnjo teh vozil 
je potrebna kategorija B oziroma kategorija C1, 
mi pa bomo s tem zakonom omogočili vsem, da 
bodo z dodatnim usposabljanjem na Upravi za 
zaščito in reševanje pridobili posebno 
dovoljenje, ki bo ekvivalent kategoriji C1 in bodo 
lahko ta vozila potem tudi vozili. Seveda smo s 
predlogom tudi zagotovili, da bodo lahko gasilci 

in vsi ostali z veljavnim opravljenim zdravniškim 
pregledom potem šli na to dodatno 
izobraževanje. Tudi tukaj smo jim šli naproti. To 
je bil predlog Gasilske zveze Slovenije in so bili 
navdušeni nad tem predlogom.  
 S tem predlogom sprememb in 
dopolnitev smo se dotaknili tudi nekaterih drugih 
zadev, predvsem opravljanja zdravniških 
pregledov po izgubi vozniškega dovoljenja, kar 
pomeni, da odpravljamo krajevno pristojnost za 
opravljanje zdravniških pregledov. Ker so imeli 
kandidati po izgubi vozniškega dovoljenja zaradi 
čakalnih vrst in ostalih težav probleme, smo 
sedaj to tegobo odpravili, tako da bo moč 
opravljati te zdravniške preglede tudi izven kraja 
svojega bivanja. Vemo, da je samo dobrih deset 
zdravnikov takih, ki opravljajo te preglede. 
Moram reči, da so te glavne, bistvene zadeve, ki 
smo jih vključili, tisto, kar si je želela Gasilska 
zveza in kar so si želeli operativni gasilci, gorski 
reševalci, jamarski reševalci, podvodne 
reševalne službe in na koncu koncev tudi 
policisti. Treba je še poudariti, da bo opravljanje 
dodatnega usposabljanja prav posebej 
namenjeno za vožnjo teh specialnih vozil, tako 
da bodo kandidati, ki bodo to dovoljenje pridobili, 
tudi dejansko zelo dobro usposobljeni za vožnjo 
teh vozil, kar prej, ko so v avtošoli sicer delali 
kategorijo C1, niso bili. To dovoljenje bo potem 
veljalo pet let, na pet let pa se bo to dovoljenje 
tudi podaljševalo.  
 Moram reči še enkrat, da bomo s tem 
predlogom spremembe zakona naredili dobro 
delo, veliko delo za vse te ljudi, ki nas dnevno 
rešujejo in skrbijo za našo varnost, nas torej 
rešujejo. Moramo reči, da smo jim lahko vedno 
tudi zelo hvaležni. Še enkrat hvala lepa tudi 
sopredlagateljici poslanki Janji Sluga, ki se je v 
imenu koalicije sestajala z menoj in smo potem 
skupaj ta predlog oblikovali do te mere, da bo 
tudi sprejet. Prav tako je bila razprava zelo 
dobra v Državnem svetu in brez glasu proti je 
tudi Državni svet sprejel naš predlog. Toliko z 
moje strani. Upam, da bo še kakšen zakon na 
tak način, s tako veliko podporo tudi v prihodnje 
sprejet. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za dopolnilno obrazložitev. 
 Pristojno matično delovno telo je Odbor 
za infrastrukturo, okolje in prostor. Besedo 
predajam podpredsedniku mag. Andreju Rajhu. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

gospod predsednik. Spoštovani vsi prisotni! 
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je na 9. seji 5. junija kot matično delovno 
telo obravnaval Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o voznikih, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo po rednem 
postopku predložila skupina poslank in 
poslancev s prvopodpisanima Borisom 
Doblekarjem in Janjo Sluga. V imenu 
predlagatelja sta poslanka Janja Sluga in 
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poslanec Boris Doblekar poudarila, da je ključni 
cilj predlaganega zakona prostovoljnim gasilskim 
enotam omogočiti večjo operativno 
pripravljenost v primeru nesreč. Predlog zakona 
bo tako omogočil, da lahko tudi manjša gasilska 
vozila kategorije C1 ter manjša gasilska vozila 
kategorije B vozijo operativni gasilci, ki bodo 
imeli vozniško dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil kategorije B in veljavno potrdilo o 
usposobljenosti za vožnjo teh vozil. Pri tem bi ta 
izjema veljala le za čas opravljanja gasilske 
službe in zgolj na območju Republike Slovenije, 
razen če ta ne bo sklenila bilateralnih 
sporazumov z državami, kjer veljajo podobne 
izjeme, kot je to na primer v Avstriji ali Nemčiji.  
 Predlagana izjema bo tako izboljšala 
operativno pripravljenost gasilcev ob pogoju, da 
pristojno ministrstvo natančno predpiše program 
usposabljanja, ki mora biti po vzoru Slovenske 
vojske in v skladu z usmeritvijo Gasilske zveze 
Slovenije strogo prilagojen potrebam gasilcev v 
okviru pristojnosti Uprave za zaščito in reševanje 
in njenih obstoječih evidenc v okviru 
informacijskega sistema Vulkan. Zaradi načela 
enakosti pred zakonom se enaka izjema ureja 
tako za prostovoljne kot za poklicne gasilce, 
voznike reševalnih in specialnih vozil za 
izvajanje nujne medicinske pomoči in 
intervencijskih vozil civilne zaščite, gorske, 
jamarske ter podvodne reševalne službe na 
ravni države in mobilne enote ekološkega 
laboratorija, katerih največja dovoljena masa 
presega 3500 kilogramov.  
 Državna sekretarka na Ministrstvu za 
infrastrukturo mag. Nina Mauhler je poudarila, 
da Vlada podpira temeljni cilj, ki ga zasleduje 
predlog zakona. V zvezi z rešitvami, s katerimi 
se določajo izjeme pri vožnji manjših gasilskih 
vozil, reševalnih vozil in intervencijskih vozil 
civilne zaščite, pa predlaga, da se med izjeme 
uvrsti tudi vozila policije, namenjena izvajanju 
operativnih nalog policije. V zvezi s predlagano 
rešitvijo, da bi Uprava za zaščito in reševanje 
izvajala program usposabljanja in preverjanja 
usposobljenosti voznikov za vožnjo navedenih 
motornih vozil, je posebej izpostavila mnenje 
Vlade, da bo imel predlog zakona posledice za 
državni proračun in druga javna finančna 
sredstva, saj ta namreč ne razpolaga z 
zadostnim številom strokovno usposobljenega 
kadra za izvajanje teh nalog. Prav tako za ta 
namen trenutno nima zagotovljenih 
organizacijskih in prostorskih pogojev. Podporo 
predlogu zakona sta podali tudi Komisija 
Državnega sveta za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj ter Gasilska zaveza Slovenije.  
 V kratki razpravi je bila s strani 
razpravljavcev izražena podpora predlogu 
zakona, izraženo pa je bilo nestrinjanje s 
predlogom Vlade, da naj bi postopek izbire 
izvajalca programa usposabljanja in preverjanja 
usposobljenosti voznikov vodila Javna agencija 
za varnost prometa in da bi tovrstno 
izobraževanje preko te agencije prevzele šole 
vožnje, ki tovrstnih vozil ne posedujejo. 

Poudarjeno je bilo tudi, da usposabljanje sicer 
ne bo povsem brezplačno in na stroške države, 
da pa bodo stroški neprimerno nižji, kot so za 
pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije C1. 
S tem v zvezi tudi ne bodo nastale večje 
finančne posledice za državni proračun.  
 Po opravljeni razpravi je odbor sprejel 
vse vložene amandmaje poslanskih skupin 
predlagateljic predloga zakona in v skladu s 128. 
členom Poslovnika Državnega zbora glasoval še 
o vseh členih predloga zakona skupaj in jih 
sprejel. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

predstavitev, gospod podpredsednik.  
 Besedo dajem še predstavnici Vlade 
državni sekretarki gospe Nini Mauhler. 
 Izvolite. 
 
NINA MAUHLER: Hvala za besedo. Spoštovani 

predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! 
 Dovolite mi, da podam kratko stališče 
Vlade Republike Slovenije do predloga zakona, 
ki ga pravkar obravnavamo. Vlada Republike 
Slovenije v celoti podpira temeljni cilj, ki ga 
zasleduje dopolnjen Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, 
to je določitev pogojev za vožnjo manjših 
gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in 
intervencijskih vozil civilne zaščite. Vlada 
Republike Slovenije tako podpira vse poglavitne 
rešitve, kot so: določitev, da so v ukrep 
prepovedi ponovnega vpisa v register šol vožnje 
oziroma zaposlitve strokovnega vodje šole 
vožnje, ki je bil zaposlen v izbrisani šoli vožnje, 
zajete vse težje nepravilnosti, določene v tretjem 
odstavku 20. člena Zakona o voznikih; ukinitev 
krajevne pristojnosti za opravljanje kontrolnih 
zdravstvenih pregledov; zavrnitev začasno 
odvzetega vozniškega dovoljenja; odložitev 
izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja ter izbris določenega števila 
kazenskih točk; ukinitev roka veljavnosti 
zdravniškega spričevala o opravljenem 
kontrolnem zdravstvenem pregledu; določitev, 
da posebna zdravstvena komisija po 
opravljenem zdravstvenem pregledu izda 
zdravniško spričevalo o telesni in duševni 
zmožnosti kandidata za voznika ali imetnika 
vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil z 
obrazloženim mnenjem; črtanje pogoja vozniških 
izkušenj za vožnjo vozil s prednostjo višjih 
kategorij vozil, določenega v 102. členu Zakona 
o pravilih cestnega prometa.  
 Skladno z besedilom dopolnjenega 
predloga novele Zakona o voznikih se tako 
določa, da bo potrdilo o usposobljenosti za 
vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, 
reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne 
zaščite izdano osebi, ki ni voznik začetnik, ki ima 
veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil kategorije B, ki bo uspešno opravila 
program usposabljanja in preverjanja 
usposobljenosti za vožnjo vozil, pri čemer pa 
mora biti program usposabljanja primerljiv s 
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programom usposabljanja za pridobitev 
vozniškega dovoljenja za vožnjo motornega 
vozila kategorije C1, in je telesno in duševno 
zmožna za vožnjo motornega vozila, za vožnjo 
katerega se bo usposabljala. Program 
usposabljanja in preverjanja usposobljenosti 
voznikov za vožnjo vozil bo, kot je bilo danes že 
povedano, izvajala Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, slednja pa bo tudi 
izdajala potrdila o opravljenem programu 
usposabljanja in preverjanja usposobljenosti 
voznikov ter vodila evidenco o opravljenem 
programu usposabljanja in preverjanja 
usposobljenosti ter izdanih potrdil o 
usposobljenosti vozil.  
 V zvezi z vsemi nalogami, ki jih na 
podlagi dopolnjenega predloga novele Zakona o 
voznikih prevzema Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, Vlada Republike 
Slovenije posebej poudarja, da bo ta predlagana 
rešitev lahko imela posledice za državni 
proračun in druga javnofinančna sredstva, saj v 
tem trenutku Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje za izvajanje teh predlaganih 
nalog žal ne razpolaga z zadostnim številom 
strokovno usposobljenega kadra ter trenutno 
tudi nima zagotovljenih organizacijskih in 
prostorskih pogojev za delo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa državna sekretarka, za vaše stališče. 
 Ker je Državni zbor na 7. seji opravil 
splošno razpravo o predlogu zakona, 
predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. 
Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu 
zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo 
obravnavo predloga zakona. Glasovanje o 
predlogu zakona bomo v skladu s časovnim 
potekom seje zbora opravili danes v okviru 
glasovanj, pol ure po prekinjeni 11. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ENERGETSKEGA ZAKONA V 
OKVIRU REDNEGA POSTOPKA.  

 Zakon je v obravnavo zboru predložila 
Vlada in zato predajam besedo predstavnici ali 
predstavniku Vlade. Vidim, da želi govoriti mag. 
Bojan Kumer.  
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KUMER: Hvala, gospod 

predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! 
 Pred vami je Predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona. Sprejetje te zakonske novele je 
pomembno tako za državo kot za državljane kot 
tudi za končne odjemalce električne energije in 
zemeljskega plina. Razlogov za sprejetje novele 
je več, še posebej pomembno pa je v tem 

trenutku to, da Evropska komisija Sloveniji očita 
nepravilen prenos dveh direktiv, to je Direktive o 
energetski učinkovitosti stavb in Direktive o 
energetski učinkovitosti. S to novelo prav to 
odpravljamo. Zakon je potrebno uskladiti tudi 
zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije iz leta 2016 in zaradi uskladitve s 
Smernicami o državni pomoči za varstvo okolja 
in energijo za obdobje 2014–2020. Poleg tega 
pa predlog novele vsebuje še druge ravno tako 
pomembne spremembe, s katerimi se 
odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri 
izvajanju trenutno veljavnega Energetskega 
zakona, oziroma anomalije, ki jih je potrebno 
odpraviti tako v korist trga kot v korist 
odjemalcev ter ostalih udeležencev 
energetskega trga. Predlog novele daje tudi 
zakonske podlage za marsikatero izboljšavo 
obstoječih sistemov.  
 Zakon, ki je danes pred vami, vsebuje 
določbe, za katere Vlada verjame, da so dobre 
in strokovno utemeljene. Dovolite, da v uvodu 
nekaj njih na kratko izpostavim. Na področju 
električne energije in zemeljskega plina se briše 
pojem redni cenik, s čimer bo Agenciji za 
energijo omogočeno, da bo lahko vodila 
primerjavo vseh cenikov dobaviteljev in ne samo 
rednih cenikov, kot je to določeno sedaj. Izrecno 
se izpostavi, da je zavajajoč in nepošten način 
prodaje električne energije in zemeljskega plina 
prepovedan tudi preko posrednikov, s čimer 
bodo dobavitelji spodbujeni k poštenemu načinu 
odprodaje. Dodaja se ustrezna zakonska 
podlaga za obdelavo osebnih podatkov v 
sistemu naprednega merjenja, s čimer se zakon 
usklajuje z uredbo GDPR z ustrezno zakonsko 
osnovo. Daje se ustrezno zakonsko podlago za 
sprejetje uredbe, s katero bo Vlada Republike 
Slovenije določila vrsto naprav za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov energije in 
soproizvodnje toplote in električne energije, za 
katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. 
Predpisuje se ustrezna zakonska podlaga za 
samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz 
obnovljivih virov energije. Samooskrba se sicer 
že izvaja od začetka leta 2016 na podlagi 
Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz 
obnovljivih virov energije, a obstoječa uredba ni 
bila dovolj jasna, predvsem pa ni bila dovolj 
ambiciozna, zato je Vlada s sprejetjem nove 
uredbe letos marca ta ukrep še izboljšala in 
samooskrbo omogočila tudi državljanom, ki te 
možnosti do sedaj niso imeli. Te vsebine pa je 
potrebno urediti tudi na zakonski ravni. Razširi 
se nabor upravičenih vlagateljev vlog za razpise 
Agencije za energijo za dodelitev sredstev iz 
podporne sheme za obnovljive vire energije, 
tako da se izkoristi ves možni potencial družb, ki 
postavljajo naprave na obnovljive vire energije 
na način, da lahko tudi oni kandidirajo na poziv 
Agencije s projekti, ki jih nameravajo izvesti v 
sodelovanju z investitorji. 
 Predlog novele sledi evropskim 
trendom prehoda v nizkoogljično družbo in 
pomeni pomemben korak k usklajenosti z 
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evropskim pravnim redom ter aktivnemu 
vključevanju okoljsko ozaveščenih odjemalcev v 
ta proces. Verjamemo, da predlog novele za 
državljane, okolje in energetski sektor prinaša 
veliko dobrega, in upam tudi na vaše enako 
spoznanje ter podporo. In na koncu: Vlada 
Republike Slovenije na podlagi 138. člena 
Poslovnika Državnega zbora predlaga 
Državnemu zboru, da na isti seji opravi še tretjo 
obravnavo predloga zakona. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

državni sekretar, za vašo predstavitev.  
 Predlog zakona je kot matično delovno 
telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor.  
 Gospod podpredsednik mag. Andrej 
Rajh, beseda je vaša. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

gospod predsednik. Državna sekretarja, 
poslanke in poslanci! 
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je na 11. nujni seji 5. 6. 2019 kot matično 
delovno telo obravnaval Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo 
po rednem postopku predložila Vlada. 
 V dopolnilni obrazložitvi je v imenu 
predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za 
infrastrukturo mag. Bojan Kumer poudaril, da je 
razlogov za sprejetje novele energetskega 
zakona več, predvsem pa je pomembno to, da 
Evropska komisija Sloveniji očita nepravilen 
prenos Direktive o energetski učinkovitosti stavb 
in Direktive o energetski učinkovitosti. Izpostavil 
je, da je Energetski zakon potrebno uskladiti tudi 
zaradi odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2016 
in zaradi uskladitve s smernicami za državno 
pomoč za okolje in energijo v obdobju 2014–
2020. Poleg tega predlog zakona vsebuje še 
druge manjše, a pomembne spremembe, s 
katerimi se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se 
pokazale pri izvajanju energetskega zakona, 
oziroma anomalije, ki jih je potrebno odpraviti v 
korist trga, v korist odjemalcev, daje pa tudi 
zakonske podlage za marsikatero izboljšavo 
obstoječih sistemov. Predlog zakona med 
drugim vsebuje tudi zakonsko podlago za 
sprejetje uredbe, s katero bo Vlada določila 
vrste naprav za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov in soproizvodnjo toplotne in 
električne energije z visokim izkoristkom, za 
katere gradbeno dovoljenje ni potrebno. Uvaja 
se tudi zakonska podlaga za samooskrbo z 
električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih 
virov energije.  
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe Valentina Marolt je poudarila, da je 
Zakonodajno-pravna služba z vidika svojih 
pristojnosti podala pripombe k predlogu zakona, 
ki jim sledijo vloženi amandmaji koalicijskih 
poslanskih skupin, k nekaterim pripombam pa so 
bila s strani predlagatelja podana dodatna 
ustrezna pojasnila. Podpredsednik Komisije 

Državnega sveta za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj Samer Khalil je poudaril, da 
komisija predlog zakona podpira. Ob tem pa je 
poudaril, da je bilo na seji komisije v zvezi z 
vsebino predloga zakona izpostavljenih več 
vprašanj in mnenj, ki so povzeti v njegovem 
pisnem mnenju.  
 V razpravi so bile izražene nekatere 
pripombe na predlagane rešitve k predlogu 
zakona zlasti iz Poslanske skupine Levica. 
Izraženo je bilo nasprotovanje rešitvi v 12. členu, 
ki uvaja plačevanje primarne regulacije, zaradi 
katere se cena električne energije končnega 
odjemalca ne bo spremenila, se bo pa na račun 
višjih stroškov sistemskega operaterja povečala 
omrežnina. Prav tako so izrazili nasprotovanje 
rešitvi v devetem odstavku 30. člena, ki 
spreminja definicijo pojma potrdilo o izvoru. Po 
njihovem mnenju je bil namreč prvotni namen 
uvedbe potrdila o izvoru olajšati trgovanje z 
električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih 
virov, in izboljšati preglednost na trgu z 
električno energijo, predlagana sprememba pa 
med upravičence do potrdila vključuje tudi 
proizvajalce iz neobnovljivih virov energije, kar 
pomeni, da bodo tudi ti lahko na ta način 
povečali svoje prihodke. Glede na to, da gre v 
teh primerih za način proizvodnje, ki močno 
obremenjuje okolje, bi bilo treba po njihovem 
mnenju to določbo iz predloga zakona črtati.  
 S strani Poslanske skupine SDS pa je 
bila podana splošna ocena, da v Sloveniji 
obstaja soglasje, da je treba vložiti maksimalne 
napore v investicije za pridobivanje čim večje 
količine električne energije iz obnovljivih virov, 
vendar se ob tem postavlja vprašanje, na 
kakšen način se bo te cilje doseglo, če Vlada 
hkrati opušča vsakršnokoli možnost gradnje 
hidroelektrarne na reki Muri. Izraženo je bilo 
prepričanje, da se z vetrno in sončno energijo 
ciljev na področju OVE gotovo ne bo dalo 
doseči. Poleg tega je bilo izraženo mnenje, da 
predlog zakona ne prinaša koristi za uporabnike, 
saj zanje ne prinaša debirokratizacije na 
področju trga in distribucije za električno 
energijo. V zvezi s pomisleki in pripombami na 
predlagane rešitve v predlogu zakona, ki so bili 
izpostavljeni v razpravi, je dodatna pojasnila in 
odgovore podal državni sekretar mag. Bojan 
Kumer.  
 Po razpravi je odbor sprejel vse 
amandmaje koalicijskih poslanskih skupin in 
amandma Poslanske skupine Levica k 12. členu 
ter nato v skladu s 128. členom Poslovnika 
Državnega zbora še o vseh členih glasoval 
skupaj in jih sprejel. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod podpredsednik, za predstavitev stališča. 
 Ker je zbor na 8. seji opravil splošno 
razpravo o predlogu zakona, prestavitev stališč 
poslanskih skupin ni možna, zato prehajamo na 
razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo 
bomo opravili na podlagi pregleda vloženih 
amandmajev z dne 17. junija 2019. Tako dajem 
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v razpravo 12. člen ter amandma poslanskih 
skupin LMŠ, SDS, SMC, SAB in Desus. Ali želi 
kdo razpravljati? (Da.) Začenjamo s prijavami. 
 Kot prvi imate besedo, gospod Dušan 
Šiško, pripravite pa se, mag. Andrej Rajh.  
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala. Spoštovani 

vsi prisotni!  
 Videti je, da se vrtimo okoli enih in istih 
členov. Pri enih gre bolj za lepotne popravke, pri 
drugih se pa vidi, da vztrajajo pri istem členu, ki 
ni šel skozi glasovanje na matičnem delovnem 
telesu. Kar se tiče potrdil o izvoru, se zavedamo, 
da gre pri tej stvari za nek tržni mehanizem 
oziroma marketinško potezo, v kateri pa mi ne 
vidimo neke negativne konotacije, saj lahko 
proizvajalci OVE poleg elektrike prodajajo še 
potrdila o izvoru, dobavitelji pa z njimi 
dokazujejo, da je bila pač dobavljena električna 
energija proizvedena iz obnovljenih virov 
energije ali v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom. Res je tudi, da se jih več kot 50 % 
proda v tujino, kar verjetno ni slabo, če mi nismo 
znali z njimi rokovati na konstruktiven način.  
 V 90. letih prejšnjega stoletja so se 
pojavili prvi ponudniki tako imenovane zelene 
energije. To pomeni, da pridobivamo električno 
energijo iz obnovljivih energetskih virov, kot so 
hidroelektrarne in sončne elektrarne. Število teh 
v zadnjem času strmo narašča predvsem v 
Evropi. Kaj pa pri nas? Takšne elektrarne ne 
zahtevajo velikih posegov v prostor in se v 
največji meri zlivajo z naravo in okoljem, kar je v 
redu po eni strani, na tem mestu pa se lahko 
vprašamo, zakaj ni zaživela akcija zelena 
energija v Sloveniji, kaj je bilo narobe, da stvar 
danes ne funkcionira. Ko je govora o razširitvi 
definicije potrdil o izvoru, se moramo zavedati, 
da je treba ljudem omogočiti izbiro pri 
posameznem viru energije, pa magari gre za 
fosilna goriva ali jedrsko energijo.  
 EKS podpira razpravo o nadaljnji rabi 
jedrske energije, pri čemer bo treba upoštevati 
tudi dolgoročno konkurenčnost in zanesljivost 
oskrbe z energijo ter seveda tveganja, politično 
in ekonomsko tveganje odločitve o jedrski 
energiji, ekonomsko tveganje majhnega števila 
obratovalnih ur, ko bo energijo morda sploh 
mogoče prodati, ter varno obratovanje. 
Pričakujemo, da bo pot do odločitve o dolgoročni 
rabi jedrske energije preko odločanja javnosti 
celovita in bo vključevala odprto razpravo o 
povezanih tveganjih in morebitnih drugih 
alternativah, vključno z makroekonomskimi 
posledicami. Imamo pa tudi degradirano okolje 
zaradi premogovnika Velenje, Teš 6 in tako 
dalje, ki bi ga bilo potrebno zapreti čim prej, če 
se ne bo uredila sanacija onesnaževanja. Poraja 
pa se nam vprašanje, kaj bo recimo čez ne vem 
koliko let z obnovljivimi viri energije, ko bodo 
enkrat odslužili svojemu namenu, ko bodo 
dotrajani ali podobno, pa bomo spet na tisti 
točki, ko se bomo spraševali, kje določene 
zadeve skladiščiti. 

 Kar se tiče drugega amandmaja, smo 
za to, da se črta naštevanje sistemskih storitev, 
kajti slednje so podrobno navedene v sistemskih 
obratovalnih navodilih sistemskega operaterja 
prenosa električne energije iz 144. člena EZ-1 in 
tudi v omrežnih kodeksih. Živimo v času, ko je iz 
dneva v dan vse več novih naprednih tehnologij, 
kot so virtualne elektrarne, sodobne 
kompenzacijske naprave, hranilniki električne 
energije, infrastruktura za električna vozila, in še 
bi lahko našteval. Zato se od elektrooperaterjev 
zahteva, da spodbujajo vključevanje le-teh, da 
se zagotavljajo sistemske storitve. Zaradi vsega 
tega je razumljivo, da operaterji omrežja pogosto 
čutijo odpor do novosti, zato je ključnega 
pomena strokovno vodenje projektov. Strokovni 
javnosti je potrebno podrobno prikazati primere 
dobre prakse, ki jih lahko vidimo v tujini. 
Tehnologije pametnih omrežij še niso preverjene 
v praksi, zato je povsem realno, da bo pri 
uvajanju prihajalo do nepričakovanih težav. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo imate, mag. Andrej Rajh, 
pripravite se gospod Franc Rosec.  
 Izvolite.  
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SDS): Hvala lepa, 

gospod predsedujoči.  
 V razpravi se javljam kot Mariborčan in 
kot nekdo, ki poklicno izhaja s področja 
energetike. Vemo, da je sistem energetike pred 
številnimi izzivi, prihaja digitalizacija, 
informatizacija. Zavezali smo se, da bomo prišli 
v brezogljično družbo. Vemo pa, da je slovenski 
energetski miks sestavljen dobro in kvalitetno. 
Trenutno ga sestavlja približno 30 % 
hidroenergija in drugi manjši deleži obnovljivih 
virov energije, približno 30 % termoelektrarne in 
30 % jedrska elektrarna Krško. Pri tem se pa 
moramo zavedati, da se bo 70 % teh 
proizvodnih virov do leta 2050 iztekla življenjska 
doba, hkrati se bo pa zaradi elektrifikacije 
prometa poraba električne energije povečala. In 
mi bomo morali kot družba najti družbeni 
konsenz, kako na ekonomsko in okoljsko 
družbeno sprejemljiv način nadomestiti te vire. 
Zato tudi z eno rezervo gledam zahteve po 
predčasni ukinitvi Termoelektrarne Šoštanj, saj 
bi to v energetskem sistemu pomenilo hude 
težave, lahko pa bi pomenilo tudi celo unovčitev 
državnega jamstva, in vemo, kaj se zgodi, ko se 
unovči državno jamstvo, Evropska komisija je pri 
tem neizprosna.  
 Žalosti me, da se na delo rudarjev na 
nek način gleda zviška, kot da v bistvu 
povzročajo škodo in kot da je njihovo delo 
potrebno subvencionirati. Vedeti moramo, da po 
drugi strani brezskrbno že več kot sto milijonov 
evrov letno namenjamo za subvencioniranje 
fotovoltaike, da se še določeni stroški skrijejo 
tudi v stroške distribucijskih podjetij, ki morajo za 
vsak kilovat fotovoltaične elektrarne nameniti od 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  104  

400 do 700 evrov za stabilizacijo omrežja. Za 
vsako gospodinjstvo, ki si na streho postavi 
sončno elektrarno, to pomeni, da se stroški v 
znesku do 7 tisoč evrov socializirajo med vse 
državljane in državljanke, tudi tiste najranljivejše, 
upokojence, delavce, samohranilke.  
 Prav tako bi rad poudaril, zakaj je 
statistični prenos potreben. Potreben je v 
primeru, če ne bomo dosegli okoljskih ciljev, če 
ne bomo mogli zaradi okoljskih omejitev umestiti 
novih proizvodnih enot v prostor. Prav tako pa bi 
rad poudaril, da sistem fotovoltaike deluje po 
principu statističnega prenosa, saj v omrežje 
daje elektriko takrat, ko jo rabi, tudi viške iz 
omrežja, ponoči pa jemlje energijo, ki jo 
potrebuje, in takrat, ponoči, sta na voljo samo 
jedrska energija in termo energija. Torej gre za 
eno preknjiženje sončne energije v termalno in 
jedrsko energijo. Odjemalcem je treba tudi 
pojasniti, na kakšen način fotovoltaični sistem 
deluje. Trenutno je inštaliranih za okrog 260 
megavatov moči teh elektrarn. To je približno, 
kar se nazivne moči tiče, enako kot jedrska 
elektrarna Krško, s tem da jedrska elektrarna 
Krško lahko obratuje osem tisoč ur na leto, 
fotovoltaika pa približno tisoč ur in je 
nepredvidljiva, saj se dolžina dneva in noči 
dnevno spreminja, spreminjajo se vremenske 
razmere in tudi letni časi. Ravno zaradi te 
neugodne kombinacije, ki izhaja iz obnovljivih 
virov, iz predvsem teh nestanovitnih obnovljivih 
virov, kot sta fotovoltaika in veter, moramo v 
Sloveniji viške in manke energije uravnavati, in 
to pomeni, da gre za zagotavljanje primarne 
regulacije, sistemske storitve, ki jo danes v 
Sloveniji edini zagotavljata Dravske elektrarne 
Maribor in Soške elektrarne Nova Gorica. Torej, 
morate si predstavljati, vsi si predstavljamo, to 
pomeni, da morajo te firme dnevno in hipno 
ustavljati in zaganjati stroje. To je približno tako 
– vsi smo bili v avtošoli – kot ko smo se učili 
speljevati. Vsi vemo, kaj se zgodi, ko se učenec 
uči speljevati avto – vonj zavor, sklopke nam je 
vsem poznan in tu nastane škoda. Za 
zamenjavo te škode je potrebno delo. Delavci in 
ta podjetja v teh okoljih morajo za opravljeno 
delo in za storitve in za škodo, ki pri tem 
nastane, dobiti plačilo, in to plačilo bo prišlo iz 
omrežnine, ki jo zdaj dobi plačano podjetje 
ELES. Tako da ne gre za podražitev elektrike, 
ampak gre za čiste račune in čisti računi so 
osnova za dolgo in zdravo prijateljstvo.  
 Kar se pa tiče potrdil o izvoru – kot 
Mariborčan si želim kupovati energijo iz 
Maribora in iz dravske verige. V Mariboru imamo 
tudi termoelektrarno, toplarno, in jaz si tudi želim 
to elektriko kupovati. Moramo se zavedati, da 
obnovljivih virov ni na voljo 24 ur na dan, sonce 
ni na voljo 24 ur na dan, hidroelektrarne tudi ne 
proizvajajo električne energije 24 ur na dan in 
jaz si ne želim lagati, da bom pa s statističnim 
preknjiženjem fotovoltaične energije v 
termoenergijo brezogljičen. Ene zadeve so pač 
potrebne. Mislim, da kar se energetike tiče, ne 
smemo biti populistični.  

 Menim, da so rešitve, ki jih je 
ministrstvo prikazalo, ustrezne. Tudi kot 
ocenjevalec Evropske komisije za te projekte 
lahko potrdim, da so take rešitve trajnostne, da 
se odvijajo v najbolj razvitih državah Evropske 
unije, in bom zato predloge Vlade podprl. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate, gospod Franc Rosec, 
pripravite se, mag. Matej Tonin. 
 Izvolite. 
 
FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala za besedo. 

 O energetiki mislim, da smo že kar 
nekaj rekli, pa mislim, da bomo v prihodnosti še 
dosti več povedali. Da je tisto dober razpored 
energetskih virov oziroma napajanja našega 
omrežja, enkrat bi rekel iz hidro virov, enkrat iz 
termo, enkrat iz jedrske, se bo nekje v 
prihodnosti moral spremeniti v malo večji delež 
OVE. To, kako, na kakšen način bomo do teh 
OVE prišli, mislim, da bo debata še tekom leta in 
kaj več. Ampak če se obrnemo samo na ta 12. 
člen, na predlog Vlade, ki je. Mi vemo, da je 
treba zagotavljati energijo v omrežju, ker 
vsakega uporabnika na koncu zanima, koliko je 
položnica na koncu meseca in da ima energijo 
vedno na voljo. Od kod pride, ali pride včasih iz 
vodnega vira, iz fotovoltaike ali pa jedrske, to 
dejansko veliko končnih uporabnikov ne zanima. 
Vemo, da so, da sistem deluje nemoteno, 
zanesljivo, potrebne neke sistemske storitve. Te 
storitve mora nekdo tudi zagotavljati. Če imamo 
srečo, da jih lahko zagotavljamo v sami državi, 
je to najcenejše, če pa nimamo teh virov, jih 
moramo kupiti na trgu zunaj, kar pa včasih 
predstavlja kar finančni strošek. Tu mislim 
predvsem na terciarno rezervo. Vemo, da ta 
rezerva v Sloveniji ni zadostna, jo je, kolikor je 
imamo, ampak v celoti pa ne zadostuje.  
 Največ je bilo polemike okrog primarne 
regulacije. Primarna regulacija je, bi rekel, kar en 
– navzven se sliši kot neka velika zadeva, 
ampak tisti, ki malo poznamo delovanje teh 
energetskih sistemov, vemo, da je to tako, kot 
da bi ti, ko voziš avto, nenehno spreminjal gas 
pa šaltal. Se pravi, ti neke zadeve spreminjaš, 
zadeve se trošijo in jih je treba tudi vzdrževati. 
Tisti, ki te sistemske storitve nudi, ima dejansko 
tudi strošek, ki mu ga do sedaj nihče ni priznal 
oziroma ni imel plačanega. Glede na to, da je 
tudi energetika izpostavljena nekim tržnim 
razmeram pa delovanjem, je na koncu, ko se 
zahteva, da je treba stroške vzdrževanja 
zniževati, mogoče to, da se te sistemske storitve 
oziroma predvsem ta primarna regulacija enkrat 
reši, da se dejansko ponudniku, ki bo to nudil, 
priznajo neka sredstva, kar je, bi rekel, nek 
razvoj oziroma pogled v pravo smer. Namreč če 
nekdo nekaj nudi, je tudi pošteno, da dobi za to 
neko plačilo. Seveda pa mora biti to plačilo iz 
nekega vira, ne da se na koncu prevali na 
končnega uporabnika. 
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 Zato menim, da je amandma ustrezen 
in v naši poslanski skupini temu amandmaju ne 
bomo nasprotovali. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Kot zadnji imate besedo, mag. Matej 
Tonin. Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Poslanke, 

poslanci, dober dan!  
 Elektrika naj bi bila stvar prihodnosti, od 
tega je danes odvisno praktično vse, brez 
elektrike si ne znamo več predstavljati svojega 
življenja. Vse stvari naj bi šle v smeri 
digitalizacije, digitalizacija pa potrebuje 
električno energijo. Po tistem, kar pravi stroka, in 
po razpoložljivih podatkih naj bi v Sloveniji 
približno tretjino električne energije ustvarila 
jedrska elektrarna v Krškem, drugo tretjino 
termoelektrarna v Šoštanju, ostalo tretjino pa 
večinsko hidroelektrarne in še ostali manjši viri. 
Ko se ob Energetskem zakonu zelo velikokrat 
pogovarjamo o tem, kakšna bo naša energetska 
prihodnost, ali bomo šli v smeri čistejšega okolja, 
manjšega ogljičnega odtisa, vedno naletimo na 
številne ovire. To, da je Slovenija svetovna 
prvakinja v kompliciranju in birokratizmih, je že 
zimzelena tema, ker če se peljete kamorkoli na 
sever, pa tudi zdaj že marsikje na jugu, so 
vetrnice sestavni del nekega okolja. Pri nas 
imamo očitno edini tako neumne ptiče, da se ne 
znajo izogniti vetrnicam, in je to ena izmed 
pomembnih ovir, zaradi katerih vetrnice po 
Sloveniji ne stojijo. Zelo velikokrat se hvalimo s 
tem, kako je Slovenija polna vode, polna neke 
vodne energije, pa je tudi tukaj problem s 
hidroelektrarnami, čeprav je, roko na srce, to 
eden izmed učinkovitih in relativno zelenih virov 
energije. Pa tudi tukaj obstajajo številni sulci, ki 
potem ne bi vedeli, kako naprej in kako nazaj, če 
bi hidroelektrarne zrastle.  
 Skratka, včasih se zapletamo v take 
nemogoče stvari, da postaja prihodnost vse 
manj jasna. Vedno bolj dobivam občutek, da so 
te stvari ustvarjene namerno, da so vse te 
komplikacije z obnovljivimi viri energije, s 
čistejšimi viri energije povzročene namerno, 
zaradi tega da lahko uspešno prosperirajo stare 
oblike ustvarjanja energije, kot je 
Termoelektrarna Šoštanj, ki je bila zgrajena na 
lažeh. V preteklih mandatih je bila edina 
Poslanska skupina Nove Slovenije, ki je takrat 
nasprotovala poroštvenemu zakonu o Teš 6. To 
je bil praktično še zadnji trenutek v procesu 
izgradnje Teš 6, ko bi se ta lažnivi, predvsem pa 
nerentabilni projekt dalo ustaviti. Takrat so nas 
seveda napadli z vseh strani. Številne piar 
agencije so se organizirale, nas zmerjale, nas 
blatile po različnih časopisih in medijih, no, na 
koncu je ta Teš 6 nastal. Danes ustvarja izgubo 
in še enkrat se je potrdilo, da je nastal na lažeh. 
Nikoli ne bom pozabil, ko sem bil mlad poslanec, 
ko smo tukaj debatirali o tem, ali bo sprejet 
poroštveni zakon za izgradnjo Teš 6, in je bil 

eden izmed pogojev takratnega ministra, da 
cena tistega premoga ne sme biti, mislim, da 
2,25 evra na gigadžul. Promotorji tega projekta 
so izjemno hitro iznašli papir, ki je te stvari 
potrjeval in marsikomu v tej hiši potem omogočil, 
da je glasoval za ta zakon – mi ne, kot sem 
dejal. Ampak, seveda, to je bil samo papir, mrtva 
črka na papirju, lažni dokument, ki dejansko ne 
drži, in danes se to potrjuje.  
 Posledice so danes vidne. Tudi ta 
energetski zakon je ena izmed stvari, ki jih 
sprejemamo tudi zaradi Teša, tudi zaradi tega, 
ker Teš posluje negativno. Takrat, ko smo pred 
leti govorili o tem, da bo Teš posloval z 
milijonsko izgubo, so nas imeli vsi za čudake. 
Danes je to praksa, danes se kaže, da so tukaj 
milijonske izgube, in treba je najti nek način, 
kako se bo te milijonske izgube pokrivalo. In 
našel se je v tej primarni regulaciji. Da ne bo 
pomote, primarna regulacija je seveda potrebna, 
tudi nekaj stane, dejstvo, ki ga je potrebno tudi 
povedati, pa je, da doslej te primarne regulacije 
nismo plačevali zaradi tega, ker so Teš 6 pa 
nuklearna elektrarna in še kdo ustrezno 
poslovali, zaradi tega da tega stroška ni bilo 
potrebno posebej zaračunavati. Danes, ko so 
poslovni izidi negativni, je to potrebno in v tej luči 
je treba tudi gledati to primarno regulacijo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Lahko ugotovim, da zaključujemo 
razpravo o tem amandmaju? Ugotavljam, da ne, 
tako da še enkrat odpiram.  
 Repliko imate? Izvolite, imate jo.  
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SDS): Hvala lepa.  

 Rad bi repliciral kolegu Toninu. 
Primarno regulacijo v Sloveniji zagotavljajo 
Dravske elektrarne in Soške elektrarne Nova 
Gorica. Z zagotavljanjem tega so povezani 
stroški, je potrebno delo in prav je, da ljudje in 
firme, ki to zagotavljajo, dobijo za opravljeno 
delo in storitve plačano. Ni prav, da nekdo dela 
brez plačila. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vašo repliko.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, začenjamo postopek prijave.  
 Kot prvi imate besedo, gospod Franc 
Trček, pripravite se, gospod Luka Mesec.  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo.  
 Bom relativno kratek, čas je ta 
randomize, ne dela tako, kot bi hotel. Seveda 
nimam težav s primarno regulacijo in seveda 
sem vesel, da se zagotavlja tudi iz Maribora, iz 
Dravskih elektrarn, imam pa težave s tem, da se 
to prevaja v denarnico »opatopa omic«, če se 
tako odkrito izrazim. Ker je neka debata malo 
bolj na široko pa malo bolj počez – že v jeseni 
2014 je takrat še Združena levica imela tukaj 
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znotraj javno razgrnitev mnenj o energetskem 
konceptu Slovenije, zdaj smo že pred 
parlamentarnimi počitnicami 2019, to še vedno 
ni spisano. Neko celo vrsto vprašanj smo 
postavljali tudi okoli drugega bloka nuklearke, ki 
se je nekako po tiho delal prejšnji mandat. Ta 
mandat ena redkih ne ponesrečenih izjav 
premierja Šarca v tistim intervjuju za portal Pod 
črto je njegov statement o nuklearni elektrarni 2 
oziroma o drugem bloku nuklearke. Seveda 
nisem iz teh strok, ampak podobno kot šef Elesa 
ne govorim o zadevah počez. Mi pozabljamo, da 
je pomembna tudi robustnost energetskega 
sistema, to nekako jemljemo kot zdravo za 
gotovo, če uporabim belokranjščino.  
 In zdaj obstaja neka tretja zadeva okoli 
OVE. Dejansko države, ki mislijo same sebe, 
hočejo tudi iz čisto gospodarskega 
makroekonomskega smisla razvijati tisto, kar 
obvladajo, in tisto, kar proizvajajo. Mi zelo dobro 
vemo, da so Kitajci z dampingom sesuli solarno 
zadevo. Že večkrat sem tukaj ponavljal, da v 
Sloveniji znamo delati dobre turbine, očitno pa 
naš MGRT nikoli ni bil v zadostnem smislu to, 
kar bi to ministrstvo moralo biti – za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Če vlečem malo metaforo, 
ni znanstvena fantastika narediti, bom rekel v 
ljudskem jeziku, kavni mlinček, ki bi ga lahko 
umestili na neki potok, manjši vodotok, ki bi 
lahko proizvajal električno energijo. Eles ima kar 
nekaj dokaj resnih raziskovalnih projektov, tudi z 
Japonci zelo dobro sodeluje. Bom rekel, znanje 
imamo, imamo ljudi, ki znajo te zadeve delati, in 
na ta način se tudi zagotavlja ekološki vidik. 
Veste, vedno znova je potem nekdo – kaj? 
Ekoterorist, da ni treba, po domače povedano, v 
neko dolino priti z bagri, buldožerji, razdreti pol 
doline, ampak da se te zadeve umeščajo. Rekel 
bi, da bi to morala biti že 20 let nazaj razvita in 
testirana tehnologija, ampak mi tega še vedno 
nimamo. Dejansko, ko se pogovarjamo o 
energetiki, veste, je podobno, kot ko se 
pogovarjamo o zdravstvu. Eno je politika in 
politike si seveda ne morejo kot nabor želja, z 
vsem dolžnim spoštovanjem do vseh strok in 
partikularnih interesov, pisati sami. Seveda, 
odgovornost politike pa je, da se kot dejansko 
specializirani laiki za vse podučimo o zadevah, 
da nekako ne lapamo nekaj počez. Toliko zelo 
na kratko. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo imate, gospod Luka Mesec, 
pripravite se, mag. Matej Tonin. 
 Izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS NSi): Hvala za besedo in lep 

pozdrav!  
 Opredelil se bom do obeh 
amandmajev, koalicijskega in našega. Podobno 
kot Franc Trček bi tudi jaz začel s tem, da 
imamo v Sloveniji enega najbolj robustnih 
elektroenergetskih sistemov – je eden od najbolj 
zanesljivih na svetu – in v tem smislu ne vidimo 

potrebe po spremembah, kot je uvajanje 
plačljive primarne regulacije. Ta je zdaj za 
končne uporabnike brezplačna, je pa res, da jo 
proizvajalci električne energije, se pravi tiste 
elektrarne, ki jo zagotavljajo, vračunajo v svojo 
ceno storitve, ki jim jo mora plačati sistemski 
operater. Kar bi se zgodilo, če bo amandma 
koalicije sprejet – opozarjam, na odboru je 
padel, glasovali smo proti, poslanke skupne 
Levica, SNS, SDS in NSi, mislim da – kar se bo 
zgodilo, če bo danes zakon vrnjen v prvotno 
obliko, je, da bo primarna regulacija postala 
plačljiva, stroški, ki jih bo povzročila za končne 
odjemalce, pa še niso znani. Direktor Elesa 
gospod Mervar je lani, ko je bilo to poskušano 
prvič, govoril, da bo teh stroškov tam milijon pa 
pol letno, letos je to oceno že povečal na 2 
milijona in pol letno, skratka, ni jasno, se bo pa 
najverjetneje prej ali slej to poznalo na 
položnicah, kot je Franc Trček prej opozoril.  
 Druga stvar, ki je tukaj problematična, 
je, da niso samo hidroelektrarne tiste, ki 
zagotavljajo primarno regulacijo, ampak je tudi 
termoelektrarna oziroma termoelektrarna je 
znotraj sistema Holdinga slovenske elektrarne 
tista, ki proizvaja minus, torej se bo lahko preko 
transferja v Holdingu ta strošek s položnic prilil 
prav tja. Na to smo opozarjali in so opozarjali 
tudi mediji že prvič, ko je bila ta sprememba na 
dnevnem redu, to je bilo konec leta 2017, in 
danes se zgodba ponavlja. Tukaj bom odprl 
drugo temo in drugi amandma. Prej sem rekel, 
da je slovenski elektroenergetski sistem eden od 
najbolj robustnih, torej ne rabi takih sprememb, 
kot je uvajanje plačljive primarne regulacije. Ima 
pa problem – jaz se ne strinjam s tem, da je 
miks slovenske elektrike trenutno dober, mislim, 
da je preveč črn. Vsaj tretjina pride iz premoga 
in ta del bo treba čim prej izbrisati. K temu nas 
ne kličejo samo mednarodne konvencije, ki smo 
jih podpisali, zadnji v vrsti je pariški podnebni 
sporazum, k temu nas sili podnebna slika sveta 
kot taka. V tem smislu smo v Levici že na 
odboru predlagali amandma – in ga danes 
vlagamo ponovno – ki bi spremenil ta del 
zakona, kjer se govori o potrdilih o izvoru. Bom 
samo na kratko razložil, za kaj gre. Pred časom 
so s tem zakonom dobili proizvajalci električne 
energije možnost, da izdajajo kupone, 
distributerji te energije pa so lahko zeleni del 
energije, se pravi tisti del, ki pride iz obnovljivih 
virov energije, prodajali v zelenih paketih. Se 
pravi, če bi kdo hotel imeti samo elektriko iz 
obnovljivih virov, bi lahko dobil ta zeleni paket.  
 Problem je, da ta stvar ni nikoli zares 
zaživela. Od 50 do 70 % teh potrdil o izvoru v 
bistvu izvozimo, na domačem trgu pa ta politika 
ni nikoli zares zaživela oziroma prišla do 
učinkov. Zdaj v bistvu poskušajo z novim 
popravkom Energetskega zakona stvar reševati 
tako, da bi jo širili z obnovljivih virov energije na 
vse vire energije. Razlog za to je, da naj bi s tem 
stvar končno spravili v življenje, ampak kar 
mislimo v Levici, da se bo zgodilo, je, da se bo 
prvotni namen te politike, se pravi možnost 
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posebnega brandinga zelene energije, 
spremenil v to, da bodo lahko elektrodistributerji 
prodajali pakete kakršnekoli energije, ne vem, 
pač slovenska energija, pa je lahko notri celi 
miks, vključno s Tešem, jedrska energija in tako 
naprej. Skratka, mi vidimo smisel predvsem v 
tem, da se ohrani to, kar je bilo prvotno mišljeno, 
to je pač podpora, dodaten branding zeleni 
energiji tako s stališča osveščanja ljudi in 
možnosti izbire kot stališča subvencioniranja ali 
pa nekako nagovarjanja ljudi k temu, da 
prispevajo malo več, zato da se gradijo 
obnovljivi viri energije. S tem bomo dobili 
potreben pospešek pri gradnji teh obnovljivih 
virov. Tukaj moram opozoriti, da bomo en cilj v 
kratkem najverjetneje zgrešili, namreč, Slovenija 
se je v okviru Direktive o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov zavezala, da bo do 
leta 2020 dosegla 25 odstotnih točk deleža 
obnovljivih virov energije. Zdaj ga dosegamo 21 
in pol in nič ne kaže, da se bo to popravilo. V 
zadnjih letih smo glede obnovljivih virov energije 
napredovali zgolj za odstotek.  
 Jaz mislim, da moramo v prihodnosti 
vse napore vlagati v to, da se možnost 
izkoriščanja obnovljivih virov energije čim bolj 
izkoristi. Za to pa ne bodo dovolj samo državne 
investicije, treba bo prepričevati tudi ljudi, a) da 
sami vlagajo, kar smo mi predlagali s tako 
imenovanim net meteringom, ki je zdaj v zakonu, 
in ta del pozdravljamo, b) da kot odjemalci, 
seveda če so pripravljeni plačati malo višjo ceno 
za električno energijo, tudi s tem pripomorejo k 
širitvi obstoječih kapacitet obnovljivih virov 
energije v Sloveniji. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate, mag. Matej Tonin, 
pripravite se, gospa Mateja Udovč.  
 Izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Evo, pa se je 

končno našla tudi tema, kjer se z Levico 
popolnoma strinjamo, in to je, da je treba staviti 
na obnovljive vire energije, kjer je predvsem 
ključno, da se v naši zakonodaji odpravljajo vsi 
birokratizmi, ki obstajajo. Če začnemo z malimi 
hidroelektrarnami, bomo naredili že veliko. To je 
ena stvar. Kar se pa tiče primarne regulacije, 
obstajala je že v preteklosti, je izjemno 
pomembna in nujna, da sistem sploh lahko 
obratuje, ampak tudi do sedaj se je primarna 
regulacija plačevala. Plačevala se je pač z 
denarjem, ki ga je ta sistem ustvaril, in so znotraj 
tistega, kar so ustvarili, porabili tudi za primarno 
regulacijo in za vzdrževanje tega sistema. S tem 
amandmajem, ki ga koalicija predlaga, pa pač 
pove to, da se bodo zdaj ta primarna regulacija 
in ta lažnivi Teš in njegovi stroški prenesli na 
pleča vseh državljank in državljanov, in to je po 
mnenju Nove Slovenije napačno. Zelo 
enostavno. 
 Ker če je edina stvar, ki jo vladna 
koalicija lahko najde in kjer išče rešitve, če 

imamo lažnivi Teš, ki ustvarja milijonske izgube, 
da te milijonske izgube ponovno prenesemo na 
vse državljanke in državljanke, čeprav so to 
investicijo enkrat že preplačali, je to enostavno 
narobe. Pravi pristop bi bil najti neke poti, kako 
ta Teš postopoma zapreti in ga nadomestiti s 
čistejšimi viri energije. To je poanta. To, kar 
predlagate vi, je pa pot v preteklost, ki je Nova 
Slovenija ne podpira.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Gospa Mateja Udovč, izvolite.  
 Pripravite se, gospod Jožef Horvat. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala za besedo.  

 Ne morem se strinjati s kolegom, ki je 
danes govoril, da si vsak uporabnik želi samo 
najcenejšo položnico in da mu električne 
energije nikoli ne bo zmanjkalo. Zakaj se 
pravzaprav s kolegom ne morem strinjati? Zato 
ker vsakodnevno gledamo različne interesne 
skupine, ki se zavzemajo za brezogljično 
družbo, v kateri živimo. Zato verjamem, da ti 
odjemalci, ki se tako zavzemajo za ukinitev 
Teša 6, ki se zavzemajo za ukinitev jedrskih 
elektrarn, hidroelektrarn, uporabljajo to možnost, 
da jemljejo zeleno električno energijo, se pravi iz 
obnovljivih virov. Sama zelo pozdravljam in se 
zavzemam, da bi bilo več električne energije iz 
obnovljivih virov. 
 Ampak da se danes vrnemo na temo. 
Glavni razlog za sprejetje novele Energetskega 
zakona je nujna prilagoditev evropskemu 
pravemu redu, uresničitev odločbe Ustavnega 
sodišča in uskladitev s smernicami za državno 
pomoč za okolje in energijo. Poleg teh 
sprememb je v predlog zakona vnesenih tudi 
nekaj dodatnih določil, ki pa niso nujna. Eno 
izmed teh je sprememba definicije potrdila o 
izvoru. Trenutno veljavna zakonodaja definirala 
potrdilo o izvoru kot javno listino v elektronski 
obliki, ki dokazuje, da je določena količina 
električne energije proizvedena v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov 
energije, predlog vladne novele pa to definicijo 
razširja. Vlada predlaga, da se omogoča 
izdajanje potrdil o izvoru ne le za električno 
energijo, ki je proizvedena iz obnovljivih virov 
energije, temveč tudi iz drugih, konvencionalnih 
virov, kot so: hidroelektrarna, jedrska elektrarna, 
termoelektrarna in podobno. Potrdilo omogoča 
pregledno sledenje in dokazovanje porekla 
elektrike ter posledično bo omogočalo večjo 
preglednost na trgu. Njegov glavni namen je 
olajšati trgovanje z elektriko, proizvedeno iz 
obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji, 
predvsem pa izboljšati preglednost na trgu z 
elektriko. Predlagatelj oziroma Vlada pri tem 
omogoča potrošnikom, da bodo lahko izbirali, iz 
katerega vira bodo kupovali električno energijo. 
S tem daje tudi zakonsko podlago in obvezo 
distributerjem, da izvajajo to določilo. Dolgoročni 
cilj vseh nas pa mora biti, da razogljičimo 
družbo. S predlagano spremenjeno definicijo 
potrdila o izvoru se odjemalcem dejansko 
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omogoča, da lahko s svojo izbiro favorizirajo vir, 
iz katerega želijo kupovati električno energijo. 
 Osebno mislim, da bi morali o tej temi 
tako v Državnem zboru kot na Vladi, pristojnih 
ministrstvih, v strokovnih službah in širši 
družbeni javnosti, skupnosti veliko več in 
poglobljeno razpravljati. Jasno si moramo 
odgovoriti na vprašanje, kakšno energijo bomo v 
bodoče proizvajali in seveda distribuirali 
kupcem. Premalo je, da se vsake toliko časa 
oglašajo le določene interesne skupine in se 
zavzemajo za ustvarjanje električne energije iz 
obnovljivih virov, po drugi strani pa vlagamo v 
termoelektrarne in imamo vrsto težav pri 
izgradnji malih hidroelektrarn in vetrnih elektrarn. 
S pametno strategijo na tem področju, predvsem 
z ozaveščanjem in prepričevanjem odjemalcev s 
stimulacijskimi ukrepi ter z vlaganji v obnovljive 
vire energije lahko energetsko politiko v naši 
državi usmerimo na pot k brezogljični družbi in 
uresničevanju ciljev pariškega sporazuma. 
Nasprotovanje Levice tej definiciji sicer do neke 
mere razumem, vendar verjamem nadzornim in 
drugim pristojnim organom, da bodo vse 
manipulacije in zavajanje na tem področju 
preprečili oziroma da jih bodo ustrezno 
sankcionirali.  
 Tudi iz navedenih razlogov bom novelo 
zakona podprla. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 V tem krogu kot zadnji gospod Jožef 
Horvat. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsednik. Spoštovani 
predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi! 
 Mudi se. Evropska komisija je 
pravzaprav že vložila tožbo zoper Slovenijo 
zaradi nepravilnega prenosa Direktive o 
energetski učinkovitosti. Povsem normalno je, 
da moramo mi naš pravni red uskladiti z 
evropskim pravnim redom, torej tudi z našim 
pravnim redom, ki smo ga na nivoju EU skupaj 
dogovorili, sploh če gremo ustvarjat in 
ustvarjamo, tako smo se odločili, energetsko 
unijo.  
 Kar zadeva amandma koalicije k 12. 
členu, kot je že kolega Tonin povedal, mi ne 
pristajamo na to, da bi bile položnice za elektriko 
višje. Ne pristajamo! Imamo dovolj socializacije 
izgube Teša 6, imamo dovolj socializacije 
nepravilno vodene investicije Teš 6, ki je bila 
definitivno pot stran od brezogljične družbe. In 
pravni sistem Slovenije ne deluje, ne deluje, 
kljub temu da smo v Državnem zboru imeli zelo 
uspešno parlamentarno preiskavo v preteklem 
mandatu, določili imena tistih, ki so odgovorni, 
vendar kolikor vem, jih je slovensko pravosodje 
že oprostilo. Mi, davkoplačevalci, tudi tisti z 220 
evri penzije, pa bomo to morali plačevati. 
Preprosto ne pristajamo na to. Ne vem, zakaj 
naša država bolj ne stimulira recimo izgradnje 

malih hidroelektrarn. Hidropotencial je največji 
potencial, na drugi strani je sončna energija 
neizčrpen obnovljiv vir energije. Če pogledamo 
samo malo naprej, eno desetletje recimo, 
poglejte, v naših papirjih, naših dokumentih, 
strategijah, slovenskih, smo se odločili, naredili 
projekcijo, da bomo do leta 2030 v Sloveniji imeli 
okrog 200 tisoč električnih avtomobilov. Na eni 
strani bo to toliko večja potreba po električni 
energiji, na drugi strani, če smem po domače 
reči, pa nam bo počepnilo energetsko omrežje.  
 Sam sem se odločil oziroma moja 
družina, da nekaj prispevamo k bolj čisti energiji, 
kot se reče, k čisti naravi, ki jo moramo pustiti 
zanamcem, in smo investirali v samooskrbno 
sončno elektrarno in do danes v desetih 
mesecih prišparali, zmanjšali CO2 emisije za 4 
tisoč 354 kilogramov. Država bi morala 
spodbujati, da ti mali investitorji naredijo, kot 
rečeno, male hidroelektrarne in tako naprej. Kar 
se tiče pa velikih hidroelektrarn, recimo na Muri, 
o tem pa mora odločiti stroka, ne politikantska 
politika. Stroka mora odločiti, tako smo tudi 
pomurski poslanci enkrat že zapisali. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Ali lahko ugotovim, da je pri tem 
amandmaju želja po razpravi zaključena? Še 
imamo željo po razpravi.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo.  
 Moram povedati, da sem se ukvarjal z 
malimi hidroelektrarnami in sem v enem letu 
lahko pridobil deset koncesij za male 
hidroelektrarne, tako da ta postopek ni tako 
nemogoč, samo pravilno se ga je treba lotiti. 
Druga zadeva, lokacij za nove hidroelektrarne ni 
na pretek, jih je zelo malo in tudi te male 
hidroelektrarne ne bodo rešile slovenskega 
energetskega miksa.  
 Rad bi se odzval tudi na stroške, 
povezane z razogljičenjem. To niso malenkost 
višji stroški. To, kar nekateri zagovarjajo, pomeni 
povišanje končnih stroškov za uporabnika za od 
300 do 500 %. Treba je povedati, da kljub temu 
da imamo robustni sistem, ne smemo izvajati 
ukrepov, ki bi temu sistemu škodovali. In kar 
tako stihijsko umeščanje novih nestanovitnih 
virov, brez da bi po drugi strani zagotovili 
regulacijo teh virov in pokrili stroške, ki 
nastanejo s priklopom teh virov, ni korektno. 
Treba je jasno povedati, da člen zakona, ki se 
nanaša na primarno regulacijo, ne govori o 
subvencioniranju Teša, ampak govori o tem, da 
Dravske in Soške elektrarne za opravljene 
storitve dobijo plačilo. To bi se po predlogu tega 
zakona plačalo iz omrežnine, ki jo zdaj dobi 
Eles, torej, Eles bi na ta račun imel manjši 
dobiček. Ni prav, da nekatera podjetja v našem 
energetskem sistemu živijo na račun drugih. In 
prav je, da se storitve in delo, ki je opravljeno, 
tudi plačajo. Hvala lepa.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

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

 Ker je razprava očitno malo bolj 
splošna, bi se navezal še na nekaj zadev. Ko 
sem to poslušal, sem se spomnil neke zgodbe, 
ker sem ravno dovolj star, da so se nekoč 
pojavili videorekorderji pa videokamere, pa smo 
govorili, da bomo kar vsi snemali filme. Saj 
potem je od koga kakšen pornič včasih verjetno 
tudi zanalašč za reklamo ušel v javnost. Ampak 
tu se strinjam s kolegom, več akterjev v nekem 
sistemu pomeni večji imanentni šum nekega 
sistema. To so na IMT za informacijsko področje 
ugotovili že leta 1994 in tega se moramo v 
osnovi nekako zavedati. Tudi zaradi tega v 
Levici rinemo energetsko zadružništvo, ker so 
neke bolj misleče se družbe to dejansko prej 
dojele od nas. Mi imamo seveda neko dilemo, 
če hočete dveh koktajlov, če bi zdaj uporabil 
izraz iz tega nesrečnega drugega tira, dveh 
blendingov. Eno je, kako bomo skupaj seštrikali 
energijo, ki jo rabimo iz različnih virov, čim manj 
obremenilno za neke generacije, ki prihajajo za 
nami. Navsezadnje sem soodgovoren za pet, če 
rečem otrok, me bodo že za ušesa. Drugo je, 
seveda, kako dela ta blending na finančni ravni. 
Mi pač ta Teš 6 imamo, pa nikoli se resno o 
njem ne pogovarjamo niti na ravni življenjske 
dobe – seveda je včasih malo težko gledati v 
Maručine kristale pa vedeti, kaj bo čez desetletje 
– niti na ravni, kako bi nas to čim manj stalo.  
 Ampak mi se ne pogovarjamo o celi 
vrsti zadev. Še vedno smo energetsko zelo 
neučinkoviti, primerjalno gledano. Drugo. 
Splošno znano je, da gospodinjstva največ 
štroma ponuacjo nekje med 17. pa 19., 20. uro. 
Kaj s tem narediti? Po domače povedano, 
narediti pralni stroj, ki se bo znal zbuditi ob neki 
drugi uri, kar spet ni znanstvena fantastika. 
Tretje. Ne pogovarjamo se tudi o toplotni 
energiji, ki je nek sestavni del te zgodbe. O 
super, bomo šli vsi na toplotne črpalke – 
toplotna črpalka potrebuje štrom, je obremenitev 
sistema, vnaša več hrupa, čisto po domače 
povedano. Nihče se ne pogovarja o neki temi, ki 
mene z nekega makroekonomskega 
gospodarskega razvojnega vidika boli. Aluminij 
se kuha na štrom, v ljudskem jeziku povedano. 
Znamo ga zelo dobro kuhati v Sloveniji, je neka 
vrsta subvencionirane energije, ne znamo pa iz 
tega narediti nekega resnega končnega izdelka 
in tudi dvigovati BDP. Pa moramo skoraj narediti 
doktorat, da neko obvoznico do Impola 
naredimo, pa še dandanes imajo težave z 
optimizacijo proizvodnje zaradi ne dovolj 
zanesljive zagotovitve električne energije.  
 To je cel niz nekih zgodb, o katerih se 
moramo pogovarjati. In seveda, večina 
upokojenk in upokojencev – prekmurskega 
kolega ni tukaj – ni poslancev, nimajo teh 
dohodkov, ne morejo si tega privoščiti, ne 
morejo se potem z neko aplikacijo važiti, koliko 

CO2 so prišparali. Čeprav če bi šli gledat, kako 
se Jožko vozi iz Prekmurja z avtom v Ljubljano, 
ker nimamo javnega potniškega prometa 
urejenega, kar je spet energija, bi videli, da 
mogoče niti ni tak frajer. Skratka, cel niz nekih 
zadev, ki jih je potrebno misliti skupaj. In čisto za 
konec, veste, stroke gor, stroke gor, v resni 
družboslovni teoriji imamo neko smer, ki se 
imenuje actor-network teorija, Bruno Latour, 
Lash in podobni, ki so že sredi 80. let dokazali, 
da stroke niso neki slonokoščeni stolpi pameti, 
ampak so neki ljudje, skupine s takimi in 
drugačnimi interesi. Zato imamo tudi v 
demokratičnih sistemih politiko kot javno rabo 
uma, ki mora te interese tudi resno pretresti 
skozi nek fokus v skupno dobro. Prepogosto se 
fetišizira stroke. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Še interes za razpravo? (Da.) 
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoči.  
 Danes se spet soočamo z nekim 
zakonom, ki ga sprejemamo v bistvu zaradi 
nekih pritiskov, ker svoje naloge v preteklosti še 
nismo naredili. Trenutno je to tožba, ki nam grozi 
na eni strani, na drugi strani imamo pa tudi 
odločbo Ustavnega sodišča, ki zahteva dejansko 
korekcijo te zakonodaje. Sam, kolikor se v 
zadnjem letu ukvarjam s tem silom prilike, ker 
tudi pokrivam ta odbor, iz podatkov, ki sem jih 
dobil – velikokrat pravimo, da smo neambiciozni, 
izgleda, da smo bili, vsaj kar se tiče tega 
področja, energetike, v preteklosti bistveno 
preveč ambiciozni. Če gledam podatek, da pride 
povprečni cilj znotraj držav članic Evropske unije 
20 % OVE do leta 2020, mi smo si ga zadali 
25 %. Vse kaže, da so bile to neke dobre želje, 
zadaj pa ni bilo nekega plana, nekih konkretnih 
akcij, kalkulacij, kako bomo to tudi dosegli. Ob 
dejstvu, ki se ga spomnim iz razprave – mislim, 
da je državni sekretar Kumer omenil – da pa 
imamo bistveno daljše čase umeščanja v 
prostor, da so se vezave od leta 2000 menda že 
kar za štirikrat podaljšale, ob dejstvu, da niti ne 
vemo kaj, v katero smer bomo šli, hidroelektrarn 
ne bi imeli, za jedrsko elektrarno se ne znamo 
odločiti … Skratka, jaz mislim, da moramo 
naprej narediti še nekaj osnovnih nalog, da se 
sploh odločimo v tej družbi, kje bodo viri 
pridobivanja energije v bodoče. Podjetja, 
moramo reči, da se za razliko od države kar 
prilagajajo temu in iščejo rešitve. Naj navedem 
samo zadnji primer Steklarne Hrastnik, kjer sem 
tudi delal približno 36 let. Pred kratkim so 
namestili sončne panele, s katerimi bodo 
posredno pridelovali vodik, ki ga bodo uporabili 
za kurjenje peči. Bistveno zmanjšanje, 
energetski prihranki, manj onesnaženja okolja.  
 Tisto, na kar bi še želel jaz pri tem 
opozoriti, zato sem se tudi oglasil, je, da 
moramo mi v bodoče nekaj narediti na, ali je to 
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na antibirokraciji ali kakršnekoli termine sem 
zasledil, da bomo načrte, plane, ki si jih nekako 
zadamo, uspeli tudi uresničiti. Predvsem imam 
tu v mislih vodenje projektov, in sicer fazno 
vodenje projektov, kamor bomo vključili tudi to 
civilno iniciativo, s katero imamo zadnje čase kar 
precej težav, da ne omenjam Mokric, ker nam 
zadeva stoji. Jaz pozdravljam vse civilne 
iniciative, vidim, bi rekel, eno odgovorno 
državljansko pobudo pač z različnih koncev, s 
katerimkoli se ukvarjajo. Ampak pri projektih, 
pomembnih za državo, morajo biti do neke faze 
vključeni, treba jih je poslušati, treba jih je 
upoštevati, kolikor se da, ko je pa ta odločitev 
sprejeta, moramo pa zakonodajo prilagoditi na 
ta način, da ko se odločimo za projekt in gremo 
v izvedbo projekta, ni več možno, da nam 
projekte večmilijonske vrednosti razna društva 
za opazovanje rib ali pa še česa podobnega 
ustavljajo, te investicije.  
 Seveda pa ta sprememba zakonodaje 
danes poleg vseh teh uskladitev z Evropsko 
unijo in zahtev sodišča prinaša nekaj tudi za, bi 
rekel, malega človeka. Tisto, kar sem že tudi 
omenil – zdi se mi dobra zadeva, da smo ukinili 
akviziterje, ki so se dejansko šli biznis na račun 
neukih, nevednih ljudi, predvsem starejše 
populacije. Pozdravljam tudi vse rešitve, ki gredo 
v smeri večje zaščite končnega odjemalca 
energije, spodbujanja samooskrbe, in ne 
nazadnje, pozdravljam strožje kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti uporabe bioenergije 
v prometu. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem zaključujem razpravo pri 12. 
členu.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, v razpravo dajem 30. člen ter 
amandma Poslanske skupine Levica. Ali želi kdo 
razpravljati? Nihče. Zaključujem tudi to razpravo. 
O amandmajih bomo v skladu s časovnim 
potekom seje zbora odločali danes v okviru 
glasovanj, to je pol ure po prekinjeni 11. točki 
dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O 
NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH 
PAPIRJIH V OKVIRU REDNEGA POSTOPKA.  

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Ne vem, ali imamo koga iz 
Vlade tukaj, da poda še kakšno dodatno 
obrazložitev. 
 Gospod državni sekretar, skoraj ste 
zamudili svojih pet minut, ampak jih niste 
zamudili. Izvolite. 
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa za besedo, 

gospod predsednik. Bil sem v vladni sobi, tako 
da se oproščam. 

 S Predlogom zakona o spremembah in 
dopolnitvi Zakona o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih Vlada predlaga spremembo 
treh členov veljavnega zakona. Najprej 
sprememba 27. člena zakona, ki bo dedičem 
poenostavila, olajšala, pospešila in pocenila 
izvršitev pravnomočnega sklepa o dedovanju, 
članom KDD pa omogočila uskladitev postopka 
izvršitve sklepa o dedovanju tako za domače kot 
za tuje vrednostne papirje. Ob tem je treba 
poudariti, da vnašanje vseh drugih nalogov za 
prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev 
na podlagi odločb državnih organov ali nosilcev 
javnih pooblastil v centralni register pri KDD 
ostaja nespremenjeno.  
 Z 48.a členom zakona se določa, da se 
nematerializirani vrednostni papirji na ukinjenih 
registrskih računih namesto prenosa na račun 
pristojnega sodišča prenesejo na skupni 
namenski račun, ki ga vodi KDD. Osebe, katerih 
nematerializirani vrednostni papirji so bili 
preneseni na skupni namenski račun, lahko do 
31. 12. 2021 zahtevajo, da se ti vrednostni 
papirji prenesejo na njihov račun pri članu KDD, 
po tem datumu pa se ti vrednostni papirji 
prenesejo na poseben račun kapitalske družbe. 
Če primerjamo predlagano besedilo zakonskih 
sprememb z zdaj veljavnim besedilom zakona, 
lahko ugotovimo, da nihče od imetnikov ne bo 
na slabšem, kot so bili po sedaj veljavnem 
zakonu. Prav tako se s predlogom sprememb 
četrtega odstavka 48. člena zakona usklajujejo 
določbe z odločbo Ustavnega sodišča. Smiselno 
sledeč nosilnim razlogom iz obrazložitve ustavne 
odločbe se predlog sprememb četrtega 
odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih spremeni na način, da se v 
besedilu odstavka ohrani zgolj besedilo četrtega 
stavka.  
 Predlog zakona je že bil obravnavan na 
seji Odbora za finance, kjer sta bila sprejeta 
predlagana amandmaja, vložena s strani 
koalicijskih poslanskih skupin. Prav tako pa je 
odbor glasoval o vseh členih predlaganega 
zakona in jih podprl. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Matično delovno telo je Odbor za 
finance, zato predajam besedo predsedniku 
gospodu Robertu Polnarju. 
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala za 

besedo. Gospod predsednik Državnega zbora, 
gospe poslanke, gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je na 10. seji 5. junija 
letošnjega leta kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvi Zakona o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih, ki ga je Državnemu zboru v 
obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Odbor je 
poleg predloga zakona prejel še naslednja 
gradiva: dopis Društva Mali delničarji Slovenije, 
dopis Vseslovenskega združenja malih 
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delničarjev, mnenje Komisije Državnega sveta 
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, 
mnenje Zakonodajno-pravne službe, dodatna 
pojasnila Ministrstva za finance k mnenju 
Zakonodajno-pravne službe in dodatno pobudo 
Društva Mali delničarji Slovenije. V skladu s 129. 
členom Poslovnika Državnega zbora so 
amandmaja k predlogu zakona vložile poslanske 
skupine koalicije, in sicer k 2. in 3. členu. Seji 
odbora so prisostvovali predstavnice in 
predstavniki Ministrstva za finance, Društva Mali 
delničarji Slovenije 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 odpravo problemov v zvezi z 
registrskimi računi in s samim izvajanjem 
zakona, ter uskladitev zakona z ustavno 
odločbo. V nadaljevanju je predstavil vse tri 
nove rešitve predloga zakona ter pojasnil 
rešitve, predlagane v amandmajih na podlagi 
mnenja Zakonodajno-pravne službe. 
Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je 
povedala, da nima dodatnih pripomb, saj so 
nekatere pripombe iz pisnega mnenja 
upoštevane v vloženih amandmajih, ostale 
pripombe službe pa so obrazložene s strani 
Vlade. Komisija Državnega sveta za 
gospodarstvo, obrt, turizem in finance je podala 
pisno poročilo, v katerem predlog zakona 
podpira. V nadaljevanju je predsednik društva 
Mali delničarji Slovenije predstavil pobude 
društva in njihove predloge za spremembe 
predloga zakona, ki so bile razvidne iz poslanih 
dopisov društva. 
 V razpravi so bila izpostavljena 
vprašanja glede prenosov nematerializiranih 
vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja v 
centralni register, glede poenostavitve prenosa 
preostalih nematerializiranih vrednostnih 
papirjev in glede na uskladitve z ustavno 
odločbo. Članice in člani odbora so se strinjali, 
da bodo predlagane rešitve pomenile 
razbremenitev sodišč ter poenostavili nekatere 
postopke prenosov in s tem zmanjšale 
administrativna bremena. Izpostavljeno je bilo 
tudi vprašanje glede vloge borznoposredniških 
hiš in vodenja trgovalnih računov ter s tem 
povezani stroški. Državni sekretar Ministrstvo za 
finance je na postavljena vprašanja ustrezno 
odgovori. 
 Odbor je v skladu z drugim odstavkom 
130. člena Poslovnika Državnega zbora 
obravnaval vložena amandmaja koalicijskih 
strank in oba amandmaja sprejel. Glede na 
sprejeta amandmaja je na podlagi prvega 
odstavka 133. člena Poslovnika Državnega 
zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega 
predloga zakona, v katerega sta vključena 
predlagana in sprejeta amandmaja. Dopolnjen 
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. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik, za predstavitev. 
 Sedaj, spoštovane poslanke in 
poslanci, prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Kot prva imate besedo gospa Mateja 
Udovč v imenu Poslanske skupine Stranke 
modernega centra.  
 Izvolite.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani!  

 V današnjem predlogu zakona je zajeta 
sprememba treh členov veljavnega Zakona o 
nematerializiranih vrednostnih papirjih, dodaja 
pa se še eden povsem novi člen. Z 
nomotehničnega vidika gre za manjše 
spremembe veljavnega zakona, a so vsebinske 
vseeno zelo pomembne. V 27. členu veljavnega 
zakona gre za manjšo spremembo, ki bo 
dedičem poenostavila, olajšala, pospešila in 
pocenila izvršitev pravnomočnega sklepa o 
delovanju. Članom Klirinško depotne družbe pa 
bo omogočila uskladitev postopka izvršitve 
sklepov o dedovanju. Ostale rešitve se nanašajo 
na ukinjanje registrske račune pri KDD in na 
izvršitev odločbe Ustavnega sodišča, s katero je 
ta razveljavilo prvo in drugo poved četrtega 
odstavka 48. člena oziroma odprava omejevanja 
zaračunavanja letnega stroška vodenja računa 
vrednostnih papirjev za fizične osebe. 
 Zakon o nematerializiranih vrednotnih 
papirjih, ki ga je Državni zbor sprejel jeseni 
2015, je z letom 2017 ukinil registrske račune pri 
KDD za fizične osebe. Postopek ukinitve je tekel 
v okviru priprav na vključitev v evropsko 
poravnalno platformo TARGET2-Securities. 
Registrski račun je bil postavljen zaradi izvedbe 
privatizacije in je omogočal razdelitev 
nematerializiranih delnic. Ker pa ga ni vodila 
borznoposredniška družba, ni bil v skladu s 
standardi omenjene evropske platforme. Zakon 
je za lastnike vrednostnih papirjev, ki le-teh niso 
prenesli na trgovalne račune pri 
borznoposredniških družbah predvidel uporabo 
iz statuta sodnega depozita, ki pa ni zaživel. 
Podatki kažejo, da je po dveh letih od uradne 
ukinitve pri KDD še vedno približno 80 tisoč 
registrskih računov, na katerih so ostali 
vrednostni papirji iz privatizacije. 
 Novela zakona problematiko 
pozabljenega premoženja ureja tako, da bi to še 
dve leti ostalo na skupnem imenskem računu pri 
KDD, nato pa bi se preneslo na Kad. Prenos na 
sodišče tako ni več predviden. Predlagana 
ureditev vsem deležnikom izboljšuje njihov 
položaj. S to ureditvijo sodišča ne bi bila 
obremenjena s tisoči postopki, lastniki 
vrednostnih papirjev na ukinjenih registrskih 
računih pa bi jih lahko v obdobju dveh let še 
vedno prevzeli. S tem se skrajšajo in pocenijo 
postopki za razliko od veljavne zakonodaje. V 
primeru, da se lastniki v omenjenem obdobju za 
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prenos na borznoposredniško družbo ne bi 
odločili, bi nato vrednostne papirje prenesli na 
poseben račun pri Kad. S tem bi pridobila 
država oziroma predvsem upokojenci, saj bi se 
opuščeni vrednostni papirji lahko porabili 
uporabljali tudi za prispevek Kad k pokojninski 
blagajni. 
 Glede izvršitve odločbe Ustavnega 
sodišča pa je treba opozoriti, da je Državni zbor 
zaradi kritik, povezanih s stroški, le-te omejil na 
vodenje računa v odvisnosti od vrednosti 
premoženja na njem, vendar pa je po zahtevi 
družb za ustavno presojo, Ustavno sodišče to 
določilo razveljavilo. In sicer so razveljavili člen, 
ki je omejeval stroške trgovalnega računa 
posameznika, saj Državni zbor ni izkazal obstoja 
javne koristi za omejitev teh stroškov. Ta novela 
zakona je torej dokaz, da so najbolj enostavne 
rešitve brez nepotrebnega snovanja zapletenih 
sistemskih rešitev in vložkov populizma o zaščiti 
malih delničarjev, najbolj učinkovite, poceni in v 
dobro vseh vpletenih deležnikov. 
 Zato upamo, da nam bo pričujoča 
zgodba o ukinitvi registrskih računov v poduk za 
prihodnje. Na podlagi navedenih razlogov bomo 
predlog zakona v Poslanski skupini Stranke 
modernega centra, podprli. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod Luka Mesec v imenu 
Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in 

lep pozdrav! 
 Novela Zakona o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih poskuša popravljati, reševati 
probleme, ki so nastali zaradi škodljivih odločitev 
pretekle vlade in škodljive odločbe Ustavnega 
sodišča, če se vrnem malo v zgodovino. Ta 
zakon, Zakon o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih, je Cerarjeva vlada sprejela leta 2015. 
Takrat so v našo zakonodajo prenašali plačilni 
sistem TARGET2, v skladu z zahtevami 
Evropske unije, ampak hkrati dodali v ta zakon 
še eno stvar, ki pa ni imela nikakršne povezave 
direktivami Evropske unije. To je ukinitev 
registrskih računov. Registrski računi so bili 
računi, ki so jih večino imeli ljudje v srednjih letih 
ali pa nekoliko starejši, ki so med tranzicijo z 
razdeljevanjem delnic dobili te delnice. Z njimi 
niso trgovali in jih obdržali, shranili na Klirinško 
depotni družbi KDD. Leta 2015 je bilo tako 
aktivnih oziroma odprtih še vedno 280 tisoč 
registrskih računov. Ponavljam, imeli so jih 
ljudje, ki niso bili nikakršni borzni posredniki ali 
kaj podobnega. Pač ljudje, ki so dobili delnice 
med tranzicijo in jih shranili na Klirinško depotno 
družbo. Ta novela zakona pa je nekako malo 
pod pretvezo, da to od nas zahteva Evropska 
unija, čeprav v tem plačilnem sistemu TARGET2 
te zahteve ni bilo, je ta novela zahtevala, da se 
te registrske račune, ki so bili na Klirinško 
depotni družbi brezplačni, zapre in da morajo 

njihovi lastniki svoje premoženje, teh nekaj 
delnic, ki so jih imeli, prenesti na 
borznoposredniške hiše in tam odpreti trgovalne 
račune, ki pa so seveda stali. Stroški odpiranja 
so bili nekje 20, 25, 30 evrov in potem vsako leto 
plačujejo provizije. 
 Problem je, da je bilo od teh 280 tisoč 
registrskih računov večina takih, kjer je bilo 
denarja zelo malo, ne vem 50, 100 evrov in tako 
naprej in zato smo v Levici in takratni desni 
opoziciji močno kritizirali to rešitev, ker je 
dejansko vodila v množično razlastitev 280 tisoč 
malih delničarjev, ki so imeli neka sredstva 
shranjena na Klirinško depotni družbi. Naše 
kritike so bile povožene, ampak na koncu je bila 
sprejeta določba, ki je vgrajevala vsaj neko 
minimalno varstvo teh delničarjev in varovala 
pred tem, da ne bi enostavno njihovega 
premoženja pograbile borznoposredniške hiše, 
če pomnožite 280 tisoč krat 50 – to ni več tako 
malo denarja, ko ga enkrat koncentriraš. In sicer 
ta določba je bila, da lahko posrednik za 
opravljanje trgovalnega računa zaračuna največ 
pol odstotka vrednosti delnic. To je bilo po, 
mislim da, več kot enem letu poskusov potem 
končno tudi sprejeto, obžalujemo pa, da je 
Ustavno sodišče zdaj presodilo, da to krši 
ustavno načelo svobodne gospodarske pobude; 
skratka, odločba gre v prid borznoposredniških 
hiš finančne industrije in to je tudi glavni 
popravek tega zakona. Torej ukinitev te omejitve 
in povrnitev oziroma udejanjenje tistega, kar je 
bil prvotni namen te podtaknjene določbe v 
zakonu, to je da lahko borznoposredniške hiše v 
bistvu praktično v nekaj letih razlastijo te male 
delničarje. 
 To je razlog, zakaj tega zakona ne 
moremo podpreti. Ima pa ta zakon tudi nekatere 
pozitivne stvari; recimo, ena je, da se vrednostni 
papirji na ukinjenih registrskih računih tistih, ki jih 
niso prenesli na borznoposredniške hiše, so jih 
potem dali na sodišča, ampak smo že takrat 
opozarjali, da bodo sodišča preobremenjena. 
No, zdaj smo prišli do prave rešitve, to je, da se 
prenesejo na skupni namenski račun, ki ga vodi 
Klirinško depotna družba. To pa bo 
administrativno razbremenilo sodišča, to pa je 
razlog, zakaj ne bomo glasovali proti zakonu, 
ampak se bomo vzdržali. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod Jožef Horvat bo predstavil 
stališče Poslanske skupine NSi. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, 
spoštovani predstavniki Vlade! 
 Govorimo o nematerializirani vrednostih 
papirjih. V bistvu gre za izjavo izdajatelja, ki je 
vpisana v centralni register nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, s katero se izdajatelj 
zavezuje, da bo izpolnil obveznost iz 
vrednostnega papirja. Imetnik 
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nematerializiranega vrednostnega papirja je 
oseba, v korist katere je nematerializirani 
vrednostni papir vpisan v centralnem registru. 
Pravice iz nematerializiranih vrednostnih 
papirjev pa se uresničujejo preko Klirinško 
depotne družbe in sistemskih članov KDD v 
skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi za 
izvedbo korporacijskih dejanj. 
 Predlog novele Zakona o 
nematerializiranih vrednostnih papirjih prinaša tri 
pomembne spremembe. Prvič. Vnašanje 
nalogov za prenos vrednostnih papirjev na 
podlagi sklepov o dedovanju v register. 
Veljavna, torej sedanja ureditev določa, da 
naloge za prenos nematerializiranih vrednostnih 
papirjev na podlagi odločb ali sklepov državnih 
organov, na primer sklepi o dedovanju, v 
centralni register vnaša centralna depotna 
družba, razen če odločba zahteva ravnanje od 
člana KDD, na primer komercialne banke. 
Predlog zakona, ki ga obravnavamo, pri 
izvajanju vnosov na podlagi sklepov o 
dedovanju v centralni register odpravlja omejitev 
izvajanja le na KDD, to pomeni, da bodo tudi 
člani KDD kot na primer, še enkrat, banke, lahko 
sami izvedli postopek izvršitve sklepa o 
dedovanju za domače in tuje vrednostne papirje. 
To naj bi za dediče poenostavilo postopek in to 
pozdravljamo. Vnašanje nalogov za prenos 
nematerializiranih vrednostnih papirjev v 
centralni register na podlagi vseh drugih odločb 
državnih organov, na primer sklepi o izvršbi 
oziroma zavarovanju, ostaja nespremenjeno. 
 Druga rešitev, druga sprememba. 
Prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev z 
ukinjenih registrskih računov. Predlog določa, da 
se nematerializirani vrednostni papirji na 
ukinjenih registrskih računih namesto na račun 
pristojnega sodišča, sodna položitev, prenesejo 
na skupni namenski račun, ki ga vodi KDD. To 
naj bi preprečilo veliko administrativno 
obremenitev sodišč in če bo res šlo za 
zmanjšanje administrativne obremenitve sodišč. 
To pozdravljamo. Osebe, katerih 
nematerializirani vrednosti papirji so bili 
preneseni na skupni namenski račun, lahko do 
31. decembra 2021 zahtevajo, da se ti 
vrednostni papirji prenesejo na račun pri članu 
KDD. Po tem dnevu, po 31. 12. 2021, se ti 
vrednostni papirji prenesejo na posebni račun pri 
Kad. 
 Tretja rešitev, uskladitev z ustavno 
odločbo, je v bistvu logična rešitev. Zakon je 
namreč določal, da letni strošek vodenja računa 
in nadomestila za vzdrževanje stanja na računu, 
ki ga vodi član centralne depotne družbe za 
fizično osebo, ne sme presegati 0,5 % 
povprečne vrednosti nematerializiranih 
vrednostnih papirjev na tem računu. Zakon pa v 
nadaljevanju tega odstavka pooblašča KDD, da 
lahko to mejo še zniža. Glede na to, da je 
Ustavno sodišče razveljavilo omejitev 0,5 %, je 
tudi ta določba o možnosti znižanja brez 
pomena in jo predlog zakona črta. Odstavek 
ohranja le določilo, da člani KDD razen stroškov, 

določenih z dnevno tarifo, fizičnim osebam ne 
smejo zaračunavati dodatnih stroškov za odprtje 
in zaprtje računa. 
 Torej, pod črto; tako prva kot druga 
rešitev zmanjšujeta administrativno obremenitev, 
pri tretji spremembi gre za logično posledico 
odločitve Ustavnega sodišča in zaradi tega 
novelo Nova Slovenija podpira. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine SAB bo 
predstavil gospod Franc Kramar.  Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Gospa 

podpredsednica, spoštovani kolegice in kolegi, 
predstavniki Vlade! 
 Ni neobičajno, da se izvajanje 
določenega zakonskega določila v praksi izkaže 
za neoptimalno. Posledično od zakonodajalca 
pričakujemo odziv v smeri drugačne ureditve 
konkretnega določila. V Poslanski skupini 
Stranke Alenke Bratušek se zavzemamo za 
odpravo vseh nepotrebnih administrativnih ovir, 
za poenostavitev postopkov, skozi katere 
državljani uveljavljajo svoje pravice in 
razbremenitev sodstva. A vendar pri tovrstnih 
spremembah vedno tehtamo, ali drugačna, 
poenostavljena ureditev deregulira določeno 
pravno ureditev in ogroža pravno varnost. Dve 
od teh predlaganih sprememb in dopolnitev 
obstoječega Zakona o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih zasledujeta omenjene 
razbremenitve državljanov in sodstva, tretja 
sprememba pa je odziv na ustavno odločbo. 
 Prva sprememba se nanaša na 
vprašanje prenosa vrednostnih papirjev na 
podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. Po 
dosedanji ureditvi mora dedič na podlagi enega 
sklepa o dedovanju zahtevati prenos tako pri 
KDD, za domače vrednostne papirje, kot pri 
članu KDD za tuje vrednostne papirje, pa čeprav 
je imel zapustnik vse vrednostne papirje na 
računu pri članu KDD. Ker je tovrstna ureditev 
tako časovno kot stroškovno neoptimalna, 
predlagana sprememba predvideva rešitev, na 
podlagi katere bo prenos domačih in tujih 
vrednostnih papirjev v celoti izvedel član KDD. 
Do začetka procesa razgradnje registrskih 
računov je bila večina računov vrednostnih 
papirjev registrskih, zato jih je lahko vodil le član 
KDD. Skozi čas se je proces razgradnje 
registrskih računov iztekel, kljub temu pa se je 
obdržala nadaljnja koncentracija vpisov na 
podlagi odločb državnih organov pri KDD. 
 Upoštevaje navedene spremembe 
razgradnje registrskih računov smo v Stranki 
Alenke Bratušek predlagano rešitev spoznali kot 
ustrezno, saj ne ogroža pravne varnosti 
državljank in državljanov. Obenem dedičem 
zagotavlja lažji, enostavnejši in cenejši 
postopek, članom KDD pa celovito izvršitev 
konkretnega sklepa o dedovanju. V Stranki 
Alenke Bratušek bi ob tem želeli opozoriti, da ta 
sprememba velja le za sklep o dedovanju in ne 
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za druge odločbe državnih organov, denimo, 
sklep o izvršbi, sklep o zavarovanju in podobno. 
Da bi enaka ureditev veljala tudi za konkretno 
izpostavljene sklepe, je treba spremeniti 
področno zakonodajo, to je Zakon o izvršbi in 
zavarovanju. Ker se zavzemamo za unificirano 
ureditev konkretnega pravnega vprašanja, od 
pristojnega ministrstva pričakujemo spremembe 
tudi v tej smeri.  
 Druga sprememba poenostavlja prenos 
vrednostnih papirjev iz ukinjenih registrskih 
računov pri KDD. Registrski računi pri KDD so 
bili vzpostavljeni zaradi izvedbe privatizacije, saj 
drugače ni bilo mogoče razdeliti delnic. Takšni 
registrski računi so predstavljali le začasno 
rešitev, torej do prevzema delnic s strani 
imetnikov. Ker delničarji teh vrednostnih papirjev 
niso prevzeli oziroma jih niso prenesli na račune 
pri posameznih članih, je zakon določil, da se 
neprevzeti vrednostni papirji prenesejo na sodni 
depozit. Sodni depozit pa je sodni postopek, ki 
se izvaja na sodišču in zanj pomeni določeno 
stopnjo obremenitve. To se je izkazalo za 
nepotrebno in kot drugo za upravičenca, ki je, 
hočeš nočeš, dolžan nositi stroške takšnega 
postopka. Ureditev je neustrezna tudi zato, ker 
so sodišča za potrebe sodnega depozita račune 
odpirala pri KDD, ne pa pri njegovih članih. Prav 
zato iz naslova vrednostnih papirjev pri KDD ni 
mogoče uresničevati korporacijskih pravic. 
 Glede na to, da upravičenci niso 
prevzeli vrednostnih papirjev niti iz sodnih 
depozitov, zakon predlaga, da se vsi neprevzeti 
vrednostni papirji prenesejo na skupni namenski 
račun pri KDD. Če jih upravičenci ne prevzamejo 
do 31. decembra 2021, se vrednostni papirji 
prenesejo na poseben račun pri Kad. Prenesejo 
se skupaj z vsemi donosi, izplačili in denarnimi 
nadomestili, ki jih je KDD prejela iz naslova 
konkretnih vrednostnih papirjev. Četudi finančni 
izkupiček iz tega naslova ni zajeten, v Stranki 
Alenke Bratušek smatramo, da jih je treba 
uporabiti v korist vseh državljank in državljanov, 
denimo, za namene demografskega sklada. 
Zato predlagano zakonsko spremembo 
podpiramo.  
 Zadnja, torej tretja sprememba se 
nanaša na odpravo protiustavnosti dela četrtega 
odstavka 48. člena. Ta določa, da letni strošek 
vodenja računa in vzdrževanja stanja na računu, 
ki ga vodi član KDD za fizično osebo, ne sme 
presegati 0,5 % povprečne vrednosti delnice na 
tem računu. Glede na to, da je tarifa zakonsko 
določena in da morajo biti nadomestila skladna z 
razumnimi poslovnimi pogoji in 
nediskriminatorna, tudi ta predlog, ki je sedaj 
ustavno skladen, podpiramo.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji bo gospod Robert Polnar 
predstavil stališče Poslanske skupine Desus. 
 

ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovana 

gospa podpredsednica, gospe poslanke in 
gospodje poslanci! 
 Najpomembnejša cilja Predloga zakona 
o spremembah Zakona o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih sta poenostavitev in 
pospešitev prenosov vrednostnih papirjev, ki se 
nanašajo na njihovo dedovanje, in prenos z 
ukinjenih registrskih računov na poseben 
namenski račun.  
 Osnovni zakon je bil sprejet oktobra 
2015. V celoti novo zakonsko besedilo je bilo 
treba sprejeti zavoljo vzpostavitve projekta 
eurosistema T2S, katerega cilj je postavitev 
enotne tehnične osnove za poravnave poslov z 
vrednostnimi papirji, na katero centralne 
depotne družbe prenesejo poravnavo poslov, 
centralne banke pa poravnavo denarnega dela. 
Cilji držav članic Evropske unije, ki so se 
vključile v ta sistem, se pravi, sistem T2S, med 
njimi tudi Slovenija, so doseči povečanje 
učinkovitosti in varnosti izvajanja poravnav 
vrednostnih papirjev, poenotenje domačih in 
čezmejnih postopkov poravnave ter zmanjšanje 
obstoječih razlik v stroških poravnave domačih 
in čezmejnih transakcij. Pričakovani posledici sta 
dve; predvsem omogočiti lažji dostop 
investitorjev do vrednostnih papirjev, izdanih v 
drugih centralno depotnih družbah, in 
izdajateljem vrednostnih papirjev izboljšati 
možnost širitve mednarodne baze investitorjev. 
Za razvoj kapitalskega trga v Sloveniji je to 
pomembno, saj povečuje njegovo likvidnost in 
omogoča nove načine pridobivanja finančnih 
virov za gospodarske družbe, za njihov razvoj in 
posle. 
 Ukinitev registrskih računov pri 
centralni depotni družbi je bila določena od 1. 
januarja 2017 in je bila posledica vključitev v 
sistem T2S, saj registrski računi niso v skladu z 
njegovimi standardi. Registrski računi so nastali 
zaradi privatizacije in razdelitve delnic na način, 
da imetnik delnic ni bil v pravnem razmerju s 
članom centralno depotne družbe. Za voljo tega 
so morali posamezni lastniki prenesti vrednostne 
papirje na borznoposredniške hiše do 1. januarja 
2017. V primeru pa, da tega niso storili, je bilo 
predvideno, da se prenesejo sredstva na sodni 
depozit. Ocenjena vrednost vseh vrednostnih 
papirjev pred prenosom je bila 7 milijard in 700 
milijonov evrov, neprenesenih je ostalo za 67 
milijonov evrov, se pravi, slab odstotek osnovne 
vrednosti. Imetnikov teh računov naj bi bilo po 
zadnjih podatkih okrog 80 tisoč. Sodišča bi 
morala zaradi zakonske zahteve po prenosu 
vrednostnih papirjev s centralno depotne družbe 
na sodni depozit narediti več tisoč sklepov, kar 
bi predstavljalo zapleteno, zamudno in z 
razmerja vidika med vložki in izidi stroškovno 
neracionalno operacijo. Ni dvoma, da sodišča 
tega niso mogla opraviti, kar je bilo predpisano z 
zakonom. Vrednostni papirji se niso prenašali na 
sodni depozit in so ostajali na centralno depotni 
družbi. Danes odprto zadevo razrešujemo na 
način, da se s spremembo zakona določa 
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prenos tistih vrednostnih papirjev s centralno 
depotne družbe, ki še niso bili preneseni na 
borznoposredniške hiše neposredno na 
Kapitalsko družbo. Kapitalska družba bo 
opravljala funkcijo hrambe lastnikom teh 
vrednostnih papirjev do 31. decembra 2021, po 
tem obdobju bo postala lastnik teh vrednostnih 
papirjev.  
 V Poslanski skupini Desus podpiramo 
rešitve, ki racionalizirajo postopke dokončanja 
lastninjenja. Za nas je sprejemljivo, da bo 
Kapitalska družba po letu 2021 imela v lasti in 
bo upravljala z opuščenimi vrednostnimi papirji. 
Kapitalska družba se bo v prihodnosti 
preoblikovala v demografski rezervni sklad in 
pomembno je, da ima sklad čim več raznolikih 
virov financiranja. Smo kajpada realisti, zato 
vemo, da bo vir financiranja iz opuščenih 
vrednostnih papirjev bolj obrobnega značaja, 
zanesljivo pa ne v tolikšni meri, da bi ga lahko 
kar spregledali ali pa ob njem le odmahnili z 
roko. 
 V Poslanski skupini Desus bomo 
podprli Predlog zakona o spremembah Zakona 
o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam.  
 Naslednji bo stališče Poslanske 
skupine SNS predstavil gospod Jani Ivanuša. 
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Spoštovana 

podpredsednica Državnega zbora, spoštovani 
predstavniki Vlade, vsi ostali v dvorani, lep 
pozdrav!  
 Pred seboj imamo Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
nematerializiranih vrednostnih papirjih. 
Podpiramo rešitev, ki bo poenostavila, olajšala 
in pospešila ter pocenila izvršitev 
pravnomočnega sklepa o dedovanju. Prav tako 
ne vidim nobenega razloga za to, da ne bi člani 
KDD izvrševali sklepe o dedovanju za domače in 
tuje vrednostne papirje. 
 Predlog, da se nematerializirani 
vrednostni papirji na ukinjenih registrskih računih 
prenesejo na skupni namenski račun, ki ga vodi 
KDD, je dober. Zakaj bi namreč še dodatno 
obremenjevali sodišča s sodnimi položitvami? 
Časa za prevzem vrednostnih papirjev je dovolj, 
upam, da se ne bodo zopet našli določeni 
izbrisani, ki bodo čez nekaj let zaradi teh 
prenosov zahtevali visoke odškodnine. Prav 
tako podpiramo, da se vrednostni papirji 
prenesejo na Kad, s čimer bo na voljo več 
sredstev za pokojnine. Ne podpiramo pa pobude 
Društva malih delničarjev Slovenije, da bi 
neprevzete delnice in iz njih izhajajoče koristi 
prednostno pripadle tistim delniškim družbam, ki 
so njihove izdajateljice. Le zakaj bi se država 
odpovedala premoženju, v konkretnem primeru 
v obliki vrednostnih papirjev? Precej žalostno je 
pa nekaj drugega. Še nedolgo nazaj ste ljudi 

razburili z ukinitvijo registrskih računov. 
Imetnikom vrednostnih papirjev je vlada Mira 
Cerarja povzročila veliko birokracije in stroškov. 
Novi Zakon o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih je bil sprejet v prejšnjem mandatu, in 
sicer 25. septembra 2015. Za zakon je glasovalo 
takrat 70 poslancev in štirje so bili proti. Prav 
spomnim se vseh problemov, ki ste jih povzročili. 
Ljudje so morali odpirati nove račune, prenašati 
vrednostne papirje, plačevati vse mogoče 
stroške, nemalo pa je vrednostne papirje zaradi 
prevelikih stroškov kar prodalo. Vsem tistim, ki 
zakona niso upoštevali oziroma niso prevzeli 
vrednostnih papirjev iz registrskih računov, pa 
sedaj dajete nagrado. Prevzeli jih bodo z veliko 
manj opravili in stroškov. To pa res ni pošteno 
do vseh tistih, ki so svoje zadeve pravočasno 
uredili v skladu z zakonom. 
 Zakonodajno-pravna služba je leta 
2015 predlog zakona proučila z vidika njegove 
skladnosti z ustavo. Zanimivo je, da niso imeli 
pripomb glede omejevanja zaračunavanja 
letnega stroška vodenja računa 
nematerializiranih vrednostnih papirjev za fizične 
osebe. Meni se zdi prav, da se omejijo stroški 
vodenja računov. To bi morala narediti centralna 
depotna družba, ki ima pooblastilo, da z 
izvedbenimi predpisi določi zgornjo mejo 
stroškov. Vsekakor pa omejitve ne bi smel 
določati zakon, na kar nas je opozorila odločba 
Ustavnega sodišča. Podpiramo tudi predlog 
zavoda Vseslovenskega združenja malih 
delničarjev, ki določa, da se ne bi smeli dodatno 
zaračunavati niti stroški prenosa vrednostnih 
papirjev. Stroški prenosa so namreč lahko precej 
nesorazmerni z vrednostnimi papirji. Največje 
borznoposredniške družbe z visokimi stroški 
prenosa odvračajo stranke k zamenjavi 
ponudnika, s čimer močno omejujejo 
konkurenco. Zakonodajno-pravna služba znova 
opozarja na neustrezno obrazložitev predlaganih 
rešitev. Obrazložitev sploh ne izpolnjuje 
standardov iz Poslovnika Državnega zbora, zato 
Vlado pozivam, naj pripravlja takšne zakonske 
predloge, da jih bodo ljudje razumeli. Če vlada 
ne zna obrazložiti svojih predlogov sprememb, 
kako naj jih potem razumejo preprosti ljudje.  
 V Slovenski nacionalni stranki bomo 
zakon vseeno podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

hvala za besedo. Spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci! 
 Sprememba Zakona o 
nematerializiranih vrednostnih papirjih prinaša 
kar nekaj novosti. Ključne se nanašajo na 
poenostavitve postopkov pravnomočnih sklepov 
o dedovanju, kar seveda pozdravljamo. 
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 Druga novost se nanaša na prenos 
nematerializiranih vrednostnih papirjev na 
ukinjenih registrskih računih, ki jih upravičenci ne 
bodo prenesli na svoje račune vrednostnih 
papirjev na skupni namenski račun pri centralno 
depotni družbi KDD, od leta 2022 pa na posebni 
račun Kapitalske družbe. 
 Tretja sprememba se nanaša na 
uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča, ki je 
odpravilo omejevanje zaračunavanja letnega 
stroška vodenja računa za fizične osebe. 
Odločitev nas je presenetila in se nam kot taka 
zdi zelo destimulativna za majhne in individualne 
vlagatelje, saj zaračunavanje visokih stroškov 
fizičnim osebam skoraj onemogoča menjavo 
ponudnika in ne nazadnje tudi odvrača majhne 
vlagatelje k nakupu vrednostnih papirjev.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke se bomo zaradi 
izpostavljenega pri glasovanju vzdržali in zakona 
ne bomo podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Jože Lenart bo predstavil 
stališče Poslanske skupine LMŠ.  
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Spoštovana 

predsedujoča kolegica, spoštovani predstavniki 
ministrstva, kolegice in kolegi! 
 Predlog zakona, ki ga obravnavamo, 
vsebuje naslednje rešitve: poenostavlja prenos 
nematerializiranih vrednostnih papirjev na 
podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju v 
centralni register, poenostavlja prenos preostalih 
nematerializiranih vrednostnih papirjev na 
ukinjenih registrskih računih in posebni 
namenski račun ter uskladitev z odločbo 
Ustavnega sodišča. 
 Če začnemo pri slednjem, četrti 
odstavek 48. člena je določal, da letni strošek 
vodenja računa in nadomestila za vzdrževanje 
stanje na računu, ki ga vodi član centralne 
depotne družbe za fizično osebo, ne sme 
presegati 0,5 % povprečne vrednosti 
nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem 
računu. Ustavno sodišče pa je v svoji odločbi 
ocenilo, da taka ureditev pomeni poseg v 
pravico do ustavno zagotovljene svobodne 
gospodarske pobude, saj relativna omejitev 
stroškov pomeni zakonodajno omejitev 
pogodbene svobode glede bistvene sestavine 
pogodbenega razmerja, to je glede cene. 
Državni zbor je namreč pred leti sprejel 
amandma, ki je borznoposredniškim hišam 
omejil zaračunavanje za vodenje računa 
navzgor. Kar je pomenilo, da so te posredniške 
hiše z vodenjem portfeljev do določene 
vrednosti dejansko ustvarjale minus. Zato so 
postale, če lahko rečemo, kreativne in so 
zaračunavale dodatne storitve vprašljive narave. 
Državni zbor je potem obravnaval celo 
avtentično razlago tega člena; skratka, kar nekaj 
obravnav je bilo potrebnih v tej hiši zaradi tega 

nesmiselnega posega. Na koncu je Ustavno 
sodišče to razveljavilo.  
 Nadalje se določa, da se 
nematerializirani vrednostni papirji na ukinjenih 
registrskih računih namesto na račun pristojnega 
sodišča prenesejo na skupni namenski račun, ki 
ga vodi Klirinško depotna družba. Osebe, katerih 
nematerializirani vrednostni papirji so bili 
preneseni na skupni namenski račun, lahko do 
31. decembra 2021 zahtevajo, da se ti 
vrednostni papirji prenesejo na račun pri članu 
KDD. Po tem datumu se prenesejo na poseben 
račun Kapitalske družbe, torej na bodoči 
demografski sklad.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca se strinjamo s pojasnilom predlagatelja, 
da bi veljavna rešitev zaradi množične uporabe 
v konkretnem primeru dala neprimerne in 
nesorazmerne rezultate ter hkrati bistveno 
obremenila sodišče. Podpiramo tudi prenos 
opuščenih vrednostnih papirjev na bodoči 
demografski sklad, saj se bodo tako koristi iz teh 
vrednostnih papirjev posredno razdelile med vse 
državljane, zato bomo predlog zakona soglasno 
podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 In še kot zadnji bo stališče Poslanske 
skupine SD predstavil gospod Jani Prednik. 
 Izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovani 

predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, lep dober 
dan! 
 Pri spremembah zakona, ki jih predlaga 
Vlada, gre za nadaljevanje v prejšnjem mandatu 
začetega procesa ukinitve tako imenovanih 
registrskih računov pri Klirinško depotni družbi. 
Privatizacijski certifikati so bili namreč v 90-ih 
položeni na registrske račune, ki jih je upravljal 
KDD in so služili samo za registracijo imetništva 
oziroma lastništva teh vrednostnih papirjev, ne 
pa tudi za trgovanje z njimi. 
 Po skoraj dveh desetletjih stalnega 
usklajevanja naše zakonodaje z evropskimi 
finančnimi direktivami so bili registrski računi v 
preteklem mandatu ukinjeni s sprejetjem novega 
Zakona o vrednostnih papirjih. Ob njegovem 
sprejemanju je bila sprejeta odločitev, da se 
registrski računi ukinejo. Imetniki vrednostnih 
papirjev so imeli dve možnosti; prvo, prenos 
vrednostnih papirjev na trgovalni račun pri 
borznoposredniški hiši, kar je s seboj prineslo 
višje stroške. Drugič, opustitev vrednostnih 
papirjev. Če jih imetniki do leta 2021 ne bi 
prenesli na trgovalne račune, se ti vrednostni 
papirji prenesejo v lastništvo Kad, ki bo postal 
demografski sklad. Zakon je določil, da se 
nepreneseni papirji hranijo kot sodni depoziti. Ta 
ureditev se je skozi čas izkazala za neprimerno, 
saj je ostalo še približno 80 tisoč imetnikov, ki se 
niso izjasnili niti za prenos na trgovalne račune 
niti za izrecno opustitev, iz česar je sklepati, da 
tega verjetno ne bodo storili niti do leta 2021 in 
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bodo takrat vrednostni papirji v vsakem primeru 
prišli v lastništvo Kad. Sicer gre tu predvsem za 
število postopkov; od skupne vrednosti 
vrednostnih papirjev približno 7, 7 milijard jih je 
na registrskih računih ostalo še za 67 milijonov, 
vendar pa so razporejeni med 80 tisoč različnih 
imetnikov.  
 Za dokončno izvedbo zaprtja registrskih 
računov predlog zakona prinaša nekaj novih 
rešitev. Nalog za prenos lastništva vrednostnega 
papirja, ki je posledica odločitve organa oblasti, 
bo lahko izvedla tudi borznoposredniška hiša, 
tako imenovani član KDD, ne le izključno KDD. 
Na ta način se pospešijo postopki in olajša 
nadaljevanje postopka dedičem vrednostnih 
papirjev. Vrednostni papirji, o katerih se lastniki 
niso izjasnili, so bili doslej položeni pri sodišču 
kot sodni depozit za vsakega posameznega 
imetnika, kar je pomenilo veliko število 
postopkov. Zato se uvaja skupni namenski 
račun, znotraj katerega bo mogoče voditi enotne 
postopke, ki bodo bistveno preglednejši in tudi 
cenejši. Lastniki pa bodo, kot je predvideno z 
izvornim zakonom, do konca leta 2021 še vedno 
lahko zahtevali prenos svojih vrednostnih 
papirjev na trgovalni račun in tako ne bodo 
izgubili možnosti, da razpolagajo s svojo 
lastnino. 
 Ob sprejemanju zakona v prejšnjem 
mandatu so največ prahu dvignili sprejeti 
amandmaji k 48. členu, s katerimi se je omejilo 
stroške, ki jih smejo borzni posredni 
zaračunavati svojim strankam za uporabo 
trgovalnih računov. To omejitev je kljub sprejetim 
avtentičnim razlagam Ustavno sodišče 
razveljavilo kot nedopusten poseg v svobodno 
gospodarsko pobudo in svobodo sklepanja 
pogodb. Zato se člen s tem predlogom zakona 
usklajuje z odločbo Ustavnega sodišča tako, da 
se črtata razveljavljena stavka, v zakon pa se 
jasno zapiše, da lahko borzni posredniki 
strankam zaračunavajo samo stroške, ki so 
določeni z njihovimi tarifami, ne pa tudi dodatnih 
stroškov za odprtje in zaprtje računa. Tako se 
vsaj delno omejuje možnost borznih 
posrednikom, da svojim strankam zaračunavajo 
pretirane stroške. 
 Zakonodajno-pravna služba je 
opozorila na nekatere pomanjkljivosti zakona, ki 
so bile odpravljene s sprejetimi amandmaji. V 
Poslanski skupini SD bomo predlog zakona 
podprli. Hvala lepa.  
 
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. 
Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
okviru glasovanj, in sicer pol ure po prekinjeni 
11. točki dnevnega reda.  
  

 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 9. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA PRVO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODELOVANJU 
MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO V 
ZADEVAH EVROPSKE UNIJE.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina sedmih 
poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožefom 
Horvatom. V zvezi s tem predlogom zakona je 
skupina 11 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Jožefom Horvatom zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo za 
dopolnilno obrazložitev predloga zakona, zato 
dajem besedo predstavniku predlagatelja 
gospodu Jožefu Horvatu.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa še 

enkrat, gospa podpredsednica Državnega 
zbora. Spoštovana državna sekretarka, gospa 
Simona Leskovar, s sodelavci! Drage kolegice in 
kolegi! 
 V Poslanski skupini Nove Slovenije 
pozorno prebiramo redna nacionalna poročila od 
standardnega evrobarometra, analiziramo, zakaj 
je v Sloveniji tako nizka volilna udeležba bila 
prav sedaj na zadnjih volitvah v Evropski 
parlament. Zasedli smo neslavno predzadnje 
mesto, za nami mislim, da so samo Slovaki. 
Seveda, če iz barometra povzamem, da trditev 
je Moj glas šteje v Sloveniji potrdilo samo 50 % 
vprašani; se pravi, da jih 50 potem najbrž mislim, 
da moj glas v EU ne šteje. To je po naši ocen 
slabo, zato smo z novelo Zakona o sodelovanju 
med Vlado in Državnem zboru v zadevah 
Evropske unije želeli unesti boljšo rešitev za 
izbiro komisarja iz Republike Slovenije tako, da 
bi ljudstvo, torej demos, imelo večji vpliv. 
 Mi veliko govorimo o demokratičnem 
deficitu. Zanimivo je, da je ta fraza, torej 
demokratični deficit, je fraza, ki so jo izumili tam 
v 80. letih. Kje – prav v Evropskem parlamentu! 
Pomeni ta demokratični deficit, da je sistem 
odločanja v Evropski uniji preveč tuj navadnim 
ljudem, torej demosu, saj glavne odločitve 
sprejemajo uradniki v zaprtih kabinetih. Kar 
zadeva komisarja samo še morda dve besedi. 
Za komisarja je ključna njegova – po naši oceni 
– politična kompetentnost, ker gre za politično 
funkcijo, ne toliko strokovno. Seveda nič ne 
škodi, če je tudi strokoven, ampak sam komisar 
ali pa država si resorja ne izbira, to določi 
predsednik Evropske komisije. Komisar mora za 
rešitve pridobiti politično večino, to je zelo 
pomembno, za stroko pa ima, seveda, na stotine 
ljudi v svojem subsistemu. 
 Zelo na hitro – kakšni so cilji. Glejte, 
postopek izbora kandidata za člana Evropske 
komisije mora, po naši oceni, prispevati k 
zmanjšanju demokratičnega deficita. Da se torej 
postavijo takšne rešitve, kjer se poveča vpliv 
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državljanov na oblikovanje politik povezave. 
Evropski parlament je edini organ, je edini organ 
Evropske unije, ki je izvoljen z neposrednimi 
volitvami, in evropski poslanci imajo zato veliko 
stopnjo legitimnosti, vendar sorazmerno majhno 
politično moč, zato velja omenjeno funkcijo 
okrepiti in ji dati večjo politično težo. 
 Zato mi pravkar izvoljenim evropskim 
poslancem iz Republike Slovenije dajemo večjo 
politično moč prav pri izbiri oziroma pri 
sodelovanju izbire kandidata za komisarja iz 
Republike Slovenije. Spreminja se v bistvu samo 
en vsebinski člen. Ta člen določa, da kandidata 
za člana Evropske komisije predlaga Vlada – še 
vedno to ostaja v domeni Vlade – v soglasju z 
večino poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropskem parlamentu – večina je 5, torej 5 ali 
več. Za podajo predloga za imenovanje 
evropskega komisarja bo torej ključno, da 
predlog Vlade podpre vsaj 5 evropskih 
poslancev iz Slovenije. Predlog, ki so mu 
priložena soglasja petih evropskih poslancev, 
Vlada pošlje Državnemu zboru, kandidat se 
predstavi na delovnem telesu Državnega zbora, 
ki je pristojno za evropske zadeve – to je Odbor 
za zadeve Evropske unije – in o njem poda 
mnenje. Vlada na mnenje matičnega delovnega 
telesa ni vezana, vezana pa je na soglasje 
večine poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropskem parlamentu, in sicer za kandidata za 
evropskega komisarja ne more predlagati 
kandidata, s katerim ne soglaša večina 
slovenskih evropskih poslancev. 
 Spoštovani kolegice in kolegi, toliko za 
uvod. Mi se nadejamo konstruktivne razprave, 
da vendarle poskušamo prispevati vsi skupaj k 
zmanjšanju demokratičnega deficita v Republiki 
Sloveniji. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa za to predstavitev. 
 Za uvodno predstavitev mnenja dajem 
sedaj besedo predstavnici Vlade gospe Simoni 
Leskovar, državni sekretarki na Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 
 Izvolite. 
 
SIMONA LESKOVAR: Spoštovana 

podpredsednica Državnega zbora, spoštovane 
poslanke, spoštovani poslanci Državnega zbora! 
 Dovolite mi, da najprej opravičim 
zunanjega ministra dr. Cerarja, ki je danes na 
zasedanju Sveta za splošne zadeve Evropske 
unije v Luksemburgu, zato se ne more udeležiti 
te seje. 
 Vprašanje predlagane spremembe 
veljavnega postopka imenovanja kandidata, 
kandidatke za evropskega komisarja oziroma 
komisarko iz Slovenije je Vlada obravnavala na 
svoji seji 13. junija letos. Na podlagi usklajenega 
mnenja Ministrstva za zunanje zadeve in Službe 
Vlade za zakonodajo je do Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v 

zadevah Evropske unije z dne 9. maja zavzela 
negativno stališče. 
 Po veljavni ureditvi iz 11.b člena 
omenjena zakona o predlogu za kandidata 
oziroma kandidatko za evropskega komisarja 
oziroma komisarko iz Slovenije odloči Vlada na 
redni seji. Svoj predlog posreduje Državnemu 
zboru. Predlagani kandidat oziroma kandidatka 
se nato predstavi na delovnem telesu 
Državnega zbora, pristojnem za evropske 
zadeve, ki o njem oziroma o njej glasuje in poda 
obrazloženo mnenje. Vlada na to mnenje ni 
vezana, mora pa pred posredovanjem predloga 
pristojnim inštitucijam Evropske unije o predlogu 
obvestiti Državni zbor in ga obrazložiti. 
 V Vladi menimo, da je takšen postopek 
izbire ustrezen. Uveljavljen je bil leta 2015 kot 
odgovor na težave, ki so se pokazale ob izvedbi 
kandidacijskega postopka v letu prej. Zapolnil je 
pravno praznino in uzakonil primerjalno pravno 
primerno obliko sodelovanja med Vlado in 
Državnim zborom pri tem postopku, ki je ne kaže 
spreminjati, še preden je bila prvič preizkušena v 
praksi. Veljavna ureditev po eni strani 
Državnemu zboru zagotavlja demokratičen vpliv, 
saj pristojni Odbor za evropske zadeve, na 
katerega so lahko vabljeni tudi evropski poslanci 
iz Slovenije, o kandidatu oziroma kandidatki 
glasuje ter poda obrazloženo mnenje. Po drugi 
strani pa Vladi omogoča ustrezno fleksibilnost, ki 
jo potrebuje v pogajanjih z mandatarjem za 
sestavo Evropske komisije, in sicer tako glede 
personalne sestave kot tudi glede razdelitve 
pristojnosti za konkretna področja med 
posamezne komisarje oziroma komisarke. 
 Predlagana sprememba zakona, v 
skladu s katero bi morala Vlada pred sprejetjem 
predloga kandidata oziroma kandidatke za člana 
oziroma članico Evropske komisije pridobiti 
pisno soglasje večine evropskih poslancev iz 
Slovenije, po našem prepričanju ni skladno z 
veljavno ustavnopravno ureditvijo. Vlada je 
namreč samostojen organ izvršilne veje državne 
oblasti, Slovenijo zastopa kot pravno osebo tako 
doma kot v mednarodni skupnosti. Za svoje delo 
in odločitve je odgovorna Državnemu zboru, ki 
ga mora obveščati tudi o svojih odločitvah v 
okviru Evropske unije, na katero je Slovenija 
skladno s 3.a členom Ustave prenesla del 
izvrševanje suverenih pravic. Takšni 
ustavnopravni ureditvi zakon izvajanja 
posameznih vladnih pristojnosti, med katerimi je 
tudi kadrovska funkcija, ne more vezati na pisno 
soglasje večine slovenskih poslancev v 
Evropskem parlamentu. Ti niso del sistema 
delitve oblasti v Sloveniji, zato odločitev 
pristojnega organa naše države ne more biti 
odvisna od njihove privolitve. To bi bilo po 
našem mnenju v nasprotju z načeli delitve oblati 
pravne države in samostojnosti Vlade pri 
opravljanju svojih funkcij, ki so temelj ustavne 
ureditve. Takšna rešitev tudi v primerjalnem 
pravu nima opore, saj je ne pozna nobena 
izmed članic Evropske unije. 
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 Vlada prav tako ocenjuje, da predlog 
spremembe zakona ni skladen s pogodbo 
Evropske unije, ki v 17. členu ureja postopek 
imenovanja članov Evropske komisije. Omenjeni 
člen določa, da izbiro evropskega komisarja 
oziroma komisarke opravi Svet EU, ki v 
medsebojnem soglasju z izvoljenim 
predsednikom Evropske komisije sprejeme 
seznam oseb, ki jih predlaga v imenovanje za 
člane komisije. Pristojnost predlagane sestave 
Komisije je torej v rokah Sveta, v katerem so 
zastopane vlade držav članic. Evropski poslanci 
kot neposredno izvoljeni člani evropskega 
parlamenta tako niso vključeni v fazo 
predlaganja kandidatov za člane kolegija 
Komisije. Uveljavitev predloga bi bila v nasprotju 
z veljavnim domačim in evropskimi pravnim 
redom, lahko bi vodila do zastojev v postopku 
oblikovanja Evropske komisije, posegla bi v 
veljavno medinstitucionalno ravnotežje, kot ga 
vzpostavlja Pogodba o Evropski uniji, ne bi 
prispevala h krepitvi vloge Evropske komisije kot 
neodvisnega varuha temeljnih pogodb, ampak bi 
že v fazi njenega oblikovanja odprla prostor 
politizacije, kar ne bi bilo v interesu Slovenije in 
EU kot celote. 
 Glede na navedeno v Vladi 
predlagamo, da Državni zbor Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v 
zadevah EU ne podpre. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin in kot prvi dobi besedo 
dr. Franc Trček, da predstavi stališče Poslanske 
skupine Levica. 
 Izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem 
skupaj! 
 Evropska unija žal ni steber socialnih 
pravic enakosti in solidarnosti, temveč je 
prepogosto steber nedemokratičnosti, 
netransparentnosti in hegemonije. Neravnovesje 
med centrom in periferijo tako med državami kot 
znotraj njih, socialne razlike, razlike med spoli se 
poglabljajo, medtem ko si najbolj 
nedemokratično od vseh institucij Evropske unije 
prisvaja tako izvršilno kot zakonodajno vejo 
oblasti – govorim seveda o Evropski komisiji. Za 
status quo ali celo za poslabšanje razmer je s 
svojim nedotakljivim statusom, ki je od prebivalk 
in prebivalcev Evropske unije pogosto preveč 
oddaljena, s statusom praktične nedotakljivosti v 
prvi meri odgovorna prav Evropska komisija 
sama. Govorim o vsiljevanju krčenja javnih 
storitev, pravic delavstva, poglobljenega 
oboroževanja, oviranje korakov, ki bodo resno 
naslovili okoljsko krizo, in seveda še o celi vrsti 
tem in težav ter izzivov. Med drugim Evropska 
komisija narekuje standarde v trgovinskih 
politikah in mednarodnem gospodarstvu, diktira 

stališča glede preprečevanja izogibanja davkov 
mednarodnih korporacij, čeprav pogosto imaš 
občutek, da diktira stališča glede 
nepreprečevanja izogibanja teh istih davkov. 
Skratka, pomen in vpliv Evropske komisije 
vsekakor ni zanemarljiv in bi ga bilo zmotno 
podcenjevati. Nasprotno! Gre za najbolj politični 
institut, ustroj Evropske unije, zato je seveda 
izjemnega pomena, kdo zastopa Slovenijo v 
vlogi komisarke ali komisarja; Slovenijo in ne le 
kapital ter njegove derivate. To pomeni, da se 
Slovenija mora zavedati lastne vloge pri 
sooblikovanju evropskih smernic, eno glavnih 
načel demokracije pa je seveda 
nediskriminatorna zastopanost vseh. 
 Na podlagi načela demokratičnosti 
vztrajamo, da podobno kot, denimo, v Avstriji, 
Bolgariji, Litvi, na Češkem in še kje, vlogo pri 
izbiri evropskega komisarja ali komisarke dobi 
Državni zbor kot celota, ne pa le kot izvršeno 
dejstvo s seznanjanjem matičnega delovnega 
telesa, Odbora za zadeve EU, ki pa nima 
nobenega vpliva in kot tako ne pripomore k 
demokratizaciji procesa izbora EU komisarja. 
Namesto predlagane rešitve v Levici 
zagovarjamo spremembe, ki bi vključevale 
Državni zbor v postopek imenovanja, kar v 
obstoječih pogojih pomeni prispevek 
demokratizaciji nadnacionalnih institucij in 
povečuje transparentnost postopka. Hkrati tudi 
omogoča širšo politično razpravo v nacionalnem 
parlamentu, s tem pa posredno tudi 
državljankam in državljanom Republike 
Slovenije podeljuje pravico do izrekanja o 
kandidatkah in kandidatih za ključne izvršilne 
funkcije v institucijah Evropske unije. 
 Levica zagovarja seveda temeljne 
vrednote demokratičnosti, transparentnosti, 
pravičnosti, zato pač takšnega 
nedemokratičnega predloga, kot ga predlaga 
slovenska desnica, nikakor ne more podpreti. 
Več pa tudi o tem, da le-ta ne razume ravno 
problematike demokratičnega deficita, v 
razpravi. Hvala za besedo.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji je na vrsti gospod Blaž 
Pavlin, ki bo predstavil stališče Poslanska 
skupine NSi. 
 Izvolite. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovana 

podpredsednica, spoštovane kolegice poslanke 
in poslanci!  
 Evropski parlament je edini organ, kjer 
se volijo poslanci vsake posamezne države 
članice z neposrednimi volitvami. Vloga 
evropskih institucij postaja vedno bolj 
pomembna, saj se vedno več področij za 
celotno območje Evropske unije ureja z 
direktivami, ki jih nato države članice 
implementirajo v notranjo zakonodajo. Vedno 
več pa je tudi uredb, ki se v vseh državah 
članicah uporabljajo neposredno. Zakon o 
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sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v 
zadevah Evropske unije ureja razmerje med 
zakonodajno in izvršilno vejo oblasti pri 
zakonodajnih in političnih odločitvah, o kateri se 
odloča v Evropski uniji. Zakon je bil sprejet pred 
petnajstimi leti in razumljivo je, da so se tekom 
izvajanja zakona pokazale pomanjkljivosti, ki so 
terjale spremembe. Tako je Državni zbor že leta 
2015 sprejel novelo, s katero je določil, da mora 
pristojni odbor za evropske zadeve o kandidatu 
za člane Evropske komisije glasovati in Vladi 
podati obrazloženo mnenje. To je bil prvi korak v 
zavedanju, da je postopek imenovanja 
slovenskega komisarja imel veliko pravno 
praznino. 
 V Novi Sloveniji smo prepričani, da je 
nujno, da vsakokratna vlada pri izbiri kandidatov 
v največji meri upošteva strokovno 
usposobljenost kandidatov za evropskega 
komisarja in znanje svetovnih jezikov, pa tudi 
poznavanje inštitucij Evropske unije ter seveda 
politično izkušenost posameznega kandidata. 
Še pomembnejše pa je vprašanje o kriterijih za 
izbiro kandidata, ki bi ga Vlada v postopku 
predlaganja evropskega komisarja morala 
upoštevati. Dejstvo je, da je razmerje političnih 
sil v postopku izbire poslancev iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament bistveno 
drugačen od razmerja, kot ga politične stranke 
dosežejo na parlamentarnih volitvah. To se je 
pokazalo na predzadnjih volitvah poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament, 
zapleti, ki so nastali v zvezi s predlaganim 
kandidatom za evropskega komisarja, nam niso 
bili v ponos. 
 V Novi Sloveniji smo že leta 2015 
predlagali, da bi moral biti pri izbiri kandidatov 
prevladujoč kriterij uspeh posamične stranke na 
volitvah v Evropski parlament. Povedano 
enostavneje, kandidat za evropskega komisarja 
bi moral priti iz stranke, ki je zmagala na volitvah 
v Evropski parlament. Današnji predlog, 
postopek predlaganja slovenskega evropskega 
komisarja gotovo ne bi vnesel politizacije kot v 
svojem mnenju pove Vlada, bi pa gotovo 
pomenil večjo demokratizacijo postopka. 
Slovenski evropski poslanci bodo v dobro naše 
države v Evropskem parlamentu odločali o 
najpomembnejših vprašanjih naše širše 
skupnosti. In ravno v tem je bistvo predloga 
Nove Slovenije! Če bo večina teh neposredno 
izvoljenih poslancev soglašalo s predlogom 
Vlade za komisarje, gre torej za predhodno 
usklajevanje, bo to zadosten garant, da bo 
Slovenija predlagala kandidata, ki bo najbolj 
verodostojen, strokovno usposobljen in vreden 
zaupanja. Evropo čaka v naslednjih letih veliko 
izzivov, s katerimi se bo treba soočiti: migracije, 
teroristični napadi, brexit. Prav zato je še kako 
pomembno, kdo bo slovenski komisar. 
 Glede na navedeno bomo v Novi 
Sloveniji predlog zakona podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  

 Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče 
Poslanske skupine SAB. 
 Izvolite.  
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

gospa podpredsednica. Spoštovani gostje, 
kolegice poslanke in poslanci! 
 Pred nami je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado o 
zadevah Evropske unije. Prej ko to, da bi 
predstavljale tvoren in učinkovit pristop pri 
oblikovanju predloga za člane Evropske 
komisije, predlagane spremembe odpirajo vrata 
politizaciji in morebitnemu zaviranju obstoječega 
postopka.  
 Naj v nadaljevanju navedem, zakaj v 
Poslanski skupini SAB predloga omenjenega 
zakona oziroma spremembe 11.b člena ne 
bomo podprli. Spremembe in dopolnitve 
predlagateljev bi bile v nasprotju z domačim in 
evropskim pravnim redom in bi lahko vodile do 
zapletov pri oblikovanju predloga komisarja iz 
Slovenije. Še več, predlog bi posegel v 
medinstitucionalno ravnotežje, kot ga 
vzpostavlja pogodba Evropske unije v 17. členu. 
Predlagatelj se v svojem predlogo opira na 
dejstvo, da bi morali pri imenovanju slovenskega 
kandidata ali kandidatke za člana Evropske 
komisije bolj upoštevati rezultate evropskih 
volitev oziroma soglasje najmanj petih 
slovenskih evropskih poslancev. Tako kot Vlada 
Republike Slovenije tudi v Poslanski skupini 
SAB ne vidimo razloga, zakaj bi omenjene 
spremembe in dopolnitve podprli. Imenovanje 
članice in člana Evropske komisije namreč v 
vseh državah članicah Evropske unije pristojnost 
vlade. Vlade svojo legitimnost črpajo v 
posameznih nacionalnih parlamentih, pri čemer 
evropski poslanci niso neposredno vključeni v 
fazo predlaganja članov Komisije. Res pa je, da 
se lahko vsaka država odloči po svoje in ima 
drugačen postopek. Po trenutnem postopku o 
predlogu kandidata za člana Evropske komisije 
odloči Vlada na redni seji, ki svoj predlog 
posreduje v Državni zbor. Kot je običajno, se 
kandidat na pristojnem odboru predstavi, nato 
pa matično delovno telo o njem glasuje in Vladi 
pošlje obrazložitev. To pomeni, da obstoječi 
postopek Državnemu zboru zagotavlja dovolj 
manevra za odločanje o predlogu kandidata, 
Vladi pa omogoča dovolj prilagodljivosti za 
končno odločanje. Menimo, da obstoječi 
postopek nima demokratičnega deficita, kot to 
trdi predlagatelj, ampak je po našem mnenju 
dovolj odprt in transparenten. Ne nazadnje smo 
mi, poslanci oziroma člani Odbora za zadeve 
Evropske unije predstavniki volivk in volivcev in 
o kandidatu za člane Komisije lahko 
razpravljamo in glasujemo.  
 Naj dodam, da je Vlada Republike 
Slovenije edina pristojna za zastopanje 
Slovenije v mednarodni skupnosti, kadrovskih 
imenovanj pa ni dolžna vezati na soglasje 
evropskih poslancev. Ti namreč niso del sistema 
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delitve oblasti, zato Vlada ne more biti odvisna 
od njihove privolitve. Se pa s predlagateljem 
popolnoma strinjamo, da moramo za člana 
Evropske komisije izbrati takšnega kandidata, ki 
bo strokoven in kompetenten in bo užival 
podporo javnosti. Mislim, da smo si glede tega, 
kakšen naj bo kandidat, vse politične stranke 
enotne in to pozdravljam. 
 Predlog Poslanske skupine SAB pa je, 
da Vlada Republike Slovenije za člana komisije 
predlaga dva kandidata, pri čemer naj bo vsaj 
ena oseba ženska. O primernejšem kandidatu 
oziroma kandidatki pa naj nato odloči 
predsednik Evropske komisije. Prav tako si 
želimo, da kandidata izberemo pravočasno in si 
s tem zagotovimo ugoden resor in da bodo 
kandidata odločno podpirali tudi novoizvoljeni 
slovenski evropski poslanci. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

spoštovana podpredsednica. Spoštovana 
državna sekretarka s sodelavcema, spoštovani 
poslanke in poslanci! 
 Skupina poslancev s prvopodpisanim 
Jožefom Horvatom je nekaj tednov pred 
evropskimi volitvami vložila predlog zakona, s 
katerim želijo, če se lahko tako izrazim, na glavo 
postaviti sistem imenovanja komisarja iz 
Slovenije v Evropski uniji. Sedanja ureditev je 
bila uveljavljena 30. 4. 2015 brez glasu proti, 
torej tudi Nova Slovenija ni temu nasprotovala. 
Takrat je bilo določeno, da Vlada predlaga 
kandidata za člana Evropske komisije na podlagi 
obvestila pristojnih institucij EU in predlog 
posreduje Državnemu zboru. Vlada o predlogu 
odloči na redni seji. Kandidat se predstavi 
delovnemu telesu Državnega zbora, pristojnemu 
za evropske zadeve, ki o kandidatu glasuje in o 
njem poda mnenje z obrazložitvijo ter ga 
nemudoma pošlje Vladi. Tako ima Vlada 
načelno podporo ali nepodporo predstavnikov 
Državnega zbora. Ureditev je smiselna z vidika 
delitve oblasti med Vlado in Državnim zborom. 
 Predlagatelji sedanjih rešitev takrat niso 
imeli nobene drugačne rešitve, ki bi kazala 
razmišljanje, da sedanja ureditev ni najboljša z 
vidika delitve oblasti med Vlado in Državnim 
zborom. Zdaj pa se predlaga rešitev, da pred 
sprejetjem predloga kandidata ali kandidatke za 
člana ali članico Evropske komisije pridobi pisno 
soglasje večine, torej najmanj petih poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropskem parlamentu. 
Takšna rešitev je v nasprotju z ustavo, saj je 
Vlada odgovorna Državnemu zboru. Vlada pa 
tudi na podlagi Zakona o vladi zastopa Slovenijo 
v mednarodni skupnosti. O svojih odločitvah 
obvešča Državni zbor, ki lahko sprejema 
odločitve, ki jih Vlada upošteva pri svojem 
delovanju. Tako se, na primer, obravnavajo vse 

zadeve Evropske unije v Državnem zboru, na 
katere Državni zbor sprejema stališča. Zaradi 
tega v Poslanski skupini Desus ne vidimo smisla 
v predlogu, da bi se delila oblast med Vlado in 
Državnim zborom tudi na slovenske poslance v 
Evropskem parlamentu, ti niso del oblasti v 
Republiki Sloveniji. 
 Vsekakor v Poslanski skupini Desus 
vidimo predlagano rešitev kot možnost blokade 
imenovanja evropskega komisarja s strani 
predlagateljev in željo po vplivu na imenovanje 
kandidata iz Slovenije. Prav tako je treba 
opozoriti, da je rešitev v nasprotju s Pogodbo o 
Evropski uniji, ki določa, da opravi imenovanje 
Svet Evropske unije v soglasju s predsednikom 
Evropske komisije. V Poslanski skupini Desus 
menimo, da naj izvoljeni poslanci v Evropskem 
parlamentu delajo, za kar so bili izvoljeni. Ena 
od teh pristojnosti Evropskega parlamenta je 
imenovanje predsednika Evropske komisije in 
komisarjev ter izrekanje nezaupnice Evropski 
komisiji kot celoti. Tako je vloga glede 
imenovanja s strani poslancev Evropske unije 
jasna, ker predstavljajo zakonodajno oblast.  
 Zaradi vsega navedenega bo 
Poslanska skupina Desus glasovala proti temu, 
da je Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sodelovanju med 
Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske 
unije primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji je na vrsti gospod Boris 
Doblekar, ki bo predstavil stališče Poslanske 
skupine SDS.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala za 

besedo, spoštovana predsedujoča. Predstavniki 
Vlade, spoštovane poslanke in poslanci! 
 Nova Slovenija predlaga Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v 
zadevah Evropske unije in predlaga, da ga 
Državni zbor Republike Slovenije obravnava po 
rednem postopku. Naj v uvodu povzamem 
vsebino predloga zakona, ki je po mnenju 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 Kandidata za člana Evropske komisije 
na podlagi obvestila pristojnih institucij Evropske 
unije predlaga Vlada Republike Slovenije. 
Izbrani kandidat se je sicer dolžan predstaviti 
delovnemu telesu Državnega zbora, pristojnemu 
za evropske zadeve, ki pa o njem poda zgolj 
mnenje, na katerega Vlada ni vezana. 
Obravnavani predlog novele pa vsebuje 
naslednjo rešitev: kandidatko oziroma kandidata 
za člana oziroma članico Evropske komisije 
predlaga Vlada Republike Slovenije v soglasju z 
večino poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropskem parlamentu. To predlagatelji 
utemeljujejo z argumentom, da imajo evropski 
poslanci veliko stopnjo legitimnosti zaradi 
neposredne izvolitve, vendar sorazmerno 
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majhno politično moč, zato bi veljalo omenjeno 
funkcijo okrepiti. Po tem predlogu bi najmanj pet 
slovenskih evropskih poslancev moralo soglašati 
s predlogom za izbor slovenskega kandidata za 
člana Evropske komisije, kar bi pomenilo, da so 
poslanci in Vlada avtomatsko prisiljeni v iskanju 
kompromisa in s tem preseganja ozkih 
strankarskih interesov. Na takšen način bi po 
mnenju predlagatelja preprečili številne 
netransparentne prakse pri izboru kandidata za 
slovenskega člana Evropske komisije in 
onemogočili nestrokovna in politična 
imenovanja, ki so škodljiva tako za ugled 
Slovenije kot tudi za delovanje Evropske unije 
kot celote. 
 V Slovenski demokratski stranki smo 
leta 2014 predlagali model, da bi slovenski 
komisar moral biti imenovan s strani zmagovite 
stranke na evropskih volitvah. Da bi bil na 
takšen način dosežen čim širši konsenz za 
imenovanje komisarja, so bili mnenja tudi v 
nekaterih drugih političnih strankah, ki so dobili 
izvoljene poslance. Kot smo nedavno lahko 
razbrali iz medijev predstavnik oziroma 
predsednik Vlade meni, da ne vidi povezave s 
tem, da bi se pri izbiri komisarja iz Slovenije 
upošteval dosežen rezultat na evropskih 
volitvah, zato nas tudi ne preseneča mnenje 
Vlade Republike Slovenije, ki ne vidi razloga, da 
bi bilo tudi med vsemi slovenskimi izvoljenimi 
poslanci v Evropski parlament večinsko 
strinjanje s predlagano kandidatko oziroma 
kandidatom za evropskega komisarja. Močno 
dvomimo, da je takšno stališče Vlade dobilo v 
sami vladi 100-odstotno podporo. Po našem 
mnenju je popolnoma odveč, da se Vlada v 
stališču sklicuje, da slovenski evropski poslanci 
niso del sistema delitve oblasti v Sloveniji. Prav 
tako tudi, da se sklicuje na 17. člen Pogodbe o 
Evropski uniji in zaplete pri pravočasnem 
predlaganju zaradi morebitnega nepoenotenja 
slovenskih evroposlancev. Smo namreč mnenja, 
da se bo 8 poslancev hitro in lažje dogovorilo kot 
90 poslancev v slovenskem parlamentu. Ne 
nazadnje vseh 8 poslancev v Evropskem 
parlamentu zastopa poleg vsega tudi našo, nam 
vsem samo eno Slovenijo. 
 Naj za osvežitev spomina in za lažjo 
odločitev nas poslancev za predlagani novi 
predlog sedaj, ko so evropske volitve mimo, 
spomnim na predvolilne izjave nekaterih 
političnih strank. V SMC, »Veljalo bi razmisliti o 
večji demokratizaciji postopka«, Slovenska 
nacionalna stranka, »Postopek izbire po 
popolnoma spolitiziran«, LMŠ, »Postopek 
imenovanja slovenskega člana Evropske 
komisije je ustrezen«, SD, »Ključno je, da se 
kandidati za komisarska mesta preizkusijo na 
volitvah«, Levica, »Obstoječi sistem imenovanja 
komisarskega kandidata ni ustrezen, naj 
kandidata izbere parlament in ne Vlada«, Desus, 
»Postopek izbire prihodnjega komisarja iz 
Slovenija bi moral biti za javnost manj boleč in 
komisar bi moral biti oseba, ki uživa ugled, 
zaradi znanja in izkušenj in zmore povezati 

slovensko politiko«. Če nekako strnem vsa 
povzeta stališča parlamentarnih političnih strank, 
lahko ugotovim, da bi predlog veljalo podpreti za 
nadaljnjo obravnavo predvsem zaradi zakonskih 
rešitev, ki večajo moč volivcev pri izbiri visokih 
predstavnikov, še posebej, ko gre za tako 
pomembno in odgovorno mesto v Evropi, od 
katere si tudi v prihodnje Slovenija veliko obeta. 
Poslanci Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bomo predlog podprli v 
dobro Slovenije in Evrope.  
 Zaradi vseh doslej navedenih dejstev v 
našem stališču do Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v 
zadevah Evropske unije smo v Poslanski skupini 
Slovenske demokratske stranke prepričani, da bi 
s tem omogočili Sloveniji, da v Evropsko 
komisijo prispeva najboljšega kandidata oziroma 
kandidatko po meri vseh. S tem predlogom bi bil 
komisar oziroma komisarka predlagan s 
preseženimi ozkimi strankarskimi interesi in bi 
imel večinsko podporo domače slovenske 
politike, kar je tudi eden od ciljev predlagatelja in 
o čemer se v politiki pogosto govori, ne pa tudi 
kaj konkretnega naredi v tej smeri. 
 Tokrat imamo izjemno priložnost in 
verjamem, da jo bomo poslanci izkoristili ter s 
skupnimi močmi premagali ovire ter podprli 
predlagane spremembe. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji bo stališče Poslanske 
skupine LMŠ predstavil gospod Nik Prebil. 
 Izvolite. 
 
NIK PREBIL (PS LMŠ): Najlepša hvala, 

spoštovana podpredsednica. Spoštovani 
predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, 
kolegice in kolegi poslanci, lep pozdrav vsem! 
 Evropska unija je bila kot skupnost 
načrtovana po drugi svetovni vojni kot element 
miru in skupnega sodelovanja. Začela se je s 
Schumanovo deklaracijo, njeno delovanje in 
njene institucije pa so se skozi leta močno 
spreminjale, nekatere pridobivale, nekatere pa 
izgubljale svoje pristojnosti. Med najmočnejšimi 
institucijami so tako danes Evropski parlament, 
Evropski svet, Svet ministrov in seveda 
Evropska komisija. Evropska komisija je bila 
tako ustanovljena leta 1958 kot apolitični 
instrument, a je z leti razvoja močno prerasla v 
še kako političen organ, katerega funkcija je 
predvsem izvršilna; je telo, ki izvaja proračunske 
politike Evropske unije, je sozakonodajalec in 
predstavlja Evropsko unijo kot tako na 
mednarodnem področju. 
 Pred nami je obdobje, ko bo prišlo do 
oblikovanja nove sestave Evropske komisije. 
Odločitev za predsednika ali predsednico 
Komisije in njene člane bo toliko bolj 
pomembna, saj nas jeseni čakajo odločitve, kot 
je brexit, določitev večletnega finančnega okvirja 
za obdobje 2020–2027 in številne druge. Za 
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Republiko Slovenijo bo posebej pomembna 
določitev sredstev za večletni finančni okvir, 
posebej z vidika našega kmetijstva in kohezijske 
politike. Poleg tega bo potrebna tudi reforma 
Evropske unije, ki bo vodila k njenemu bolj 
uspešnemu in učinkovitejšemu delovanju. Druga 
izredno pomembna stvar in točka, ki ji 
posvečamo premalo pozornosti tako v Sloveniji 
kot Evropski uniji, je prihodnost. Prihodnost, ki 
bo temeljila na vrednotah vladavine prava, 
varovanja človekovih pravic, ustrezne socialne 
varnosti ter varnega in zdravega okolja z 
moderno infrastrukturo, ki lajša naše sedaj že 
močno konfuzno življenje. Celotna Evropska 
unija bo morala več vložiti v prihodnost mladih, v 
razvoj in inovacije, v promet, v okolje in v 
številna druga področja. 
 Na mnogih tako strateških kot drugih 
pomembnih področjih imajo ključno vlogo 
evropski komisarji, zaenkrat še 28-ih držav 
članic. Posebej pomembno je, da Vlada 
Republike Slovenije predlaga strokovno 
kompetentnega učinkovitega in izkušenega 
kandidata za člane Evropske komisije, ki si bo 
prizadeval za njeno uspešno delovanje. Pri 
vsem gre za kompleksen izbor, ki ga tako hitro 
ne moremo spreminjati. Komisija si bo morala 
nujno prizadevati zmanjšati demokratični deficit 
z večjim vključevanjem državljanov pri 
oblikovanju politike Evropske unije. A 
zmanjševati demokratični deficit zgolj s 
predlaganimi spremembami predlagatelja pa 
menimo, da bi prispevalo k dolgotrajnosti in 
kompleksnosti postopka imenovanja 
slovenskega kandidata za komisarja. Stanje ni 
popolno, da pa trenutno stanje ne ustreza 
demokratičnim standardom, pa se seveda ne 
moremo strinjati. 
 Takšen predlog, ki je pred nami, bi 
navsezadnje kršil 4. člen pogodbe o Evropske 
uniji, ki govori o medsebojnem sodelovanju na 
podlagi načela lojalnega sodelovanja. Prav tako 
bi lahko prišlo do kršitve 17. člena, ki govori o 
fazah predloga ter imenovanja predsednika in 
predsednice komisije in njenih članov – govorim 
namreč v primeru, da bi se postopek izbire 
kandidata pri nas pretirano zapletel, Republika 
Slovenija pa ne bi imela pravočasno svojega 
kandidata do septembra oziroma oktobra, ko že 
potekajo zaslišanja za bodoče komisarje v 
Evropskem parlamentu. Poudariti je potrebno, 
da evropski poslanci, torej po tem 17. členu 
Pogodbe o Evropski uniji, niso soudeleženi pri 
predlogu predsednika oziroma predsednice 
Evropske komisije, ampak le glasujejo o njem v 
okviru Evropskega parlamenta, katerega del so. 
Prav tako tudi niso soudeleženi pri sprejemanju 
seznama drugih članov Evropske komisije, kot 
so komisarji. In glede na predlog in videno do 
sedaj, je skoraj preveč optimistično pričakovati, 
da se bo večina slovenskih evropskih poslancev 
uspela hitro poenotiti glede predloga kandidata. 
No, nato bi sledila naslednja faza, kjer bi bilo 
potrebno soglasje s strani večine slovenskih 
evropskih poslancev, ki bi ga posredovala Vladi. 

Torej naša vlada ne bi bila več v skladu z ustavo 
samostojna v svojih pristojnostih. Predlog Vlade 
glede kandidata za komisarja ne bi imel nobene 
vrednosti več, če ta ne bi dobil potrebnega 
soglasja. Navsezadnje slovenski evropski 
poslanci niso del nobene izmed vej oblasti v 
Republiki Sloveniji. V 19 državah članicah 
Evropske unije ima ključno vlogo pri imenovanju 
komisarja vlada oziroma izvršilna veja oblasti. V 
nekaterih državah članicah pa je v okviru 
njihovih ustavnih ureditev postopek lahko tudi 
drugačen, saj je v drugi fazi postopka vključen 
tudi nacionalni parlament.  
 Zapis 17. člena Pogodbe o Evropski 
uniji torej jasno določa, da se v okviru Sveta 
glasuje o predlogu članov Komisije. V Svetu je 
odločitev v rokah vlad držav članic. Iz celotnega 
vidika tako v Republiki Sloveniji ne bi bilo 
smotrno uvesti prakse, ki je nepreizkušena in je 
ne poznajo v nobeni izmed držav članic 
Evropske unije. O podobnih spremembah 
postopka imenovanja komisarja je tudi že leta 
2014 Odbor za zadeve Evropske unije odločal in 
se s spremembami, da bi drugače izbirali 
slovenskega komisarja, ni strinjal. Predlog za 
kandidata za člana Komisije je tako vedno v 
rokah vlade oziroma izvršilne oblasti držav 
članic. 
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca tako ne moremo podpreti te spremembe 
in dopolnitve predlaganega Zakona o 
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v 
zadevah Evropske unije. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine SD bo 
predstavil gospod Matjaž Nemec. 
 Izvolite. 
 
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa, 

spoštovana podpredsednica. Drage kolegice, 
spoštovani kolegi! 
 Letošnje volitve poslank in poslancev 
Evropskega parlamenta smo politične stranke 
ter liste kandidati na njih, pa tudi komentatorji 
procesa izbire predstavnikov evropskih 
državljank in državljanov, označevali v marsičem 
kot prelomne. Temu primerna je bila večin 
kampanj v Sloveniji namenjena predvsem 
motivaciji volivk in volivcev, da se udeležijo 
volitev ter soodločajo o svojih osmih 
predstavnikih v Evropskem parlamentu ter o 
prihodnosti evropskega povezovanja. Tako v 
času, ko so že znani rezultati volitev in ko na 
evropskem političnem parketu že potekajo 
intenzivni pogovori med političnimi skupinami za 
izbiro vodstva evropskih institucij, v Državnem 
zboru s predlogom novele zakona šele 
začenjamo pogovore o spremembi postopka 
izbire članice oziroma člana Evropske komisije iz 
Republike Slovenije. Kljub spremembi zgolj 
enega člena predlog zakona na željo 
predlagateljev obravnavamo v skladu z redno 
parlamentarno proceduro, kar dodatno priča o 
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tem, da je bil predlog zakona verjetno spisan v 
predvolilne namene in ne za takojšnjo uporabo. 
Medtem ko so poslanske in poslanci 
Evropskega parlamenta voljeni s strani 
državljank in državljanov članic Unije glede na 
nacionalno določene kvote, pa vsaka država 
članica prispeva enega izmed članic oziroma 
članov Kolegija komisarjev, ki ga vodi 
predsednik Evropske komisije. Če poslance v 
Evropskem parlamentu volimo neposredno na 
podlagi splošne in enake volilne pravice za dobo 
petih let, pa sestavo Evropske komisije določajo 
druga pravila, povzeta v 17. členu Pogodbe o 
Evropski uniji, kot je bilo danes tukaj že 
omenjeno. 
 Osnovni kriterij iz omenjenega člena 
pravi, da so člani Komisije izbrani na podlagi 
svoje splošne usposobljenosti in zavzetosti za 
Evropo med osebami, katerih neodvisnost je 
nedvoumna, pri čemer ne smejo zahtevati niti 
sprejemati navodil od posameznih vlad, institucij, 
organov, uradov ali agencij. Medtem ko Evropski 
parlament na podlagi posredovanega predloga 
Evropskega sveta z absolutno večino odloča o 
predlaganem predsedniku Evropske komisije, pa 
je prav izvoljeni predsednik tisti, ki sprejema 
ključne odločitve glede sestave svoje ekipe na 
podlagi predlogov, ki jih posredujejo države 
članice. Evropski parlament ima pristojnost 
glasovati in odločati ne o posameznih 
kandidatih, temveč o Evropski komisiji kot 
kolektivu v celoti. Na koncu Evropska komisija 
formalno imenuje Evropski svet. 
 Če temeljne pogodbe, na katerih je 
utemeljeno delovanje Evropske unije, jasno 
določajo postopek imenovanja Evropske 
komisije, pa na drugi strani ne obstaja enotna 
praksa glede izbire nacionalnih kandidatov za 
komisarje v državah članicah. Dogodki pred 
petimi leti so pokazali, da potrebujemo 
formaliziran in transparenten postopek izbire 
slovenske kandidatke oziroma kandidata za 
članico in člana Evropske komisije. V ta namen 
je bil leta 2015 v Zakonu o sodelovanju med 
Državnim zborom in Vlado o zadevah Evropske 
unije, dodan 11.b člen, v skladu s katerim ima 
ključno pristojnosti pri izbiri Vlada, vendar je 
vanjo vključen tudi Državni zbor. Predstavitev 
kandidatke oziroma kandidata na Odboru za 
zadeve Evropske unije, na podlagi katere odbor 
sprejme mnenje in ga posreduje Vladi, po 
mnenju Socialnih demokratov ustrezno odraža 
formalno razmerje med zakonodajno na eni 
strani in izvršno vejo oblasti na drugi strani v 
Republiki Sloveniji. Prav tako pa upošteva tudi 
pravni red Evropske unije. Omenjeni postopek 
bomo letos prvič preizkusili v praksi in šele na 
podlagi te izkušnje bomo lahko opravili razmislek 
o morebitnih dodatnih zakonskih in drugih 
spremembah. 
 Socialni demokrati smo in bomo vedno 
na strani krepitve transparentnosti in 
demokratičnosti postopkov tudi, ali še posebej, v 
primeru imenovanja nosilcev najvišjih funkcij v 
Evropski uniji, vendar pridobitev soglasja k 

predlogu za evropske komisarje ali komisarja s 
strani večine novoizvoljenih poslank in 
poslancev po našem mnenju ne zadosti načelu 
večje demokratičnosti postopka, temveč jo 
kvečjemu zmanjšuje. Prav tako ni nobeno 
zagotovilo za izbiro najbolj kompetentne 
kandidatke ali kandidata, ki uteleša evropske 
vrednote ter uživa ustrezen mednarodni ugled. 
 Spoštovane in spoštovani, če želimo 
zmanjšati demokratični deficit in dati večjo težo 
izidu evropskih volitev, lahko to tudi storimo že v 
okviru obstoječega postopka. Socialni demokrati 
tako smo vseskozi na stališču, da bi evropsko 
kandidatko oziroma kandidata morali iskati 
znotraj tistih posameznic in posameznikov, ki so 
kandidirali na volitvah za Evropski parlament in s 
svojo vizijo lastnega delovanja ter prihodnostjo 
evropske integracije dosegli največjo podporo 
pri volivkah in volivcih. Za upoštevanje tega 
kriterija je dovolj politična volja, hkrati pa za 
razliko od predloga Nove Slovenije na noben 
način ne posega v sistem delitve oblasti ter 
samostojnost Vlade pri opravljanju njenih funkcij. 
Naša izbira za najustreznejšo kandidatko glede 
na ta kriterij ter na druge formalne pogoje je 
jasna in že vsem dobro poznana. 
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo zaradi vsega naštetega 
glasovali proti sklepu, da je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v 
zadevah Evropske unije primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Kot že rečeno, ne obstaja niti pravna 
osnova niti vsebinski argumenti za iskanje 
večinskega mnenja ali konsenza poslank in 
poslancev v Evropskem parlamentu glede 
vprašanja evropske komisarke oziroma 
komisarja iz Slovenije. Kljub temu pa se Socialni 
demokrati zavedamo in nadejamo, da si bodo 
poslanke in poslanci kljub različni politični 
orientaciji prizadevali za poenotenje stališč 
glede ključnih vprašanj za našo državo, za 
prihodnost Evropske unije ter vseh njenih 
državljank in državljanov. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
In še kot zadnji, bo stališče Poslanske skupine 
SMC predstavil gospod Gregor Perič. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa, 

podpredsednica. Kolegice poslanke in poslanci, 
predstavniki Vlade, spoštovani vsi! 
 Danes obravnavamo Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado o 
zadevah Evropske unije, v katerem Poslanska 
skupina Nove Slovenije predlaga spremembo 
načina določanja oziroma samega postopka 
imenovanja kandidata oziroma kandidatke za 
člana Evropske komisije iz Slovenije. Naj 
spomnim, sam postopek imenovanja 
evropskega komisarja iz Slovenije smo določili v 
prejšnjem mandatu in takrat je bilo tudi 
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opredeljeno v koalicijski pogodbi 2014–2018, da 
koalicija to vprašanje odpre in ga tudi uredi z 
dopolnitvijo omenjenega zakona. To je bilo tudi 
uresničeno v aprilu 2015, kjer je bil spremenjen 
oziroma opredeljen 11.b člen, ki predvideva, da 
kandidata oziroma kandidatko za člana 
Evropske komisije predlaga Vlada Republike 
Slovenije. Po tem predlogu se izbrani kandidat 
predstavi na delovnem telesu Državnega zbora, 
to je na Odboru za zadeve Evropske unije. 
Odbor za zadeve evropske unije o predstavitvi 
glasuje, torej poda mnenje, na katerega pa 
Vlada ni vezana. 
 V SMC smo zato prepričani, da je 
postopek, ki je trenutno zapisan v zakonu, dovolj 
transparenten in tudi dovolj demokratičen, da 
poteka na enak način tudi v številnih drugih 
državah članicah Evropske unije, od Avstrije, 
Hrvaške, Češke, Litve in lahko bi še naštevali. 
Prav tako verjamemo, da bomo lahko po 
obstoječem postopku izbrali strokovno 
kompetentnega in izkušenega, pa tudi 
mednarodno uglednega kandidata ali pa 
kandidatko za to funkcijo evropskega komisarja 
oziroma komisarke. Zato trenutno tudi ne vidimo 
nobene potrebe, da bi ponovno spreminjali 
postopek za imenovanje evropskega komisarja. 
 Poleg tega pa sprememba zakona, ki jo 
predlagajo kolegi iz Nove Slovenije, ni skladna z 
veljavno ustavnopravno ureditvijo Republike 
Slovenije in prav tako ne s Pogodbo o Evropski 
uniji. Zato ocenjujemo, da bi takšna rešitev bila v 
nasprotju bodisi z načeli delitve oblasti, pravne 
države in pa samostojnosti Vlade pri svojem 
delovanju in pri opravljanju svojih funkcij. 
Dodajamo pa tudi, da je Poslanska skupina 
Nove Slovenije ta zakon vložila v precej 
nerodnem času, zato se potem zdi, da je bolj 
namenjen temu, da želi iskati ali pa je želel iskati 
pozornost, kajti bil je vložen sredi maja, tik pred 
evropskimi volitvami. Vsi se tudi zaradi preteklih 
izkušenj zavedamo, da je spreminjati postopek v 
takšnem času neustrezno in lahko vodi do 
komplikacij oziroma do težav. Ne glede na to, 
evropske volitve so mimo in moramo se čim prej 
odločiti, kdo bo evropski komisar iz Slovenije. 
Zato je absolutno prepozno v tem trenutku, da bi 
odpirali še vprašanje, po kakšnem postopku bo 
komisar oziroma komisarka določena.  
 Iz navedenih razlogov Predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodelovanju med Državni zborom in Vlado v 
zadevah Evropske unije v Poslanski skupini 
SMC ne moremo podpreti. Hvala lepa za 
pozornost.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem smo končali s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin. 
 Sledi splošna razprava poslank in 
poslancev o predlogu zakona. Prvi dobi besedo 
gospod dr. Franc Trček, pripravi naj se mag. 
Matej Tonin.  
 Izvolite.  

DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! 
 Poslušam vse to in na osnovi večine 
povedanega, zlasti tega, kar so ubesedovali 
predlagatelji in podporniki, se sprašujem, zakaj 
je zavedanje o Evropski uniji v Sloveniji, v 
nacionalnem parlamentu tako nizko. Še bolj sem 
zgrožen, da to govorijo z neke strani, kjer so 
navsezadnje imeli kar nekaj, ne sicer zelo 
aktivnih, evroposlancev in evroposlank v 
prejšnjih sestavah in imajo tudi v sedanji sestavi 
Evropskega parlamenta. S kolegom Nikom sva 
bila prejšnji teden od četrtka do nedelje v Rimu 
na enem master classu, kjer smo se tudi veliko 
pogovarjali o ustroju Evropske unije in nekem 
demokratičnem deficitu. Če se dotaknem 
demokratičnega deficita; to, kar vi predlagate, 
dejansko pomeni, da še manj ljudi odloča o tem, 
kdo je evropski komisar ali komisarka iz 
Slovenije. Skratka, že na neki osnovni logiki je to 
še večji demokratični deficit. Pa če bi vas lahko 
tu provociral, bi rekel, ali boste sedaj šteli, koliko 
je dobila vaša stranka ali koliko je dobilo teh pet 
kandidatov, ki so se zmenili. Skratka, osnovno 
logiko v bistvu vaše argumentacije uničite že v 
startu, kot bi rekla meni najljubša filozofinja s teh 
slovenskih prostorov, logika ni naravno 
mišljenje, ni naravno stanje. In kot bi rekel 
Ludwig Wittgenstein: Logika je pekel.  
 Malo je bilo po ovinkih omenjeno, 
ampak dajmo direktno povedati, evropski 
poslanci in poslanke niso poslanci in poslanke 
Slovenije, so poslanci in poslanke iz, zaenkrat, 
še 29 držav. Njihova ključna relacija je relacija 
do Evropske komisije s katero imamo številne 
pomisleke, težave v Levici, kar sem prej 
povedal. Pogosto poslušam že peto leto tukaj – 
ne vem –: Evropska komisija je ukazala. 
Evropska komisija v osnovi ne more kar tako 
ukazati. Tudi to kaže na vaše nerazumevanje ali 
zavajanje. Imamo Svet Evropske unije, tukaj pa 
pride moč, če hočete, nacionalnih parlamentov 
čez predstavnike izvršile oblasti notri, ampak mi 
smo imeli prepogosto neke vlade, kjer ministrici 
in ministri niso radi hodili v Bruselj. Tja so 
pošiljali državne sekretarje in s tem že neko 
poročilo. Skratka, govora tudi malo o 
subsidiarnosti znotraj Evropske unije, če se tako 
resno pogovarjamo. Naloga te naše male četice 
je, da so bolj aktivni – čeprav dvomim, da bodo 
– in naloge Evropskega parlamenta, o tem smo 
se pogovarjali prejšnji teden, bi moralo biti, da 
malo bolj napenja mišice vizavi Evropski 
komisiji. Ampak veste, imam tudi izkušnjo s 
kakšnim bivšim zunanjim ministrom, ki je bil v 
Evropskem parlamentu, tričetrt časa se Evropski 
parlament ukvarja z lobisti. Ko so imeli nek 
tobačni zakon, podobno temu, kar hočejo zdaj 
lobiji skozi dva bivša vladna piarovca sfurati v 
naš parlament, je zadnji dan Philip Morris sto 
lobistov poslal dobesedno fizično v stavbo 
Evropskega parlamenta, tudi o tem smo se 
pogovarjali. 
 Če se nekako vrnem nazaj, bolj 
osamljeno tiste petke na Odboru za zadeve EU 
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sedim; dobro, tukaj moram pohvaliti kolega iz 
Nove Slovenije in tam večino časa se 
pogovarjava sama s seboj. Veste, enih pa nekih 
SDS niti tam ni. Ta zakon je predlagan, ki ste ga 
predlagali, dajmo biti odkriti, Janša ni mogel 
sestaviti vlade, pa bi zdaj malo šaril. SD bi rad 
imel Fajonovo, SMC bi rad imel Cerarja. Odkrito 
povem, nobeden od teh kandidatov ni dovolj 
dober za mesto komisarja ali komisarje. Tudi teh 
8, ki je bilo izvoljenih, ampak do tega v bistvu še 
pride. V eni od baltskih držav Odbor za zadeve 
EU funkcionira na način, da ko so teme, ki 
pomembno prečijo to, kar ta država je, imajo 
video link z birokrati z DG, ki so za to zadolženi, 
in imajo neko resno vsebinsko razpravo. Gre za 
Estonijo. Veste, potem bi pa tam neki Szekely ali 
kar je že bil, moral se z nami pogovarjati o nekih 
resnih temah. Njihova seveda upravičena taktika 
je, da na vse pozicije, kjer je to mogoče, v EU 
nastavijo svoje kvalitetne in sposobne ljudi. To je 
nekaj, kar mora delati številčno manjša država. 
Strokovnost, jeziki, politične izkušnje, vse skupaj 
pa v osnovi niti pol nič od tega. Kandidat in 
kandidatka mora imeti nek renome in ne drži tudi 
to, kot ste rekli, da bo nek novi Juncker kar malo 
tako izbral. Sami veste, da so tukaj kar resna 
pogajanja in napenjanja političnih moči in 
lobiranja in tudi kakšna miniranja. Veste, ko smo 
mi brcali v mrtvega konja Alenko Bratušek, je že 
na začetku tega procesa nek EPP-jevec z Otoka 
povedal, da bo odletela Bratuškova ali pa tale, 
kar je navsezadnje tudi to Juncker vizavi 
Evropskega parlamenta moral malo pokazati. Če 
bi se kdo resno ukvarjal z novo problematiko 
Evropske unije, bi to morali vedeti oziroma vsi 
poslanci in poslanke bi to morali vedeti. Nek 
večji problem, ki ga tukaj imam, je v tem, da mi 
nekako ne delamo nekoga za resnega 
evropskega komisarja ali komisarko. Tukaj je 
problem. Navsezadnje sem se srečal s kar nekaj 
evropskimi komisarji in komisarkami v zadnjih 
petih letih in se je zelo jasno videlo, v katerih 
državah resno razmislijo, koga bodo predlagali 
in kdo gre v Evropsko komisijo, in v katerih ne. 
So seveda so tudi neke resne razprave, da bi se 
število komisarjev in komisarjev zmanjšalo, kar 
bo lahko srednjeročno privedlo celo do tega, da 
ne bomo imeli komisarja ali komisarko iz 
Slovenije. So tudi resni razmisleki in razprave, 
da bi imeli transnacionalne kandidate. Skratka, 
cel niz nekih odprtih zgodb. 
 Sedaj, če resno hočemo reševati 
demokratični deficit. V stališču SDS je bilo 
rečeno »po meri vseh« – tega v demokraciji 
nikoli ni, ampak po meri večine, ki ne pozabi na 
manjšino, bi pričakoval ta predlog, ki gre v smeri 
tega, kar predlagal Levica, kar ima nekaj držav 
znotraj EU, da nacionalni parlament potrdi 
kandidaturo komisarja ali komisarke. Če bi mene 
osebno spraševali, bi celo rekel, da jo potrdi z 
dvotretjinsko večino, ampak potem bi rabili neko 
dosti bolj politično in sploh družbeno kulturo v tej 
republiki in državi. To, kot je bilo predlagano, je 
seveda del taktik in strategij, ki se jih lahko ubira. 
Je bil nek predvolilni zakon, ki dejansko hoče 

delati spet nekaj malo po domače, na način, če 
pa ni po moje, je pa vsega konec. To me malo 
spominja na to, ko sem kot mali pubec igral 
nogomet, potem pa, če sem imel nekaj kolegov 
– kolega Židan je tukaj – prvo nisem maral, da 
me kdo gre driblati na zadnjico – igraj muški, če 
se tako izrazim. Drugo je pa bilo, če je kdo 
izgubljal, je pa začel cviliti in je bil cel svet 
narobe in so bila vsa pravila narobe. Namesto – 
saj pred skoraj prazno dvorano to razpravljam – 
namesto izgubljanja časa s tovrstnimi predlogi bi 
se raje vprašali, kje bomo našli ustrezne 
kandidate in kako bomo neke bodoče kandidate 
tudi našolali. Ne samo za to pozicijo, za številne 
pozicije. Kolikor hodim, delam v naši stranki 
dejansko največ EU, delam največ tega, kar se 
imenuje parlamentarna diplomacija, in vedno 
znova srečam neke niti ne tako nizko 
pozicionirane državljanke in državljane 
Slovenije, ki so v glavnem v prvem, malo v 
drugem valu šli v Bruselj, kot se temu reče, si 
pridobili neka znanja, potem so ugotovili, da smo 
mi premalo resni in so svoje poti zapeljali stran 
od Slovenije, če se tako izrazim, v največji meri. 
Kar je v bistvu tragedija, navsezadnje tudi 
makroekonomsko, saj smo jih šolali tukaj in ne 
kje drugje. Tudi o teh migracijah bi se morali 
dejansko začeti pogovarjati, ampak to zahteva 
neko drugo in drugačno politiko, ki je trenutno 
vidim v Levici kljub neke vrsti težav, ki jih imamo, 
in ki jo vidim, če Šarcu ne bo v glavo stopilo, v 
LMŠ. Pa na desnici v Ljudmili Novak jo bom 
pogrešal v Državnem zboru – odkrito povem, 
Ljudmila. Vse ostalo je pač tipično kravje 
kupčkanje in to, kar imamo, je posledica teh 
pravih kupčkanj. Kot vedno rečem, ko mi ljudje 
začnejo nabijati: kakšni ste, kakšni ste. A – 
volitve se ne dogajajo na Facebook, b – ne 
izvolimo se sami, c – mogoče bi bil že skrajni 
čas, da se začnemo zgledovati po Estoniji in še 
kom, d – osebno mislim, če bi bili resni, da bi šli 
v smeri tega predloga, ki ga predlaga Levica, da 
dejansko Državni zbor potrdi, izbere formalno 
komisarja ali komisarko. 
 Čisto za konec bom citiral Leona 
Magdalenca, ki ga rad berem – citiram, »en 
namig, tja moramo poslati nekoga, ki ne hodi po 
žerjavici, ampak zna iti po kostanj v žerjavico«. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo mag. Matej 
Tonin, pripravi pa naj se gospa Ljudmila Novak. 
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Ko poslušamo 

razprave o evropskih volitvah, evropskih 
poslancih, ne nazadnje tudi o komisarjih in 
predsedniku komisije, stalno poslušamo očitke o 
tem, kako se to vse dela na nekih zaprtih sejah, 
za zaprtimi vrati, neka ozka skupina, neka elita 
odloča o vseh teh stvareh, da ljudi evropske 
volitve, evropske teme ne zanimajo, da 
enostavno gre to mimo. Morda bistveno pri tej 
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stvari prispevamo tudi mi zaradi tega, ker 
enostavno ne želimo sprejemati odločitve, da bi 
vse te procese, ki pripeljejo do evropskih 
poslancev, tudi do komisarjev, čim bolj 
demokratizirali in jih odprli javnosti. Mislim, da je 
prej poslanec SDS zelo jasno naštel, kakšni so 
bili vsi očitki parlamentarnih strank v zvezi z 
imenovanjem evropskega komisarja. Vsi so 
nekaj problematizirali, nekaj je bilo narobe, 
potem, ko pa pride s strani Nove Slovenije 
konkreten predlog, pa ni nič dobro, je pa tisto, 
kar so prej kritizirali, kar v redu. Človek to težko 
razume. Ko pa poslušam poslanca Levice, 
poslanca Trčka, on je pa itak standard; vse je 
zanič, razen tistega, kar predlaga Levica, je pa 
dobro. / oglašanje v dvorani/ Tako to, kar 
predlaga vladna koalicija oziroma to, kar je zdaj, 
ni v redu po mnenju Levice. To, kar predlaga 
Nova Slovenija, da bi bilo neko širše politično 
soglasje, ni v redu, je pa v redu to, kar predlaga 
Levica, da bi parlament o teh stvareh odločal. 
Zakaj že? Ampak se ne želim zapletati v 
razpravo s poslancem Trčkom, ker vas potem 
pretirano obremenjujeva, ker sem prepričan, da 
se bo z repliko odzval. Odzivam pa se na vse 
očitke, ki ste jih namenili našemu zakonu; da bo 
proces politiziral, da bo proces zaviral, da ga bo 
zapletel … Ne! Proces bo odprl in celotna 
politika se bo morala potruditi najti takšnega 
evropskega komisarja, kakršnega je poslanec 
Trček opisal v zaključku, ker današnji sistem 
omogoča to, da se to dela, kupčka, trguje za 
zaprtimi vrati. 
 Mi danes v opoziciji v zvezi z 
imenovanjem evropskega komisarja ne vemo 
nič. Prepričan sem, da tudi naši kolegi koalicijski 
poslanci ne vedo nič. Nekaj preberemo tam, 
nekaj preberemo tu, nekaj naj bi razmišljal 
predsednik Vlade, drugo zunanji minister, tretje 
ministrica za infrastrukturo – to je vse, kar lahko 
preberemo, ne vemo pa, kakšna so dejstva. In o 
tem govorim, da takšen postopek, ki je zaprt za 
nekimi vrati, ki se ga lotevajo – tovrstne razprave 
– samo Vlada oziroma najvišji vladni 
funkcionarji; to za demokratični proces zagotovo 
ni dobro. Ker potem imamo primere, kakršne 
smo že imeli, da so bili predlagani ljudje, ki 
potem na koncu niso šli skozi tisto sito. 
 Kaj predlagamo mi? Mi ne predlagamo 
nič drugega, kot da bi odprli razpravo o 
imenovanju komisarja, ker je komisar izjemno 
pomembna funkcija na ravni Evropske unije. 
Dobro bi bilo, da bi bil slovenski komisar čim bolj 
kompetentna oseba s čim širšo politično 
podporo. Če ima podporo samo vladne koalicije, 
je eno, če ima podporo tudi dela opozicije, po 
možnosti pa celotne opozicije, je to mnogo bolje. 
Takšne predlog, ko bo romal v Bruselj, bo imel 
tudi večjo kredibilnost. Ne predstavljam si 
kandidata za predsednika Evropske komisije, ki 
bo rekel, kandidat, ki ima praktično zelo široko, 
dvotretjinsko politično podporo v Sloveniji, je 
neprimeren, predlagajte nekoga drugega. Me 
zanima, kje bo takšen junak, ki se bo našel, ki 

bo takšnega kandidata zavrnil! Zagotovo ga ne 
bo, ker bo imel široko podporo.  
 Poslanca Trčka je skrbelo, kaj zdaj to 
pomeni, kateri evropski poslanci morajo 
predlagati ali dati soglasje za tega evropskega 
poslanca, ali morajo imeti skupaj v glasovih 
večino ali ne. D'Hondtov sistem za 
izračunavanje mandatov v Evropskem 
parlamentu, torej v Sloveniji, v slovenskih 
volitvah, je hkrati zelo zapleten, pa tudi zelo 
preprost, na nek način da približno točno ali pa 
natančno da vedeti, koliko glasov je bilo 
potrebno za enega poslanca na eni listi. Na 
primer, za enega poslanca na listi LMŠ je bilo 
potrebno 37 tisoč glasov, za enega evropskega 
poslanca na listi SDS, SLS je bilo potrebno 42 
tisoč glasov, za enega poslanca na listi SD je 
bilo potrebno 44 tisoč glasov in za enega 
poslanca NSi je bilo potrebno 53 tisoč glasov. 
Tukaj Nova Slovenija bistveno odstopa. Ampak, 
če rečemo čez palec, tam nekje nad 40 tisoč 
glasov je bilo potrebno za enega evropskega 
poslanca. Če to večino na nek način zložite 
skupaj, potem pridete kar do solidne podpore, ki 
bi jo imel takšen ali drugačen evropski komisar. 
Tukaj niti ni bistveno, ali so ti evropski poslanci z 
zmagovalne liste ali so z liste, ki je dobila manj 
evropskih poslancev, poanta našega predloga 
je, da bi se moralo zaradi tega, ker je evropski 
komisar pomembna funkcija, izoblikovali širšo 
politično soglasje. V primeru, da morajo dati 
soglasje k tej kandidaturi in k temu postopku 
evropski poslanci, to pomeni pri sedanjem 
razmerju sil, da ne EPP blok, ne socialisti in ne 
Alde, nihče ne more predlagati evropskega 
komisarja sam. To pomeni, da bi EPP blok nujno 
potreboval še nekoga z druge strani, da bi lahko 
komisarja predlagal in prav tako SD Alde blok 
nujno še koga z EPP bloka, da bi komisarja 
predlagal. Mislim, da bi bilo to zdravilno, 
dobrodošlo, predvsem pa bi povečalo 
kredibilnost in podporo komisarju, ki bi ga 
Slovenija poslala v Bruselj. 
 V čem je tukaj težava? V čem? Zato, 
da bi se moralo o teh stvareh odprto pogovarjati, 
zložiti karte na mizo? Verjamem, da pred 
volitvami so tudi koalicijski poslanci zelo glasno 
govorili, kako je treba ta postopek spremeniti, 
ampak zdaj se zavedate, da ste na oblati, da 
imate vlado in da kaj se boste zdaj tukaj nekaj z 
opozicijo usklajevali pa pogovarjali, koga bi gor 
poslali, kdo je bil najboljši, če pa to lahko storite 
sami. Razumem vaše politične argumente, 
ampak za demokratičen proces pa to zagotovo 
niso dobri argumenti. Potem so bili neki očitki o 
tem, kako naš predlog ne upošteva delitve 
oblasti in da zdaj tukaj jemljemo neko pristojnost 
Vladi, da predlaga evropskega komisarja. Kako 
pa potem komentirate ta sistem 
spitzenkandidata na nivoju celotne Evrope, če 
vas ta naš sistem toliko moti in je toliko boleč, da 
bi posegel v neka razmerja? Tam formalno 
predsednika Evropske komisije predlagajo šefi 
držav, s tem da so se pa v preteklosti v 
Evropskem parlamentu dogovorili za, recimo 
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temu, neformalno pravilo spitzenkandidata, da 
mora iti nekdo, ki si želi biti evropski komisar tudi 
na volitve, se tam stehtati in da se rezultati 
evropskih volitev na nek način upoštevajo pri 
oblikovanju evropskih institucij. Tudi zdaj imate 
razne pomisleke, ne vem, ali se to prenaša tudi 
na slovensko raven, Macron zdaj razbija škatle 
in poskuša odpraviti ta sistem oziroma 
problematizirati ta sistem spitzenkandidata. 
Ampak to je ponovno korak nazaj, da se 
odločitve o ključnih ljudeh v Evropi ponovno 
sprejemajo v ozkem zaprtem krogu, kar je 
narobe in s čimer se v Novi Sloveniji ne 
strinjamo in mislim, da je korak stran od večje 
demokratizacije evropskih institucij. Jaz bi 
resnično rad slišal vaše konkretne, ne politične, 
ampak konkretne argumente, kaj bi bilo za vas 
boleče, če bi imeli postopek, kjer bi morali 
soglasje za evropskega komisarja dati izvoljeni 
evropski poslanci, ki so vsi šli na volitve in ki so 
vsi dobili neko število glasov; in s tem tudi imajo 
neko demokratično legitimnost, ki bi jo s svojo 
podporo prenesli tudi na kandidata za 
evropskega komisarja. Po zdravi kmečki logiki je 
vaše nasprotovanje težko razumeti, ga je pa 
lahko razumeti po politični logiki, da ne želite 
tega procesa odpirati na drugo stran, preko meja 
vladnih sobah, in da si ne želite nekega širšega 
političnega dogovora in konsenza o tem, kdo bo 
postal evropski komisar. Ampak potem pa 
pridemo spet na eno zanimivo stvar – eno so 
besede, drugo so pa dejanja. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Repliko je prijavil dr. Franc Trček.  
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo. 
 Prvo glede spitzenkandidatov, sam 
osebno sem proti temu in sem bil tudi proti temu, 
da bi Levica sprejela spitzenkandidaturo, ki jo je 
žal potem sprejela. Drugo, kolega Tonin, ko smo 
brali stališča, si bil očitno zunaj, zato moram 
nekaj citirati, citiram: »Na podlagi načela 
demokratičnosti vztrajamo, da podobno kot 
denimo v Avstriji, Bolgariji, Litvi in na Češkem 
vlogo pri izbiri evropskega komisarja dobi 
Državni zbor kot celota.« Noben v tej državi ni 
na oblasti, Levica. Če ne bi bil tako užaljen, ker 
te je mogoče malo Šarec izigral, bi prišel do 
Levice in bi skupaj to predlagali. To, kar vi 
predlagate, je samo malo drugačno 
prekupčkanje. Strinjam se tu s tabo, da je to 
običajno zelo netransparentno, ampak če se ne 
bi hoteli iti kupčkanja, bi se to izbiralo v 
Državnem zboru. Ta vaš predlog je pa približno 
tako logičen, kot če bi jaz izbiral, koga bo Šarec 
imel za sekretarje v kabinetu. Evroposlanci imajo 
neko drugo vlogo. Ti si magister z znanstvenim 
magisterijem politologije, nehaj se hecati. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 

 Besedo ima gospa Ljudmila Novak. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo 

in lep pozdrav vsem! 
 Ves čas ugotavljamo, da Slovenija ima 
težave pri izbiri svojega kandidata za komisarja. 
To smo videli v preteklosti in tudi tokrat ne vemo 
točno, kdo bo to. Predsednik Vlade je pred 
kratkim na sestanku rekel – komisar bo. 
Verjamem, da bo. Še prej bo zaslišanje, tudi v 
Evropskem parlamentu. Upam, da kot 
novoizvoljena evropska poslanka ob tem ne 
bom zardevala, ampak bom ponosna na 
človeka, ki prihaja iz Slovenije, ne glede na to, iz 
katere politične stranke bo prišel. Zaradi teh 
težav, ki jih ves čas opažamo pri tem kupčkanju, 
izbiranju – vlada ima torej težave, kako se 
zediniti glede enega kandidata –, pa je Nova 
Slovenija ponudila neko možno rešitev. Izvoljeni 
evropski poslanci morajo nekaj vedeti o Evropski 
uniji, o delovanju Evropskega parlamenta in tudi 
državljani so spoznali njihova stališča v času 
kampanje, zato smo mi ponudili ta predlog, da 
večina evropskih poslancev soglaša. Ker je 
tokrat razdeljeno ravno štiri proti štiri, levica, 
desnica; če vzamemo staro delitev, bi ta 
kandidat moral preseči neko strogo politično 
delitev, seveda na podlagi strokovnih 
kompetenc, osebne integritete in tako naprej. 
Ker na teh odborih sedijo tudi pristojni komisarji, 
odgovarjajo na poslanska vprašanja, poznajo ali 
ne poznajo svoja področja, mi kot Slovenki 
zagotovo ne bo vseeno, kakšen bo ta naš 
komisar iz Slovenije, čeprav potem ni slovenski 
komisar, ampak je komisar Evropske komisije, 
torej Evropske unije in ne more biti samo 
slovenski komisar. Pa vseeno, če prihaja iz 
Slovenije, če ga predlaga Slovenija, mi ne bo 
vseeno, kdo in kakšen bo, ali bo dovolj 
kompetenten, ali se bodo poslanci namuzali ob 
njegovih odgovorih, ali bodo rekli, da sploh ne 
ve, o čem govori. Predlagamo nek postopek. 
Vedno vemo, da se lahko zakon tudi dopolnjuje, 
izboljšuje, in temu je namenjen tudi ta naš 
predlog.  
 Ker verjetno sedaj zadnjič v tem 
mandatu govorim v tem državnem zboru, bi se 
na koncu rada zahvalila vsem vam, spoštovani 
kolegi poslanci in kolegice poslanke, tudi jaz 
bom vas pogrešala. Z mnogimi smo stkali 
kolegialne vezi, ne glede na strankarsko, 
politično pripadnost; z mnogimi sem tudi dobro 
sodelovala. Nekoga raje poslušamo, nekoga 
manj. Vsekakor mi je bilo pa v veselje in 
zadovoljstvo, da sem lahko bila od leta 2011 s 
presledkom enega leta članica Državnega 
zbora, izvoljena od ljudi, in tudi vaša sodelavka. 
Hvala vam. Opravljajte svoje delo tukaj še naprej 
odgovorno in tako, da bodo državljani rekli – Ja, 
ta parlament pa je nekaj vreden, dobro smo 
izvolili. Jaz se bom pa za to trudila v Evropskem 
parlamentu.  
 / aplavz/  
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa Novak. Tudi jaz vam želim srečno in 
uspešno delo v Evropskem parlamentu.  
 Sedaj dobi besedo predlagatelj, potem 
pa naj se pripravi gospod Gregor Perič.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. Še s tega mesta lep pozdrav 
državni sekretarki in vam, kolegice in kolegi! 
 Zelo iskreno, mi smo želeli samo 
odpreti razpravo, kako zmanjšati demokratični 
deficit. Lahko, da si ga drugače razlagamo, jaz 
sem nekaj zadev prebral in zato sem ugotovil, 
da so izumili to frazo prav v Evropskem 
parlamentu že v osemdesetih letih, ampak to 
sedaj ni pomembno. Želeli smo, da bi od vseh 
vas, od vseh parlamentarnih strank, od vseh nas 
90 neke kamenčke prispevali, kako izboljšati v 
tem primeru izbiro člana Evropske komisije iz 
Republike Slovenije. Nimamo nobenih slabih 
namenov. Tudi nimamo nobenih zamer, ker 
vidim, da ta zakon v prvem branju ne bo dobil 
podpore. Vam pa nekaj povem, kar bom kasneje 
dokazal. Bila je že neka vlada, ki je Odboru za 
zadeve Evropske unije, ki sem mu takrat 
predsedoval, torej tudi poslancem, nasprotovala, 
da bi vsaj za nianso spremenili in zmanjšali 
demokratični deficit pri izbiri komisarja; ampak 
Državni zbor je Državni zbor. In je odločil in 
sprejel takšno rešitev, kot jo imamo danes. Res 
pa je, da ta rešitev, kot jo imamo zapisano v 
zakonu, ki ga obravnavamo, še ni bila v praksi 
udejanjenja. Pozdravljam tudi ministra za 
obrambo gospoda Karla Erjavca, ki se nam je 
pridružil. Želel bi, da bi enkrat vendarle prekinili s 
temi očitki, res očitki – to je bilo predvolilno, to je 
povolilno; saj znamo šteti. Če ne znamo šteti 
ljudi, ki čakajo v čakalnih vrstah in se zmotimo, 
se zmotijo pristojni recimo za 20 tisoč, ampak 
najbrž znamo šteti in vemo, da je vsak dan 
predvolilni, Vsak dan je predvolilni dan, razen 
volilnega dne. Res je, pred volitvami sva s 
kolegico Ljudmilo Novak prav na dan Evrope 
predstavila na tiskovni konferenci ta datum in 
dejansko izrazila tudi to, da je dan Evrope 
resnično naš praznik. Moramo ga ponotranjiti. 
To je praznik, s katerim izražamo hvaležnost 
tistim, ki so nekoč imeli vizijo, in tistim, ki so imeli 
idejo, in so jo tudi uresničili.  
 Dan Evrope 9. maj je zagotovo dan, ki 
je posvečen miru in sožitju v Evropi. Kot je bilo 
že prej povedano s strani predstavnika LMŠ, na 
dan Evrope obeležujemo obletnico res 
zgodovinsko pomembne Schumanove 
deklaracije. Zahvaljujem se za kratek 
zgodovinski sprehod skozi nastajanje Evropske 
unije, mogoče sem pogrešal samo en stavek. 
Vsi se nekako strinjamo, da Evropska unija ima 
težave, da bi pa bilo zelo dobro, da bi se vrnila k 
svojim koreninam. K tistim koreninam, na katerih 
je nastala, se tudi razvijala; in verjamem in 
upam, da se bo razvijala tudi naprej. Obžalujem, 
da vlada niti ne želi sprejeti našega predloga niti 
se ne želi vključiti v razpravo. Ne vem, morda 

nima dovolj politične volje, morda dovolj znanja, 
kako zmanjšati demokratični deficit. Jaz redno 
berem nacionalno poročilo, saj to poznate, 
standardni Evrobarometer, in nisem zadovoljen 
in mi v Novi Sloveniji nismo zadovoljni, če 
državljanke in državljani naše države na trditev 
Moj glas šteje samo 50-odstotno rečejo: Ja, res, 
moj glas šteje. Jaz bi si želel, da je to recimo en 
takšen odstotek – na Danskem je že malo 
preveč, ko je 73 % ljudi reklo: Ja, moj glas šteje 
v Evropski uniji, 73 % –, jaz bi bil zadovoljen z 
dvotretjinsko večino. Ampak pustimo, to zdaj ni 
tema.  
 Mi s tem zakonom predlagamo en 
dialog med pravkar izvoljenimi evropskimi 
poslanci, med tem oktetom, če hočete, in med 
aktualno vlado, vsakokratno vlado. Gospe in 
gospodje, ali je prepovedano imeti dialog? Rad 
bi videl sodišče Evropske unije in rad bi videl 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki bi reklo, 
da je ta dialog protiustaven. Ne se hecati, gre za 
pogovor, premalo se pogovarjamo, tu se najbrž 
pa vsaj s to trditvijo strinjamo. In kot je izračunal 
kolega Matej Tonin, v povprečju je vsak izvoljeni 
evropski poslanec moral nabrati, v povprečju 
govorim, zaokrožimo na 40 tisoč glasov. In če je 
večina od tega okteta 5, je potem tu zadaj 200 
tisoč volivcev; in najbrž tak glas kaj šteje. Jaz 
upam, da se dobro razumemo. Ne gre za 
nobeno protistavnost, ne gre za nobeno 
nespoštovanje Pogodbe o Evropski uniji ali pa 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Obžalujem, tako pač je v Sloveniji, tako pač je v 
Državnem zboru, pogleda se, kdo je 
predlagatelj, potem se morda zakona niti ne 
prebere in se reče: Ne, tega pa že ne bomo 
podprli, to pa prihaja iz te grde opozicije. Nekoč 
je že prišlo, bom v nadaljevanju povedal, pa je 
bilo sprejeto. Zanimivo je tudi, da je predsednik 
Vlade, ko sva z Ljudmilo Novak predstavila na 
tiskovni ta zakon, čez nekaj ur v izjavi za 
nacionalno televizijo povedal, da tega zakona 
pač on ne bo podprl. Jasno, da ni imel niti 
možnosti, da bi ga prebral; odločil pa se je, da 
ga ne bo podprl. Slišali smo takšne zadeve, da 
pravil se med tekmo ne menja in tako dalje. 9. 
maja smo vložili ta zakon, danes smo 18. junija. 
Kar se tiče stališč, jaz razumem Levico, da drži 
eno konstanto, je ostra v kritiki do Evropske 
unije, do institucij Evropske unije. To načelnost v 
politiki je treba tudi ceniti. Kot pa rečeno, 
pričakoval sem pa rešitve. Če se vsi spravimo 
vedno na predlagatelja … Mi smo podprli 
prejšnji zakon o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih, ko ga je Ministrstvo za finance 
predlagalo, smo se poglobili, smo rekli – To gre 
v kontekst našega političnega programa, 
podpremo. In ne bi bilo nič lažjega, kot da bi 
opozicija tolkla po vladi – vse je zanič. Mi 
enostavno nismo te sorte. Zato bi tudi tu želeli 
vsaj malce nekega odziva, ne zgolj tistega 
Kitajskega zidu med nami.  
 SAB, nobenega predstavnika ni tu, saj 
vem, da je bolečina ob spominu; ampak da gre 
za politizacijo v tem predlogu. Kakšno 
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politizacijo? Saj nismo rekli, da naj vlada pri izbiri 
komisarja upošteva izključno poslance iz družine 
EPP, to bi bila politizacija. Mi smo rekli – večina. 
Da zaviramo. Kako zaviramo? Ne vidim nobene 
argumentacije. Poleg tega pa je stališče 
praktično identično, kot je stališče Vlade, kar 
pomeni, da pri poslancih vidim nek deficit pri 
njihovi kreativnosti, razmišljanju in tako dalje. Ja, 
da naj vlada predlaga dva člana, potem pa naj 
predsednik Evropske komisije izbere, kateri mu 
je bolj všeč. To pa res ni prava stvar. Na eni 
strani jamramo, ker nam je ta grda Evropska 
unija vzela toliko suverenosti, zdaj pa se mi sami 
doma v Sloveniji ne bi mogli odločiti, kdo bo 
komisar iz Republike Slovenije. Da bi kar dva 
poslali, to je malo tako … Kolegi iz Desusa, 
identično vladno mnenje, da blokiramo. S čim 
blokiramo? Tega preprosto ne vem. Se pa 
strinjam, kar je potem citiral kolega Doblekar, 
citat, ki je prišel iz Desusa: »Komisar bi moral 
biti oseba, ki zmore povezati slovensko politiko.« 
Absolutno se s to mislijo, ki naj bi prišla iz 
Desusa, strinjam. 
 Zahvaljujem se Slovenski demokratski 
stranki, kolegu Doblekarju, za podporo in tudi za 
zelo pomenljive predvolilne citate, to je zelo 
zanimivo: do volitev tako, po volitvah pa 
drugače. Vsi, tudi Emmanuel Macron je rekel: 
Ja, spitzenkandidat je okej. Zdaj, ko so pa 
volitve mimo, pa pravi: Ne, ne, 
spitzenkandidatov ne bomo spoštovali. Prosim?! 
Čakajte, kje so pa volivci?! Najprej jim rečete: 
Volite to politično opcijo, njihov spitzenkandidat 
je ta in ta, se opravičujem za ta germanizem; po 
volitvah pa rečete: Mi ni všeč, bomo drugače. 
Tudi če je predsednik Francije, na ta način pač 
izgublja svojo politično legitimiteto. LMŠ sem že 
komentiral. Še nekaj. Nekoč sem tudi sam bil 
opozicijski predsednik Odbora za zadeve 
Evropske unije. Še danes sem zelo hvaležen 
članicam in članom, nekaj zelo pomembnih 
zadev smo takrat sprejeli. In 29. maja 2014 – to 
je bilo tudi leto evropskih volitev, se spomnimo – 
sem pisal takratni predsednici Vlade Republike 
Slovenije, ki je opravljala tekoče posle, mag. 
Alenki Bratušek, ne bom vsega pisma bral, pisal 
sem v funkciji predsednika OZEU. Sem se ji pa 
zahvalil, da je podprla stališče, da naj bo prvi, ki 
bi naj poskušal v Evropskem parlamentu dobiti 
večino za predsednika Evropske komisije, to 
Jean-Claude Juncker. To je Alenka Bratušek 
zelo jasno podprla. V nadaljevanju pa pišem: 
»Kot vam je znano, spoštovana predsednica 
Vlade, Odbor za zadeve Evropske unije na 37. 
nujni seji obravnava, na zahtevo poslanskih 
skupin NSi in SLS, vprašanje imenovanja člana 
Evropske komisije iz Republike Slovenije. V želji, 
da bi bil odbor ustrezno seznanjen s postopkom 
izbire in odločitvijo o kandidatu za člana 
Komisije iz naše države, vas prosim, da nam 
Vlada do prvega nadaljevanja 37. nujne seje, ki 
bo 6. junija 2014, posreduje informacije z 
ustreznimi pravnimi podlagami, kako ta postopek 
dejansko poteka v Republiki Sloveniji ter kakšen 
je nato način seznanitve Sveta s slovensko 

odločitvijo. Takšne informacije bodo lahko 
prispevale h konstruktivni in resni razpravi o 
omenjenem vprašanju na seji odbora. Lep 
pozdrav, Jožef Horvat, predsednik OZEU.« 
Predsednica Vlade 3. junija 2014 odgovarja, 
samo nekaj odstavkov: »Slovenija sicer nima 
formalnega predpisa,« pazite, nima formalnega 
predpisa, »ki bi opredeljeval očitno pravno 
podlago za imenovanje kandidata za 
evropskega komisarja oziroma komisarko.« Do 
takrat – saj to je bil tudi namen pisma – mi nismo 
imeli uradno zapisane procedure. In še: 
»Spoštovani gospod predsednik, glede na 
navedeno ne vidim razloga za spremembo 
doslej uveljavljene prakse imenovanja 
slovenskega kandidata ali kandidatke za člana 
Evropske komisije. Dodajam, da sta vsaj toliko 
kot ime kandidata pomembna tudi ohranitev 
njegovega enakopravnega statusa v komisiji in 
področje, za katerega bo pristojen. Ob 
navedenem si bom, če bo to še vedno v moji 
moči, tudi močno prizadevala, da bo slovenski 
kandidat ali kandidatka kompetentna oseba s 
potrebnim znanjem in izkušnjami na domačem in 
evropskem parketu.« Tako takratna predsednica 
Vlade, ki je opravljala tekoče posle.  
 Sam sem potem naročil raziskavo v 
Raziskovalnem oddelku Državnega zbora, ki je 
zelo jasno pokazala, kako posamezne države 
članice zbirajo evropskega komisarja. In na 
podlagi tega smo potem v začetku Cerarjevega 
mandata, takrat je Odbor za zadeve Evropske 
unije vodil kolega Kamal Izidor Shaker, zelo 
dobro sva sodelovala, in tam je potem prišlo, kot 
je že bilo rečeno s strani kolega Periča, da smo 
spremenili zakon, ki danes velja. Res pa je, ni še 
bil preizkušen. In mi niti danes ne vemo, o čem 
bomo mi na OZEU sploh glasovali. Kandidat se 
bo prišel predstavit, imeli bomo zaslišanje, 
hearing. O čem bomo glasovali? Vem, da bo 
cenjeni kolega predsednik Odbora za zadeve 
Evropske unije Igor Peček ta sklep zelo dobro 
oblikoval, mislim pa, da bo sklep zelo podoben 
kot na Odboru za zunanjo politiko, ko imamo 
zaslišanje kandidatov za veleposlanike. To zelo 
dobro ve državna sekretarka, ko je bila na 
Odboru za zunanjo politiko in ko je Odbor za 
zunanjo politiko sprejel sklep, da je predstavitev 
kandidatke bila ustrezna. Najbrž bo kolega 
Peček tudi v tem smislu oblikoval ta sklep, 
ampak bomo videli. Toliko o tem.  
 Gotovo je bil pred petimi leti, torej na 
začetku Cerarjevega mandata narejen en 
premik naprej v zmanjšanju demokratičnega 
deficita, gotovo. Evrobarometer kaže, da še 
vseeno polovica Slovenk in Slovencev meni, da 
njihov glas v Evropski uniji ne šteje. Rad bi tudi 
slišal, kakšni so morda v tem kontekstu tudi 
predlogi, kako izboljšati volilno udeležbo v 
Sloveniji na evropskih volitvah. Mene je pač 
sram, smo na predzadnjem mestu znotraj EU 
28, ampak najbrž je tudi to rezultat tega: Ah, kaj 
bom šel, saj moj glas ne šteje. Zaključujem zdaj 
ta prvi del s tem, da smo mi želeli s to novelo 
zakona vzpostaviti samo en dialog, da se skupaj 
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usedejo v vladnem kabinetu pri predsedniku 
Vlade, kjerkoli že, torej vlada, na začetku 
predsednik Vlade, najbrž bo to več krogov, in 
evropski poslanci; in da bi naredili samo eno 
dobro razpravo o tem, kdo je najboljši kandidat 
za komisarja iz Republike Slovenije. Upam, da 
se nam nikoli več ne bo zgodila zgodba iz pred 
petih let. Na žalost pa se nam podobne zgodbe 
dogajajo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Za repliko je zaprosil poslanec dr. 
Franc Trček.  
 Izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa, 

tudi zaradi tega, ker moram iti na en sestanek.  
 Veseli me to, da vsaj kolega 
predlagatelj vidi kritičen odnos Levice, ne pa 
kritizerski, kar je bolj odlika desnice v tem 
državnem zboru. Mi resno preberemo vse 
zakone, ne glede na to, kdo jih predlaga, in tukaj 
se strinjamo – demokratični deficit in 
netransparentnost. Zato smo tudi predlagali 
nekaj, kar bi bilo dejansko najbolj demokratično. 
Druga zgodba, kar je rekla odhajajoča kolegica 
Ljudmila, da evropski poslanci pa poslanke 
vedo. Saj imamo Odbor za zadeve Evropske 
unije. Predlagatelj in jaz kar nekaj veva o 
Evropski uniji, pa še kdo, tam nas 17 sedi. 
Verjetno bi bilo to bolj demokratično, tudi ne bi 
zoževali na samo nekaj poslanskih skupin. Če 
se malo pohecam, na tej praktični ravni pa tudi 
malo ne razumem NSi. Saj tu vas bodo potem 
Šarec, Janša pa Han izigrali, kako se bodo 
pokadrovali. Potem imate tu še eno zgodbo. 
Meni se v osnovi vedno zdi dvolično, da nekdo 
za nekaj kandidira, potem pa ima že nekaj 
drugega v malhi. Ali bodi poslanec, ali bodi 
župan, ali bodi mestni svetnik, ali bodi evropski 
poslanec, ali pa ne kandidiraj za evropskega 
poslanca, pa poskusi kandidirati za evropskega 
komisarja. Potem imamo morje enih, ki bi na 
preveč stolčkih sedeli, so pa na večini teh 
stolčkov šalabajzerski. Se mi zdi, da bi tudi s to 
staro politiko morali prenehati. Kolega Jožko, na 
demokratičnem deficitu se je vzpostavil razvoj 
sodobne politologije. Niso se tega spomnili leta 
1980 v Evropskem parlamentu, verjetno prve 
resne ljudi, ki so o tem razmišljali, bi našel že v 
petdesetih letih preteklega stoletja, definitivno pa 
v sredini šestdesetih let, kar smo navsezadnje 
Toninu tudi predavali na FDV, pa je očitno vmes 
pozabil.  
 Ta vaš predlog, ki ga vi predlagate, pa 
v osnovi zanika vašo osnovno argumentacijo, 
ker hočete to netransparentnost samo malo 
drugače prekupčkati. In ravno izhajajoč iz tega, 
ker po osnovni izobrazbi sem naravoslovno-
matematični tehnik, smer Uporabna matematika, 
je v bistvu tudi nekako žaljiv do mene pa še do 
koga drugega. Sedaj pa žal moram zapustiti, ker 
imam en sestanek. Lahko pa se odpre na 
Odboru za zadeve Evropske unije neka debata 
o evropskih komisarjih in o demokratičnem 

deficitu, ker bom z velikim veseljem sodeloval. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

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

podpredsednik.  
 Kolega dr. Trček, saj potem smo na 
skupni poti. Ampak zakon mora najprej pri 
prvem branju dobiti podporo, v drugem branju 
ga bomo amandmirali. Ampak vi očitno nimate 
tega interesa. Znate pa žaliti mojega kolega in 
predsednika Mateja Tonina, da je užaloščen, da 
ni bil na pravi fakulteti in ne vem kaj še. To je 
pač za dr. Trčka značilno, zato sem pričakoval 
že prej od podpredsednice, da ga bo ustavila in 
ga opomnila, da si tukaj vsi prizadevamo za 
kulturo dialoga. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Upam, da bo to v nadaljevanju.  
 Besedo ima poslanec Gregor Perič.  
 Za njim pa bo dobil besedo poslanec 
Nik Prebil.  
 Izvolite.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa. Lep 

pozdrav še enkrat.  
 Danes smo slišali veliko predlogov, tudi 
kakšne zelo konkretne rešitve, kako bi se lotili 
tega izziva, ki ga ima ponavadi na vsakih pet let 
vlada. Slišali smo pa tudi nekatere statistične 
podatke, povzete iz Eurostata. Kolega Horvat jih 
je povzel in je omenjal Dansko, in sicer 73 % 
Dancev pravi, da njihov glas v Evropski uniji 
šteje. Če pogledamo način, kako pridejo Danci 
do evropskega komisarja, bomo vsi začudeni, 
kajti danska vlada samostojno določi kandidata. 
Tukaj vidimo, da ni neke jasne korelacije med 
tem, kako poteka postopek določitve kandidata 
za Evropsko komisijo iz posamezne države 
članice, vsaj na primeru Danske to ne velja, in 
demokratičnim deficitom ali pa neko 
demokratično podporo, ki uživa nek sistem 
oziroma konkretno Evropska unija, vsaj na 
Danskem. Morda bi se v Sloveniji izkazalo 
drugače, ampak do tja še pridem. Še vedno sem 
mnenja, da se je ta predlog Nove Slovenije 
zgodil v nekoliko nerodnem ali pa nesrečnem 
obdobju, tik pred evropskimi volitvami, ker hočeš 
nočeš se bo vedno našel nekdo, ki ga bo 
opredelil kot predvolilnega. In ne samo to, dodal 
bo še, da spreminja pravila igre v nekem spet 
delikatnem trenutku, ko mora vlada poiskati 
neko ime ali pa nabor imen, ki jih bo poslala v 
Bruselj, upajoč, da bo ta postopek stekel brez 
vsakršnih težav.  
 Ta rešitev, ki jo v Novi Sloveniji 
predlagate, je nekoliko sui generis, vsaj jaz je pri 
pregledu ureditev po ostalih državah članicah 
nisem našel. Večina držav ima nekako dva 
modela. Če preletim in dodam k Danski, kjer 
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vlada samostojno določi kandidata, imajo tako 
rešitev še v Estoniji, na Finskem, Grčiji, Irska 
ima tako rešitev, Italija, Latvija, Luksemburg, 
Malta, Nizozemska, Nemčija, Portugalska, 
Slovaška, Španija, Švedska in Združeno 
kraljestvo. Rešitev, ki jo imamo pri nas, torej v 
Sloveniji, kjer je potrebno sodelovanje vlade in 
parlamenta, pa je v veljavi tudi v Avstriji, kjer je 
sicer zaveza odločitve pristojnega odbora, 
konkretno je pri nas Odbor za zadeve Evropske 
unije, nekoliko močnejša, potem še v Bolgariji, 
na Češkem, Hrvaškem, v Litvi, na Madžarskem, 
Poljskem in v Romuniji. Potem pa v drugačnih 
sistemih ima besedo še vlada v kombinaciji s 
predsednikom države ali pa vlada v kombinaciji 
s kraljem. Zadnja rešitev za nas zagotovo ne 
pride, vsaj zaenkrat, v poštev. Poiskati neko 
pisno soglasje med evropskimi poslanci je neka 
neobičajna praksa. Kako bi se v praksi izkazala, 
pa ne vemo; zagotovo bi se bilo treba veliko več 
dogovarjati. Veliko več dogovora pomeni veliko 
več časa, vemo pa tudi, da časa nimamo; in 
ravno zato je moja ocena, da ta prvotni predlog 
oblikuje vlada, ki je kot organ od vseh najhitrejši, 
najbolj agilen. V končni fazi je pa tudi evropski 
komisar neke vrste minister, ki ga posredujemo 
na evropski nivo, nima niti varovanja, kadar 
pride k nam, verjamem, da je v Bruslju ali 
kjerkoli drugje isto oziroma identično.  
 In če bi sledili tej rešitvi, ki jo predlagate 
v Novi Sloveniji, bi prišli do neke situacije, ko bi 
evropski poslanci večkrat izrazili svojo voljo 
oziroma se znotraj tega procesa institucionalno 
znašli na več točkah, ko bi večkrat odločali o isti 
osebi. Prvič, ko bi dajali to soglasje, teh pet 
oseb, ta peterček kandidatov ali pa več 
kandidatom; hkrati bi imeli še funkcijo, kot jim 
gre znotraj Evropskega parlamenta na 
zaslišanjih, in obenem bi še enkrat glasovali o 
celotnem paketu, torej o komisarju in 
predsedniku Evropske komisije v Evropskem 
parlamentu. Njihova vloga bi bila na več točkah 
podvojena. Če govorimo širše, bolj politološko o 
tem, ali je ta proces bolj ali manj demokratičen, 
sem bil zelo pozoren tudi na stališče Poslanske 
skupine SDS, ki je govorila predvsem o tem in je 
rešitev Nove Slovenije podprla, zlasti z 
argumentom večanja moči volivcev. Tukaj se mi 
pa odpre novo vprašanje, ki neposredno s tem 
postopkom imenovanja oziroma določanja 
evropskega komisarja ni vezan; je pa vezan na 
nek proces, s katerim se bomo verjetno tudi v 
Državnem zboru še večkrat srečali, in sicer na 
strani SDS obstajajo neke pobude o spremembi 
Ustave, ki naslavljajo postopek imenovanja 
vlade. SDS predlaga veliko hitrejši proces 
imenovanja vlade, kjer bi, zanimivo, v ustaljeni 
praksi, kakor jo imamo do zdaj, izpadel hearing 
posameznega ministra na pristojnem odboru.  
 Na eni strani zagovarjate zlasti v SDS, 
in razumem, da podpirate to rešitev Nove 
Slovenije, spremembo Ustave in neko vlado, ki 
bi bila veliko manj odvisna od Državnega zbora; 
po drugi strani pa sledite nekemu argumentu 
večanja moči in večji demokratičnosti. Meni ti 

dve zadevi ne gresta najbolj skupaj, morda 
boste to tudi v prihodnje pojasnili, ker sem 
morda spregledal kak argument, ampak tukaj 
zadeve, vsaj za moje pojme, ne klapajo ravno 
najbolje. Govorili smo tudi o spitzenkandidatih. 
Nekatere stranke na evropskem nivoju so 
svojega spitzenkandidata imele. Alde se je zelo 
konkretno odločil za spitzen ekipo, ne 
spitzenkandidata, šestih oziroma sedmih oseb, 
točne številke se ne spomnim, različnega spola, 
iz različnih držav in tukaj odprl ta demokratični 
prostor. Alde je v tem smislu nakazal neko smer, 
neko širino, neke svežine in ni stavil zgolj na eno 
osebo. Kako se bodo te stvari v praksi tudi 
iztekle, ali bomo dobili spitzenkandidata ali ga 
ne bomo dobili, bo pokazal čas. Zagotovo pa, 
vsaj če se nekoliko ozrem po poslanskih klopeh, 
vidim, da je biti spitzenkandidat v času 
postopka, ko potekajo evropske volitve in 
predvsem predvolilna kampanja, zelo naporno, 
kajti že kar nekaj časa kolegice Violete Tomić v 
naših vrstah nisem videl. Upam, da zadeve so 
take, kot morajo biti.  
 Naj zaključim. Na matičnem delovnem 
telesu, torej na Odboru za zadeve Evropske 
unije, ki zaseda praviloma vsak petek, izjemoma 
kakšen petek ne zaseda, za vsako zasedanje 
odbora gre vabilo tudi našim evropskim 
poslancem, da se tega zasedanja odbora 
udeležijo, da prisostvujejo, da sodelujejo in 
povejo, nam prinesejo kakšne nove informacije, 
nam kakršnokoli tematiko, ki jo tam odpiramo, 
tudi razsvetlijo. V prejšnjem mandatu, zdaj 
govorim o petletnem mandatu evropskih 
poslancev, ki se zdaj izteka, je bilo okoli 270 
zasedanj tega odbora. Od teh 270 zasedanj so 
se naši evropski poslanci običajno udeležili zgolj 
petih zasedanj teh odborov. Jaz bi si želel, da bi 
v novem mandatu tudi z osveženo sestavo 
evropskih poslancev jih pogosteje videvali tudi v 
našem parlamentu, ker bi tudi to bil nek signal 
neke želje po tesnejšem institucionalnem 
sodelovanju, ne zgolj pro forma ali pa v enem 
trenutku, kadar se določa evropskega poslanca, 
ampak znotraj celotnega petletnega mandata. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Za besedo je zaprosil predlagatelj 
poslanec Jožef Horvat.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. 
 Kolega Perič, da bo jasno. 
Eurobarometer je na Danskem spraševal ljudi – 
Ali vaš glas šteje? – samo glede procesa izbire 
komisarja. To ste malo zavajali, da se 
razumemo, ker potem ste takoj povedali, kako 
pa Danska izbere kandidata za komisarja. 
Prosim, ne smemo poslanci zavajati. Jaz tudi na 
nek način povsem razumem, da so stališča 
poslanskih skupin odvisna od tega, ali bodo v 
tem mandatu imela oziroma imajo poslance v 
Evropskem parlamentu ali ne. To je povsem 
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razumljivo. Ta primerjalni pregled, o katerem 
sem govoril, zelo dober, ker imamo zelo dober 
Raziskovalni sektor v Državnem zboru, to sem 
že večkrat ponovil, ima datum 14. april 2014, z 
razlogom sem ga takrat naročil. Pa poglejmo 
takoj po abecedi prvo državo in tudi našo 
severno sosedo Avstrijo: Zvezna vlada se mora 
o predlogih za imenovanje avstrijskih 
predstavnikov za vse navedene organe, z 
izjemo Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora in Odbora regij, uskladiti z Glavnim 
odborom. Uskladiti z Glavnim odborom v 
parlamentu, Hauptausschuss, Glavni odbor. Kaj 
pomeni uskladiti? To pomeni, da je ta glavni 
odbor glavni. Tam ta odbor šteje bistveno več 
kot pri nas OZEU, pa tudi zaseda ob petkih, ker 
drugače ne more. To pomeni, da dejansko 
nacionalni parlament pove – ta bo ali pa ne bo 
kandidat za komisarja iz Avstrije. Kaj če 
poskušamo v tej smeri? Kolega Trček je rekel, 
da evropski poslanci ne morejo vplivati na 
komisarja iz Republike Slovenije, poslanci bi pa 
lahko. Morda je mislil ta avstrijski model. Seveda 
je razlika, ampak poskušajmo v drugem branju 
morda v tej smeri. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Nik Prebil.  
 Za njim bo dobil besedo poslanec mag. 
Branko Grims. 
 
NIK PREBIL (PS LMŠ): Spoštovani 

podpredsednik, najlepša hvala za besedo. 
 Z zanimanjem poslušam današnjo 
razpravo. Predlagatelj je na začetku govoril o 
zmanjšanju demokratičnega deficita v Republiki 
Sloveniji. To ni težava samo v naši državi, to je 
težava v celotni Evropski uniji. Evropska unija je 
v okviru tega, da bi zmanjšala ta deficit oziroma 
primanjkljaj, krepila pristojnosti Evropskega 
parlamenta. Zdaj bom šel še malo nazaj na 
zgodovino zadev Evropske unije, ki so bile 
predlagatelju všeč v mojem stališču. To je to, da 
so bil leta 1979 organizirane prve neposredne 
volitve v Evropski parlament. Lizbonska 
pogodba je Evropskemu parlamentu dala tudi 
zakonodajno funkcijo. Države članice so bile 
tiste, ki so pristojnosti prenašale na Evropski 
parlament ravno za zmanjšanje tega deficita 
oziroma demokratičnega primanjkljaja. S tem je 
Evropski parlament dobil tudi nadzorstveno 
funkcijo, volilno funkcijo in proračunsko funkcijo. 
Kar se tiče Evropske komisije, Evropska 
komisija zastopa interese Evropske unije kot 
celote. Tej Evropski komisiji smo dali monopol 
nad zakonodajno iniciativo, je varuh ustanovnih 
pogodb Evropske unije in Evropsko unijo 
predstavlja navzven. Je torej močan organ, 
supernacionalni, je izrecno neodvisna od držav 
članic in zastopa splošne interese celotne 
Evropske unije.  
 Tudi jaz tako kot kolega sedim v 
Odboru za zadeve Evropske unije in bom res z 
velikim zanimanjem in interesom poslušal ter 
razpravljal o in s kandidatom za evropskega 

komisarja, ko bo le-ta na odbor prišel. In glede 
na njegovo predstavitev se bom seveda o njem 
strinjal ali pa se ne bom. Evropski parlament da 
tudi zeleno luč celotni komisiji in jo kot tako v 
celoti potrdi ali v celoti zavrne. V okviru razvoja 
Evropske unije in vsega tega so Slovenija in 
druge države članice prenesle del pristojnosti 
oziroma svojih suverenih pravic, ki dajejo 
Evropski uniji kot celoti večjo legitimnost. Jaz si 
kot državljan in kot poslanec želim večjo 
udeležbo na volitvah, tako na domačih kot 
volitvah v Evropski parlament. Ukrep, ki ga 
predlaga predlagatelj, k temu ne bo pripomogel. 
Želim si tudi, da bi bili mladi pa tudi drugi 
državljani bolj udeleženi v ta aktivni politični 
proces in da bi bile naše razprave močnejše, kot 
so. Za zaključek. Potrebne bodo spremembe, se 
strinjam, v Evropski komisiji in v delovanju 
celotne Evropske unije; ampak te spremembe 
bodo morale priti od tistih, ki so Komisiji dali 
moč, in to so države članice oziroma vseh 28. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec mag. Branko 
Grims.  
 Za njim bo dobil besedo poslanec 
Aleksander Reberšek.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za 

besedo. Vsem prav lep pozdrav!  
 Namen, ki ga ima predlagatelj, 
vsekakor podpiram, ker karkoli je, je boljše od 
tega, kar je bilo do sedaj. Treba je vedeti, da bo 
mandat, ki bo sedaj pred evropskimi 
institucijami, zagotovo najbolj usoden mandat v 
zgodovini Evropske unije vse od njene 
ustanovitve naprej. Kajti še enih takih pet let, kot 
jih je preživljala Evropska unija zadnjih pet let, 
zanesljivo ne bo preživela. Če se bodo 
ponavljale napake, nedelo, slabo delo, 
samovolja, vsiljevanje iz Bruslja in vse ostalo, 
čemur smo bili priče v tem času, potem 
Evropske unije ne bo več, ker se bodo toliko 
okrepile sile, ki jo trgajo narazen, da bo izginila. 
Evropa bo obstala, Evropa mora obstati, 
vprašanje pa je, kaj bo s povezavami. Najbrž bi 
bil čas, da se razmisli o koraku nazaj, da se 
ohrani gospodarske povezave, kot je izvorno 
poslanstvo Evropske unije tudi bilo, da se le-te 
krepi in da se ostalo prepusti času. Bolj kot se 
Evropska unija poskuša na silo poenotiti na 
posameznih vprašanjih, težje je; kjer pa je treba 
kaj urediti, naj se to prepušča konsenzu. To je 
tudi v interesu manjših držav. V to smer bi bilo 
treba iti. Vsi, ki sanjajo o nekih popolnoma 
enotnih in iz centra vodenih združenih državah 
Evrope, je treba vedeti, da bolj ko v tem hipu o 
tem sanjajo, bližje so temu, da Evropska unija 
kot taka popolnoma razpade. V tem usodnem 
času je zelo pomembno, kdo bo Slovenijo 
predstavljal v institucijah Evropske unije, tudi če 
ni formalno njen predstavnik. Ampak vsakdo, ki 
kot državljan iz Slovenije odide na neko funkcijo, 
na neko delo v Evropsko unijo, jo tudi 
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predstavlja na nek način. To je popolnoma 
jasno, še posebej je to seveda jasno pri 
evropskem komisarju, ne glede na to, da mora 
delati tudi v skupnem interesu, saj za to gre. 
Ampak problem je, kaj smo imeli do zdaj. Imeli 
smo komisarje in tudi krepek del evropskih 
poslancev, ki so enostavno naslednji dan 
pozabili, iz katere države so. To pa je problem. 
In če so pri tem še nesposobni, potem dobimo 
situacijo, kakršno smo imeli recimo v 
dosedanjem mandatu. Dosedanja evropska 
komisarka je po uradnih ocenah med 
najslabšimi članicami Evropske komisije, kar jih 
sploh je bilo. V tem času so se delale glavne 
smeri, po katerih naj bi potekali strateški koridorji 
po Evropi. Niti eden se niti blizu ne dotika 
Slovenije. In potem imamo eno znano 
Kranjčanko Alenko Bratušek, ki sanja o tem, 
kako lepo in romantično bi se peljala po novi in 
urejeni železnici od Primorske tja do Dunaja. 
Mogoče se pri tem počuti malo kot Marija 
Terezija, ampak gospe in gospodje, koridorji 
potekajo zdaj že čisto drugače. In kdo je urejal 
te koridorje? Tista komisarka, ki je bila iz 
Slovenije. Kaj pa je delala pet let v Bruslju? A 
proti interesom Slovenije? Ne mi govoriti, da 
mora upoštevati vse interese. Seveda jih mora, 
ampak če si kaj sposoben, boš pri tem peljal 
stvari v smeri, ki so tudi v interesu tvoje lastne 
domovine. In zaradi tega sem rekel, da če se 
prepusti vse samo nekemu vladnemu 
kupčkanju, kot je bilo konkretno v primeru 
sedanje evropske komisarke, potem je seveda 
rezultat kilav in za Slovenijo zelo slab, usodno 
zgodovinsko slab. In če bo to še v tem mandatu, 
potem bo zadeva še toliko slabša. Zaradi tega je 
vsak drugačen predlog, vsak predlog, ki to širi, ki 
to dela bolj transparentno, ki zahteva potem, da 
predlagatelj upošteva tudi neke strokovne, ne 
samo strogo politične kriterije, dobrodošel in je 
Sloveniji v korist. In zaradi tega, gospe in 
gospodje, je predlog, ki je pred vami, vreden 
tega, da se mu prisluhne, se ga morda še kaj 
ustrezno spremeni in dopolni, vendar da se ga 
na koncu tudi upošteva in sprejme. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Aleksander 
Reberšek.  
 Za njim bo razpravljal poslanec Franci 
Kepa.  
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo.  
 Vlada Predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med 
državnim zborom in vlado o zadevah Evropske 
unije ne podpira, kar je seveda normalno, ker po 
našem predlogu nima vpliva na kadrovanje. 
Skupni imenovalec je torej kadrovanje. Toliko 
enih besed, govorimo pa samo o kadrovanju; 
kdo bo to predlagal. Po našem predlogu bi 
izvoljeni evropski poslanci soodločali o izboru 
evropskega komisarja. Izbor evropskega 

komisarja ne sme biti zgolj predmet kupčkanja 
med koalicijskimi političnimi strankami, kar 
vidimo, da je. Nočemo spet poslušati ugibanj o 
tem, kdo in kako bo prodal svojo stranko v 
zameno za sedež evropskega komisarja. Politika 
bi na tem mestu morala stopiti skupaj in v dobro 
države najti komisarja v čim večjem soglasju, 
podobno kot pri varuhu človekovih pravic. Naj 
spomnim, 89 poslancev Državnega zbora je 
glasovalo za in nihče ni bil proti. In ravno v tem 
je bistvo predloga Nove Slovenije – sodelovanje 
in demokratizacija postopka. Vlada pa temu 
nasprotuje. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Franci Kepa.  
 Izvolite.  
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Vse prav lepo pozdravljam!  
 Po tem predlogu bi najmanj pet 
slovenskih evropskih poslancev moralo soglašati 
s predlogom za izbiro slovenskega kandidata za 
člana Evropskega komisije, kar vodi v 
kompromisno izbiro kandidata. S tem so vlada in 
izbrani evropski poslanci prisiljeni poiskati 
najboljšega kandidata. Za komisarja naj bi bil 
izbran tisti, ki uživa zaupanje večine slovenskih 
volivcev. S tem bi preprečili številne slabe 
prakse pri izboru, ki so se dogajale v preteklosti, 
pri izbiri gospe Bratušek, kjer je niso podpirali 
celo tisti, kateri so jo predlagali. Predlog 
Slovenske demokratske stranke je bil v bližnji 
preteklosti, da bi bil slovenski komisar izbran s 
strani zmagovalne stranke ali skupne liste. 
Sedanji predlog Nove Slovenije je dobro 
izhodišče za izbiro boljšega kandidata, kar je v 
interesu naše države. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Za besedo je zaprosil predlagatelj, 
poslanec Jožef Horvat.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik.  
 Spomnim se enega zasedanja 
predsednikov odborov za zadeve Evropske 
unije, po domače mu rečemo mali COSAC, bilo 
je 17. in 18. junija 2014 v Rimu, ko smo 
ugotovili, da, prvič, Lizbonska pogodba deluje; 
drugič, da nacionalni parlamenti v ključnih 
zadevah Evropske unije zahtevajo večjo moč in 
da resnično nacionalni parlamenti skupaj z 
Evropskim parlamentom sestavljajo evropski 
parlamentarni sistem. Prav ta besedna zveza, ta 
pojem se je nekako od predsedovanja Italije 
Svetu Evropske unije kako utrdila. Evropski 
parlament plus nacionalni parlamenti 
sestavljamo evropski parlamentarni sistem. Če 
pogledamo neko analogijo ali kakorkoli bi že 
temu rekli, če pogledamo, na kakšen način 
volimo Vlado Republike Slovenije v Državnem 
zboru, tudi dvakrat odločamo. Najprej odločamo 
o predsedniku Vlade, mandatarju, glasujemo; in 
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drugič, Državni zbor glasuje in potrjuje celotno 
vlado, torej dvakrat. Mi smo zdaj v tej rešitvi rekli 
okej, na eni strani je vključen Odbor za zadeve 
Evropske unije, ki opravi pogovor, zaslišanje s 
kandidatom za komisarja iz Republike Slovenije. 
Vlada na mnenje tega odbora žal ni vezana, 
torej postopek je podoben kot pri izbiri 
veleposlanikov, ampak ko pa gre za predlog, pa 
se po našem zdajšnjem predlogu vključijo 
evropski poslanci. In še enkrat, kje je problem, 
zakaj preprečiti, zakaj ne dovoliti dialoga? Dobra 
gesta je, da je predsednik Šarec sedanje 
poslance v Evropskem parlamentu povabil na 
srečanje. Ne poznam vsebine, o čem so govorili, 
ampak na nek način, če pa ni bilo in ne bo 
vsebine, je pa to ignoranca s strani predsednika 
Vlade. Ignoranca prav vseh evropskih poslancev 
iz Republike Slovenije. In vedno ko kdorkoli 
ignorira izvoljene ljudi, ta kratko potegne. Spet 
primer, Odbor za zadeve Evropske unije je 
oktobra 2013, takrat ko sta se definirali dve 
kohezijski regiji v Sloveniji, Vzhodna kohezijska 
regija in Zahodna kohezijska regija, imel zelo 
temeljito razpravo in pozval takrat vlado Alenke 
Bratušek, da naj za vsako kohezijsko regijo 
pripravi svoj operativni program izvajanja 
evropske kohezijske politike. Vlada je to 
ignorirala, čeprav je bil sklep več kot logičen. 
Normalno je, da potrebuje Vzhodna kohezijska 
regija tudi danes za prihodnjo finančno 
perspektivo 2021–2027 svoj operativni program, 
saj je Vzhodna kohezijska regija samo na 70 % 
povprečja razvitosti Evropske unije; Zahodna pa 
na 102 %, hvala bogu. In ker vlada tega ni 
upoštevala, zato smo tako slabi pri črpanju 
kohezijskih sredstev, zato smo na komaj eni 
petini vseh razpoložljivih sredstev, približno 3 
milijarde in 70 milijonov. Vlada, ki ignorira sklepe 
odbora Državnega zbora ali Državnega zbora, ta 
prej ali slej kratko potegne. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo dobi poslanec Igor Peček in kot 
zadnji potem poslanec Boris Doblekar.  
 Izvolite.  
 
IGOR PEČEK (PS SMC): Hvala lepa, 

predsedujoči, za besedo.  
  Ker je bilo danes povedanega zelo 
veliko, tako o načinu kot o tem, kakšen naj bi bil 
naš komisar, ne bi želel ponavljati oziroma se 
spuščati v podrobnosti. Bi pa vseeno rad 
poudaril nekaj stvari. Prva je sigurno ta, da si 
sam osebno želim komisarja, ki ne bo zastopal 
zgolj politične funkcije, ampak bo tudi strokoven 
in kompetenten. To je predlagatelj tudi v uvodu 
nekako nakazal, upal na dobro razpravo; in 
upam, da je, vsaj kar se tega tiče, tudi z 
razpravo zadovoljen. Ne glede na to, kateri resor 
se mu določi, ker vsi vemo, da se mu na nek 
način določi, jaz sicer ne verjamem, da ga 
določa samo predsednik Evropske komisije, 
ampak gre kljub vsemu tudi tam za nek dialog; 
pa ne bom uporabljal izrazov, kot so kupčkanje 
in ne vem kaj, ker mi niso všeč, in mislim, da tudi 

takšni izrazi ne sodijo v to hišo. Glede evropskih 
poslancev bi rad povedal samo to, da evropski 
poslanci so izvoljeni poslanci v Evropski 
parlament in v tem parlamentu opravljajo 
zakonodajno funkcijo. Menim, da te njihove 
funkcije ne gre mešati v izbiro oziroma dajanje 
soglasja k izbiri komisarja. Nič pa nimam proti 
temu, kar pravi predlagatelj, da včasih 
primanjkuje dialoga in tudi preverjanja različnih 
stališč. Prej je bilo omenjeno, kakšni so sistemi 
imenovanja v posameznih državah članicah 
Evropske unije glede komisarja, pretežno gre za 
dve vrsti sistemov. Ne bom našteval, katere 
države so tiste, ki imajo enega. Mislim, da je 19 
ali celo 20 takšnih, kjer komisarja izključno 
predlaga vlada; pa okoli 8 takšnih, kjer gre za 
podoben sistem, kjer v drugi fazi sodeluje tudi 
parlament. Tudi se strinjam, da ocena stopnje 
demokratičnosti ne izhaja iz teh primerov, ki sem 
jih tukaj želel navesti, da ne bom slučajno 
napačno razumljen; gre pa tudi za dokaz, da v 
državah, kot so na primer Finska, Estonija, 
Danska, ni čutiti, vsaj navzven ne, da manjka 
demokracije. Če se lahko vrnem na tisto, kar 
sem rekel na začetku, da si želim 
kompetentnega in strokovnega komisarja, potem 
moram tukaj reči, da bolj zaupam vladi kot pa 
danemu predlogu, ker se bojim, da bomo zelo 
težko prišli do rešitve, ki bo v dobro vseh 
državljanov in tudi v dobro vseh tistih, ki bodo na 
nek način zastopali Republiko Slovenijo ali v 
Evropski komisiji ali Evropskem parlamentu. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Na vrsti je še zadnji razpravljavec, 
poslanec Boris Doblekar.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala za 

besedo. 
 Kar veliko smo slišali v razpravi, šli smo 
tudi malce širše, ne samo o predlogu Nove 
Slovenije o načinu izbire komisarja s strani 
Slovenije, kar je tudi prav. Precej je bilo 
povedanega o delu Evropskega parlamenta, o 
črpanju evropskih sredstev, o sodelovanju med 
poslanci in komisarji. Zanimivo, da se pri 
takšnem predlogu odprejo tudi te teme, ki so 
zelo zelo dobrodošle in bi nam še kako prav 
prišle pri marsičem, predvsem pri črpanju 
evropskih sredstev, kjer smo precej v zaostanku. 
Zelo všeč mi je bila tudi razprava enega od 
poslancev, ki je rekel, da bi morala Evropska 
unija narediti več za mlade, za šport in tako 
naprej. Jaz sem mnenja, da Evropa marsikaj 
naredi, pa mi ne znamo potem tega izkoristiti. 
Tudi to je problematika in jaz računam, da bomo 
tudi v prihodnje, tudi s pomočjo novega 
evropskega komisarja oziroma komisarke, ki jo 
bomo, ga bomo dobili, šli po bolj pravi poti, kar 
se tiče tega črpanja evropskih sredstev, ki je 
tista bistvena vez Slovenije z Evropo. Rečeno je 
bilo tudi to, da bi s tem predlogom povečali vpliv 
volivcev oziroma državljank in državljanov, kar 
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sem tudi predstavil v svojem stališču, kar je tudi 
res in za tem tudi stojim. In kasneje potem 
razprava o tem, da pa po drugi strani želimo to 
moč zmanjšati s predlogom spremembe Ustave 
pri imenovanju Vlade. Jaz se na te povezave ne 
bom spuščal, ampak dejstvo je, da prav tako 
predsednik Vlade in tudi vsi ministri s strani 
parlamenta morajo biti potrjeni, izvoljeni oziroma 
imeti večinsko podporo poslancev, ki so izvoljeni 
s strani ljudi, če nekako potegnemo vzporednico 
pa nekako primerjamo komisarja in evropske 
poslance.  
 Meni se zdi ta predlog v redu, ker je 
naravnan tako, da bi vseh osem evropskih 
poslancev, izvoljenih pri nas, čim bolj soglašali s 
tem kandidatom oziroma kandidatko. Tudi 
kasneje bodo vsi skupaj v Evropi, vsi bodo gor, 
sicer komisar v izvršilni veji oblasti, poslanci v 
zakonodajni, ampak kljub temu. Jaz pričakujem 
tudi v prihodnje, da bo tega sodelovanja tudi 
med njimi več, med samimi poslanci ter tudi med 
poslanci in komisarjem; ter da bo ta komisar, ki 
bo potrjen, upajmo, in tudi dober predlog prišel 
iz Slovenije, kar največ naredil tudi za Slovenijo. 
Moram še enkrat reči, da bom ta predlog podprl, 
zdi se mi dober. Ne glede na to, katera stranka 
bi ga predlagala, bi ga podprl, ker dejansko v 
tem ne vidim nič slabega. Predlog je, da bi 
najmanj pet poslancev soglašalo s kandidatom, 
seveda bi bilo še boljše, da bi jih bilo 6, 7 ali pa 
celo 8; ampak to je ponavadi tudi težko. Bi bilo 
pa prav, da bi ta kandidat oziroma kandidatka 
imel čim širšo, čim večjo podporo, kar bi 
pomenilo, da se vsi z njim strinjamo in da je 
dober oziroma dobra. Naj končam, da ne bom 
predolg, sicer sem zadnji razpravljavec. Videti je 
bilo iz razprave in tudi mnenja Vlade, da predlog 
Nove Slovenije ne bo podprt, mogoče pa se 
vseeno odločimo drugače. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja. 
Predstavnica Vlade pravi, da ne bo.  
 Potem dam zaključno besedo še 
predstavniku predlagatelja Jožefu Horvatu.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik.  
 Sem pa le malo pričakoval, da se bo 
Vlada še enkrat oglasila, najavila je 10 minut, 
ampak očitno ...; jaz spoštujem svobodno 
odločitev. Hvala, kolegice in kolegi, vsem za 
razpravo. Kolega Peček me je spraševal in 
ocenjeval, da sem najbrž zadovoljen z razpravo. 
V imenu Nove Slovenije lahko rečem, da smo 
zadovoljni z razpravo. Je popolnoma v skladu z 
našimi pričakovanji v tej politični konstelaciji. 
Natančno takšna, zelo podobna so bila naša 
pričakovanja. Mi pač delujemo tako, da želimo, 
da bi se volja volivcev bolj upoštevala. Zato bom 
še najbrž velikokrat ponavljal – Evropski 
parlament in nacionalni parlamenti EU 28 

predstavljajo evropski parlamentarni sistem; to je 
sistem, ki ga izvolijo naši ljudje, državljanke in 
državljani, države članice oziroma Evropejke in 
Evropejci. Ja, se strinjam in ponavljam – in tu 
sva s predsednikom OZEU na istem bregu – 
Evropska komisija je pomemben politični organ 
in zato evropski komisar, vsi evropski komisarji, 
torej tudi ta iz Republike Slovenije, mora biti 
močna politična oseba s karizmo. Tehnične 
rešitve mu bodo pripravljali njegovi sodelavci, na 
stotine jih ima; on pa mora doseči politično 
večino, da bodo njegove rešitve v Evropskem 
parlamentu sprejete. To najbrž vsi razumemo. 
Res je, nekdo je rekel, da nimamo veliko takšnih 
ljudi, se strinjam. Morda bi bilo dobro, da 
obudimo idejo, ki smo jo odprli, ko smo 
razpravljali o Deklaraciji o zunanji politiki 
Republike Slovenije, in ocenili, da bi bilo dobro, 
da v Sloveniji ustanovimo diplomatsko 
akademijo ali kakorkoli bi že takšni šoli rekli. Mi 
imamo preprosto premalo dobro politično 
izobraženih ljudi, to je dejstvo, če se pogledamo 
po ostalih državah članicah Evropske unije. In to 
bi po mojem trdnem prepričanju privedlo do 
tega, da bi specifična teža Republike Slovenije v 
inštitucijah Evropske unije bila večja od sedanje. 
Najbrž s sedanjo nismo zadovoljni. Ne bom 
rekel, da je nič, je malo višja. Kolegice in kolegi 
iz pozicije, vi imate odgovornost. Vso srečo vam 
mi želimo pri izbiri kandidata oziroma kandidatke 
za komisarja iz Republike Slovenije! In še enkrat 
hvala vsem za vašo razpravo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati. Vidim, da ne, zato 
zaključujem splošno razpravo. 
 O predlogu sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo 
v skladu s časovnim potekom seje odločali 
danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 
11. točki dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 11. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG 
ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
OBRAMBI V PRVI OBRAVNAVI.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina devetih 
poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. 
Matejem T. Vatovcem. V zvezi s tem predlogom 
zakona je skupina 13 poslank in poslancem s 
prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem 
zahtevala, da Državni zbor opravi splošno 
razpravo.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku 
predlagatelja, dr. Mateju T. Vatovcu. 
 Izvolite. 
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DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Lep 
pozdrav vsem! 
 V prvi vrsti so nedavni zapleti v zvezi z 
umikom ali neumikom slovenskih vojakov iz misij 
v Libanonu in Maliju ponovno pokazali na 
netransparentnost in neodgovornost odločanja o 
napotitvah Slovenske vojske na mednarodne 
misije in operacije. To odločanje namreč poteka 
za zaprtimi vrati, skrito pred očmi javnosti, ki je o 
sprejetih odločitvah na koncu obveščena zgolj 
preko medijev. Državni zbor kot vrhovni organ, 
skozi katerega ljudstvo izvaja oblast preko svojih 
predstavnikov, ki jih voli na splošnih, enakih, 
neposrednih in tajnih volitvah, na odločitve o 
tem, kje v tujini se bodo angažirale slovenske 
oborožene sile, slovenski vojaki, nima nobenega 
vpliva. In to kljub temu, da so te napotitve eden 
vidnejših in tudi pomembnejših instrumentov 
izvajanja zunanje in varnostne politike države. 
Državni zbor je po trenutni ureditvi o vladnih 
odločitvah o napotitvah zgolj seznanjen preko 
svojih delovnih teles, čeprav 92. člen Ustave 
Republike Slovenije jasno določa, da o uporabi 
obrambnih sil odloča Državni zbor. S 
spremembo Zakona o obrambi, ki ga 
predlagamo v Levici, se predlaga sprememba 
procesa odločanja o napotovanju enot 
Slovenske vojske v mednarodne operacije. 
Pristojnost za to se prenaša na Državni zbor, od 
katerega bo Vlada morala pridobiti soglasje za 
vsako napotitev enot v mednarodne operacije ali 
na izvrševanje priprav in nalog skupne obrambe 
v okviru Nato pakta. Poleg tega pa se 
Državnemu zboru daje tudi pristojnost za 
odločanje o splošnih večletnih usmeritvah za 
sodelovanje Slovenske vojske in drugih 
obrambnih ter civilnih zmogljivostih v 
mednarodnih operacijah in misijah. S tem se 
krepi preglednost in demokratičnost odločanja o 
napotitvi vojaških enot na vojaške operacije v 
tujino oziroma njihovemu vključevanju v 
večnacionalne enote in aktivnosti Nato pakta.  
 Pristojnost parlamenta za sprejemanje 
odločitev o napotitvi oboroženih sil na 
mednarodne operacije in misije v tujini je že 
danes praksa mnogih držav, med njimi tudi 
članic Evropske unije in Nato pakta. Med prvimi 
lahko izpostavimo Nemčijo, kjer je za vsako 
namestitev vojakov v tujini potrebno soglasje 
parlamenta. Nemško ustavno sodišče pa je 
vojsko označilo za bolj parlamentarno vojsko kot 
pa za del izvršilne veje oblasti. Podobno velja na 
Norveškem, Češkem in Danskem. Italijanska 
ustava sicer eksplicitno ne določa obveznega 
soglasja parlamenta, določa pa obvezno 
posvetovanje vlade s parlamentom pred 
sprejetjem odločitev o napotitvi vojske v tujino. 
Podobno je na Švedskem, kjer lahko vlada 
vojsko uporabi samo za namen odvračanja 
napada na švedsko ozemlje, v drugih primerih 
pa le ob soglasju parlamenta, če je to določeno 
z zakonom ali mednarodno pogodbo. Dejansko 
je praksa držav, kjer je v veljavi parlamentarna 
demokracija, večinoma takšna, da se za 

odločitev o napotitvi na misije zahteva soglasje 
parlamenta. V Levici s spremembo Zakona o 
obrambi predlagamo, da se isti sistem uvede 
tudi pri nas. Dejstvo je, da se je verjetno prav 
zaradi te netransparentnosti in 
nedemokratičnosti sprejemanja odločitev o 
napotitvah Slovenske vojske v tujino Slovenija 
do sedaj na mednarodnem prizorišču angažirala 
predvsem v misijah, ki ne krepijo mednarodnega 
miru in varnosti, niti ne zasledujejo mirovne 
politike ter kulture miru in nenasilja, na katerih 
naj bi po 124. členu Ustave temeljila naša 
varnostna politika. Slovensko vojsko se je v 
tujino pošiljalo po diktatu Nato pakta in Evropske 
unije, kjer je delovala kot pomožna vojska 
največjih velesil znotraj teh dveh organizacij in 
seveda pomagala uresničevati njihove 
imperialistične interese. Spremembe zakona, ki 
jih predlagamo v Levici, same po sebi tega ne 
bodo nujno spremenile. Bodo pa z vzpostavitvijo 
večje transparentnosti pri sprejemanju odločitev 
in uvedbi vsaj minimalne javne razprave o tem, v 
katere misije bo država napotovala svoje sile, 
pomagala k vzpostavitvi bolj jasnega sistema 
politične odgovornosti za sprejete odločitve in 
posledice, ki iz njih izhajajo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa 

za uvodno predstavitev mnenja. 
 Dajem besedo predstavniku Vlade, 
ministru Karlu Erjavcu.  
 Izvolite, prosim, za govornico. 
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, 
lep pozdrav z moje strani in tudi s strani 
državnega sekretarja Ministrstva za obrambo.  
 Takšno pobudo smo v preteklosti že 
večkrat imeli, ko naj bi prenesli določene 
pristojnosti, ki jih ima Vlada Republike Slovenije, 
ko gre za izpolnjevanje določenih obveznosti kot 
članica mednarodnih organizacij. Tukaj zlasti 
poudarjam, da je Slovenija članica Organizacije 
združenih narodov, Evropske unije in zveze 
Nato in da kot članica tudi izpolnjujemo 
določene obveznosti. Potem so tukaj tudi 
določene mednarodne pogodbe, ki tudi nalagajo 
določene obveznosti, ki jih mora Slovenija 
opravljati in izvršiti na podlagi teh zavez. Tukaj 
gre tudi za napotitve pripadnikov Slovenske 
vojske v mednarodne operacije in misije. In 
takšnih poskusov, da bi spremenili to razmerje 
med Vlado in Državnim zborom, je bilo v 
preteklosti kar nekaj, v letu 2006, 2010 in v letu 
2016. Vendar ti poskusi niso bili uspešni. 
Državni zbor se ni odločil za spremenitev 
razmerij med Vlado in Državnim zborom, ko gre 
za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, ki jih 
ima Slovenija kot članica te organizacije, in tudi 
ko gre za izpolnjevanje zavez, ki jih imamo na 
podlagi mednarodnih pogodb. Je pa bila v letu 
2010 sprejeta Strategija sodelovanja Republike 
Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, ki 
je okrepila vlogo Državnega zbora, ko gre za 
napotitve v mednarodne operacije in misije. 
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Državni zbor mora dati mnenje po predhodnem 
posvetovanju, kar pomeni, da Vlada najprej 
sprejme namero o sodelovanju v določeni 
mednarodni operaciji ali pa misiji, potem gre v 
Državni zbor k pristojnima odboroma, to sta 
Odbor za zunanjo politiko in Odbor za obrambo. 
In potem na podlagi tega mnenja Vlada sprejme 
končno odločitev. Moram reči, da so doslej ta 
mnenja vedno bila pozitivna, ponavadi je Vlada 
tudi potem dokončno sprejela odločitev o 
sodelovanju v mednarodnih operacijah in 
misijah. Pri tem bi pa rad opozoril, da praktično 
za vse misije, v katerih sodeluje Slovenska 
vojska, je v ozadju vedno mandat neke 
mednarodne organizacije. Ali gre za Varnostni 
svet Organizacije združenih narodov ali pa gre 
za odločitev na ravni Evropske unije.  
 Vlada se ne strinja, da bi parcialno 
reševali to vprašanje v smislu odpiranja Zakona 
o obrambi samo na to temo, ampak želimo, da bi 
to področje obravnavali takrat, ko bomo odpirali 
Zakon o obrambi, ki zahteva 60 glasov poslank 
in poslancev Državnega zbora, kjer bomo uredili 
tudi nekatera druga vprašanja, ki so pomembna 
za nadaljnji razvoj Slovenske vojske. Tukaj zlasti 
mislim na nekatera statusna vprašanja, ki niso 
ustrezno rešena. Treba je vedeti, da Zakon o 
obrambi sega še v devetdeseta leta in je veliko 
časa preteklo in da so se tudi stvari spremenile. 
Ker je Odbor za obrambo sprejel stališče, da se 
opravi splošna razprava o Resoluciji o strategiji 
nacionalne varnosti, je naš predlog, da bi to 
razpravo glede urejanja razmerij med Vlado in 
Državnim zborom, ko gre za napotitve naših 
pripadnikov Slovenske vojske v mednarodne 
operacije in misije, opravili na tem forumu. Tam 
bodo strokovnjaki, politiki in mislim, da bi bilo 
primerno, da se prej opravi to razpravo. In kot 
vem, je bil ta predlog tudi podprt s strani Levice, 
ki je zahtevala splošno razpravo, ko gre za 
Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti. 
Zaenkrat mi menimo, da pojdimo v proceduro, ki 
je predvidena širše, kar se tiče nacionalne 
varnosti, ker vemo, da gremo v prenovo vseh 
teh strateških dokumentov, kot je strategija 
nacionalne varnosti, Zakon o obrambi, 
srednjeročni obrambni program; tudi zaradi 
novih groženj, kot so hibridne grožnje, 
kibernetske grožnje. Vlada nasprotuje, da bi v 
tem trenutku šli v spremembo tega zakona o 
obrambi; želimo pa si, da se opravi ta razprava v 
okviru Resolucije o strategiji nacionalne varnosti.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Besedo ima poslanec Jožef Horvat, ki 
bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa.  

 Spoštovani gospod podpredsednik 
Državnega zbora, spoštovani minister, 
spoštovani predlagatelj, kolegice in kolegi! 

 Cilj Predloga zakona o dopolnitvah 
Zakona o obrambi, ki ga Državnemu zboru v 
obravnavo in sprejetje predlaga Poslanska 
skupina Levica, je zagotoviti preglednost in 
demokratičnost odločitve o napotitvi enot 
Slovenske vojske na vojaške operacije v tujino 
oziroma pri njihovem vključevanju v 
večnacionalne enote in aktivnosti zveze Nato. 
Če pogledamo pobližje vsebino, gre za 
dopolnitev 82. člena Zakona o obrambi, ki 
določa pristojnosti Državnega zbora na področju 
obrambe. Dodajata se novi 5. in 6. točka prvega 
odstavka, ki določata, prvič, da mora Vlada 
pridobiti soglasje Državnega zbora k aktom, ki 
določajo vrsto, obseg in druge praviloma 
večletne usmeritve za sodelovanje države, zlasti 
Slovenske vojske in drugih obrambnih ter civilnih 
zmogljivosti v mednarodnih operacijah in 
misijah. Državni zbor bi torej podajal soglasje k 
splošnim planskim aktom na tem področju. In 
druga pomembna vsebina, ki jo prinaša zakon, 
je ta, da mora Vlada pridobiti predhodno 
soglasje Državnega zbora k predlogom za 
napotitev enot Slovenske vojske v novo 
mednarodno operacijo oziroma predčasno 
prenehanje oziroma spremembo namena 
operacije; ali za napotitev enot za izvrševanje 
priprav in nalog skupne obrambe v okviru zveze 
Nato. Soglasje bi bilo potrebno le ob napotitvi na 
nove operacije oziroma prekinitvi ali spremembi 
namena operacije ter ob formiranju 
večnacionalnih enot, ne pa tudi ob rotacijah in 
spremembah kontingentov na obstoječih 
operacijah ali imenovanju predstavnikov v 
mednarodne organizacije.  
 Moram zelo jasno povedati, da je 
strokovni odbor za obrambo Nove Slovenije 
podrobno proučil Predlog zakona o dopolnitvah 
Zakona o obrambi in je sprejel negativno 
stališče.  Temu stališču sledi tudi stališče 
Poslanske skupine Nove Slovenije. Mi Predloga 
zakona o dopolnitvah Zakona o obrambi, kot ga 
predlaga Levica, ne bomo podprli; smo pa, 
izkušnje so takšne, vedno zelo previdni, ko gre 
za predloge s področja obrambe s strani 
Poslanske skupine Levica. Ne smemo pozabiti, 
da je 17. avgusta lansko leto na Odboru za 
zunanjo politiko prav Poslanska skupina Levica, 
na dan državnega praznika, ko je Državni zbor 
kasneje volil predsednika Vlade, blokirala 
nabavo opreme, prepotrebne za Slovensko 
vojsko. Kasneje je vlada to nekako morala 
požreti, je morala sprejeti. Sicer vemo, da je 
podpisana pogodba o sodelovanju med Levico 
in vlado in je vlada potem z različnimi manevri 
razlagala, na kak način pač ni nujno, da se ta 
oprema nabavi, kot je bila v planu in že potrjena 
s sklepi Odbora za obrambo, s sklepi Vlade in 
tako naprej. V tem kontekstu smo glede tovrstnih 
predlogov zelo previdni, tega identičnega pa 
smo že videli pred tremi leti. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 
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 Poslanec mag. Andrej Rajh bo 
predstavil stališče Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek.  
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči. Spoštovani minister, državni 
sekretar, kolegice poslanke in poslanci! 
 Danes je pred nami predlog zakona, ki 
je bolj ali manj identičen predlogu iz prejšnjega 
sklica Državnega zbora. Takrat že po razpravi 
na matičnem delovnem telesu ni dobil zadostne 
podpore za nadaljnjo obravnavo, podobna 
predloga pa sta bila podana tudi v letih 2006 in 
2010. V predlogu zakona gre ponovno za 
poskus dopolnitve 82. in 84. člena Zakona o 
obrambi, ki določa, da pristojnosti Državnega 
zbora in Vlade pri vodenju in nadzoru obrambe 
države. Predlagane spremembe se nanašajo na 
postopek napotitve pripadnikov Slovenske 
vojske na mednarodne operacije in misije. 
Konkretneje želijo predlagatelji na zakonski ravni 
določiti, da mora Vlada pred napotitvijo enot 
Slovenske vojske na mednarodne misije 
oziroma operacije pridobiti soglasje Državnega 
zbora. V predlogu zakona se predlagatelji med 
drugim sklicujejo na Ustavo Republike Slovenije, 
ki v 92. členu določa, da o uporabi obrambnih sil 
odloča Državni zbor. Zanimivo pa je, da so 
pozabili omeniti dejstvo, da se omenjeni člen 
nanaša le na vojno in izredno stanje. Drži, da 
smo se koalicijski partnerji zavzeli, da bomo 
tekom tega mandata našli rešitev, kot jo 
predlaga predlagatelj. Pa vendar v Poslanski 
skupini Stranke Alenke Bratušek menimo, da je 
za tovrstna vprašanja treba najti konstruktivno 
rešitev, ki bo še vedno omogočala zadostno 
učinkovitost; in zato je potreben skrben in tehten 
premislek.  
 V Poslanski skupini Stranke Alenke 
Bratušek današnjega predloga zakona ne bomo 
podprli. Strinjamo se namreč s stališčem Vlade, 
da tako kompleksna vprašanja zahtevajo 
poglobljen pristop. Strokovna razprava se lahko 
tako opravi v okviru javne predstavitve mnenj, ki 
bo potekala na temo Resolucije o strategiji 
nacionalne varnosti. Čeprav pristojnost 
odločanja Državnega zbora o napotitvi 
slovenskih vojakov v tujino ni zakonsko 
določena, je Državni zbor že sedaj vključen v 
proces sprejemanja tovrstnih odločitev. Vlada je 
namreč leta 2010 sprejela Strategijo 
sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih 
operacijah in misijah, v kateri je podrobneje 
določen postopek napotitve pripadnikov 
Slovenske vojske v tujino. Ta strategija v 39. 
členu določa dvofazni postopek odločanja, kar 
pomeni, da Vlada vsako tako pobudo pred 
dokončno odločitvijo v seznanitev pošlje v 
Državni zbor. Po navedbah Ministrstva za 
obrambo že od leta 2009 nobena odločitev 
Vlade na tem področju ni bila sprejeta brez 
predhodne razprave v Državnem zboru. Pri 
sprejemanju odločitev o napotitvi pripadnikov 
Slovenske vojske v tujino je bistvenega pomena 

odzivnost in učinkovitost, kar pa bi bilo lahko 
zaradi predlaganih sprememb, ki določajo 
pridobitev soglasja v Državnem zboru, izjemno 
oteženo. Ob tem poudarjam, da Vlada pri 
sprejemanju takih odločitev že zdaj upošteva 
usmeritve, ki jih sprejme Državni zbor. Naj še 
enkrat ponovim, da v Poslanski skupini Stranke 
Alenke Bratušek ocenjujemo, da Predlog zakona 
o dopolnitvah Zakona o obrambi ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo in ga ne bomo podprli. Smo 
pa pripravljeni sodelovati v nadaljnjih razpravah 
pri iskanju rešitev za morebitne spremembe na 
tem področju. Pri tem se bomo zavzemali za 
ohranitev demokratičnih načel in upoštevanje 
načela delitve oblasti. Naj za konec dodam, da 
so varnostne razmere po svetu zelo 
nepredvidljive. V vsakem trenutku lahko pride do 
situacije, ko je treba sprejeti hitre, a težke 
odločitve o napotitvi slovenskih vojakov v tujino, 
predvsem na krizna žarišča. Takšne odločitve 
naj bodo sprejete po tehtnem premisleku, saj 
lahko v nasprotnem primeru privedejo do hudih 
in težkih posledic. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.

  
 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil poslanec Franc Jurša. 
 Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Podpredsednik, 

hvala za besedo. Lep pozdrav ministru in 
državnemu sekretarju!  
 Bistvo predloga novele zakona je v 
dopolnitvi, po kateri bi morala Vlada pred vsako 
napotitvijo Slovenske vojske na mednarodno 
operacijo oziroma misijo pridobiti soglasje 
Državnega zbora. Prav tako bo treba pridobiti 
soglasje za prenehanje tovrstnega sodelovanja. 
Predlog zakona med drugim določa pridobitev 
soglasja tudi za sodelovanje Slovenske vojske 
pri izvrševanju priprav in nalog skupne 
obrambne politike v okviru zveze Nato ali 
bilateralnih pogodb. Predvideno je tudi soglasje 
Državnega zbora k planskim dokumentom s 
tega področja. S sprejetjem predlaganih rešitev 
bi po mnenju predlagateljev zagotovili večjo 
stopnjo demokratičnosti in preglednosti tovrstnih 
postopkov, poslanci pa bi prevzeli odgovornost 
za napotitve. Prav tako pa dopolnitve 
utemeljujejo s tem, da gre za odločitve, ki 
bistveno vplivajo na zunanjepolitični položaj 
Republike Slovenije, na porabo proračunskih 
sredstev, varnost javnih uslužbencev in varnost 
Slovenije na splošno. Poudariti želim, da s 
sodelovanjem v mednarodnih operacijah in 
misijah naša država sledi svojim nacionalnim 
interesom, hkrati pa tudi izpolnjuje obveznosti, ki 
izhajajo iz članstva v Organizaciji združenih 
narodov, Evropski uniji, Natu, Organizaciji za 
varnost in sodelovanje v Svetu Evrope. Pri 
obravnavi te tematike je treba opozoriti na 
dejstvo, da je odločitev o vstopu Republike 
Slovenije v te mednarodne organizacije sprejel 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  140  

Državni zbor, tu so bile ratificirane tudi ključne 
mednarodne pogodbe omenjenih organizacij. Na 
tem mestu spomnim tudi na referendum o 
priključitvi Slovenije zvezi Nato, ki je potekal 
spomladi leta 2003. Odločanja se je udeležilo 
dobrih 60 % volilnih upravičencev, od tega je 
nekaj več kot 66 % glasovalo za priključitev 
zvezi. S tem smo pokazali, da želimo skrbeti za 
svojo varnost, hkrati pa tudi prispevati svoj delež 
k zagotavljanju kolektivne varnosti. Tako smo 
prevzeli tudi obvezo sodelovanja naše vojske v 
mednarodnih misijah.  
 Naj spomnim, da že dobrih deset let 
velja Strategija sodelovanja Republike Slovenije 
v mednarodnih operacijah in misijah. S tem 
aktom je bil uveden dvofazni postopek, tako da 
se pobuda za sodelovanje Republike Slovenije v 
vojaških operacijah oziroma civilnih misijah 
najprej pošlje v seznanitev Državnemu zboru, 
šele nato pa Vladi. Ob proučitvi tudi drugih 
okoliščin sprejme končno odločitev. Strategija 
določa tudi, da mora biti Državni zbor enkrat 
letno seznanjen o sodelovanju v potekajočih 
mednarodnih operacijah in misijah ter tudi z 
uresničevanjem same strategije. Za konec bi rad 
omenil še nekaj podatkov. Slovenska vojska je 
svoje pripadnike prvič napotila v operacijo 
oziroma krizni odziv pred dvaindvajsetimi leti. 
Prvi so bili na humanitarno operacijo Alba v 
Albaniji napoteni zdravstvena enota Slovenske 
vojske in štirje častniki za povezavo, od takrat 
naprej pa se je število pripadnic in pripadnikov 
Slovenske vojske postopoma povečevalo. 
Danes je težišče delovanja Slovenske vojske v 
mednarodnih operacijah in misijah na Kosovu in 
Afganistanu. Njeni pripadniki pa so prisotni še v 
Bosni in Hercegovini, Libanonu, Siriji, Somaliji, 
Srbiji in Makedoniji. Slovenska vojska z delom 
svojih sil deluje že v bojni skupini Evropske unije 
in Natovih odzivnih silah, ki so namenjena 
delovanju na operacijah znotraj in zunaj meja 
zavezništva. Po dostopnih podatkih je trenutno 
348 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske 
prisotnih na dvanajstih mednarodnih misijah in 
operacijah, od tega jih je največ, kar 236, na 
Kosovu. V Poslanski skupini Desus se 
zavedamo, da smo še zlasti v zadnjem času 
priča hitrim spremembam v varnostnem okolju in 
da tudi mednarodne misije postajajo vedno bolj 
zahtevne. Zato menimo, da je prav, da o tako 
pomembnem vprašanju, kot je pristojnost o 
napotitvi naših vojakov na tuje misije, svoje 
mnenje pove tudi stroka. Ker imamo v okviru 
Odbora za obrambo že načrtovano javno 
predstavitev mnenj glede predloga resolucije o 
strategiji nacionalne varnosti Republike 
Slovenije, v Poslanski skupini Desus menimo, 
da bi bilo smiselno, da se v tem okviru opravi 
tudi razprava o ciljih in predlaganih rešitvah, ki 
jih zajema ta predlog zakona. Zato v naši 
poslanski skupini danes ne bomo podprli sklepa, 
da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil poslanec Jani 
Ivanuša.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Spoštovani 

podpredsednik, gospod minister s sodelavcem, 
vsi ostali prisotni, lep pozdrav še enkrat!  
 Pred seboj imamo Predlog zakona o 
dopolnitvah Zakona o obrambi. Najprej ena 
zanimivost. Na strani 2 predloga zakona je 
zapisano, da koalicijski sporazum določa, da se 
bo pristojnost napotovanja Slovenske vojske v 
tujino prinesla z Vlade na Državni zbor. 
Koalicijske stranke tega niso predlagale. 
Nenavadno pa je, da koalicijski sporazum 
izvršuje Levica. Trenutno stanje mednarodnih 
odnosov je vse bolj napeto. Vse več je 
dvostranskih, celo tajnih pogodb med 
najmočnejšimi državami. Varnostni svet 
Združenih narodov praktično nima več nobene 
moči, saj se vojaška posredovanja v zadnjih letih 
izvajajo kar brez njegove odobritve. Združene 
države Amerike peljejo svojo politiko brez 
oziranja na druge, predvsem manjše države. Te 
so priročno orodje za izsiljevanje. Če ne boste 
storili tega ali onega, vam bomo odvzeli pomoč 
ali pa ne bo več investicij in podobno. Slovenija 
bi morala sama odločati o svojih vojaških 
posredovanjih; četudi je članica zveze Nato, bi 
morala jasno izraziti svoja stališča. Nikjer ne 
piše, da mora Slovenija zgolj izpolnjevati 
zahteve Združenih držav Amerike. Jugoslavija je 
znala poiskati svoje mesto na planetu. Bila je 
cenjena. Še danes je, čeprav je ni več. Slovenija 
pa žal ne zna pluti med velikani, kot so ZDA, 
Rusija, Kitajska. Velja za hlapčevsko državo, ki 
je brez mnenja in samo uboga. Združene države 
Amerike kot svetovni policaj so storile že toliko 
gorja kot nobena druga država na tem svetu. 
Vsa vojaška posredovanja so bila skrita za 
masko varovanja človekovih pravic. Škodo, ki jo 
povzročajo Združene države Amerike, je v 
zadnjih letih občutila tudi Evropa. Vsi nezakoniti 
migranti so posledica vojaških posredovanj 
Združenih držav Amerike s pomočjo evropskih 
držav. Slovenija se vsak dan bori s temi 
migranti, ki bodo to Evropo dokončno pokončali. 
Če je niso Turki, jo bodo pa Afganistanci in Sirci. 
V interesu Združenih držav Amerike je, da se 
Evropa destabilizira. To Združenim državam 
Amerike nekako tudi uspeva.  
 V Slovenski nacionalni stranki menimo, 
da bi morali slovenski vojaki svoje delo opravljati 
doma. Varovati je treba naše ozemlje, nebo in 
vode. Naša državna meja je popolnoma 
propustna. Policija celo znotraj države zajame 
vse več nezakonitih migrantov. Nujno bi 
potrebovali še večjo pomoč vojske, ki je edini 
organ, ki se ga migranti bojijo. Varnostnih izzivov 
je v Sloveniji več kot dovolj. Naših meja ne 
spoštujejo niti sosednje države. Naša vlada pa, 
žal, nič. Ustava jasno določa, da Državni zbor 
odloči o uporabi obrambnih sil. Po naši oceni je 
trenutni zakon celo neustaven, saj Državni zbor 
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ni bil niti informiran, kaj šele da bi o čemerkoli 
odločal. Zato mora Vlada pridobiti soglasje 
Državnega zbora glede napotitev Slovenske 
vojske na tuje vojaške operacije ali misije. 
Podobno ureditev imajo tudi druge demokratične 
države. Prenos odločanja o Slovenski vojski z 
Vlade na Državni zbor je nujen, še posebej v 
času, ko imamo manjšinsko vlado. Obstaja 
verjetnost, da ta tudi ne bo zadnja manjšinska 
vlada. V Slovenski nacionalni stranki bomo 
predlog zakona podprli. Hvala lepa za vašo 
pozornost. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil poslanec Žan 
Mahnič.  
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, predsednik. 

Spoštovani kolegice in kolegi!  
 Naj že takoj na začetku povem, da v 
Slovenski demokratski stranki tega zakona ne 
bomo podprli, kajti menimo, da trenutna ureditev 
zadošča kriterijem demokratičnosti in tudi 
transparentnosti napotitve pripadnic in 
pripadnikov Slovenske vojske na misije v tujino. 
Po drugi strani nas čudi, da ravno ti, ki 
predlagajo, kako mora imeti parlament večjo 
vlogo na tem področju, na drugi strani zavračajo 
kakršnokoli vlogo parlamenta pri napotitvi 
evropskega komisarja, kar smo videli tudi pri 
prejšnji točki. In ker je v koalicijskem sporazumu 
zapisano, da bodo v tem mandatu potem, ko se 
bodo sprejeli vsi strateški dokumenti, se pravi 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, 
potem Bela knjiga, ki zmanjšuje obseg pripadnic 
in pripadnikov Slovenske vojske za dobro 
brigado, in drugi, ki bodo sledili, pripeljali do 
tega, da pa bi potem spremenili tudi krovno 
zakonodajo, ki bi na koncu imela cilj slediti temu, 
da Državni zbor odloča o napotitvah pripadnic in 
pripadnikov Slovenske vojske na misije v tujino. 
In taista koalicija, ki to piše v koalicijsko 
pogodbo, zopet nasprotuje o večji vlogi 
parlamenta pri katerikoli drugi napotitvi. O eni 
smo govorili pri prejšnji točki dnevnega reda. 
Postopek, kadar je nujno, mora biti hiter in 
ustrezen. Menimo, da je Državni zbor v tem 
primeru na nek način ovira. Državni zbor bi služil 
potem kot poligon za politično obračunavanje 
med tistimi, ki zagovarjamo članstvo v zvezi 
Nato, zagovarjamo odločitev 66 % volivk in 
volivcev, ki so se takrat odločili. Tisti referendum 
je bil edina prava anketa. To, kar danes nekateri 
govorite, da Slovenke in Slovenci ne podpirajo 
več članstva v zvezi Nato, sem prepričan, da bi 
ob ponovnem referendumu zopet izglasovali 
članstvo v Evropski uniji in zvezi Nato. Ne vem, 
s katerimi argumenti bi potem prišli. Poslušamo 
tukaj, kaj vse Nato počne.  
 Če bi šel do vsakega poslanca posebej 
in bi ga vprašal, sedaj mi pa prosim povej, kje si 
želiš živeti – v Rusiji, Afriki, na Bližnjem vzhodu 
ali v Združenih državah Amerike; bi mi 90 % 

poslancev verjetno odgovorilo, da v Združenih 
državah Amerike, temu grdemu svetovnemu 
policaju, ki dela ne vem kaj vse po svetu. Hkrati 
pa ne bi živeli v Rusiji, kjer se kršijo osebne in 
druge svoboščine, ne bi živeli v Afriki, kjer je 
revščina, kjer je beda, ne bi živeli na Bližnjem 
vzhodu, kjer ne bi mogli prakticirati evropskega 
načina življenja. Živeli bi pa v grdi Ameriki, kjer 
bi uporabljali vse njihove produkte, od izdelkov 
družbe Apple naprej. Živeli bi v Ameriki, kjer ima 
vsak priložnost demokratično participirati z 
aktivno in pasivno volilno pravico, skratka v 
državi, ki ima neko demokratično tradicijo, kjer 
ne glede na to, kakšen je predsednik, obstajajo 
številne varovalke, da se ne uveljavi neka 
samovolja. V državi, kjer imajo dve politični 
stranki, ki pa se, ko je treba priti skupaj, znajo 
dogovoriti; za razliko od Slovenije in še kakšne 
druge države. Na eni strani uživati sadove 
Združenih držav Amerike, po drugi strani jo 
kritizirati. Ampak jaz mislim, da ljudje to vidijo, 
kakšno je stanje tam, kakšno je pa stanje v 
državah, ki jih nekateri tako opevate. In kar se 
tiče tega napotovanja, bi služilo samo politični 
razpravi, ne pa razpravi stroke. Mi smo člani 
zveze Nato, 5. člen Severnoatlantske pogodbe 
je jasen. Seveda je jasno tudi vprašanje, kakšen 
je odgovor. Tam piše, da je napad na eno 
državo članico napad na vse. Niso pa potem 
zapisane oziroma jasne posledice. In tukaj se 
tudi na Natu odpira vprašanje, kaj se zgodi 
recimo v primeru kibernetskega napada, da je 
kibernetsko napadena država, ki je članica 
zveze Nato, kako potem Nato odgovori in ali 
tukaj v veljavo vstopa tudi 5. člen. Kakšna je 
sorazmernost odgovora, ki ga da ostalih 28 
držav, ki so z nami skupaj v Severnoatlantskem 
zavezništvu.  
 Mislim, da je dovolj, da je Vlada tista, ki 
odloči o napotitvi, četudi je vlada manjšinska. 
Vlada ima vse ustrezne mehanizme, vso 
ustrezno pomoč, kar se tiče svetovanja s strani 
poznavalcev, s strani strokovnjakov. Verjamem v 
vsako vlado, ne glede na to, kakšna je, da se 
zna odločiti. Veliko vprašanj je bilo tudi pri 
priznanju Venezuele oziroma ko se je takrat 
priznavalo začasnega predsednika Juana 
Guaidoja. Ali to vprašanje odpirati v parlamentu? 
Kdo je za to pristojen? Če Vlada to potrdi, kaj 
lahko naredi parlament? V kakšni smeri naj 
potem parlament zagovarja stališče? Medtem ko 
bodo druge države odzivne, če bo potrebno, 
bodo potem vsi gledali, kako se v Sloveniji 
prepiramo, ali se pošlje vojsko na neko misijo ali 
ne. Trenutno vemo, kakšne so konstelacije sil v 
tem državnem zboru. Menim, da če bi prišlo do 
nove napotitve pripadnic in pripadnikov 
Slovenske vojske na kakšno novo misijo, lahko 
stranka Levica to ustavi brez kakršnegakoli 
problema. Samo reče – Če boste poslali 
pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ne 
bomo podprli proračuna, bomo glasovali za 
interpelacijo in tako naprej. Vi to lahko ustavite 
kot nadkoalicijska stranka, ne da karkoli 
sprejemamo v Državnem zboru. Gre pa se 
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seveda za kredibilnost Republike Slovenije v 
mednarodnem okolju in menim, da je ta način 
edini, ki lahko kolikor toliko to kredibilnost 
Republike Slovenije pred mednarodnimi 
inštitucijami in v zavezništvih, kjer je Republika 
Slovenija članica, uveljavlja oziroma predstavlja.  
 Jaz si res ne želim oziroma si niti ne 
predstavljam, da bi se za napotitev recimo petih 
pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske v Irak, 
kjer ne bodo počeli nič drugega, kot urili in 
izobraževali iraške oborožene sile, v tem 
državnem zboru 10, 12 ur pogovarjali, prepirali 
in nazadnje še glasovali; bili pri vsaki napotitvi 
priča nekemu političnemu kupčkanju in 
izsiljevanju. Argument, ki ga imamo, je 
referendum, ki je bil leta 2003, kjer je več kot 
dve tretjini državljank in državljanov prižgalo 
zeleno luč za zvezo Nato, za vstop v zvezo 
Nato. In sem prepričan, da ima vlada – glede na 
to, da se je sprejemal zakon, kakršen se je, in 
da se je zakonodaja in tudi Ustava spreminjala 
zaradi tega, ker smo vstopali v te mednarodne 
organizacije, kot sta Evropska unija in zveza 
Nato, da se je takrat dovolj dobro premislilo in 
zapisalo takšno dikcijo –, legitimnost za 
napotitev pripadnic in pripadnikov Slovenske 
vojske. Če bi bil takšen primer, kot je bil prejšnji 
mandat, je vprašanje, kaj bi se na koncu zgodilo. 
Če drži to, kar je predhodnik rekel, da ni to edina 
manjšinska vlada, ki bo, verjetno lahko še katera 
pride, potem bo tukaj samo politično kupčkanje, 
ali bi / nerazumljivo/ poslali, kaj jaz vem, 3, 4 
tisoč kalašnikov in nekaj slovenskih inštruktorjev, 
da bi jim pomagali v boju proti teroristični skupini 
Islamska država ali ne. Medtem ko vsi ostali 
nekaj naredijo, bi se mi tukaj prepirali; in včasih 
je pri takšnih stvareh potrebno bolj razpravljati v 
strokovnih krogih kot pa v političnih. Vlada je pa 
tista, ki potem seveda politično odločitev 
sprejme, kajti parlament je političen organ, mi 
tukaj smo vsi politiki različnih profesij, ampak ko 
si enkrat politik, sprejemaš predvsem politične 
odločitve. V Slovenski demokratski stranki smo 
mnenja, da glede ureditve, kakršna je trenutno, 
za napotitev pripadnic in pripadnikov Slovenske 
vojske na misije, zaenkrat še ni potrebno, da bi 
o tem odločal tudi Državni zbor, zato tega 
predloga zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavil poslanec Robert 
Pavšič.  
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Predsedujoči, 

gospod minister, sekretar, kolegice in kolegi! 
 Pri obravnavi tega predloga je treba 
tematiko osvetliti z več zornih kotov. Po vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo in Nato pred 
petnajstimi leti, kar je bil ključni cilj tudi na 
področju nacionalne obrambne politike, se je 
mednarodni položaj naše države bistveno 
spremenil. Predvsem se je spremenilo varnostno 
okolje, ki ni statičen dejavnik in ga je treba 

konstantno prilagajati. Razvoj zmogljivosti 
Slovenske vojske je tako potekal v smeri 
doseganja teh ciljev. Težišče je bilo usmerjeno v 
oblikovanje premestljivih zmogljivosti, kar je 
omogočilo tudi predviden obseg delovanja v 
Natovih odzivnih silah, bojnih skupinah 
Evropske unije in operacijah kriznega odzivanja. 
Intenziven je bil proces integracije v strukturo 
Nata, v razvoju Slovenske vojske pa je 
postopoma začelo prihajati do zamikov pri 
vzpostavljanju načrtovanih zmogljivosti in do 
čedalje večjega razkoraka med stvarnimi 
zmogljivostmi in obveznostmi, prevzetimi v 
Zavezništvu. Ta razkorak se je s širjenjem 
gospodarske in finančne krize še povečal. 
Uveljavitev poklicne vojske in enotnega 
plačnega sistema ter nekatere druge rešitve v 
preteklem obdobju so čedalje bolj opozarjale na 
potrebo, da se dopolnijo temeljne strateške, 
razvojne in normativne rešitve na obrambnem 
področju. Leta 2009 je bil zato pripravljen 
strateški pregled obrambnega resorja, katerega 
namen je bil pregledati obseg in strukturo 
zmogljivosti tega resorja ter njegovo delovanje in 
upravljanje, zlasti z vidika učinkovitosti in 
racionalnosti ter prispevanja k verodostojnosti 
Republike Slovenije v mednarodni skupnosti. 
 Na podlagi tega pregleda naj bi se 
odpravile morebitne napake in pomanjkljivosti 
ter zagotovila kratkoročna in dolgoročna vizija 
razvoja, ki bi temeljila na realnih kadrovskih, 
materialnih in drugih zmogljivostih države. Iz 
ugotovitev tega pregleda izhaja zlasti, da morajo 
razvoj, opremljanje in delovanje Slovenske 
vojske izhajati iz uravnoteženosti ambicij, potreb 
in zmožnosti države kot članice Nata in 
Evropske unije. Da mora biti največja pozornost 
namenjena zagotavljanju ključnih zmogljivosti, ki 
izhajajo iz zavez Natu, ter učinkovitemu 
popolnjevanju sil za mednarodne operacije in 
misije. V okviru sistema kolektivne obrambe bi 
morala država prevzemati stvarne in uresničljive 
zaveze. Pa je temu res tako?! To je bolj 
retorično vprašanje in ključno vprašanje. Danes 
imamo pred sabo predlog, kjer je med drugim 
določeno, da se bo pristojnost napotovanja 
Slovenske vojske v tujino, skladno z novelo 
Zakona o obrambi, prenesla na Državni zbor. 
Res je, da je ta namera jasno izražena v 
koalicijskem sporazumu, je pa pot do tega bolj 
kompleksna, kot se zdi na prvi pogled. Določeno 
je namreč, da bo v mandatnem obdobju 2018–
2022 izveden skupni strateški pregled sistema 
nacionalne varnosti, ki bo zajemal vse njegove 
podsisteme. Vlada je te aktivnosti že začela. 
Tako je na primer konec marca letos v Državni 
zbor že vložila predlog nove resolucije o 
strategiji nacionalne varnosti, na Ministrstvu za 
obrambo je v pripravi Bela knjiga o obrambi 
Republike Slovenije pa verjetno še kakšen od 
ključnih dokumentov.  
 Šele na podlagi ugotovitev teh 
aktivnosti bo mogoče celovito oceniti ustreznost 
ali neustreznost sedanje razmejitve pristojnosti 
med Državnim zborom in Vlado Republike 
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Slovenije o postopkih odločanja o sodelovanju 
Slovenske vojske pri izvrševanju obveznosti, ki 
smo jih prevzeli v mednarodnih organizacijah 
oziroma z mednarodnimi pogodbami, še posebej 
pa o napotitvah Slovenske vojske v mednarodne 
operacije in misije. Po potrebi bo treba oblikovati 
tudi določene spremembe oziroma izboljšave. 
Do zdaj so bile napotitve namreč zelo 
formalistične. Če izvzamemo ugled naših 
vojakinj in vojakov, ki so na vseh misijah med 
svojimi mednarodnimi kolegi ter tudi pri lokalnih 
prebivalcih nadvse spoštovani, se mi zdi, da 
skuša politika izvajati prevelik vpliv na te 
strukture v tej inštituciji in tudi znotraj vojske 
same. Glede na vse spremenjene varnostne 
okoliščine je očitno točno zdaj potrebna celovita 
analiza obrambnega sistema ter tudi vloge 
Državnega zbora in vlade pri več vprašanjih, 
sploh pa pri napotitvah Slovenske vojske in 
drugih državnih inštitucij na mednarodne 
operacije in misije. In če smo pri sprejemanju 
Resolucije o nacionalni varnosti že dvakrat 
preložili sejo Odbora za obrambo in če na 
obrambnem resorju pričakujemo predstavitev 
Bele knjige, potem moramo zagotovo javno 
analizirati tudi vlogo politike pri izvajanju 
mednarodnih zavez. Lahko tudi v okviru 
obravnave resolucije o nacionalni varnosti. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor, 
gospod minister, gospod državni sekretar! 
 Prisotnost ter delovanje Slovenske 
vojske v tujini predstavljata eno od ključnih 
vprašanj na presečišču zunanje ter obrambne 
politike. Ne gre zgolj za operativno in tehnično 
materijo, saj Republika Slovenija skozi 
mednarodno prisotnost izraža in prevzema svojo 
odgovornost za lastno varnost ter za ohranjanje 
mednarodnega miru in varnosti. Pri tem mora 
slediti temeljnemu okviru, ki ga določajo Ustava 
Republike Slovenije in poglavitni strateški 
dokumenti na področju varnosti in obrambe. 
Specifično pa tudi Zakon o obrambi, ki v šestem 
poglavju opredeljuje pristojnosti in razmerja med 
različnimi vejami oblasti pri vodenju in nadzoru 
nad obrambo države. Tako kot v vseh 
demokratičnih družbah so tudi v Republiki 
Sloveniji pogledi na to vprašanje različni. Dve 
diametralno nasprotni stališči glede sodelovanja 
pripadnikov Slovenske vojske v tujini pravita, da 
bi morale biti vsakokratne napotitve v tujino 
vezane na soglasje zakonodajne veje oblasti; 
medtem ko drugo skrajno stališče pravi, da bi 
morala vlada biti pri teh odločitvah povsem 
samostojna, zato da se zagotavlja operativnost 
ter učinkovitost izpolnjevanja mednarodno 
prevzetih obveznosti. Predlog dopolnitev Zakona 

o obrambi, ki ga je v državnozborsko proceduro 
vložila Poslanska skupina Levica, tako v resnici 
ni nov, ampak se vrača k znanim dilemam, o 
katerih je Državni zbor razpravljal ob preteklih 
predlogih dopolnitev Zakona o obrambi, še 
posebej leta 2006, 2010 in nazadnje v prejšnjem 
mandatu ob identičnem predlogu Levice, kakor 
ga obravnavamo danes. Vsi dosedanji poskusi 
uzakonitve dvostopenjskega postopka 
napotovanja na mednarodne operacije in misije 
so do sedaj propadli. Ne le zaradi zahtevane 
dvotretjinske večine navzočih poslank in 
poslancev, marveč predvsem zato, ker je 
napotovanje pripadnikov vojske v tujino čedalje 
bolj kompleksno vprašanje, glede katerega ne 
pridemo do enoznačnega odgovora.  
 Spoštovani! Odkar je Slovenska vojska 
svoje pripadnike prvič napotila na operacijo 
kriznega odzivanja maja 1997, se je možno 
diverzificirala oblika mednarodnega angažmaja 
Slovenske vojske. Republika Slovenija je s 
članstvom v Nato postala del sistema kolektivne 
obrambe, v okviru katerega mora biti v skladu s 
5. členom Severnoatlantske pogodbe sposobna 
nemudoma odreagirati na napad na eno ali več 
pogodbenic. Pripadnice in pripadniki Slovenske 
vojske se udeležujejo čedalje večjega števila 
mednarodnih vaj in usposabljanj, glede katerih 
mora imeti glavno besedo stroka; in ne politika. 
Izvrševanje obveznosti iz 5. člena ter prisotnost 
v tujini v okviru vaj in usposabljanj že na prvi 
pogled terjajo drugačen pristop kot klasične 
mednarodne operacije in misije. V koalicijski 
pogodbi smo sicer začrtali smer, da se več 
pristojnosti pri napotovanju Slovenske vojske 
prenese na Državni zbor Republike Slovenije; 
vendar pa smo Socialni demokrati glede na 
različne strokovne poglede in različno niansirana 
stališča tudi znotraj naše poslanske skupine 
prepričani, da za tako spremembo potrebujemo 
temeljit razmislek in širše politično soglasje. Prav 
tako menimo, da gre za rešitev, ki je nikoli ni 
dobro urejati same zase, ampak jo je najbolje 
proučiti v kontekstu sprejemanja novih krovnih 
dokumentov, kakor sta Zakon o obrambi, ki je v 
pripravi na Ministrstvu za obrambo, ter 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, ki je 
že v državnozborski proceduri in o kateri bomo 
opravili javno predstavitev mnenj. Tudi sicer smo 
v Poslanski skupini Socialnih demokratov 
mnenja, da bi z ozirom na težo obravnavane 
tematike morala biti nosilec sprememb glede 
pristojnosti in razmerij med različnimi vejami 
oblasti pri vodenju in nadzoru nad obrambo 
države Vlada oziroma Ministrstvo za obrambo v 
skladu s predpisanimi postopki priprave 
zakonodaje, ki vključujejo tudi strokovno in 
zainteresirano javnost. Zaradi vsega naštetega 
predlogu zakona, ki ga je vložila Poslanska 
skupina Levica, ne moremo zagotoviti podpore. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 
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 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavil poslanec 
Gregor Židan.  
 Izvolite.   
 
GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Spoštovani 

predsedujoči, gospod minister, spoštovane 
poslanke in spoštovani poslanci! 
 Poslanska skupina Levica je v 
zakonodajni postopek vložila predlog novele 
Zakona o obrambi, s katerim predlagajo, da bi o 
napotitvah Slovenske vojske v mednarodne 
vojaške operacije in misije odločal tudi Državni 
zbor in ne več Vlada sama. Najprej naj 
izpostavim, da je način napotitve vojakov, kot ga 
imamo trenutno uveljavljenega v Republiki 
Sloveniji, torej da glede napotitve vojske odloča 
Vlada, določen tudi v številnih drugih državah, 
kot so na primer Nizozemska, Francija, Poljska, 
Portugalska in druge. Poleg tega velja opozoriti, 
da odločitev o napotitvah Slovenske vojske v 
mednarodne vojaške operacije in misije Vlada 
sprejema na podlagi strokovnih ocen in po 
temeljitem, načrtnem in strateškem premisleku. 
Pristojno obrambno ministrstvo ves čas pozorno 
spremlja dogajanja v vseh vojaških operacijah in 
misijah, v katerih je vključena Slovenska vojska, 
ter tudi stopnjo ogroženosti njenih pripadnikov in 
stopnjo ogroženosti našega državnega ozemlja. 
Živimo v času, ko se soočamo s povečanjem 
napetosti ter z naglim in temeljitim 
spreminjanjem mednarodnega okolja in pojavom 
novih oblik groženj. Višja je stopnja negotovosti 
in nepredvidljivosti, ki morda v preteklosti ni bila 
značilna za naše okolje. V Poslanski skupini 
Stranke modernega centra se zato zavzemamo 
za učinkovit in pravočasen odziv na omenjene 
grožnje v naši soseščini in v svetu, tudi s 
krepitvijo lastnih zmogljivosti ter s sodelovanjem 
v mednarodnih vojaških operacijah in misijah. 
Prepričani smo, da bomo le s tovrstnim celovitim 
pristopom ter sodelovanjem vseh deležnikov in 
držav dosegli cilj celovitega obvladovanja kriz ter 
povečanja odpornosti na različne varnostne 
izzive na regionalni ter globalni ravni. Posledično 
bomo z vsemi omenjenimi ukrepi zagotavljali 
visoko stopnjo varnosti Republike Slovenije in 
njenih državljanov in državljank, hkrati pa s tem 
ohranili položaj Slovenije kot eno najbolj varnih 
držav na svetu. Hkrati se dobro zavedamo tudi 
določenih pomanjkljivosti in težav, s katerimi se 
naši obrambno-varnostni organi soočajo pri 
zagotavljanju čim višje ravni varnosti naše 
države. Zato je Vlada pripravila tudi Predlog 
resolucije o strategiji nacionalne varnosti 
Republike Slovenije, ki je krovni dokument na 
tem področju in o katerem bo na podlagi 
odločitve članov Odbora za obrambo v kratkem 
potekala javna predstavitev mnenj. V okviru le-te 
pričakujemo, da bo opravljena tudi strokovna 
razprava o današnjem odprtem vprašanju, torej 
o napotitvah Slovenske vojske v mednarodne 
vojaške operacije in misije. Poleg tega pa 
spodbujamo obrambno ministrstvo, da pripravi 
celovite sistemske rešitve in spremembe v 

okviru Zakona o obrambi. In takrat, ko se bo 
omenjeni zakon odprl, predlagamo, da se opravi 
širša razprava, ki se bo nanašala tudi na 
tovrstne le parcialne spremembe, kot jih danes 
predlagajo v Levici.  
 Poslanska skupina SMC predloga ne 
bo podprla. Hvala lepa za pozornost.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Prišli smo do zadnjega stališča, in sicer 
stališča Poslanske skupine Levica, ki jo bo 
predstavil poslanec Miha Kordiš.  
 Izvoli.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
 Vse več odločitev Vlade o napotovanju 
Slovenske vojske na misije v tujini dviguje prah. 
To niti ni presenetljivo. Gradivo, ki je podlaga za 
odločitev o napotitvi vojakov na misije, se 
oblikuje v tajnosti, Vlada pa nato končno 
odločitev sprejme na seji brez kakršnekoli 
predhodne javne razprave. Te so bile, žal, šele 
post festum in brez realnega učinka že velikokrat 
problematizirane. Ne samo to, predlog 
sprememb Zakona o obrambi, ki ga predlagamo 
v Levici, je zelo podoben pobudama, ki sta bili 
dani že leta 2006 in 2010. Povod za takratne 
predloge spremembe je bila odločitev Vlade o 
napotitvi vojaških inštruktorjev v Irak. Tam so 
naši vojaki pod vodstvom ameriških okupatorjev 
urili pripadnike iraških oboroženih sil, to je sil, ki 
so se nedavno v boju proti Islamski državi prav 
tako kot pripadniki slednje proslavili v krutem in 
nečloveškem ravnanju s civilisti ter 
nediskriminatorno izbiro ciljev svojega delovanja. 
Povzročili so na tisoče in tisoče žrtev, da o 
materialni škodi sploh ne govorimo.  
 Zakon, ki ga obravnavamo danes, smo 
v Levici predlagali že tri leta nazaj. Takrat je bila 
povod za vložitev zakona vladna odločitev o 
napotitvi Slovenske vojske v Latvijo. Kot že 
mnogokrat poprej, je bila tudi ta odločitev 
sprejeta za zaprtimi vrati in nihče, razen zelo 
ozkega kroga ljudi v vrhu Vlade in v Nato paktu 
ni vedel nič o tem, dokler ni že sprejete odločitve 
javnosti javil takratni predsednik Vlade Miro 
Cerar, in to kar z vrha zasedanja Nato pakta v 
Varšavi. Gre za misijo Okrepljena prednja 
prisotnost, v kateri nekaj tisoč Natovih vojakov 
Rusiji pred nosom rožlja z orožjem in poustvarja 
blokovske napetosti iz časa hladne vojne. 
Odločitev o sodelovanju, delegirana z vrha Nato 
pakta, je bila kasneje na Vladi zgolj še formalno 
sprejeta. Za sodelovanje v operaciji 
zastraševanja Ruske federacije z negativnimi 
učinki za mednarodni mir in varnost kot tudi za 
bilateralne, politične, gospodarske in druge 
odnose Slovenije z Rusko Federacijo je 
Slovenija v prvih dveh letih odštela slabe štiri 
milijone evrov. Stroški za letošnje leto so 
ocenjeni na še 2,67 milijona evrov. Pri tem ne 
gre zanemariti dejstva, da misija ni časovno 
omejena. Tokrat so povod za vložitev Predloga 
o spremembah Zakona o obrambi zapleti v zvezi 
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z umikom slovenskih vojakinj in vojakov iz 
operacije v Maliju in v Libanonu, ki je znova 
pokazal, kako netransparentno in nestrokovno 
se sprejema takšen odločitve. Kot že rečeno, pa 
zadnje vladne rabote okoli umika teh enot iz 
omenjenih dveh misij niso edini razlog za prenos 
pristojnosti odločanja o napotitvah oboroženih sil 
na mednarodne operacije misije iz Vlade na 
Državni zbor. Sprememba je potrebna zaradi 
celega niza spornih odločitev o tem, kje, kdaj in 
za koga slovenskega politika angažira 
Slovensko vojsko v tujini. Pruski general in 
vojaški teoretik, eden prvih, ki je preučeval 
psihološke in politične aspekte vojne, Carl von 
Clausewitz je dejal, da vojna ni nič drugega kot 
nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. Tako 
tudi uporaba Slovenske vojske v tujini ni nič 
drugega kot nadaljevanje slovenske hlapčevske 
politike do globalnih centrov moči, katerih 
kolektivni imperialistični interesi so se 
institucionalizirali v Nato paktu in Evropski uniji. 
Da je temu tako, priča že dejstvo, da je oziroma 
bo v letu 2019 v mednarodnih misijah in 
operacijah udeleženih 348 pripadnikov 
Slovenske vojske, od tega le 18 oziroma zgolj 
0,5 odstotka v mirovnih misijah organizacije 
Združenih narodov, vse ostalo so misije 
Evropske unije in Nato pakta. Od vseh pripadnic 
in pripadnikov Slovenske vojske, ki v letu 2019 
sodelujejo v mednarodnih misijah, jih bo v 
operacijah Nato pakta sodelovalo kar 95 %. 
Odločitve za sodelovanje v vseh teh napotitvah 
so bile sprejete za zaprtimi vrati, državo stanejo 
milijone in milijone evrov, njihov doprinos k 
mednarodnemu miru in varnosti pa je velikokrat 
vprašljiv, večkrat, kot na primer pri misijah v 
Iraku, Afganistanu in prej omenjeni Latviji, pa 
celo negativen.  
 Nadaljevanje takšne prakse 
sprejemanja odločitev o uporabi tako 
pomembnega mehanizma varnostne zunanje 
politike, kot je pošiljanja oboroženih sil v tujino, 
ne more biti prepuščeno odločanju za zaprtimi 
vrati vladnih kuloarjev. Deležno mora biti širše 
javne razprave in prepuščeno v odločanje 
Državnemu zboru kot najvišjemu 
predstavniškemu organu, voljenemu 
neposredno na splošnih in tajnih volitvah. 
Čeprav so Stranka Modernega centra, 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije in 
Socialnih demokratov, ki so v prejšnjem 
mandatu sestavljale vladno koalicijo, 
spremembam prenosa pristojnosti nasprotovale, 
nas v Levici vesli, da so po zadnjih 
državnozborskih volitvah svojo držo spremenile. 
V koalicijski pogodbi, ki sta jo poleg njih 
podpisali še Lista Marjana Šarca in Stranka 
Alenke Bratušek je tako zapisano, citiram: 
»Pristojnosti napotovanja Slovenske vojske v 
tujino bomo skladno z novelo Zakona o obrambi 
prenesli na Državni zbor.« Konec citata. Novela 
Zakona o obrambi iz prejšnjega mandata 
vsebuje točno te predloge sprememb, ki jih 
vsebuje tudi predlog novele Zakona v današnji 
obravnavi.  

 Čeprav se je k sprejetju zakona 
zavezala vladna koalicija, smo ga vložili v Levici. 
S tem dokazujemo, da spoštujemo svoje zaveze 
o tvornem sodelovanju z manjšinsko vlado in ji 
pomagamo pri uresničevanju obljub, pod katere 
se je sama podpisala. Pričakujemo pa, da se bo 
tudi druga stran držala dogovorov, zato danes 
pri glasovanju o zakonu, k sprejemu katerega 
ste se zelo jasno zavezali, pričakujemo soglasno 
podporo vseh koalicijskih strank, ne glede na to, 
kakšna stališča iz vrst ta istih koalicijskih strank 
smo v začetku obravnave tega zakona lahko že 
slišali. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Za besedo je zaprosil 
predlagatelj poslanec Matej T. Vatovec.  
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala še enkrat, podpredsednik.  
 Mislim, da so se v teh stališčih na nek 
način zakoličili argumenti oziroma smeri, v kateri 
bo ali bi lahko šla razprava. Zanimivo, praktično 
po celotnem spektru so ti argumenti 
skondenzirani, se pravi, od SD do SDS smo 
pravzaprav poslušali zelo podobne razloge, 
zakaj tega zakon ne podpreti, z izjemo SNS.   
 Mogoče čisto načelno na začetku, eden 
od teh argumentov je ta, da moramo ohraniti 
nekakšno kredibilnost v mednarodnih 
institucijah, da moramo ohraniti tudi neko 
odzivnost in tako naprej. Skratka, to je, če 
prevedemo v nek bolj jasen jezik: pač, delati 
moramo tako, kot nam to zapovedo organizacije, 
v katerih smo članica. Mislim, da to je v 
nasprotju s tistim, kar je osnovna težnja tega 
predloga zakona, se pravi, da skušamo 
demokratizirati ta postopek napotovanja 
vojakov. Mislim, da to tudi dokazuje praksa 
številnih držav članic Nato pakta kot tudi 
Evropske unije. Kot rečeno, 17 je takih, ki so 
članice Evropske unije, ki poznajo točno takšno 
ureditev. Ko parlament da soglasje oziroma 
potrdi kakršnokoli napotitev, to je dobra večina 
vseh držav članic. To je en vidik.  
 Dalje bi morali tudi na nek način malo 
postrani pogledati na argument, da smo enkrat 
pravzaprav že dali soglasje. To je bilo takrat, ko 
smo se odločili, da vstopimo v Evropsko unijo in 
v Nato pakt in v ostale evropske institucije. 
Mislim, da je pač to zelo kratek argument, ki ne 
zdrži nobene racionalne presoje. Mislim, da ni 
nihče podpisal bianco menice za kakršnekoli 
misije, ko smo se odločili ali pa so se odločili, da 
bomo postali člani Nato pakta. Mislim, da to tudi 
argumentacijsko ne zdrži v noben primeru. 
Mislim, da moramo v prvi vrsti slediti tistemu, kar 
je zapisano v ustavi, in pri vsaki napotitvi 
vojakov razmisliti predvsem, ali je to v dobrobit 
državljank in državljanov Slovenije. Bomo 
kasneje tudi povedali, zakaj seveda temu ni 
tako, če že hočete vsaj iz finančnega vidika. To 
je eno.  
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 Na nek način je tudi moč razumeti to, 
da je problem v neki hitrosti ali pa učinkovitosti 
takšnega načina odločanja, češ, da bi to sila 
zakompliciralo postopke. Poslanec Mahnič je 
celo rekel, da je DZ ovira pri takšnih odločitvah, 
kar je tudi popolnoma nelogično. Državni zbor 
se lahko skliče v nekaj dneh in ne bi bilo to nič 
kaj počasneje od Vlade ali pa od trenutne 
ureditve. In še enkrat poudarjam, 17 držav že 
pozna takšno ureditev, to so tudi večje države, ki 
imajo tudi nenazadnje večjo vlogo v Natu, 
Nemčija in podobno, in mislim, da njihova 
odločanja v parlamentu niso bistveno ogrozila 
interesov ali pa zavez, ki so jih dale Natu paktu 
takrat, ko se je recimo odločalo, da se gre v 
določene intervencije. To je en vidik. Se pravi, 
lahko bi to naredili hitro, po drugi strani pa se 
moramo seveda zavedati, da verjetno ne bi bilo 
nobene škode, če pristajamo na vaš diskurz, če 
bi Slovenija nekoliko počasneje kakršnokoli 
odločitev sprejela. Nenazadnje si moramo zelo 
jasno priznati, da faktor slovenskih enot v 
takšnih operacijah ni tako velik, da bi prinesel 
neko pomembno spremembo pri takšnih 
operacijah. Nobena operacija zelo verjetno ne 
stoji ali pa pade na hitrosti ali pa sploh slovenski 
vpletenosti v takšno operacijo. Tako da ta 
odzivnost oziroma argument odzivnosti je 
popolnoma nesmiseln. In kot rečeno, tudi velike 
države so, ki imajo takšno ureditev, kot jo mi 
predlagamo, so znale biti odzivne ali pa tudi ne, 
ampak so vseeno izpeljale postopke, recimo 
2015, ko je britanski parlament podprl operacijo 
v Siriji.  
 Tisto, kar je pa verjetno bolj ključno, je 
vprašanje, koliko so pravzaprav resne zaveze, ki 
jih kakorkoli kakršnakoli koalicija pravzaprav da. 
Koalicijska pogodba – en del argumenta, ki gre 
proti koalicijski pogodbi, je ta, da bo opravljena 
javna predstavitev mnenj o Resoluciji o strategiji 
nacionalne varnosti. Tisto, kar ste pozabili vsi 
člani koalicije povedat, je to, da sprva ni bila 
mišljena nobena javna in široka razprava o tej 
resoluciji, ampak ste jo že dvakrat želeli zelo 
hitro na Odboru za obrambo sprejeti. Drugo, kar 
je pa ključno pri tej razpravi, je to, da Resolucija 
o strategiji nacionalne varnosti nima nobene 
zveze s tem zakonom. Resolucija je sicer zelo 
podrejena neki ideologiji varnosti, če jo naj tako 
poimenujem, in seveda razmišlja o vseh možnih 
grožnjah in vsem skupaj, ampak niti na eni strani 
ne pretresa vprašanja, ali je smiselno, da Vlada 
sama napotuje vojake na misije ali bi to moral 
storiti Državni zbor ali pa kaj drugega. Ravno 
tako novela zakona, ki jo mi predlagamo, 
pravzaprav v nobeni točki ne spreminja 
koncepta varnostnega sistema Slovenije, 
spreminja samo to, kdo je tisti, ki odloča o tem, 
ali bomo slovenske vojake pošiljali v tujino ali 
ne. Vprašanje razprave o resoluciji je seveda 
lahko bistveno širše – ali sploh želimo vojsko, ali 
želimo močnejšo Civilno zaščito ali kaj tretjega. 
Ampak to ni danes na mizi in to ni predmet tega 
zakona, tako da, to je tak argument, ki skuša 

skreniti smer debate v nekaj čisto nepertinentne 
smeri. 
 Drugo, koalicijska pogodba, mislim, da 
je zelo jasna. V koalicijski pogodbi nikjer niste 
zapisali, da boste šli prenavljat Zakon o obrambi 
v celoti. Mislim, da je tudi zelo jasno, zakaj, 
glede na to, da gre za manjšinsko vlado, ki ima 
načeloma 43 glasov, Zakon o obrambi pa 
zahteva kvalificirano večino 60 glasov, je zelo 
jasno, da takšnih obširnih sprememb Zakona o 
obrambi ne bo možno v tem mandatu sprejeti. 
Mislim, da se tega zavedate tako na ministrstvu 
kot v koaliciji. Zaradi tega je tudi pravzaprav 
pristal samo ta parcialni del v tej vaši koalicijski 
pogodbi. Se pravi, da se dejansko razmisli in 
spremeni prakso napotovanja vojakov na misije 
v tujino. Tako je tudi zelo jasno zapisano v 
koalicijski pogodbi, citiram: »Pristojnost 
napotovanja Slovenske vojske v tujino bomo 
skladno z novelo Zakona o obrambi, EPA-1407, 
prenesli na Državni zbor.« In to je točno novela, 
ki smo jo mi predlagali v prejšnjem mandatu, leta 
2016, ki je dobesedno identična tej, ki jo 
predlagamo danes. Takrat smo jo, kot je bilo že 
povedano v stališču, predlagali zaradi tega, ker 
je Vlada spet odločala, da bo provocirala in 
seveda ne sledila tistemu namenu, za kar je 
namenjena Slovenska vojska v Latviji. Danes jo 
vlagamo zato, ker menimo, da, glede na to, da 
se zelo malo stvari, ki so dorečene s to vlado, 
izvaja, bomo nekako spodbudili Vlado k temu, 
da se vsaj odpre ta razprava in da se kakšne 
spremembe dejansko zgodijo, ampak očitno tudi 
temu ne bo tako.  
 Kar se tiče parcialnosti in delnega 
urejanja. Večina strank trenutne koalicije, 
govorim o SMC, SD in Desus, ni imelo nič proti 
parcialnim spremembam Zakona o obrambi, ko 
ste spreminjali 37.a člen in vojski podelili 
policijska pooblastila. Takrat, ko je šlo za neko 
parcialno spremembo, ki je bila v bistvu v škodo 
državljankam in državljanom te države, niste 
imeli pomislekov, tu, ko bi pa v bistvu razširili 
demokratično odločanje ali pa vsaj tudi 
transparentnost in javno debato o tem, pa 
nasprotujete, ker gre za parcialno rešitev. 
 Tisto, kar je pri tem delu koalicijske 
pogodbe ključno, je očitno, da so stvari, ki so 
tam notri zapisane, predvsem zapisane z 
nekakšno figo v žepu. Mislim, da so stvari, ki so 
bile tam zapisane, predvsem zaradi tega, da čim 
prej sklenete to koalicijsko pogodbo, sestavite 
vlado in potem pozabite na to, kar je bilo 
zapisano. Zato še enkrat, predlagamo mi to 
danes, ker menimo, da so pa vseeno neke stvari 
dobre, ki so bile tam notri zapisane. Jasno pa je 
že bilo iz stališč, da bo praksa bistveno 
drugačna.  
 Mi smo s to vlado sklenili tudi neki 
sporazum o sodelovanju za letošnje leto in na 
podoben način se določeni projekti iz tega 
sporazuma končujejo. Čisto konkretno, recimo 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, sprememba 
53.c člena, ki bi morala preprečiti privatizacijo 
zdravstva v Sloveniji, je kljub nekim zavezam ali 
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pa nekim jasno zapisanim zagotovilom potem v 
proceduri padla. Podobno najdemo v tem 
sporazumu nek zakon o nekem večinskem 
posredovanju, ki bi omejil stroške posredovanja 
nepremičnin, kar bi predvsem bilo v korist 
najemnikom in tudi najemodajalcem, saj bi se 
jim znižali stroški. Stvar je bila tudi usklajena, pa 
koalicijske poslanske skupine niso dale 
podpisov pod zakon. Nenazadnje pa, recimo, 
prenos stanovanj iz slabe banke na 
Stanovanjski sklad, ki bi se moral zgoditi z 
zakonom, se je potem naknadno Vlada odločila, 
da bo v škodo Stanovanjskega sklada opravila 
nek odplačni prenos zgolj manjšega dela 
nepremičnin, kar seveda ne bo prispevalo k 
reševanju te problematike, h kateri ste se 
zavezali tudi v koalicijski pogodbi in ne samo v 
tem sporazumu z Levico. To jasno kaže na to, 
kakšen bo modus operandi te vlade. Tako da 
mislim, da ne gre toliko za to, da si želite vi še v 
tem mandatu to vprašanje ponovno odpret, 
ampak da se ga da čim prej iz mize in da se ne 
pojavi še enkrat.  
 Zakaj ni samo pomembno, da bi bile te 
napotitve transparentne, demokratične, ampak 
je potem potrebno na to vprašanje tudi razmišljat 
z vidika, ali so smiselne za Slovenijo ali ne. Po 
nekih dlje časa trajajočih podatkih, recimo, če 
vzamemo nek razpon 10 let, nas tovrstne misije 
stanejo približno 30 milijonov letno. Sami stroški 
članstva v Natu so bistveno višji, tudi tam smo 
pri okoli 46 milijonov letno. Lahko se vprašamo, 
komu služijo takšne misije v tujini in komu 
pravzaprav služi članstvo v Natu. Tisto, kar je 
ključno, je seveda to, da se pravzaprav 
zavedamo, komu služi. In to je bilo jasno tudi že 
na začetku mandata, kot je nekdo v stališču tudi 
omenil. Po eni strani to služi samim strukturam, 
se pravi, tudi slovenskim birokratom, ki so v 
strukturah Nata, po drugi strani pa Natu kot 
takemu, ki zahteva visoke izdatke države 
oziroma izdatke iz proračuna za oboroževanje. 
V resnici služijo takšne stvari zgolj orožarski 
industriji. Te zahteve tudi misije, vojaki, morajo 
biti opremljeni tako in tako, recimo, dve 
bataljonski skupini sta zelo specifični in 
neuporabni za delovanje Slovenske vojske na 
domačem ozemlju, sta pa uporabne za 
delovanje v Natovih milicah po svetu. In tam 
potem pridejo ti stroški in te težnje po teh 2 % 
BDP. To so tisti resnični interesi in vi te interese 
postavljate pred neko transparentno, 
demokratično in javno razpravo o teh vprašanjih.  
 Mogoče še zadnja stvar. Nekajkrat smo 
slišali, da bi morala stroka odločati ne politika, 
da je Državni zbor političen organ. Jaz se 
sprašujem, a ministri pa predsednik Vlade niso 
politiki, niso politični organi, niso konec koncev 
oni tisti, ki na koncu odločajo. Tisto, kar je 
ključno, je pa mogoče obratna logika. Ali se 
boste sklicevali na strokovnost in na to, da je 
treba strokovno debato opraviti zgolj pri Zakonu 
o obrambi ali tudi pri številnih ostalih zakonih, 
kjer nisem še nikoli doslej pri nobenem stališču 
slišal, da ne bi smel Državni zbor odločati o 

stvareh, ker je Državni zbor politični organ, 
ampak da bi raje to prepustili strokovni razpravi 
oziroma strokovnjakom.  
 Mi menimo, da je ta zakon koristen iz 
več vidikov. Po eni strani, ker bi odprl možnost 
sploh javne debate o tem, ali je katera od misij 
smiselna, ali si pravzaprav želimo, da se napoti 
slovenske vojake na takšne misije. Po drugi 
strani, ali je v interesu, kakršnemkoli, slovenskih 
prebivalk in prebivalcev in seveda, da bi tudi 
jasno zastavili, kdo bi potem nosil odgovornost 
za takšne napotitve. Se pravi, določeno število 
ljudi se bo odločilo, Državni zbor se bo odločil in 
je tisti, ki bo odgovarjal, recimo, za to, da je po 
napadu na Irak kaj kmalu bilo jasno, da ni bilo 
nobenega utemeljenega razloga za to, da se 
takšna agresija zgodi. Mislim, da to niso kar tako 
trivialna vprašanja, niso vprašanja, s katerimi bi 
morali zamahniti in se sklicevati na kredibilnost 
zveza Nata. Dajmo biti kredibilni predvsem do 
naših državljank in državljanov oziroma 
prebivalk in prebivalcev in širiti polje 
demokratične razprave, ne pa ga na takšnih 
točkah skušati čim prej zatreti.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Sledi splošna razprava poslank in 
poslancev o predlogu zakona. Prvi dobi besedo 
Primož Siter, pripravi naj se Jožef Horvat.  
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa. 

Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, lep 
pozdrav! 
 Jaz bi v podporo naši današnji iniciativi 
izrekel nekaj pomembnih točk tako v odgovor na 
točke s stališč poslanskih skupin kot sicer iz te 
problematike. Zelo generalno je Slovenija 
miroljubna država. V zgodovini nimamo nobenih 
pohodov, nobenih morij, nobenih pobijanj, smo 
miroljuben narod, svojo miroljubnost, svojo 
zavezanost nekemu spoštovanju različnosti smo 
zapisali v začetek svoje himne, če nič drugega. 
V vsej zgodovini smo bili tisti, ki smo se ali 
branili ali pa po nekem čudnem naključju pristali 
kot neka vazalna podskupina, primorana iti vštric 
z nekimi osvajalci, ne po svoji volji. In to neko 
pošiljanje ljudi na neke osvajalske pohode, 
seveda v imenu vzpostavljanja varnosti in tako 
naprej in tako naprej, v nekih drugih deželah ni v 
našem genu in ne rabi biti. Na drugi strani 
Slovenija sama pri sebi, če govorimo o državni 
varnosti ali pa obrambi, ni varnostno ali pa 
vojaško ogrožena. Slovenija ima zelo dolg 
seznam ogroženosti na drugih ravneh, Slovenija 
je ogrožena socialno, je ogrožena razvojno, na 
izobraževanj, športu, kulturi in tako naprej. 
Seznam je zelo dolg, ampak na njem ni 
varnostne ogroženosti, na njem ni vojaške 
ogroženosti.  
 In tretja stvar. Raven civiliziranosti ali 
pa raven demokracije se v družbi 21. stoletja 
meri po ravni demokratičnosti odločanja po širini 
vseh deležnikov, ki jih v princip odločanja neka 
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družba vključi. Zato smo v končni fazi državo 
postavili na temelju neke parlamentarne 
demokracije, v katero se voli predstavnike zato, 
da širina teh ljudi odloča, da širina ljudi, najširša 
skupina ljudi pride do svojega glasu o odločanju. 
Javna razprava je tista, ki družbo postavi visoko 
na lestvico, raven javne razprave, širina javne 
razprave, na lestvico demokratičnosti. Zato sem 
tudi jaz dvignil eno obrv, ko sem slišal s strani 
SDS, da Državni zbor zna kdaj biti ovira v 
demokratičnem sprejemanju odločitev. Ali pa 
razprava, ki da je velikokrat politično izsiljevanje. 
To jaz mislim, da je v Državnem zboru slišati 
nedopustno.  
 Zdaj pa tako, da najprej orišem sliko, o 
čem danes sploh govorimo. Odločamo se, ali bo 
o vojaških napotitvah naših slovenskih vojakinj 
in vojakov na tujih misijah, ki jih dirigirajo neke 
druge vojaške naveze, odločala sorazmerno 
zaprta skupina ljudi za zaprtimi vrati, ki šteje 
nekih 20 plus, minus ljudi, torej Vlada in ožji 
sodelavci, ali bo o tem odločil širši forum 
izvoljenih predstavnikov, ki tukaj sedimo zato, 
ker nam je določeno število ljudi zaupalo sedež 
v Državnem zboru, zaupalo sprejemanje 
odločitev tudi v njihovem imenu. Še enkrat 
moram spomniti, spoštovani poslanke in 
poslanci iz vrst koalicijskih strank, in citirati, kar 
ste sami zapisali v svojo koalicijsko pogodbo: 
»Pristojnost napotovanja Slovenske vojske v 
tujino bomo sladno z novelo Zakona o obrambi 
prenesli na Državni zbor.« Jaz mislim, da je to 
navodilo za delo zelo jasno, da je zelo 
nedvoumno zapisano, da se lahko sicer 
izgovarjamo, da čakamo na nacionalno 
strategijo ali pa na Zakon o obrambi, za 
katerega smo slišali, da obstaja malo možnosti, 
da ga sploh odpiramo. Ampak ta stvar, ta 
strategija, komunikacijska strategija me spomni 
na zadevo, ki je potekala na Odboru za delo 
pred dobrim mesecem, ko smo govorili o 
nevzdržnosti v domovih za ostarele. Vsi smo bili 
složni, da je treba takoj nekaj narediti, ko je bilo 
pa treba nekaj narediti, ko je bilo pa treba 
sprejeti eno odločitev, ste pa koalicijski poslanci 
rekli, ne bomo, bomo počakali na ta nek 
strateški dokument, ki je Zakon o dolgotrajni 
oskrbi, ki da bo prišel, ki ga še usklajujemo, ki ga 
delamo in bomo videli kaj bo prinesel, ampak na 
njega pa čakamo že 17 let. Zelo podobno 
zgodbo, zelo podoben format rešitve vidim tudi 
tukaj. 
 Če se vrnem na raven demokratičnosti, 
ki sem jo omenil v uvodu, model, ki ga 
predlagamo v Levici s tem predlogom, ni 
odkrivanje tople vode, ni iskanje nekih novih 
rešitev, ki bodo mogoče funkcionirale, mogoče 
ne. Zgledovali smo se po uspešnih in 
funkcionalnih principih iz držav, ki so nam blizu, 
v katerih raven demokratičnosti lahko cenimo, in 
v državah, ki so nam zgled na marsikateri ravni 
– Norveška, Češka, Danska, Nemčija, Avstrija, 
Švedska. Na vseh teh naslovih sprejemajo 
rešitve, o katerih danes govorimo na 
parlamentarni ravni in ne za zaprtimi vrati, tam 

tega ne delajo vlade v svojih dogovorih z bog ve 
kom. Delajo na najbolj odprtem forumu, ki je 
njihov parlament, njihov državni zbor. In na tej 
točki, ko postavljamo pod vprašaj 
demokratičnost tega odločanja, se lahko 
odločamo med dvema modeloma: ali gremo v tej 
smeri sledenja tem državam z višjo ravnjo 
demokratičnosti, ali pa gremo vštric tistim 
državam, ki še vedno tovrstne pomembne 
odločitve, ki se tičejo napotovanja vojaških sil, 
puščajo zadaj, puščajo zaprte za nekimi zaprtimi 
vrati. A gremo v Evrope tiste hitrosti ali v Evropo 
druge hitrosti? 
 Še en moj odziv na vprašanje oziroma 
na trditev o hitri odzivnosti. Slovenska vojska je 
do zdaj v vseh teh letih sodelovanja v tujih 
misijah sodelovala v glavnem v nekih podpornih 
aktivnostih mednarodnih vojaških navez. Ali je 
šlo tukaj za neko urjenje, izobraževanje, neko 
zaodrje teh vojaških akcij. Tovrstno delovanje 
vojske vedno tako ali tako zahteva premislek, 
zahteva neko inkubacijsko dobo, zahteva nek 
čas, ko se stroka, ko se vojska, ko se 
zainteresirana javnost dobi in premelje možnosti 
in načrtuje strategije tovrstne dejavnosti, v 
katerih bržkone bo Slovenska vojska tudi 
nadaljevala, ker roko na srce ni niti opremljena 
za prvo bojno linijo. Tovrstne aktivnosti 
zahtevajo čas in ta čas lahko brez težav tudi 
parlamentarni proces uporabi za svoj razmislek, 
za svojo razpravo oziroma kot bi rekli poslanci 
SDS, za svojo oviro v razpravi. Hitra odzivnost, 
ki da jo torej zahteva posredovanje Slovenske 
vojske v tujih misijah ni nikakršen argument.  
 Potem pa je tukaj, preden zaključim, še 
na eni strani idejno politično ali pa, lahko mu 
rečemo, tudi moralno vprašanje. Na začetku 
sem rekel, da Slovenija ni ogrožena vojaško, ni 
ogrožena varnostno, ogrožena je socialno, 
razvojno, ogrožena je v športu, v kulturi, v 
izobraževanju in tako naprej. Naše sodelovanje 
v mednarodnih vojaških misijah ne pripomore k 
reševanju teh ključnih problemov blaginje v 
Sloveniji. Nasprotno, s svojimi prispevki, 
finančnimi prispevki za delovanje teh vojaških 
misij v tujini, delamo Slovenkam in Slovencem 
škodo, delamo našim socialnim politikam, 
stanovanjskim politikam, razvojnim politikam 
samo škodo. Številka, ki mi je v seštevku vsega, 
kar prispevamo iz državnega proračuna našim 
vojaškim misijam v tujini, še posebej padla v oči, 
je, recimo, povprečni letni prispevek za gradnjo 
sedeža Nata – 1,1 milijona evrov. Sedež Nata, 
torej opremljanje nekih pisarn in blaginje za 
neke uradnike Nata, ki bodo potem lahko svoje 
delo opravljali tako, kot je treba, pošiljali druge 
ljudi, reveže, da tolčejo po revežih, v nekih tretjih 
državah, kjer so tako in tako vsi reveži in bodo 
zraven vključili še slovenske reveže, da bodo 
počeli to isto. 1,1 milijona evrov – pa smo se 
pred letom ali dvema spraševali, kako bomo 
zakrpali škornje slovenskim vojakom. 
 V Levici smo zelo trdni v zagovarjanju 
stališča, da je tovrstno napotovanje treba 
prenesti v širšo razpravo, treba prenesti na 
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raven Državnega zbora, tako bomo lahko v 
imenu državljank in državljanov opravili tehten 
razmislek, najširši razmislek in če ne drugega, 
predvsem razmislili o tem, kam napotit sredstva, 
kot sem nekajkrat že omenil, ali v neke 
osvajalske pohode čez 7, 8, 10 meja ali pa v 
slovenski razvoj, v slovensko izobraževanje, v 
slovensko blaginjo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Jožef Horvat, pripravi naj 
se mag. Branko Grims.  Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Spoštovani gospod minister, 
državni sekretar, kolegice in kolegi! 
 Mogoče v teh nekaj minutah, ki jih 
imam na razpolago, bolj strukturirano prikažem, 
zakaj bomo glasovali proti zakonu Levice.  
 Mi smo v Novi Sloveniji proučili predlog 
Levice zelo temeljito, predlog, da o napotitvi 
pripadnikov Slovenske vojske v tujino de facto 
odloča Državni zbor oziroma mora Vlada 
pridobiti soglasje Državnega zbora. Zakaj se ne 
strinjamo s tem predlogom? Prvič, nikakor se ne 
moremo strinjati, da je odločanje o napotitvi 
Slovenske vojske na misije v tujino ob trenutni 
pravni ureditvi urejeno nelegitimno in 
netransparentno. Vlada je pri svojem delovanju 
legitimna, zato so tudi njene odločitve legitimne. 
Tudi o netransparentnosti ne moremo govoriti, 
saj je postopek napotitve po naši oceni 
transparenten in jasen. 
 Drugič, Slovenija je članica zveze Nato. 
Notranje odločanje v zvezi Nato je transparentno 
in demokratično. Večina ključnih odločitev se 
sprejema s konsenzom, tako da so male in 
velike članice po vplivu odločanja vsaj pri 
temeljnih vprašanjih izenačene. Nikakor ne drži 
teza, da so operacije zveze Nato sporne z vidika 
načela ohranjanja miru, saj je zveza Nato 
zavezana k ohranjanju miru in stabilnosti, kar 
dokazujejo številne misije po svetu, ki so 
predvsem v službi navadnih ljudi, ki živijo na 
konfliktnih območjih. Tudi misije zveze Nato 
znotraj tako imenovanega lastnega območja so 
bile dobro premišljene in sprejete s konsenzom. 
Naj pri tem spomnim, da ni bil Nato tisti, ki je 
napadel suvereno državo in je okupiral del 
ozemlja. Je pa Nato ob krizi v Ukrajini ali bolj 
rečeno ob okupaciji Ukrajine, jasno pokazal, da 
takšnih agresivnih dejanj ne bo dopuščal in da je 
pripravljen ozemeljsko celovitost svojih članic 
zaščititi z vsemi sredstvi. 
 Tretjič, je pa res, da je Zakon o obrambi 
potreben temeljite prenove. To pa je res. Vendar 
si upam prognozirati, da tega do konca mandata 
ne bomo doživeli, ker v Vladi ni nikogar, ki bi 
imel tako močno karizmo, da bi znal povezati 
opozicijo in koalicijo. V Novi Sloveniji 
opozarjamo na reševanje statusnih vprašanj 
vojakov Slovenske vojske, na reševanje 
statusov vojakov po 45. letu in na številna 
pereča vprašanja, ki jih v zakonu moramo 

nadgraditi in popraviti ali celo zapisati na novo. 
Ob vsem tem se nam spreminjanje zakona zgolj 
zaradi napotitve Slovenske vojske v tujino zdi 
nepotrebno, kaže pa tudi na nepoznavanje 
realnih težav, ki jih imata Slovenska vojska in 
naš obrambni sistem. 
 In četrtič, zadnjič, napotitev pripadnikov 
vojska na misije v tujini imajo različne države 
urejeno različno. Vlada v Sloveniji opravlja 
izvršne funkcije oblasti in po mnenju Nove 
Slovenije tudi napotitve Slovenske vojske 
spadajo med izvršne naloge, vsekakor bistveno 
bolj kot pod zakonodajne naloge, katerih nosilec 
je Državni zbor. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Poslanca mag. Branka Grimsa ni, tako 
da dobi besedo Miha Kordiš, pripravi naj se dr. 
Franc Trček. 
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 S tem zakonom, ki smo ga za to sejo 
Državnega zbora predložili v Levici, prenašamo 
pristojnost pošiljanja pripadnikov in pripadnic 
Slovenske vojske iz Vlade na Državni zbor. To ni 
nov predlog. Domovinsko pravico v slovenskem 
političnem prostoru ima vsaj od leta 2006 naprej, 
ko se je pojavil prvič podoben predlog. Prav tako 
podoben predlog se je nato pojavil tudi leta 
2010. Nobenega od teh dveh predlogov ni 
priobčila Levica, ker takrat kot stranka 
pravzaprav sploh še ni obstajala. Smo pa našo 
verzijo prenosa pristojnosti iz Vlade na Državni 
zbor priobčili tri leta nazaj, v prejšnjemu sklicu 
Državnega zbora. Kar je morda v vseh teh treh 
oziroma vštevši z današnjim dnem štirih 
poskusih najbolj zanimivo, je, da tiste stranke, ki 
so stale za prvimi pobudami prenosa pristojnosti 
iz Vlade na Državni zbor, danes, ko ne sedijo v 
opoziciji, ampak tvorijo koalicijo, taistim 
spremembam zakona nasprotujejo. In istočasno 
pošiljajo pripadnike in pripadnice Slovenske 
vojske na legitimne Natove misije v tujino. In te 
misije lahko brez kakršnihkoli težav res označim 
za nelegitimne. Slovenska javnost je bila o njih 
zgolj obveščena, v javni razpravi ni mogla 
sodelovati, ker za to ni imela nikakršnega 
inštrumenta. Celo politične stranke, ki tvorimo, 
sestavljamo ta sklic Državnega zbora, za 
sodelovanje v razpravah, o tem, kam za koga 
naj Slovenska vojska v tujino gre, nimamo 
nobenega inštrumenta. In potem se zgodi, kot 
se je zgodilo v primeru Natove ekspedicije v 
Latvijo, v kateri sodeluje tudi Slovenska vojska, 
da je bil v Varšavi sklican vrh zveze Nato, iz 
katerega je slovenske državljanke in državljane 
Miro Cerar preko kamere neposredno obvestil, 
da bo Slovenija v tej operaciji sodelovala. 
Seveda, odločanje na Vladi je sledilo nekoliko 
kasneje, ampak v resnici je bilo formalnost. 
Natov vrh v Varšavi je delegiral slovensko 
udeležbo v tej precej dragi operaciji provokacije 
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Ruske federacije. To je nekaj, kar se z ureditvijo, 
da o napotitvah odloča Državni zbor, ne bi 
moglo zgoditi. Javnost bi lahko videla, slišala 
različna stališča političnih strank do vprašanj 
napotitve, lahko bi sodelovala tudi v javni 
razpravi. In ne drži, kot je nekaj razpravljavcev 
pri tej točki že izpostavilo, da bi kar naenkrat 
postopek napotovanja postal popolnoma 
neučinkovit. To je, recimo, SMC-jev izgovor, 
zakaj tega zakona ne bi podprli, da je trenutna 
ureditev učinkovit odziv na nove grožnje. Seja 
Državnega zbora se po potrebi skliče v nekaj 
dneh. Ali če želite drugače. Če je to res tako 
neučinkovit režim, sistem napotovanja vojske v 
tujino, zakaj ga potem koristi 17 držav v Evropi? 
To je več kot polovica članic Evropske unije. To 
je eden v seriji izgovorov, ki jih je pes prinesel na 
konici repa, kar je, mislim da, precej jasno, za 
kaj gre; da trenutno Vlada, ki napotuje vojsko v 
tujino, operira po neki kuloarski logiki in ne želi 
polagati računov slovenski javnosti, kot bi jih 
morale polagati politične stranke in vsi poslanke 
in poslanci, ki smo bili neposredno izvoljeni, če 
odločitev o sodelovanju Slovenske vojske v tujini 
pade na Državni zbor. Tudi ne drži, recimo, to je 
pa LMŠ inačica izgovora, zakaj tega zakona ne 
podpreti, ki trdi tako takole; da pregled sistemov 
in podsistemov o nacionalni varnosti je nekaj, 
kar se je začelo delati in moramo počakati, da 
bo to do konca narejeno, nato se pa lahko 
pogovarjamo še o kakšnih dodatnih zakonskih 
spremembah. Ti sistemi, podsistemi so lahko 
taki, kot so, lahko so drugačni, lahko so 
spremenjeni, ampak to nima nikakršne veze s 
političnim, eminentno političnim vprašanje, ali 
bomo vojsko poslali v tujino ali je ne bomo, in 
kdo bo o teh napotitvah odločal. Ker to 
navsezadnje ni strokovno vprašanje, ni tehnično 
vprašanje, je politično vprašanje. A si ti za to, da 
pomagamo izvajati imperialistično politiko jedrnih 
držav zveze Nato ali pa pri tem nočemo 
sodelovati? Pregled sistemov, podsistemov 
nacionalne varnosti seveda pri tem nima 
nikakršne veze. Podobno nikakršne veze nimajo 
z danim vprašanjem izgovorov, ki jih je v stališču 
predstavila SD. Najprej sem se moral kar malo 
pomuzati, ko sem slišal, da je prenos pristojnosti 
napotovanja vojske iz Vlade na Državni zbor 
skrajno stališče. Pa kako je lahko skrajno 
stališče to, da ti želiš več demokracije oziroma 
vsaj nekaj demokracije pri tako pomembnem 
vprašanju, kot je to pošiljanje uniformiranih, 
oboroženih sodržavljank in sodržavljanov v tujo 
državo? Kako je lahko to skrajno stališče? Ali je 
potem teh 17 držav sočlanic Evropske unije 
skrajnih, ker imajo in poznajo tako ureditev? 
Prav tako fascinantno v stališču SD je bilo, da 
mora pri takih odločitvah sodelovati stroka in ne 
politika. Kot sem že prej v tej svoji intervenciji 
izpostavil, gre za politično vprašanje. To je 
strokovno vprašanje, kako boš ti izpeljal 
logistiko, kako boš za potrebe delovanja na 
terenu oborožil vojsko, ni pa strokovno 
vprašanje, ali boš vojsko poslal ali ne, to je pa 
politično vprašanje, vedno je bilo politično 

vprašanje in še vedno je politično vprašanje. 
Govor o tem, da bi morala tu zraven nekako 
sodelovati stroka, je v resnici poncijpilatovsko 
pranje rok za neprevzemanje politične 
odgovornosti oziroma za skrivanje lastne 
politične odgovornosti, da se s slovenskim 
vojaškim delovanjem v tujini dela, kakor se dela 
v tem trenutku. In še posebej zanimiv je bilo 
spet, sem še vedno pri stališču Socialnih 
demokratov, nek govor o temeljitem razmisleku 
in o širokem soglasju. Glejte, imamo v koalicijski 
pogodbi zelo jasno zapisano, da se bo ureditev, 
ki jo za današnjo sejo Državnega zbora 
predlagamo v Levici, sprejela in da jo bo podprla 
koalicijska večina. To piše v koalicijskem 
sporazumu. V koalicijskem sporazumu nič ne 
piše o kakršnem koli širokemu soglasju ali 
karkoli podobnega, kar so v resnici prazne fraze, 
ponovno, kako se izogibati lastni politični 
odgovornosti oziroma kako lastno tiho podporo 
za ameriški imperializem in slovensko 
sodelovanje v zvezi Nato skriti za neke floskule 
nevtralnosti, širokega soglasja in podobne 
lepozvočnice.  
 Pa vendarle, ravno zato, ker je ta 
ureditev zapisana v koalicijski pogodbi, dokler se 
ta razprava ne bo zaključila danes, ohranjam 
tisto neko mero optimizma, mogoče naivnosti, 
da pa vendarle ta zakon bo sprejet. Mislim, da je 
edino logično, da je sprejet, je edino pravilno, da 
je sprejet. Če že dajemo milijone in milijone za 
to, da slovenski fantje in dekleta nekje v tujini po 
Natovem diktatu izvajajo agendo interesov, ki so 
veliki večini slovenskih državljank in državljanov 
tuje, naj se o tem govori, naj se o tem sliši, naj 
se o tem odloča v Državnem zboru, ne pa za 
zaprtimi vrati vladnega dilanja. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Postopkovno.  
 Poslanec Bevk, izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor!  
 Kolega poslanec je ravnokar 
polemiziral s stališčem, ki sem ga imel v imenu 
Poslanske skupine Socialnih demokratov, in mi 
je očital, da je njihovo stališče skrajno, ker 
zahtevajo razpravo v parlamentu. Jaz sem 
govoril predvsem o tem, da gre za dve 
diametralno nasprotni stališči. Eno za to, da 
govorijo o parlamentu, drugo pa o Vladi. Mislim, 
da je Poslovnik Državnega zbora Republike 
Slovenije zelo pomanjkljiv. Kajti, kolega je 
polemiziral s stališčem, mojim stališčem 
poslanske skupine, jaz pa sem šele čisto na 
koncu na razporedu in bi moral razpravljati kot 
poslanec, da bi se mu sploh lahko oglasil kot 
replika, zato predlagam Komisiji za poslovnik 
Državnega zbora, da ustrezno dopolni naš 
pravni dokument, da se bomo imeli pravico 
oglasiti, če nekdo polemizira s stališčem 
poslanske skupine v Državnem zboru. Hvala 
lepa. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Dr. Franc Trček, imate besedo. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Ja, hvala 

lepa za besedo.  
 Podpredsedujoči, kolega Bevk je eden 
najbolj izkušenih slovenskih parlamentarcev po 
številu mandatov, ki jih je sedel tu. To je pa 
šolski primer zlorabe postopkovnega, zato je moj 
postopkovni predlog, da ustrezno, z obstoječim 
poslovnikom ukrepate in mu izrečete opomin. 
Kolega pa tudi ve, da to, kar naslavlja, je pa 
tema neke komisije, ki obstaja, ne pa razprave 
te točke dnevnega reda, ker v mali poslanski 
ustavi tudi piše, da se pri točki dnevnega reda 
razpravlja o točki dnevnega reda. Vi ste pa tukaj, 
ki morate to usmerjati v to smer. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa, poslanec dr. Franc Trček. Zdaj pa 
imate besedo. Pripravi pa naj se Jože Lenart.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Vidim, da bo 

šla ta patetika naprej.   
 Kolega Kordiš je prej rekel, če bi bilo 
logično. V petih letih sem tukaj malo bolj malo 
logike videl. Zdaj se režite, vsak od nas je dobil 
ustavo – kaj piše v drugi alineji 124. Člena 
Ustave? »Izvajanje obrambne nadzoruje Državni 
zbor.« Mi imamo Ministrstvo za obrambo 
Republike Slovenije, imamo Državni zbor, 
Slovenska vojska je v sestavi Ministrstva za 
obrambo. To, da tako ni urejeno, kot je urejeno v 
sedemnajstih državah, kjer je marsikdo drug na 
oblasti, vključno z EPP-jevci, ne pa Levica, je 
protiustavno. Pika. Konec. Dobro jutro. In potem 
naslednja alineja pravi: »Pri zagotavljanju 
varnosti izhaja država predvsem iz mirovne 
politike ter kulture miru in nenasilja.« To so pač 
spisali, če hočete, očetje naše državnosti s 
kakšno damo med njimi. Jaz sam sebe definiram 
kot ustavnega patriota, levičarji se križajo pa še 
kdo drug, tukaj sem verjetno bolj podoben še 
preostanku francoskih golističnih republikancev, 
vključno kar zadeva vprašanje laičnosti države, 
ki izhaja iz francoske revolucije, tem mojim 
pubecem prepogosto, žal, neuspešno rečem, 
nehajte toliko študirati oktobrsko revolucijo, 
študirajte francosko revolucijo, brez katere tudi 
mi na teh dobrih plačah tukaj ne bi čičali danes. 
Pa lahko bi si vsaj Ustavo prebrali. Iz Ustave 
izhaja, da bi moral Državni zbor nadzirati 
obrambo. In kaj je drugega, kot pošiljati nekoga 
v tujino na misijo, to, kar bi morali mi nadzirati. 
Imamo v družini, ne vem, tudi sam sem se 
srečal z misijo na Kosovu, imam malega 
bratranca, ki je bil dvakrat v Afganistanu, imam 
kanadskega bratranca, ki je bil skoraj petnajst let 
zadolžen za logistiko Zdravnikov brez meja, tako 
da imam v ožji družini ljudi, ki zelo dobro vedo, 
kaj pomeni biti na kriznih žariščih. Zdaj, nekaj 
bom rekel, kar sem že v Državnem zboru 
izrekel, upam, da se to ne bo zgodilo, ampak se 
bojim, da se enkrat bo. Mi se bomo verjetno o 

teh zadevah resno začeli pogovarjati, ko bomo 
dobili kakšno črno vrečo v domovino z letalom. 
Potem se boste pa na enkrat vsi trkali, kot se 
trkate zdaj glede tega, kar se je zgodilo v 
Mariboru. Takrat se bomo začeli pogovarjati. V 
vsaki resni državi je nacionalni parlament mesto, 
kjer se odloča o teh zadevah, ali napotuješ 
vojsko v tujino ali ne. Izhajajoč iz Ustave 
Republike Slovenije pa niti kaj dosti mi nimamo 
napotovati vojsko v tujino, sočasno pa tudi 
onkraj stališča Levice do članstva v Natu, 
članstvo v Natu ni odpoved suverenosti, kar vam 
bo rekel vsak, ki se malo na te zadeve pozna pa 
ne blebeta kar po čez. Reči, kot je rekel nek 
poslanec NSi, zgolj zaradi napotitve Slovenske 
vojske v tujino, pa ja se ne bo Državni zbor s 
tem ukvarjal. Pa bo kolega rekel spet, da sem 
nesramen, ampak bi moral nekoga vprašati malo 
po političnem zdravju, če sem zelo odkrit, veste. 
Ampak karkoli predlaga Levica v tem Državnem 
zboru, je skrajno. Bi rekel, dajmo malo pamet 
uporabljati – U, jebenti, skrajno, dajmo biti 
butasti. Imeti državo pomeni, se jo tudi resno iti. 
Mi se gremo pa državo, veste, na tisto – kaj že? 
Only Fools and Horses, mučke so to prevajali v 
srbohrvaščini. In tukaj je prejšnja obravnava na 
točko dnevnega reda zelo podobna tej 
obravnavani točki dnevnega reda. In tukaj neka 
nova politika Marjana Šarca zelo hitro drsi v 
neko staro politiko, ki nas je skoraj v tridesetih 
letih pripeljala, kamor nas je. Dajmo malo mi 
tako domačinsko, saj potem ne rabimo 
Državnega zbora, dajmo … Tudi na tako lep 
sončen dan ne bi bilo treba imeti prižganih luči. 
To, da to ni urejeno tako, kot mi predlagamo, 
tako kot je urejeno v 17 državah EU, je ne le 
šlamastika, je izhajajoč iz druge alineje 124. 
člena Ustave Republike Slovenije protiustavno. 
In to protiustavnost živimo že – od kdaj? Odkar 
smo članica Nata. Dobro jutro, Slovenija! Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Jožef Lenart. Pripravi naj 
se Matjaž Han.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Spoštovani kolegice, 
kolegi, gospod minister in sekretar! 
 V svoji utemeljitvi med razlago v 
predlogu za spremembo Zakona o obrambi 
predlagatelj pove, da je potrebna dopolnitev, in 
sicer navaja, da je vzrok za to nelegitimno in 
netransparentno odločanje o napotovanju 
Slovenske vojske na misijo v tujino. Če na kratko 
povzamem, v poslanski skupini predlagatelja 
želijo Vladi odvzeti pooblastila ali pa, recimo, 
deloma odvzeti pooblastila za napotovanje naših 
vojakov na misije, ker ji ne zaupajo. Ampak so 
pa podprli in še podpirajo taisto vlado in 
delovanje njenih ministrov, ki pa ni ravno v prid 
reševanja problemov Slovenske vojske. O čem 
želim spregovoriti? Predlog torej prihaja iz 
stranke Levica, ki je v svojem programu pred 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  152  

volitvami jasno povedala, kako jim je Slovenska 
vojska pomembna. Njene besede so bile: 
»Slovenija ni vojaško ogrožena.« Danes 
ponavljajo. Prav, vsi imamo pravico do svojega 
mnenja. In po vseh dosedanjih skupnih odborih 
v Državnem zboru, na Odboru za obrambo, smo 
prišli do jasnega spoznanja, da je Levica za to, 
da se poberemo iz Nata, kar je tudi njihova 
legitimna pravica. In sedaj, spoštovani kolegice 
in kolegi, opozoril bi rad na to, da je 
pripravljenost Slovenske vojske odločilnega 
pomena za delovanje države. Vojaška moč je 
celo ena najpomembnejših med instrumenti 
nacionalne moči, torej moči naše države 
Slovenije, zato vojsko urimo za njeno vrhunsko 
pripravljenost in na to, da bomo ustrezno 
pričakali sovražnika, ki ga morda danes še ne 
vidimo, ali kot pravi že izredni vrhunski kitajski 
vojaški strateg: Ne smemo se zanašati na to, da 
ne bo napadel, ampak na to, da smo naredili 
naše položaje neosvojljive. Sunzi, kitajski 
strateg, živeč pred našim štetjem, med leti 544 
in 496. Sedaj bom verjetno deležen kritike, da 
spet nekaj strašimo, pa ne želim, da bi bil 
kdorkoli v tej dvorani prestrašen, da bo jutri 
vojna, ali kdorkoli v naši državi, ampak ravno 
zato, da nas ne bi bilo strah, smo se pa 
dejansko včlanili v Nato.  
 Sedaj se pa vprašajmo še o naši 
pristojnosti in odgovornosti za razvoj vojaških 
zmogljivosti naše vojske. Namreč, kaj delamo z 
našo vojsko že nekako zadnje tri mandate ali pa, 
recimo, vse od leta 2008? Bežimo od te 
odgovornosti. Bežimo in gledamo stran ter 
požremo vse dane obljube, ki smo jih obljubili 
Natu, medtem ko nam le-ta varuje naš zračni 
prostor, naš hrbet, mi držimo fige v žepu. Zaradi 
tega to ni v redu, ne glede na to, katera vlada je 
obljubila Natu, ni v redu, da mi sedaj bežimo od 
te odgovornosti. In tudi bom rekel, kot reče 
včasih minister, bomo poskušali dvigniti sredstva 
do naslednjega znamenitega reka, Če si član 
kluba, ne moreš pobirati le koristi, to pa reče 
premier Marjan Šarec in dobesedno obljubi 
Stoltenbergu, da bomo povečevali proračun za 
sredstev. In zdaj rečem, takrat, ko mu je to 
obljubil, je pa definitivno že imel ročno zavoro 
zategnjeno s strani Levice, in je tudi vedel, da jo 
ima. Torej, obljube, obljube, obljube. Zakaj sem 
proti temu, da bi se Državni zbor neposredno 
vtikal v delo Slovenske vojske, napotovanje 
vojakov na misije? Saj imamo vendar vlado, ki 
daje obljube, in naj tudi sprejema odgovornost 
za te obljube, ki jih je dala. Z vstopom Slovenije 
v Nato so mnogi politiki povsem napačno 
razumeli, da smo sedaj odvezani pristojnosti in 
odgovornosti za napredovanje v naši vojski, za 
razvoj naše vojske, češ, Nato bo zdaj naredil 
svoje, mi bomo pa lepo prišparali, pa ne bo to 
dosti stalo. Moramo reči, da smo nekateri za to, 
da imamo usposobljeno vojsko, drugi pa 
govorijo svojim volivcem, da je to za Slovenijo 
vedno večje breme, kar mislim, da ni prav. In 
sedaj upam, da tudi mi v tem sklicu ne bomo 
nadaljevali nekih praks iz prejšnjih vlad. Tudi 

upam in glede na to, kaj sem danes tukaj slišal, 
verjamem, da se tega predloga zakona ne bo 
podprlo. Nekako bom rekel, da je naša vojska 
na misijah v tujini dobro sprejeta in da gredo 
naši vojaki zelo radi na misije, verjetno tudi 
zaradi kakšnega tisočaka večje plače, to je 
jasno. In zaradi tega ne govoriti, ampak jim 
dajmo na nek način tudi možnost, da se 
izkažejo. Tam so s slabo tehniko zelo uspešni, 
če bi imeli še boljšo tehniko in tehnologijo, kar bi 
seveda zahtevalo dodaten denar, bi bili pa lahko 
najboljši, čeprav smo najmanjši.  
 Pričakujemo, da bodo v bližnji 
prihodnosti, tudi po zagotovitvah ministra 
Erjavca, naše pripravljenosti, naše ocene 
poskočile na dobro in prav dobro. Glede 
predloga sem prepričan, da se naši pripadniki 
Slovenske vojske ne bi strinjali z njim, zato se 
tudi sam ne bom, in sicer zato, ker mi ni vseeno 
ne zanje in ne za državo Slovenijo in ne za našo 
varnost in tudi ne za naše obljube, ne glede na 
to, kdo jih je dal. To so naše obljube in naš dolg 
in jih je treba izpolnjevati. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima predlagatelj Matej T. 
Vatovec.  
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Hvala, podpredsednik.  Čisto kratek odziv na 
zadnjo razpravo.  
 Kolega Lenart je govoril o tem, da bi 
morala biti Slovenska vojska sposobna braniti 
državo oziroma da bi morali braniti naše 
položaje pred, sicer ne vem kakšno, grožnjo. 
Okoli nas so tri članice Nata in ena nevtralna 
država. Mislim, da so možnosti za napad 
relativno majhne. Ampak če logično sklenemo – 
kaj potem za vraga delajo naokoli po svetu? Ali 
iz, ne vem, Afganistana branijo slovensko 
domovino, kot bi vi rekli. Ali v Siriji, kjer se pač 
kujejo interesi med Turčijo, Rusko federacijo, pa 
še kom, ZDA, ali tam branijo slovensko ozemlje, 
slovenske postojanke? To je ena 
nekonsistentnost.  
 Mi se načeloma strinjamo, pač, že po 
ustavi sledi, da bi morala Slovenska vojska 
služiti predvsem obrambi države in ne 
agresivnim ali imperialističnim misijam, v katerih 
je udeležena po svetu. Po drugi strani pa se 
moramo tudi zavedati, da Slovenska vojska ni 
sposobna celovito nuditi obrambe slovenske 
države zato, ker je ravno zaradi zahtev Nata 
spremenjena v podizvajalca in v zelo 
specializirane enote za določene vojaške misije. 
Zato nimamo celovite obrambne vojske, ampak 
imamo, če naj jih tako poimenujem, 
specializirane enote za določene misije. In zato 
nimamo širokouporabne opreme, ampak imamo 
zelo drago in točno specifično opremo, ki jo od 
nas zahteva Nato. In tu je problem. S tem, da bi 
Državni zbor odločal o tem, ali bomo pošiljali 
vojake v tujino, – niso višjo stroški samo zaradi 
tega, ker so nekoliko boljše plače, ampak to 
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potegne za seboj cel kup stvari –, bi lahko 
razmislili o tem, da bi mogoče ta sredstva, ki jih 
plačujemo za to, da gredo vojaki na misijo in za 
opremo, ki jo morajo imeti na takih misijah, 
uporabili raje v Sloveniji, raje za izgradnjo 
nekega drugega načina civilne zaščite in 
obrambe.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Dr. Franc Trček ima repliko.  
 Izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Ja, moram 

replicirati najprej kolegu iz SDS.  
 Najprej sveta preproščina, od teh 
klasikov obramboslovne literature je šlo življenje 
in razvoj obrambnih sistemov blazno naprej. Jaz 
sem rekel, da bi morali mi biti sposobni najprej 
onesposobiti elektrodistribucijo vseh sosednjih 
držav. Jaz bi rajši za to dajal denar za Slovensko 
vojsko, kot za kaj drugega, pa to izhaja iz nekih 
sodobnih obrambnih pristopov.  
 Neka druga zadeva, ki jo je kolega 
poslanec ubesedoval, je šla nekako tako, 17 
držav EU je levičarsko skrajno neodgovornih, 
ker se njihov parlament vtika v to, kar mi 
predlagamo, tudi številne od njih, kjer so na 
oblasti vlade iz iste politične afiliacije, kot ste vi, 
jih boste tudi za ušesa vlekli, ko se boste na 
Malti ali kje spet srečali EPP-jevci, pa rekli, vi 
skrajni levičarji, vas bomo ven vrgli, pa ne mislim 
na Orbana. Druga zgodba, ki ste jo pa povedali, 
je pa, dajmo omogočit slovenskim vojakom, da 
grejo s slabo opremo na misije, da si popravijo 
plače. To je pa neka druga zadeva. Seveda, mi 
smo šli v tej šalabajzerski državi, ki ste jo furali 
različni, v profesionalizacijo vojske, nismo se pa 
resno ukvarjali, kaj ta profesionalizacija pomeni. 
 Skratka, ne vem, ali se bomo resno 
začeli v tem državnem zboru karkoli pogovarjat 
ali bomo nek pušeljc povprečnih govoričenj, ker 
na eni strani bo v glavnem desna opozicija 
Šarca spraševala, Šarec jim bo vedno bolj 
podobno njim odgovarjal. Človeka malo to 
mineva. Hvala za besedo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Ja, 

izvolite, gospod Kordiš, replika. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Kolega iz SDS je navajal Sunzija in 
govoril o tem, kako je potrebno vojsko pripravit, 
da bo branila neosvojljive položaje. Kolega iz 
SDS ima en majhen problem, ki se mu reče 
doktrina Slovenske vojske, v kateri zelo jasno 
piše, da Slovenska vojska ni zmožna braniti 
domovine, ker je integrirana v zvezo Nato. Ta 
doktrina je bila sprejeta, podpisana leta 2012. 
Tako je, uganili ste, podpisal jo je takratni 
predsednik Vlade Janez Janša. In ta teza ima še 
en drug problem, služi kot odskočna deska, 
zakaj moramo vlagat v opremo Slovenske 
vojske, pri tem pa prikladno pozablja, da je ta 

vojska in ta oprema organizirana ne defenzivno, 
ampak kot ekspedicijski korpus znotraj zveze 
Nato za izvajanje imperialističnih operacij v tujini. 
Skratka, ta ekspedicijski korpus ni zgrajen za to, 
da bi branil domovino in jo spremenil v 
neosvojljive položaje, ampak za to, da okupira 
nekoga drugega, da se ta nekdo drug iz 
njegovih neosvojljivih položajev brani, in to ne 
zgolj pred svetovnim policajem, pred ameriško 
vojsko, ne, tokrat tudi pred slovensko vojsko, ki 
jo slovenska politika spreminja v podizvajalca 
zveze Nato in ga, prvič v slovenski zgodovini, 
spreminja v okupatorja. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Matjaž Han, pripravi naj se 
Mateja Udovč.  
 Izvolite. 
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Hvala. 

 Po dr. Franju in po Mihi nastopati ni 
najbolj enostavno, ampak si bom vendarle 
skušal izboriti besedo, da se me bodo zapomnil. 
Dragi moji, da vas spomnim, v petek imamo 
interpelacijo proti Karlu Erjavcu. Niti eden na tem 
svetu me ne bo nahecal, da ta zakon s tema 
dvema členoma ni malo namenjen temu, da je 
treba Karla Erjavca malo disciplinirat. Nobeden. 
Ker, če bi nekateri resno mislili, se bi Zakon o 
obrambi, ki terja dve tretjini prisotnih, da ga 
sprejmemo, na drugačen način v Državnem 
zboru vlagal, sprejemal in na drugačen način bi 
o njem govorili. To je ena stvar. Mi imamo samo 
dva člena, ki smo jih odprli v Zakonu o obrambi. 
 Drugo, če bi bili tovariši iz Levice ali pa, 
Franjo je rekel, pubeci dosledni, bi napisali en 
člen v Zakon o obrambi in v tistem členu bi 
napisali: Slovenska vojska ne sme biti 
nameščena izven slovenskih meja. To bi 
napisali. / oglašanje iz dvorane/ Samo malo, to 
bi napisali in bi bili verodostojni, bom tezo naprej 
povedal, zakaj si tako mislim. Drugo, še enkrat 
bom rekel, v petek je interpelacija proti Karlu 
Erjavcu, izredne razmere so že 14 dni v 
Državnem zboru. Komisija za nadzor 
obveščevalnih služb se igra preiskovalko … / 
oglašanje iz dvorane/ Ali me lahko pusti gospod 
Franjo, ki ga jaz neizmerno cenim, ker je 
neizmerno bister fant, ampak moraš biti tiho, 
kadar jaz govorim. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Dr. 

Trček, opozarjam vas na tretji odstavek 75. 
člena, ki določa, da govornika nihče ne moti 
med govorom, zato prosim, da spoštujete 
poslovnik. Hvala lepa. 
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Čas meni teče. Okej, 

malo mi je čas tekel.  
 Govorim o izrednih razmerah v 
KNOVS. Kljuke si podajajo zdaj razni ljudje in 
tako naprej in zdaj je treba seveda Karl Erjavca 
na hitro očrniti, kako je v obrambi narobe in kako 
Karl Erjavec laže in kako se samo nekateri, ki so 
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sicer liberalne stranke, ki se ukvarjajo z 
gospodarstvom in tako naprej, edini pravi in 
poklicani, da govorijo, kaj je prav in kaj narobe. 
In zdaj je seveda treba na nek način zrušiti to 
manjšinsko vlado, eno s šovom v KNOVS, drugi 
s polaganje Zakona o obrambi, ki v osnovi 
vemo, da ni šans, da gre skozi. Ni šans. Tudi, če 
mi vsi podpremo, dragi moji, ne gre skozi.  
 In še nekaj, če bi bili korektni do sebe, 
do svoje politike, bi napisali, da slovenski vojaki 
izven naših meja nimajo kaj delati. Pika. Zakaj, 
Franjo, tako mislim, iskreno? Prej si rekel o črnih 
vrečah. Hvala bogu, hvala bogu, da v vsej 
zgodovini, odkar imamo Slovenijo, ni nihče prišel 
nazaj v črni vreči. Po nekih statistikah, ki jih 
naračunajo v vojski, bi moralo biti že kar nekaj 
mrtvih vojakov. Se pravi, da so naši vojaki dobro 
usposobljeni, da imamo relativno dobro opremo 
v misijah. Hvala bogu, imamo pa tudi nekaj 
sreče in noben ni prišel. Zdaj si pa vi, moji dragi, 
predstavljajte, ko bi mi glasovali na 
preglasovanja, jas sicer še ne vem, na kakšno 
preglasovanje, dvotretjinsko ali navadno večino, 
bi glasovali tule, zdaj pa grejo lahko v misijo. 
Enega bi pripeljali nazaj v vreči, potem bi se pa 
tu v Državnem zboru iskali, kdo je dal tisti glas 
večine, da je šel ta vojak v misijo in da so ga 
nazaj pripeljali v vreči. Jaz si tega, dragi moji, ne 
želim.  
 In zavajate, ko govorite o stroki. Mi smo 
govorili, stroka se vključi takrat, kadar se govori 
o vojaških vajah, ko mi pojma nimamo, kako se 
mora vojak usposabljati. Kadar se govori pa o 
napotitvi vojakov, je pa seveda politični čin, 
takrat se pa moramo politično odločati. In jaz v 
tem Državnem zboru imam vendarle premalo, 
premalo ne samo znanja, premalo vseh 
informacij, da bom lahko na neko navadno 
večino pritisnil glas, da bo šel naš vojak v misijo. 
Se pravi, tajming mi je jasen, zakaj je Zakon o 
obrambi.  
 Drugo. Miha je rekel: Naši ljudje nimajo 
pojma o agendah, kaj je vojska, kaj gre ven. 
Naši ljudje še kako dobro vejo, kaj je mir. In mi 
imamo tudi zaradi tega, ker smo v Natu, tudi 
zaradi tega, ker tako delamo, imamo v tej državi 
mir, ki se ga premalokrat zavemo.  
 Matej je rekel: Premajhni smo, kaj nam 
nuca, brez veze, da hodimo ven. Ja zato, ker 
grejo nekateri naši vojaki, ki svoja življenja 
tvegajo in grejo ven, tudi mi v tej Sloveniji bolj 
mirno živimo, dragi moji. Pa če gresta dva, 
poskrbita skoraj za dva milijona ljudi. Moram 
reči, da sem včasih res razočaran, da se tukaj 
sploh na nek ideološki način pogovarjamo. Tudi 
če je v koalicijski, zdaj bom pa jaz govoril kot 
Matjaž Han, tudi če je v koalicijski 100-krat 
napisano, jaz tega nikdar ne bom podprl. 100-
krat je lahko napisano. Ne bom podprl. Jaz ne. 
Tega ne. Te zgodbe ne. Sicer pa vi koalicijske 
pogodbe sploh podpisali niste.  
 Moram eno stvar reči, z velikim 
veseljem ali pa brez kančka slabe vesti bom 
danes glasoval proti, ker mi je zelo jasno, tako 
dolgo sem v politiki, zakaj je ta zakon dva dni 

pred interpelacijo na Državnem zboru, in upam, 
da ima Karl dosti to kožo, da bo tudi to preživel. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Najprej ima besedo predlagatelj Matej 
T. Vatovec. / oglašanje iz dvorane/ 
 Izvolite. Proceduralno. 
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Z velikim 

spoštovanjem, podpredsednik, ampak zdaj so 
vas pa že dvakrat na finto vrgli. Naj se odločijo. 
Repliko, če se enkrat zadere, da je replika, je 
replika prej, pred predlagateljem. Tako da 
morate dati najprej repliko, da bo potem lahko 
predlagatelj popravljal.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. Se opravičujem.  
 Imamo dve repliki. Najprej dr. Trček.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 Ni lepo, kot bi ti rekel, jabolka pa 
hruške mešati skupaj. Prvič sem zelo jasno 
povedal, da iz ustave izhaja, da bi to moralo biti 
tako urejeno. Ustave nisem pisal jaz.   
 Drugič, Karl Erjavec ti žegna in ti ruši, 
podobno kot Veber, tvoji prijatelji iz energetskih 
skupnih rabot, SDS, ker je to njihova, ne vem, 
teatralnost, ki se jo vsakič gredo, tudi zaradi 
politične prestreljenosti Slovenske vojske 
nimamo Slovenske vojsko urejeno tako, kot bi jo 
morali imeti urejeno. Žal se je pa že zgodilo, da 
je nekdo prišel v vreči z neke misije, ker je delal 
samomor, ampak ne bi o tem … Je tudi 
povezano s stanjem v Slovenski vojski, verjetno. 
Mi se zgolj hočemo resno pogovarjati o teh 
zadevah, mi niti Karla Erjavca omenjali nismo, 
pa kot izkušenj politik veš, da bi se to lahko tudi 
ustavilo na odboru, pa se ni. Navsezadnje imate 
tudi Židana, ki ima kar nekaj diskrecijske 
svobode, kako časovno nekaj umeščati. Lahko ti 
zdaj rečem, to smo naredili zato, da lahko Han 
napada Levico. Veš, tako. Dobro jutro, ajde.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod Kordiš, replika.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
 Ja imam repliko zaradi tega, ker se 
očitno nismo v redu razumeli. Zdaj namerno, 
nenamerno, to ne bom špekuliral. Prvič, v Levici 
načeloma ne nasprotujemo tistim napotitvah v 
tujino, ki so zgrajene znotraj Organizacije 
združenih narodov in imajo blagoslov 
Organizacije združenih narodov. Pač na načelni 
ravni so to določene napotitve, o katerih smo se 
pripravljeni pogovarjati in smo jih pripravljeni 
sprejeti. Tako da ves ta retorični vložek o tem, 
kako bi morali drugače napisati ta naš zakon, 
Matjaž, sorry, ne pije vode.  
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 Druga stvar, kar se tiče gospoda 
Erjavca. Res, kakor je tovariš Franjo rekel, mi 
gospoda Erjavca sploh nismo na nobeni točki 
omenjali. Če ga pa zdaj na to provokacijo 
moram omeniti, pa naj rečem naslednje. Gospod 
Erjavec je politični survivor. Je pragmatik in v 
osnovi, če želimo od gospoda Erjavca, da naredi 
pravo stvar, moramo zgolj poskrbeti, da bo 
dovolj močno pihalo iz leve, ne iz desne, pa se 
bo zgodilo tisto, kar mislim, da se mora.  
 Nasploh, za zaključek, je po mojem iz 
te zadnje razprave precej evidentno to, kar sem 
že v svoji prvi intervenciji izpostavil, da SD 
precej dvolično v resnici po tiho podpira ameriški 
imperializem, podpira interese zveze Nato, samo 
za razliko od, recimo, SDS, ki to pove naglas, 
SD poskuša oprati svoje roke in svoj obraz pred 
slovensko javnostjo z raznimi retoričnimi 
piruetami. Ker nihče, ki ne podpira ameriškega 
imperializma, ne more z resnim obrazom stopiti 
pred kamere in zatrditi, da je Nato organizacija, 
ki zagotavlja mir. Mislim, če kaj, je ravno zveza 
Nato agresivna organizacija in največja grožnja 
svetovnemu miru v temu trenutku, meče bombe 
po celem svetu. To ni organizacija, ki dela za 
mir. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Postopkovno gospod Matjaž Nemec.  
 Izvolite.  
 
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Spoštovani 

podpredsednik, jaz bi vas samo prosil, če 
opozorite konkretno gospoda Kordiša na 
njegove demagogije in laži. Gospod Kordiš, 
omenjate temo, da če dobi misija suport 
Združenih narodov, Evropske unije, če sem prav 
razumel, potem je tudi Levica za to. Poskrbite za 
to, da po SD pljuvate, se opravičujem izrazu, 
ampak vam povem samo dva primera. V Maliju 
je zgodba Evropskega unije in v Libanonu je 
zgodba Združenih narodov oziroma Generalni 
sekretariat Združenih narodov.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Prosim, postopkovni predlog.  
 
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Postopkovni predlog 

je, da prosim gospoda Kordiša, da ne laže in ne 
omadežuje kolegov iz Socialnih demokratov. Jaz 
prosim tovarišijo iz Levice, naj se raje 
osredotočijo nase, na svoj zakon in naj Socialne 
demokrate pusti pri miru, kajti mi smo del vladne 
koalicije, želimo pomagati in delati, medtem ko vi 
pa, izven koalicije, samo kritizirate in nič ne 
delate. Hvala lepa. / oglašanje iz dvorane/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Ja, 

gospod Kordiš, postopkovni. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Predsedujoči, tole 

je bila zloraba postopkovnega za vsebinsko 
intervencijo, ki v resnici niti ni bila korektna. Jaz 
nisem rekel, da kategorično podpiramo vse 

misije, ki se dogajajo z blagoslovom 
Organizacije združenih narodov, povedal pa 
sem, da je to nek pogoj, pod katerim smo se 
pripravljeni pogovarjati o temu, da pripadnike in 
pripadnice Slovenske vojske pošljemo na misije 
izven Slovenskih meja. In, pač, kolega Matjaž tu 
zavaja v še enem poskusu esdejevskega pranja 
rok in kazanja s prstom in preusmerjanja 
pozornosti stran od tega, da v resnici podpirajo 
zvezo Nato. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Ja, 

gospod Kordiš, jaz mislim, da to ni postopkovni 
predlog. Opozoril bi vas, da ne kažete eden na 
drugega, ko pride do raznega slabega 
razumevanja.  
 Ali bo predlagatelj govoril ali repliko. In 
bom upošteval samo, gospod Matej Vatovec, ko 
bom videl vašo roko kot predlagatelja, ne to, kar 
mi vaši kolegi od zadaj kažejo z rokami. Hvala 
lepa.  
 Besedo ima Mateja Udovč, pripravi naj 
se Franc Jurša.  
 Izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa, 

predsedujoči, za besedo.  
 Ko danes poslušam razpravo mojih 
predhodnikov o črnih vrečah, resnično ne vem, 
kako naj si to razlagam glede predlagane 
dopolnitve zakona. Zato se bom sama rajši 
vrnila k dopolnitvi zakona, ki jo danes 
obravnavamo, dopolnitev Zakona o obrambi. Z 
njim želi Levica doseči preglednost in 
demokratičnost odločitev o napotitvi enot 
Slovenske vojske na vojaške operacije v tujino 
in njihovega vključevanja v večnacionalne enote 
in aktivnosti Nato pakta. Predlog Levice je, da 
mora Vlada pridobiti soglasje Državnega zbora k 
splošni … 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Lepo prosim, da spoštujete poslovnik, da se 
govornika ne moti. Hvala lepa.  
 Izvolite, gospa Mateja. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Predlog Levice je, 

da mora Vlada pridobiti soglasje Državnega 
zbora k splošnim planskim aktom na tem 
področju in k predlogom za napotitve enot 
Slovenske vojske za vse nove mednarodne 
operacije. Veljavna zakonodaje omogoča Vladi, 
da na podlagi strokovnih kriterijev in 
mednarodnih zavez sama sprejme odločitve o 
napotitvi Slovenske vojske v mednarodne misije. 
Osebno menim, da je to tudi funkcija izvršilne 
veje oblasti. /oglašanje iz dvorane/ Če se že 
pogojno strinjam … 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Trenutek. Lepo vas prosim, da spoštujete 
poslovnik. Ja, lepo vas prosim, da spoštujete 
poslovnik, če ne, bom prekinil sejo. Če se imate 
kaj za dogovorit, pojdite ven in naj govornika 
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nihče ne moti, ko govori. Hvala lepa in se 
opravičujem.  
 Izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala, 

predsedujoči.  
 Pa se bom ponovila, da osebno menim, 
da je to tudi funkcija izvršilne veje oblasti, da o 
tem odloča. Če se že pogojno strinjam s 
preglednostjo, potem bi zadostovalo, da Vlada 
samo seznani Državni zbor o napotitvi enot 
Slovenske vojske na vojaške operacije v tujino. 
Se pa nikakor ne morem strinjati z 
demokratičnostjo odločitve o napotitvi. 
Ponavljam, te odločitve so v domeni izvršilne 
veje oblasti, pristojnega ministrstva in strokovnih 
služb, ki morajo prevzeti tudi vse oblike 
odgovornosti za svoje odločitve in posledice.  
 Se pa sprašujem, če bi bil danes 
predlog zakona sprejet, kdo bi odgovarjal za 
posledice napačne demokratične odločitve. 
Odgovor je preprost. Tisti, ki je odločitev tudi 
sprejel oziroma tisti, ki jo je s soglasjem tudi 
potrdil. Z demokratičnim odločanjem in 
odgovornostjo v Državnem zboru pa nam je 
vsem poznano, kako dejansko to deluje. Drugo 
vprašanje pa je, kako je z operativnostjo teh 
odločitev v nujnih primerih. To sta le dve 
vprašanji, ki sta se mi postavili. Verjemite pa mi, 
da če se poglobimo, bi se nam jih odprlo še 
veliko veliko več.  Skratka, prepričana sem, da je 
to področje državotvornega ministrstva tako 
pomembno, da morajo v tem primeru 
prevladovati strokovne odločitve. Mi v Državnem 
zboru pa imamo nalogo, da preko vseh 
nadzornih mehanizmov, od odborov, do komisij, 
v končni fazi tudi preko poslanskih vprašanj, 
spremljamo, nadziramo in usmerjamo delo 
resornega ministrstva. Sama se zavzemam za 
racionalen, učinkovit in pravočasen odziv na vse 
grožnje v naši soseščini in v svetu, seveda pa 
moramo pri temu upoštevati vse razpoložljive 
resurse. Slovenijo moramo še naprej ohranjati 
kot eno izmed najbolj varnih držav na svetu. Na 
področju urejanja razmer v Slovenski vojski in 
tematiki, ki jo ureja Zakon o obrambi, je trenutno 
še veliko več in bolj perečih vprašanj, kot pa so 
obravnavana soglasja, vse od opreme in 
zagotavljanja ustreznih kadrov, plačnega 
sistema, nagrajevanj, napredovanj. Zato 
predlagam, da obrambno ministrstvo pripravi 
celovite sistemske rešitve in spremembe v 
okviru Zakona o obrambi. To bo tudi priložnost, 
da se opravi širša razprava o spremembah, ki jih 
danes obravnavamo in jih je predlagala Levica. 
Ker pa se vedno zavzemam za celovite 
sistemske rešitve, predloga zakona tokrat ne 
bom podprla. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Dr. Trček ima repliko. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Ja, hvala.  

 Čisto za uvod. Neka beseda, ki jo 
najtežje slišim v Sloveniji po štiriletnem mandatu 
Cerarjeve vlade, je, bomo poiskali sistemske 
rešitve. Se mi želodec obrača. 
 Drugo, gospa iz SMC, če bi se 
poslušali, vi ste proti demokratičnosti. Vi imate 
težave s tem.  
 Tretjič, še enkrat bom prebral. 12. člen 
Ustave Republike Slovenije v svoji drugi alineji 
pravi: »Izvajanje obrambe nadzoruje Državni 
zbor.« Da to ni urejeno tako, kot je v 17 
preostalih članicah EU, je eklatantna kršitev 
Ustave Republike Slovenije. Ena, dva, tri, štiri 
besede, prosta poved, ki je verjetno razumljiva 
otroku v prvi triadi VVZ. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Franc Jurša, pripravi naj se 
Maša Kociper. 
 Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala lepa. 

 Ja, kar nekaj zadev je bilo slišati danes 
v dvorani. Nekaj z desne, nekaj z leve, nekaj 
tudi medsebojnih trenj med skrajno levico in 
levopolitično usmerjeno stranko. 
 Zdaj pa moramo še mi seveda tudi 
nekaj povedati. V končni konsekvenci bi rad 
opozoril na eno zadevo. Namreč, nikjer nismo 
rekli in napisali, da ne bomo zadeve obravnavali 
oziroma da ne bo zadeva tekla skupaj s 
Predlogom resolucije o strategiji nacionalne 
varnosti Republike Slovenije, ker bomo dejansko 
to obravnavali in želimo dodati tudi to tematiko. 
Nobena koalicijska stranka ni drugače 
prezentirala te zadeve. Temeljito sem poslušal in 
to se pravi, če bo stroka, politika in tako dalje na 
tem zboru ugotovila, da je ta rešitev boljša od 
rešitve, ki smo jo imeli do sedaj, bomo to tudi, 
jaz mislim, v bodočnosti sprejeli. Ampak želim 
vas pa vseeno na nekaj opozoriti. Dvofazni 
postopek smo mi že imeli in ta dvofazni 
postopek je narekovala in narekuje Strategija 
sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih 
operacijah in misijah. Vlada je vedno dala v 
Državni zbor, da smo o tej zadevi obravnavali na 
Državnem zboru. Moj spomin seže namreč v tri 
mandate Odbora za obrambo in verjetno se 
nekaterih stvari spominjam. Zdaj tople vode 
nismo odkrili s tem, da smo rekli, da to 
prenesimo na Državni zbor. Je pa res, če bi jaz 
bil predstavnik izvršne oblasti, bi rekel, ja z 
veseljem odločajte kar vi o tem, mi niti ne bomo 
odločali in vi prevzemite tudi odgovornost. In 
kakšna bo to kolektivna odgovornost 90 
poslancev, se sprašujem. Ni rečeno, da ne bo 
odgovornosti, ampak prevzeti bomo morali to 
odgovornost, če se nam tisto zgodi, kar si ne 
želimo in kar se nam do sedaj tudi ni zgodilo.  
 O imperialističnih silah, dragi moji, če 
se je preko 60 % Slovencev odločilo na 
referendumu, da bomo šli v Nato, in da smo ga 
potem izglasovali s 66 %. To je neka zaveza. In 
politika nima danes pravice, da razpravlja 
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drugače kot tako, kot je takrat bilo tudi 
dogovorjeno oziroma sprejeto na referendumu. 
če želimo drugačno rešitev, dajmo zadevo na 
referendum in potem bomo imeli osnove o tem, 
da drugače razmišljamo. Največje bogastvo, ki 
ga imamo, je varnost. Če ni varnosti, ni drugih 
družbenih dobrih. In kaj ti pomaga, da imaš neko 
dobrino, da imaš denar, da imaš zlato, da imaš 
obilo hrane, če nimaš varnosti, da teh dobrin niti 
ne moreš uživati. In to je ključno vprašanje. Za 
varnost je treba nekaj tudi riskirati in če smo v 
neki združbi, da nam to varnost daje, potem smo 
mi dolžni tudi nekaj vrniti za to. In jaz mislim, da 
sem s preprostimi besedami povedal to, kar me 
je dejansko na nek način obremenjevalo, in sem 
želel pri tej temi tudi stvar povedati. Mislim, da 
ste me vi vsi tukaj, ker sem govoril enostavno in 
preprosto, kar drugače niti ne znam, in tudi 
ostali, ki so me mogoče poslušali ali pa gledali 
preko televizije, da so razumeli, kaj sem hotel s 
tem povedati.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Seznam prijavljenih se krči, besedo ima 
Samo Bevk. Pripravi naj se mag. Andrej Rajh, 
zadnji prijavljen je Brane Golubović.   
 Izvolite, gospod Bevk.  
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Očitno je ta problematika v različnih 
državah različno urejena. Nekje je to pristojnost 
nacionalnih parlamentov, drugje je to pristojnost 
nacionalnih vlad. Očitati Vladi Republike 
Slovenije, da nima mandata, da bi o tem 
odločala, ni korektno. Vlada ni neka tajna loža, 
ki bi jo obvladovale neznane sile nekje iz ozadja. 
Vlado smo imenovali mi tukaj v Državnem zboru 
Republike Slovenije. Mandat ji je podelil Državni 
zbor, se pravi najvišje zakonodajno telo v državi, 
tudi v procesu samega odločanja o sodelovanju 
v mednarodnih operacijah in misijah Vlada 
sodeluje z Državnim zborom. Vedno doslej je 
Vlada pripravila gradivo in ga posredovala 
matičnima odboroma, Odboru za zunanjo 
politiko in Odboru za obrambo, ter ju seznanjala 
z namerami o sodelovanju Slovenske vojske v 
mednarodnih operacijah in misijah. Seveda je na 
koncu upoštevala tudi mnenje obeh delovnih 
teles Državnega zbora iz pristojnosti zunanje 
politike in nacionalne varnosti in obrambe. Se 
pravi, nekje odločajo v parlamentih, nekje 
odločajo v vladah, najbrž pa se povsod 
posvetujejo tudi s parlamentom.  
 Leta 2003 se spominjamo invazije na 
Irak. Ameriško vojaško posredovanje v Iraku je 
takrat zvezo Nato zelo razdelilo, saj večina 
evropskih držav, na čelu s Francijo in Nemčijo, 
intervencije ni podprla. Pametna odločitev se ne 
ocenjuje glede na to, ali je bila sprejeta na vladi 
ali v parlamentu. O tem, da Francija in Nemčija 
nista sodelovali v intervenciji v Iraku, je bilo 
sprejeto v primeru Nemčije v parlamentu, v 
primeru Francije na vladi. Se pravi, enaka 

odločitev v dveh različnih organih, in to so bile 
povsem legitimne odločitve. Tako sta državi, ki 
imata različno urejeno pristojnost glede 
napotovanja svojih sil v mednarodne operacije in 
misije, sprejeli enako odločitev. 
 V tem trenutku lahko rečem, kot sem 
povedal v imenu Poslanske skupine Socialnih 
demokratov, da ne bomo podprli tega zakona. 
Ker pa sta tako Levica kot Slovenska 
demokratska stranka na Odboru za obrambo 
predlagali, da se o resoluciji o strategiji 
nacionalne varnosti opravi javna predstavitev 
mnenj, ki jo bomo imeli v Državnem zboru prav v 
tej dvorani najbrž v začetku julija, če mi bosta 
obe predlagateljici seveda postavili in poslali na 
Odbor za obrambo vprašanja za javno 
predstavitev mnenj, da bi o tej problematiki 
napotovanja v mednarodne operacije in v 
mednarodne misije razpravljale tudi na nivoju 
zainteresirane strokovne javnosti, čemur je 
namenjena javna predstavitev mnenj, tako da bo 
priložnost za to razpravo tudi v začetku julija v 
Državnem zboru. Potem se bomo lahko odločali 
tudi kako drugače. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Dr. Trček, replika. Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Cenim 

umirjenost kolega Bevka, tudi če se ne strinjava. 
Žal se moram oglasit. Mi imamo že drugo Vlado, 
ki je brez magnetograma. Zaradi tistih nekih 
zgodb okrog takratne kandidature evropske 
komisarke, kar je nedopustno, tudi srednjeročno 
za neke bodoče zgodovinarje, ki se bodo 
ukvarjali z razvojem naše demokracije. Skratka, 
žal, kolega Bevk, naša vlada je napol skrivna, 
tajna družba. In si tudi želim, kolega Han, ker vi 
ste v koaliciji, da bi vsaj dosegel to, da bi Vlada 
imela v kratkem magnetogram. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Izgleda, da je razprava povzročila, da 
se je seznam bistveno spremenil, tako da 
prehajamo v sklepni del splošne razprave, v 
katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in 
predstavnik predlagatelja. Besedo ima 
predstavnik predlagatelja. 
 Izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Ja, okej, glede na / smeh/ glede na celotno 
situacijo seveda obstaja absurdno, absurdno je 
tudi to, minister, da ne želite niti v sklepnem delu 
te debate vsaj povedat, da se ne strinjate, še 
enkrat, ali pa mogoče, glede na trenutno debato, 
kakšen argument več. Ne vem, nekam molčeči 
ste danes, ni to v vaši naravi, tako da me 
preseneča. 
 Tisto, kar pa bi moral biti ključ današnje 
razprave, je v bistvu, da smo proti zaključku 
razprave vedno bolj to videli po eni strani status 
Državnega zbora. Kolegica iz SMC je rekla, da v 
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bistvu je Vlada tista, ki bi morala imeti vse 
pristojnosti in da smo v Državnem zboru za to, 
da postavljamo vprašanja ministrom in 
ministricam. Mislim, da je to zelo tvegana in 
nevarna pot. Je pa res, da se je status 
Državnega zbora v zadnjem mandatu, verjetno 
se je tudi že prej, začel zelo degradirati. In to, da 
sami sebi jemljemo določene pristojnosti tudi v 
raznih KPK primerih ali pa kaj podobnega, je 
zelo nevarno za pot demokracije v tej državi. To 
je ena stvar. 
 Druga, ključna ali osiščna točka, ki bi 
morala biti predmet današnje razprave, je pa 
neka stopnja demokratičnosti. Zdaj je Franc 
povlekel na dan še zgodbo o tem, da še vedno 
nimamo magnetogramov Vlade. Vlada je izrazito 
nedemokratičen organ oziroma netransparenten 
organ. Tam se za zaprtimi vrati odloča o resnih 
zadevah in gotovo je napotitev vojakov na neko 
tuje ozemlje, mislim da, eno od pomembnejših, 
glede na to, da, če citiram, gre za »državotvorno 
področje v tej državi«. Državni zbor bi 
pravzaprav moral bit bolj udeležen v teh 
postopkih. Nenazadnje ima večjo legitimnost, saj 
je neposredno izvoljen na volitvah, da bi o tem 
odločal. Ne glede na to, kot je rekel prej Matjaž, 
da bi morali sprejemati odločitve tudi o tem, ali 
se mogoče kdo ne bo več vrnil od koderkoli, 
ampak mislim, da bi ta pritisk tudi na poslance 
verjetno povzročil tisto, kar je bilo nekje na 
začetku rečeno, se pravi, da bi morali o takšnih 
stvareh razmišljati bolj trezno in bolj razumno, 
kar se seveda zdaj ne dogaja.  
 Govora je bilo o stroki. Mislim, da pride 
vsako gradivo tako ali drugače delno opremljeno 
s strani stroke v ta Državni zbor. Ne 
predstavljam si, da bi Vlada pošiljala neko 
napotitev na misije v tujini na podlagi nekih 
pavšalih ocen ali česarkoli, ampak verjetno bi to 
prišlo kot vsakršno drugo vladno gradivo z 
nekimi ocenami, stališči, mnenji itd., kar je v 
osnovi neka podlaga za kakršnokoli odločanje. 
Saj mislim, da tudi zakoni niso čisto vsi napisani 
kar tako čez palec, razen kakšnih tobačnih pa 
podobnih, ki so bolj kot ne lobistični, ampak 
pustimo zdaj to ob strani. Tisto, kar pride na 
koncu, in to je odločitev, je pa v vsakem primeru 
politično dejanje. Se je tudi že za kakšen vladni 
zakon zgodilo, da ga Državni zbor ni sprejel. Te 
odločitve so vedno politične in ne morejo biti 
drugače kot politične. Tudi danes bomo 
glasovali o neki odločitvi, ki nima prav veliko 
veze z neko strokovno javnostjo ali pa z nekimi 
strokovnimi argumenti, ampak je politična 
odločitev.  
 Ali bo Državni zbor tisti, ki bo imel 
pristojnost, da napotuje vojake, je politična 
odločite. Politična odločitev, ki ste jo v koaliciji 
zapisali tudi v koalicijski sporazum. Takrat v tisti 
sobi so bili pogajalci tako SD, tako Desusa, tako 
LMŠ, tako SAB in smo bili prisotni tudi mi, ko 
smo se pogovarjali o tem, ali bi sodelovali ali pa 
dali podpis pod to koalicijsko pogodbo. Pa 
takrat, recimo, mislim, da je bil dr. Pikalo, ni 
rekel, ja, ja, mi smo absolutno proti temu, da bi 

to počeli. Tako,, da gre tudi za zavezo političnih 
strank, ki tvorijo trenutno vladno koalicijo k temu, 
da se to vprašanje reši na tak način. Se pravi 
tako, da se, tako kot je bila zapisana novela v 
prejšnjem mandatu, pristojnost jasno poda 
oziroma prenese iz Vlade na Državni zbor. In kot 
rečeno, tukaj je nenazadnje tudi ustava tista, ki 
na nek način narekuje ali pa usmerja v to smer. 
In pravzaprav gre tudi za to, koliko resno se misli 
stvari, ki se jih zapiše. Če je bilo to v koalicijsko 
pogodbo dodano zato, ker je to mogoče 
navzven izgledalo všečno, ali pa zato, ker se je 
razumelo, da bo to kakorkoli olajšalo kakšno 
drugo odločitev, je potem to, in to sem že danes 
izpostavil, dajanju obljub ali pa zavez s figo v 
žepu. In tisto, kar je ključno, še enkrat, je to, da 
bi s takšnim postopkom javnosti, predvsem 
prebivalkam in prebivalcem dali možnost, da so 
seznanjeni vnaprej oziroma preden se odločitev 
zgodi z nameni, ki jih ima Slovenska vojska, 
Ministrstvo za obrambo ali kdorkoli, s tem 
kakšne so zahteve, zaveze, pričakovanja, 
predvsem zveze Nato. Matjaž je prej rekel, da bi 
morali zapisati, da nimajo naši vojaki kaj iskati v 
tujini. S tem se ne strinjamo v Levici. Imamo 
misije Organizacije združenih narodov, ki so 
bistveno bolj koristne od teh Natovih ekspedicij, 
so dejansko miroljubne ali humanitarne. Tam je 
prav, da sodelujemo. Pri določenih intervencijah, 
kot smo jih tudi videli pred kratkim, kjer gre 
recimo za francoske interese v neki regiji, za 
britanske, ameriške ali pa katere druge, mislim 
pa, da tukaj noben pri zdravi pameti ne bi mogel 
podleči nobeni argumentaciji.  
 Mislim, da gre tukaj za nek javni 
interes, za neko ključno vprašanje, ali ima 
javnost pravico izvedeti, kam želi država pošiljati 
svoje vojake. In na koncu bi se morala tudi 
odločitev ali pa politična ocena opirati na to 
vprašanje. Mi smo to predlagali, mislim, da ne 
preuranjeno. Kot rečeno, noben od trenutnih 
dokumentov ni predvideval neke široke razprave 
o tem, tudi Resolucija o strategiji nacionalne 
varnosti je bila že krepko v postopku, preden je 
bila na predlog SDS izglasovana javna 
predstavitev mnenj. Tako da je tudi tukaj bolj kot 
ne neko iskanje razlogov, zakaj ne podpreti tega 
zakona oziroma začetka tega postopka in zakaj 
se sploh ne pogovarjati o teh vprašanjih. Ampak 
okej, to smo že videli. Zaveze so bile, ali pa 
neka načelna stališča so bila podana, ampak 
zelo hitro se požrejo ali pozabijo. Skratka, mi 
vztrajamo, da je to dobra rešitev. Vztrajamo pri 
tem, da s tem, ko so se ljudje odločili, da 
vstopimo v Nato, to še ni bila bianco menica za 
to, da lahko Nato diktira karkoli in da moramo mi 
temu slediti. Vztrajamo pri tem, da je to politična 
odločitev, ki je predvsem odločitev v korist 
državljank in državljanov. 
 Mi bomo seveda ta zakon podprli, vi pa 
imate še približno pol ure, da o tem premislite.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
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 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas določen za 
razpravo še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes. 
Če želita razpravljati tudi predstavnik 
predlagatelja dr. Matej T. Vatovec ter 
predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s 
pritiskom tiške za vklop mikrofona. V tem 
primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer 
najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik 
predlagatelja. 
 Prosim za prijavo. Hvala lepa. Vsak ima 
na voljo 5 minut. Prvi je dr. Franc Trček. 
 Izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. 
 Saj če bi se poslušali, zlasti stara in 
nova levica, onkraj tega, kdo bo po kom scal, 
kolega Matjaž, bi ugotovili, zakaj ima 17 držav to 
urejeno tako, kot mi predlagamo. In najbolj lepo 
je to v bistvu obrazložil Matjaž, da ga ne bom 
vedno kritiziral. Seveda tudi zaradi enega strahu 
njihovih parlamentov. Odločati o tem, koga 
pošljem na neko misijo, ker je vedno seveda 
nevarnost, da ne prideš nazaj živ ali vsaj v 
nekem invalidnem položaju, če na kakšno mino 
zapelješ z ne ravno dobrim oshkoshem, če 
odkrito lahko povem informacije, ki jih imam o 
testiranju le-tega. Tudi zaradi tega je to urejeno. 
In seveda, če se ta pomembna politična 
odločitev, kar vedno je napotitev lastne vojske v 
tujino, prenese na parlament, je to neka malo 
drugačna in bolj resna debata. Ker ministri so 
bolj minljiva pojava oziroma saj so bili – Karl 
Erjavec je tu izjema – kot pa poslanke in 
poslanci nekih resnih parlamentov. Strokovnjaki 
tudi nekam gredo in lahko rečejo, da niso imeli 
dovolj strokovnih podlag, da jim, ne vem, Sova 
ni dala ustreznih ali pa Intel ali pa v bistvu 
vojaška varnostna. In tudi zaradi tega je to tako 
urejeno v resnih državah, ki mislijo same sebe. 
Prvič. Drugič, potem pa dajmo to drugo alinejo 
124. člena črtati iz Ustave. Ker še enkrat 
ponavljam: je protiustavno. Tretjič, imamo drugo 
vlado, ki je še vedno brez magnetograma. 
Skratka, niti za nazaj ne bomo mogli preverjati, 
za razliko od kakšnih angleških, francoskih še 
kakšnih vlad, kar je kolega Bevk lepo omenil, 
zakaj in kako so se oni odločili. A veste, jaz ne 
vem, berem biografijo Kissingerja, biografijo, ki 
jo je napisal šef analitike francoskega zunanjega 
ministrstva o Zbigniewu Brzezinskem, ravno 
zaradi tega, ker so taki magnetogrami, 
dandanes lahko zelo jasno berem, kakšne 
probleme so imeli v Vietnamu pa kako se je šel 
Kissinger tajno pogajati v Pariz, gor in dol. 
Mislim, po že skoraj 30 letih je že skrajni čas, da 
se mi nehamo zajebavati. Ali se gremo resno 
državo ali se boste šli takšna kupčkanja še malo 
naprej? In tu je razlika, dajmo odkrito, med 
Levico in staro politiko. V prejšnjem mandatu je 
na nas bevskal SDS po nalogi. Jaz sem moral 
pitbula nazaj izigravati. Očitno v tem mandatu bo 

bevskal SD. Prvo polovico tega meseca sem bil 
v glavnem po tujini, Evropa je na nekem robu 
normalnosti ali nenormalnosti. Če bi kaj morala 
biti odgovornost stare in nove levice, če čez to 
našo desnico že dvignemo roke, je, ne da 
lulamo eni po drugem, da bom malo bolj vljuden, 
ampak da gremo v ena sodelovanja, kar počnejo 
neke bolj normalne dandanes evropske države – 
to leti predvsem na tebe, Matjaž, in tvoje. To je 
naša odgovornost. Vsi tako radi govorite o 
varnosti – Sloveniji je najbolj nevarna slovenska 
politika, že ves čas. In to je zgodba. / oglašanje 
iz dvorane/ Mi smo pa prišli, seveda, mi pa neke 
teme odpiramo, ki vam ne odgovarjajo, kar ste 
se malo uhljebili, kot bi rekli v jeziku moje 
matere, v neka stanja, v katerem ste, in bi radi 
do penzije tu sedeli in vam vsaka sprememb 
škodi. Pa več kot polovica tega, kar mi 
predlagamo, v bistvu predlaga Merklova v 
Nemčiji. Esdeesovci se hvalijo, kako osebno 
Kurza poznajo določeni v Avstriji, berem to čtivo, 
pa tam se noben ne dere, jejhata, radikalno 
levičarsko, konec sveta, ne vem, Ljubljanica bo 
začela gor teči in tako naprej. Dajte se malo 
zresniti. Mislim predobro plačo dobivate za 
takšna počez pingpongiranja. Hvala za besedo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Primož Siter.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa, 

predsedujoči.  
 Samo en tak, kot bi rekli na oni strani 
luže, recap tega, kar sem jaz slišal v tem 
pingpongu. Rad bi se obrnil na par izjav, ki sem 
jih slišal in so me res zmotile, pa do Matjaža še 
pridem.  
 Najprej kolega Jurša, šlo je za eno tako 
dimno zaveso. Mi se danes ne pogovarjamo, 
članstvu v Natu da ali članstvo v Nato ne. Mi se 
ne pogovarjamo o tem, ali je bil referendum o 
članstvu v Natu, koliko je bil zastopan ali je 
sedaj kredibilen ali ne, ali ga mi zavračamo ali 
ne. Danes govorimo o neki drugi stvari. Tudi če 
ostanemo v zvezi Nato, kako premišljeno in 
aktivno sodelovati v naši politiki in načinu 
sodelovanja v zvezi Nato, če že moramo s tem 
hudičem operirati.  
 In potem, malo me je zmotilo, kolega 
Han, poslanec ima premalo znanja, da sprejme 
svojo odločitev. Seveda, saj nismo vsi 
profesionalci na vseh področjih, ampak saj 
imamo strokovne sodelavce. Niti ti niti jaz nisva 
na vseh področjih, ki jih pokrivava, strokovnjaka. 
Ali naju to odvrne od odgovornosti, da 
sprejmeva odločitev na mestu, na katerega so 
naju postavili tvoji, moji volivci?  
 In potem druga, še bolj boleča, tudi če 
je v koalicijski pogodbi nekaj zapisano, tega ne 
bom podprl. / oglašanje iz dvorane/ Ja, kaj pa 
lahko, mislim, kaj pa potem? Kaj v koalicijski 
pogodbi pa je, za kar lahko rečemo, da vam 
zaupamo? Zadnjič je minister za kulturo … / 
oglašanje iz dvorane/ Dovoli mi, da zaključim. 
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Zadnjič je minister za kulturo na nacionalni 
televiziji rekel, okej, sprejeli bomo, rešili bomo 
kulturni evro, kar je tudi ena od zavez iz 
koalicijske pogodbe. In jaz sem bil navdušen. Ali 
lahko sedaj temu verjamem ali rečem, okej, še 
ena figa v žepu?  
 Kolega Lenart, pomembno je, kaj si pri 
celi stvari mislijo slovenski vojaki. Ja, zato jim 
damo kot državljanom možnost, da sodelujejo 
tudi v tem procesu odločanja preko svojih 
predstavnikov v Državnem zboru. To je bistveno 
širše kot upanje, da bo prava rešitev sprejeta za 
zaprtimi vrati med nekimi 20 ljudmi, ki se lahko 
drug z drugim vse dogovorijo.  
 In potem za zaključek, kolega Bevk, o 
Franciji in Nemčiji, ki sta na različne načine 
sprejeli odločitev svoje intervencije v Iraku, 
Francija preko svoje vlade, Nemčija pa preko 
parlamenta. Ja, ampak obe sta sprejeli 
odločitev, da tam ne sodelujeta, kar je podatek, 
ki je bistvenega pomena. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Samo Bevk.  
 Izvolite.  
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Jaz sem se prijavil zgolj preventivno, če 
bi z leve strani letele kakšne nespodobne 
besede na Poslansko skupino Socialnih 
demokratov. Ampak tokrat tega ni bilo. Ravno to 
sem vam hotel povedati, kolega Siter, da 
odločitev, sprejeta ena v parlamentu, ena na 
vladi. in to ista, ravno to sem hotel povedati, da 
pametne odločitve se ne ocenjujejo na podlagi 
tega, ali je sprejeta odločitev v državnem zboru 
ali je sprejeta odločitev na vladi. Tudi mi bomo 
lahko kdaj sprejeli tako odločitev in ne bomo šli 
na neko mednarodno misijo ali pa operacijo.  
 Ker se je danes veliko govorilo tudi o 
zvezi Nato kot neki imperialistični in zločinski 
organizaciji, ki je veliko nejevolje naredila 
povsod po svetu, bi rad delil z vami en spomin 
izpred 16 let. Leta 2003, dobrih 10 dni pred 
referendumom o vstopu v zvezo Nato, je bil v 
salonu sestanek Odbora za obrambo in Odbora 
za zunanjo politiko. Kot gost je prišel podpret 
vstop Slovenije v zvezo Nato nemški zunanji 
minister Joschka Fischer. Med svojim nastopom 
je kar na enkrat prekinil svoj govor, nekdo je 
prišel do njega, mu nekaj zašepetal na uho, in 
Fischer je prekinil govor in sporočil: »Pravkar so 
mi sporočili, da so v Beogradu streljali na 
premierja Zorana Đinđića, verjetno je mrtev.«. 
Nekaj dni pred tem dogodkom so bile objavljene 
javnomnenjske ankete, ki so kazale manj kot 50 
% za vstop v zvezo Nato. Vi veste, kakšen je bil 
potem rezultat na referendumu. Več kot 66 %. 
Veste, takrat ko smo sedeli v salonu, se nam je 
kar na enkrat zadelo, da ta regija, ni več tako 
varna, kot se nam je zdela še nekaj minut prej. 
In verjetno je bil razlog referendumskega 
rezultata, da je šel krepko nad 60 %, tudi to, da 

smo se nekako zbali, da sedimo na nekem sodu 
smodnika, ki lahko zdaj, zdaj eksplodira. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

besedo.  
 Ker replike na repliko ni, sem se 
ponovno prijavila na razpravo, saj sem po repliki 
kolega Trčka zaznala, da me dr. Trček ali ni 
dobro poslušal ali pa me ni dobro razumel. Jaz 
sem v svoji razpravi eksplicitno poudarila, da 
mora Državni zbor preko svojih vseh 
mehanizmov nadzirati in usmerjati delo 
resornega ministrstva s tega področja. In prav 
tako je tudi zapisano v Ustavi. V Ustavi pa nisem 
nikjer eksplicitno zasledila, da piše, da mora 
Državni zbor odločati, na katere mednarodne 
misije bodo enote Slovenske vojske dejansko 
tudi razporejene. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima predstavnik Vlade Karl 
Erjavec, minister za obrambo.  
 Izvolite. 
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa za 

besedo. 
 Najprej bi se zahvalil za razpravo, ki je 
bila dobra. Pokazala pa je tudi, da gre za zelo 
zahtevno razpravo, zelo kompleksno, kako 
urediti razmerja med Vlado in Državnim zborom, 
ko govorimo o napotitvah pripadnikov Slovenske 
vojske v razne mirovne operacije in misije in tudi 
ko gre za izpolnjevanje obveznosti iz naslova 
članstva Slovenije v različne mednarodne 
organizacije. Ta razprava mi je tudi potrdila, da 
je potrebna širša razprava tudi o tem vprašanju. 
Sem prepričan, da ko bo splošna razprava o 
resoluciji o strategiji nacionalne varnosti, da bo 
to tudi hkrati ena odlična priložnost, da se bolj 
poglobljeno razpravlja o tem vprašaju. Res je, 
da gre za tipično politično vprašanje. Res pa je 
tudi, da je strokovno vprašanje – na katere 
misije napotiti, kakšno je tveganje. Tukaj ne gre 
za politične odgovore, ampak gre za strokovne 
odgovore.  
 Danes je bilo že povedano, da imamo 
srečo, zlasti če gledamo statistiko, da še ni bilo 
nobene žrtve, ko gre za izvajanje misij s strani 
pripadnikov Slovenske vojske. Razlog je v visoki 
usposobljenosti in tudi v zanesljivi opremi. Zato 
je dolžnost, da še naprej nabavljamo opremo, ki 
bo zagotavljala varno delovanje naših 
pripadnikov na misijah. Ampak res je pa tudi to, 
da zelo skrbno izbiramo misije: kakšno je 
tveganje, ali gre za resna tveganja, ali gre za 
nizka tveganja. In tudi zelo skrbno izbiramo, 
kakšna je narava teh misij. V glavnem gre za 
podporo miru. Tam v glavnem pomagamo 
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ljudem, ki so po navadi v težavah, ker se je 
vojna tam že zgodila. Recimo Afganistan, gre 
predvsem za humanitarne dejavnosti s strani 
Slovenske vojske. Še v preteklosti, ko smo bili z 
večjimi kontingenti, je šlo predvsem za 
vzdrževanje reda in miru. Tisti poslanci, ki ste 
imeli priložnost tudi v okviru Odbora za obrambo 
pogledati, kaj delajo naši pripadniki Slovenske 
vojske v okviru operacije KFOR, ki je Nato 
operacija z mandatom Varnostnega sveta ter z 
resolucijo 1244. Tam delamo predvsem stvari, ki 
so v korist prebivalstva. Vzdržujemo javni red in 
mir, branimo, varujemo kulturno dediščino in 
tako dalje. 
 Tako se mi je dejansko potrdilo tudi z 
današnjo razpravo, da potrebujemo eno bolj 
poglobljeno razpravo. Ne sprejemam pa očitkov, 
da napotujemo na misije tajno, ne da bi javnost 
vedela. K sreči moram reči, da Ministrstvo za 
obrambo pušča z vseh stvari, tako da že ko 
samo razmišljamo o tem, da bi šli v kakšno 
misijo, imamo že naslednji dan novinarsko 
vprašanje. Da bi to bilo skrito pred javnostjo – 
tukaj gre za pretiravanje. Res pa je tudi, da z 
novo strategijo glede napotitve pripadnikov 
Slovenske vojske iz leta 2010 je Državni zbor 
vključen. Jaz sem povedal v svojem uvodu, da 
po navadi Vlada najprej sprejme sklep o nameri, 
da bomo napotili pripadnike Slovenske vojske v 
neko misijo, ki po navadi mora tudi biti podprta z 
različnimi resolucijami. Po navadi gre za 
resolucije Varnostnega sveta Organizacije 
združenih narodovo, naslednji korak je pa, da 
pridemo v Državni zbor. Če je tam pozitivno 
mnenje, potem tudi Vlada sprejme dokončno 
odločitev. Primera, da bi kdaj Državni zbor rekel, 
da mi pa dajemo negativno mnenje, mislimo, da 
ne bi šli v to misijo, takega primera še nismo 
imeli. Prepričan pa sem, da bi Vlada gotovo 
spoštovala takšno mnenje. Če bi kljub 
negativnemu mnenju Državnega zbora šli v 
takšno misijo, bi bilo tveganje, če bi se karkoli 
zgodilo, za vlado in za ministra previsoko. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima predstavnik predlagatelja 
dr. Matej Tašner Vatovec. 
 Izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala. 
 Mogoče če gremo od zadaj naprej. Da 
so vse mirovne misije – ne vem, če se lahko 
čisto strinjamo. Slovenija je bila tako ali drugače 
s tistim Ruplovim podpisom udeležena v Iraku 
od leta 2003, ki je bil daleč od mirovne misije. 
Prav tako vloga v Afganistanu ni tako 
enoplastna ali pa tako črno bela. So bili 
inštruktorji, so bili tisti, ki so pomagali 
afganistanskim milicam in vemo, da je trenutno v 
Afganistanu čista katastrofa, kjer pravzaprav več 
ni mogoče vzpostaviti nekega normalnega 
javnega reda. Tudi zaradi tega ker se je tako ali 
drugače skozi leta, pa ne govorim zdaj za 

slovenske vojake, podpiralo najprej mudžahide 
in potem je zadeva prerasla v talibane in tako 
dalje. Zdaj je tam popolno razsulo od države. In 
tudi s tem, ko jim pošiljamo orožje, verjetno ne 
pomagamo k temu, da bi se tam vzpostavil nek 
red in mir, ampak samo perpetuiramo ta razkol, 
ki se je tam zgodil. Ampak to je druga stvar. 
 Nekaj, kar bi morali premisliti, je tudi, 
kakšen odnos bodo imeli do Nata. Po eni strani 
ste vsi govorili, da smo se leta 2003 odločili, da 
bomo šli v Nato, in to je to. Zdaj ne smemo več o 
tem govoriti. Celo je bilo izrečenih nekaj besed, 
da se o tem ne bomo več pogovarjali. Po eni 
strani imamo raziskave inštituta Gallup, kjer 
merijo naklonjenost evropskih držav do 
Združenih držav Amerike. In ta je v Sloveniji 
izrazito nizka. Jaz se ne strinjam, da če bi šli še 
enkrat na referendum, da bi bil rezultat enak. 
Moramo vedeti, da se je takrat zelo uspešno in 
pretkano referendum spletlo z referendumom o 
vstopu v Evropsko unijo in se je peljala tudi 
kampanja na tak način, da gre tako rekoč za isto 
zgodbo. Tako je bilo tudi malo zavajanja pri teh 
zadevah prisotnega. Ampak to je spet druga 
zgodba. 
 In drugo, refliktirati, kakšen odnos bodo 
imeli do Nata, ali biti članica Nata pomeni nujno 
pristajati na vse, kar so plani, taktike, strategije 
Nata, ali se da včasih biti kritičen ali pa imeti 
drugačen pogled na to. Francozi so v nekem 
obdobju svoje zgodovine to znali narediti s tisto 
zamrznitvijo članstva ali kaj je že bilo. Mislim, da 
bi lahko neka trezna država znala izkoristiti neke 
situacije ali pa neke svoje interese za to, da jih 
obvaruje oziroma da potegne boljše poteze iz 
tega. 
 Kar se tiče široke razprave, danes smo 
imeli možnost široke razprave. Mislim, da so bile 
prijavljene 4 ure 15 minut. Lahko bi jih bilo še 
več. Šlo je za široko razpravo o neki zelo 
preprosti politični odločitvi, in to je bila odločitev 
o tem, ali bomo kot Državni zbor prevzeli nekaj 
pristojnosti nase oziroma nekaj več teže in dajali 
soglasja Vladi pri tem, ko napotuje vojake. Nihče 
ni govoril, da se bo zdaj Državni zbor kar tako 
sestal na kakšni izredni seji in pošiljal vojake po 
svetu, kot mu zapaše, po svoji volji, ampak, še 
enkrat, na podlagi nekega gradiva, ki, kot je zdaj 
v zaključku povedal minister, bi ga taktično 
preučili, pripravili smernice, ocenili, na katere 
misije se splača iti in bi potem samo to potrdil 
Državni zbor. In tu ne vidim, kako bi jemali 
kakršnokoli strokovno moč ali pa strokovno 
vsebino takšnim odločitvam. Ne vem, kako bi na 
tak način jemali pristojnosti Vladi, dali bi samo 
neko dodatno varovalko ali neko dodatno 
potrditev. Mislim, da je Državni zbor tisti, ki ima 
največjo legitimnost, kar se tiče demokratičnih 
odločitev. 
 To je ta vidik, ki smo ga želeli 
izpostaviti. Razprava je bila, ali je bila dovolj 
široka ali ne, ne upam oceniti, gotovo pa je 
pokazala, da so določeni razlogi, recimo to, da 
je bila izglasovana javna predstavitev mnenj o 
resoluciji, dovolj, da se neka druga zaveza, se 
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pravi, tista, ki je zapisana v koalicijski pogodbi, ki 
jo je sklenila ta vlada, da se ponagaja nazaj in 
zavrne ideja, ki je po našem mnenju dobra, 
prinaša Državnemu zboru in poslancem več 
pristojnosti in lahko ubrani tisto, kar je v korist 
državljank in državljanov. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Zaključujem splošno razpravo. O 
predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren 
za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali čez pol 
ure v okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 9. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji 
nadaljevali ob 17. uri in 35 minut. Hvala lepa. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 17.05 in se 
je nadaljevala ob 17.35)  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci, gospe in gospodje!  
 Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. 
 Preden pridemo na postopek 
glasovanja, vas želim obvestiti, da bo Državni 
zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem 
redu: 3., 5., 6., 7., 9., 11., 18., 16. in 1. točka 
dnevnega reda.  
 S tem spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na glasovanje zbora o 
predlogih odločitev. Prosim vas, da preverite 
delovanje glasovalnih naprav. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(ZPDZC-1A), skrajšani postopek. 
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona.  
 Ker k predlogu zakona matično delovno 
telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker 
amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, 
prehajamo na odločanje o predlogu zakona. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 82, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 82.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko 
dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B) v 
okviru rednega postopka. 

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
prehajamo na odločanje o predlogu zakona. 
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 

 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 81, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 81.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko 
dnevnega reda, to je z drugo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) v 
okviru rednega postopka. 

 Prehajamo na odločanje o vloženih 
amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi 
pregleda vloženih amandmajev z dne 17. junija 
2019.  
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, SAB in 
DeSUS k 12. členu. 
 Želite spregovoriti v imenu poslanske 
skupine? Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo. 

 Ta amandma k Energetskemu zakonu, 
ki so ga vložile koalicijske poslanske skupine, 
izničuje amandma Levice, ki je bil na odboru 
sprejet. Za kaj gre? Gre za tako imenovano 
primarno regulacijo. Primarna regulacija je 
precej tehnična stvar v energetiki, to je 
regulacija, ki jo morajo zagotavljati predvsem 
hidroelektrarne, deloma tudi termoelektrarne, se 
pravi TEŠ, in je trenutno neplačljiva. Se pravi, da 
se ne odraža na položnicah uporabnikov. Z 
amandmajem, če bo sprejet, se bo primarna 
regulacija po več kot dveh letih diskusije 
naredila plačljiva, kar pomeni, da se bo strošek 
te regulacije obesil na končne uporabnike. 
Strošek ni znan, direktor Elesa gospod Mrvar je 
najprej govoril o milijonu in pol, zdaj govori o 
dveh milijonih in pol. Skratka ne vemo. Dejstvo 
pa je, da bo preko Holdinga Slovenskih elektrarn 
verjetno večji delež tega denarja, glede na to da 
hidroelektrarne ustvarjajo dobiček, 
termoelektrarna TEŠ pa minus, prišel v bistvu za 
pokrivanje luknje v TEŠ 6. 
 V Levici glasovali proti. Na to stvar v 
bistvu opozarjamo že od leta 2017, ko je 
energetski zakon prišel prvič v obravnavo. 
Takrat je tudi zaradi  te stvari padel. 
Potem se je naredil nov zakon, v katerem ni bilo 
plačljive primarne regulacije, ampak zaradi 
konca mandata ni prišel v obravnavo. V novem 
mandatu pa se je primarna regulacija spet 
znašla v njem. 
  Mi bomo tukaj glasovali proti. Glede na 
to, kakšna bo odločitev glede tega amandmaja, 
pa vežemo tudi našo odločitev o končni podpori 
Energetskemu zakonu, ki vendarle ima nekaj 
pozitivnih rešitev. Med drugim eno, za katero 
smo si prizadevali v Levici, to je za tako 
imenovani net metering, kar pomeni, da se bodo 
omogočile energetske zadruge, omogočilo se bo 
ljudem, da bodo vlagali v skupnostne sončne 
elektrarne in podobno in na ta način spodbujali 
participacijo državljank in državljanov pri 
investicijah v obnovljive vire energije. Hvala. 
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Mag. Andrej Rajh v imenu poslanske 
skupine, izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo.  
 Moje mnenje je prav nasprotno. 
Primarna regulacija je sistemska storitev, ki jo 
danes brezplačno za potrebe sistemskega 
operaterja opravljajo hidroelektrarne in ne TEŠ. 
Gre za to, da proizvajalci, ki imajo s tem stroške, 
dobijo za stroške, ki jih imajo z delom in z 
menjavo opreme, ustrezno plačilo. Ta primarna 
regulacija je potrebna tudi zato, da se lahko 
poveča v našem sistemu delež obnovljivih virov 
energije in zato so potrebne tudi določene 
investicije in stroški, ki jih imajo ti proizvajalci 
električne energije.  
 Naj to jasno ponazorim. To je približno 
tako, ko ste v avtošoli in morate hipno speljevati 
in bremzati. Vsi poznamo vonj sklopke ali pa 
zavore. Taka škoda nastaja zaradi vse večjega 
deleža nestanovitnih virov energije v 
energetskem sistemu in tudi pri teh proizvajalcih 
energije. In prav je, da proizvajalci, ki imajo s 
tem stroške, dobijo za to ustrezno plačilo. To se 
ne bo prevalilo na potrošnika, ampak bo 
sistemski operater moral to plačati proizvajalcu, 
ki to zagotavlja.  
 Jaz še enkrat poudarjam, da bo 
Poslanska skupina SAB ta amandma podprla. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, začenjamo z glasovanjem o 
amandmaju k 12. členu poslanskih skupin LMŠ, 
SD, SMS, SAB in DeSUS.  
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 51, proti 16. 
 (Za je glasovalo 51.) (Proti 16.) 
 Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
 
 Sedaj prehajamo k naslednjemu 
amandmaju, in sicer odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine Levica k 30. členu.  
 Gospod Luka Mesec, mnenje 
poslanske skupine. Izvolite. 
 
LUKA MESEC: Hvala za besedo.  

 Bom na kratko razložil, za kaj gre. Ta 
amandma smo vložili mi drugič. Prvič smo ga 
vložili na odboru. Zadeva pa tako imenovana 
potrdila o izvoru. To je mehanizem, ki je bil v 
energetiki uveden za spodbujanje obnovljivih 
virov energije. Proizvajalci obnovljivih virov 
energije so lahko izdali potrdila o izvoru, 
distributerjem pa je bilo s tem omogočeno, da 
recimo ob navadnih paketih električne energije, 
kjer je recimo tretjina termo energije, tretjina 
jedrske, nekaj hidro in nekaj obnovljivih virov, bi 
se lahko po tej regulaciji ljudje odločali za zelene 
pakete. Lahko bi plačali nekaj več, pa bi dobili 
elektriko samo iz obnovljivih virov energije. Na ta 

način se je skušalo spodbujati investicije ali pa 
pridobivanje dodatnih sredstev za obnovljive vire 
energije.  
 To pri nas ni zaživelo. Še zlasti pa ne 
bo zaživelo, če bo naš amandma zavrnjen, ker 
zdaj elektrodistributerji predlagajo, da se ta 
potrdila ne bi več vezala samo na obnovljive vire 
energije, ampak na vse. Omogočen bi bil 
branding domače, slovenske energije, kjer bi v 
paketu bil normalno paket, ki bi zadeval tudi 
TEŠ. Tako da mi v tem ne vidimo nobenega 
smisla oziroma gre za razvodenitev prvotnega 
namena te politike. Zato smo vložili amandma, ki 
to določbo o razvodenitvi briše in ostajamo pri 
tem, naj se na ta način spodbuja zgolj in 
izključno obnovljive vire energije.  
 Amandma bomo seveda podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine Levica k 30. členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 7, proti 51. 
 (Za je glasovalo 7.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 S tem smo zaključili odločanje o 
amandmajih in drugo obravnavo predloga 
zakona.  
 Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti 
amandmaji k manj kot desetini členov 
dopolnjenega predloga zakona in ker je 
predstavnik Vlade kot predlagatelj predloga 
zakona v uvodni obrazložitvi predlagal, da zbor 
na podlagi prvega odstavka 138. člena 
Poslovnika Državnega zbora še na tej seji opravi 
tretjo obravnavo predloga zakona, prehajamo na 
odločanje o navedenem predlogu. Sklep ne bo 
sprejet, če mu bo nasprotovala več ko tretjina 
navzočih poslancev. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 59, proti 9. 
(Za je glasovalo 59.) (Proti 9.) 
 Sklep je sprejet. 
 
 Ugotavljam, da je zbor v drugi 
obravnavi sprejel amandma k 12. členu 
dopolnjenega predloga zakona. Na podlagi 
tretjega odstavka 138. člena Poslovnika 
Državnega zbora sprašujem kvalificirane 
predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti 
amandmaje? Ugotavljam, da ne. 
 
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu 
zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih 
amandmajev. Obveščam vas, da me 
Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista 
opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih 
na seji matičnega delovnega telesa oziroma 
Državnega zbora, v drugi obravnavi predlog 
zakona neusklajen. 
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 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci prehajamo na odločanje o 
predlogu zakona. 
 Besedo imate gospod Jožef Horvat v 
imenu poslanske skupine. Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! 
 Sporočam, da bo poslanska skupina 
Nove Slovenije glasovala proti predlogu 
Energetskega zakona. Pred nekaj minutami s 
sprejetim amandmajem koalicije, to se pravi v 
LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus, k 12. členu ste 
dejansko odločili, da bodo položnice odslej 
naprej za električno energije višje. Mi tega ne 
podpiramo. Zakaj si na eni strani v Evropi 
prizadevamo za energetsko unijo? Zato, da bi 
imeli porabniki, torej gospodinjstva, industrija 
čim cenejšo električno energijo. Tega preprosto 
ne razumemo in sumimo, da bo ta javni denar, ki 
se bo stekel iz gospodinjskih proračunov, na nek 
način tudi socializiral permanentno zgubo 
Termoelektrarne Šoštanj.  
 Zato in zaradi drugih razlogov smo in 
bomo glasovali proti. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem prehajamo na odločanje o 
predlogu zakona.  
 V imenu poslanske skupine ima besedo 
mag. Andrej Rajh. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči. 
 Jaz se z navedbami kolega Horvata ne 
strinjam.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Ni 

razprave, lahko samo obrazložite svoj glas. 
Prosim vas lepo. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): V Poslanski 

skupini SAB bomo Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona, druga obravnava, podprli. Gre za 
zakon, ki bo omogočal, da bi podjetja, ki danes 
sistemsko storitev izvajajo in niso po zakonu 
nosilci sistemske storitve, to storitev dobila 
plačano. Hkrati pa bodo lahko to storitev ponujali 
tudi na trgu. Gre za zadevo, da bodo lahko naša 
podjetja to storitev prodajala v Avstrijo, Italijo, 
Madžarsko in na tak način tudi zmanjševala 
določena ekonomska tveganja, ki jih vidijo. Ta 
strošek se ne bo prenesel na stroške potrošnika. 
To storitev je v Sloveniji je dolžan po zakonu 
zagotavljati sistemski operater, danes si jo pa 
brezplačno zagotavljajo proizvajalci. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, sedaj bomo glasovali.   
 Glasujemo Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 49, proti 17. 

 (Za je glasovalo 49.) (Proti 17.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. 
 
V zvezi s to točko dnevnega reda Vlada 
predlaga zboru, da na podlagi drugega odstavka 
153. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme 
naslednji sklep: Zakonodajno-pravna služba 
pripravi uradno prečiščeno besedilo 
Energetskega zakona. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 73, proti 4. 
 (Za je glasovalo 73.) (Proti 4.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko dnevnega 
reda, tretja obravnava Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvi Zakona o 
nematerializiranih vrednostnih papirjih v 
okviru rednega postopka.  

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
prehajamo na odločanje o predlogu zakona. 
Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna 
služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil 
zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 53, proti 1. 
 (Za je glasovalo 53.) (Proti 1.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega 
reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodelovanju med državnim zborom in vlado v 
zadevah Evropske unije. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med 
državnim zborom in vlado v zadevah Evropske 
unije je primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 Obveščam vas, da bo sklep sprejet, če 
bosta v skladu s četrtim odstavkom, 3.a člena 
Ustave Republike Slovenije glasovali vsaj dve 
tretjini navzočih poslank in poslancev. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 33, proti 52. 
 (Za je glasovalo 33.) (Proti 52.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet, zato je 
zakonodajni postopek o predlogu zakona 
končan. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
 
 Nadaljujemo z 11. točko dnevnega 
reda, to je prvo obravnavo Predloga zakona o 
dopolnitvah Zakona o obrambi. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvah 
Zakona o obrambi je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
 Obveščam vas, da bo sklep sprejet, če 
bosta zanj v skladu s 124. členom Ustave 
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Republike Slovenije glasovali vsaj dve tretjini 
navzočih poslank in poslancev. 
 Dr. Matej Tašner Vatovec, v imenu 
poslanske skupine. Izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Hvala, predsednik. 
 Z zakonom predlagamo neko zelo 
preprosto reč, in sicer da bi o napotitvah 
slovenskih vojakov na misije v tujino odločal 
Državni zbor. Trenutno namreč menimo, da so 
postopki za zaprtimi vrati Vlade nedemokratični, 
netransparentni in ne omogočajo tega, da bi bila 
javnost seznanjena s tem, kakšni so ti načrti, 
kam bodo naši vojakinje, vojaki morali oditi. 
Videli smo že nekajkrat v tej naši kratki 
zgodovini, da je Vlada sprejela kakšno napačno 
odločitev. Začenši recimo z sodelovanjem v vojni 
v Iraku in tako dalje. Imamo vse vzvode, ki bi jih 
morali vzeti v naše roke. Se pravi, tako na 
podlagi tistega, kar je zapisano v Ustavi, kar je 
osnovna naloga vojske, kakšna je obrambna 
funkcija vojske, bi moral Državni zbor imeti 
besedo pri tem, ali pošiljamo naše vojake na 
misijo v tujino, ki nimajo mirovnih teženj, ki niso 
namenjene temu, da bi obvarovali mir, ampak so 
pogosto ali prepogosto misije, ki predvsem 
služijo interesom določenih držav predvsem 
Nato pakta.  
 Ne vidimo nobene težave v tem, da bi 
Državni zbor o tem odločal, da bi zelo jasno tudi 
lahko poslanke in poslanci pretehtali, ali 
obstajajo kakršnikoli razlogi, da bodo naši vojaki 
udeleženi v takšnih misijah. Menimo, da bi to 
prispevalo, če ne drugo, vsaj k javni razpravi o 
teh vprašanjih, o bolj transparentnem in vidnem 
postopku, ki bi bil javnosti dostopen. Poslanke in 
poslanci smo zaenkrat edini, ki smo neposredno 
voljeni na volitvah in lahko takšne odločitve 
sprejemamo. Vlada pač te legitimnosti nima 
oziroma je ne bi smela imeti, ker gre za ključno 
vprašanje.  
 V naši poslanski skupini bomo 
vsekakor ta sklep podprli in pričakujemo, da ga 
bodo podprle skladno z zavezo v koalicijski 
pogodbi tudi stranke koalicije. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Ali želi kdo spregovoriti še v imenu 
poslanske skupine? Ne.  
 Potem ima besedo kot poslanec 
gospod Kordiš. 
 Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala.  

 V Levici bomo podprli ta zakon, ki smo 
ga predlagali, in tudi sam ga bom podprl. Moj 
argument gre pa v naslednji smeri. Državljanke 
in državljani, ki spremljajo politiko, običajno 
naletijo na dnevnopolitična razhajanja med 
posameznimi strankami. Ampak ta 
dnevnopolitična razhajanja so taka, da pogosto 
skrijejo, da med praktično vsemi strankami vlada 
idejnopolitični konsenz, v katero smer se mora ta 

država premikati. Denimo na področju razvoja. 
Celoten političen razred stavi na to, da se naša 
država spremeni v globalnega podizvajalca za 
ceno socialnega, okoljskega in plačnega 
dampinga. Ampak nikjer ni idejnopolitični 
konsenz vseh političnih strank tu notri tako zelo 
jasen, kot je pri zunanji politiki in pri vprašanju 
zveze Nato. Eno izmed orodij, kako se ta 
konsenz z Nato paktom lahko skriva pri nas, je 
tudi režim napotovanja pripadnikov in pripadnic 
Slovenske vojske v tujino. Orodje tega 
napotovanja ima namreč v rokah slovenska 
vlada. Za zaprtimi vrati o tem odloča. Kot je bilo 
na primeru Latvije razvidno, smo o tem izvedeli 
šele prek kamere skozi nagovor takratnega 
predsednika vlade neposredno z vrha Nato 
pakta in šele naknadno je pravzaprav Vlada 
popolnoma formalistično odločala o napotitvi 
pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske v 
Latvijo. Skratka, nobene javne razprave, režim 
odločanja pa omogoča praktično vsem političnim 
strankam, ki sestavljajo politični razred, da 
družno izvajajo interes zveze Nato, to pa 
skrivajo potem med dnevnopolitična nesoglasja.  
 V Levici smo za to, da se pristojnost 
napotovanja prenese na Državni zbor in da mi 
kot izvoljeni predstavniki prevzamemo … /izklop 
mikrofona/  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Dr. Franc Trček, izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 Kot ustavni patriot izhajam iz Ustave, 
ker nam druga alineja 124. člena to veleva, bi 
morale že neke prejšnje sestave Državnega 
zbora to urediti. 17 članic EU ima to urejeno na 
ta način zelo raznolikega političnega spektra 
glede sestave parlamentov, glede sestave 
koalicij in vlad. Zakaj? Ravno iz tega razloga, da 
so te odločitve še bolj pretehtane, če hočete v 
ljudskem jeziku, da potem nekdo ne bo mogel 
poslankam in poslancem očitati, da so nekoga 
poslali v smrt. Ministri so bolj potrošna roba, 
strokovnjaki se nekam skrijejo, poslanke in 
poslanci pa težje. In ravno zaradi tega je to tako 
urejeno. Dobil sem kar nekaj esemesov med to 
razpravo, ki so šli nekako v tej smeri – a če bi pa 
o lastnih otrocih odločali, ali jih boste napotili ali 
ne, bi tako lahkotno besedičili? Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 10, proti 73. 
 (Za je glasovalo 10.) (Proti 73.)  
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan. S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
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ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO 
SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOREJO IN 
UPRAVNEGA DOGOVORA ZA IZVAJANJE 
SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 
KOREJO. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Predlog zakona je obravnaval 
tudi Odbor za zunanjo politiko, ki nam je pisno 
poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično 
delovno telo v okviru druge obravnave k 
predlogu zakona ni sprejelo nobenega 
amandmaja. Zato prehajamo na odločanje o 
predlogu zakona.  
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 77, proti 1. 
 (Za je glasovalo 77.) (Proti 1.)  
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 16. TOČKO 
DNEVNEGA REDA – MANDATNO-VOLILNE 
ZADEVE.  
 Na začetku prehajamo na Potrditev 
izvolitve poslank in poslancev iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament. Zbor bo pod 

to točko obravnaval predlog sklepa, ki ga je 
zboru predložila Mandatno-volilna komisija, 
potem ko je obravnavala zapisnik Državne 
volilne komisije o ugotovitvi izida volitev 
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament. Prijavljenih k razpravi ni.  
 Prehajamo na odločanje. Mandatno-
volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da 
na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o 
volitvah poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament, pete alineje prvega 
odstavka in drugega odstavka 9. člena Zakona o 
poslancih v zvezi z 2. členom Zakona o volitvah 
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament in 112. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejme naslednji sklep: Potrdi se izvolitev 
naslednjih poslank in poslancev iz Republike 
Slovenije v evropski parlament:  
 prvi, Franc Bogovič, rojen 2. 2. 1963, 
stanujoč Koprivnica 39 A, Krško; lista 
kandidatov: Slovenska demokratska stranka, 
SDS in SLS, Slovenska ljudska stranka;  
 drugi, dr. Milan Brglez, rojen 1. 9. 1967, 
stanujoč Stara cesta 96 F, Logatec, lista 
kandidatov: Socialni demokrati, SD;  
  tretja, Tanja Fajon, rojena 9. 5. 1971, 
stanujoča Novo Polje Cesta VII 31, Ljubljana, 
lista kandidatov: Socialni demokrati, SD;  
 četrti, Klemen Grošelj, rojen 8. 3. 1976, 
stanujoč Graška cesta 22 C, Litija, lista 
kandidatov: Lista Marjana Šarca;  
 peta, Irena Joveva, rojena 26. 2. 1989, 
stanujoča Cesta Železarjev 17, Jesenice, lista 
kandidatov: Lista Marjana Šarca;  
 šesta, Ljudmila Novak, rojena 1. 8. 
1959, stanujoča Imenje 8, Moravče, lista 
kandidatov: Nova Slovenija – krščanski 
demokrati.  

 sedma, Romana Tomc, rojena 2. 11. 
1965, stanujoča Ob dolenjski železnici 144, 
Ljubljana, lista kandidatov: Slovenska 
demokratska stranka, SDS, in SLS, Slovenska 
ljudska stranka.  
 osmi, dr. Milan Zver, rojen 25. 5. 1962, 
stanujoč Janežovski vrh 37, Desternik, lista 
kandidatov: Slovenska demokratska stranka, 
SDS in SLS, Slovenska ljudska stranka.  
 Kot drugo. Ugotovi se, da funkcija 
poslanca v Evropskem parlamentu ni združljiva s 
funkcijo poslanca Državnega zbora, zato 
poslancu dr. Milanu Brglezu in poslanki gospe 
Ljudmili Novak z dnem potrditve mandata 
poslanca oziroma poslanke v Evropskem 
parlamentu preneha mandat poslanca oziroma 
poslanke Državnega zbora. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 83, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 83.) (Proti nihče.) 
 
 S sklepom bom seznanil predsednika 
Evropskega parlamenta.  
 Državno volilno komisijo bom zaprosil, 
da na podlagi 17. člena Zakona o volitvah v 
državni zbor obvesti Državni zbor, katera 
kandidata postaneta poslanca za preostanek 
mandata namesto poslanke in poslanca, ki jima 
je prenehal mandat. 
 
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško 
mesto okrožne sodnice na Delovnem in 
socialnem sodišču v Ljubljani. 

 Sodni svet je Državnemu zboru 
predložil Predlog za izvolitev mag. Aleksandre 
Cvikl v sodniško funkcijo na sodniško mesto 
okrožne sodnice na Delovnem in socialnem 
sodišču v Ljubljani.  
 Predlog je kot matično delovno telo 
obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je 
zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni, 
zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, 
s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško 
mesto okrožne sodnice na Delovnem in 
socialnem sodišču v Ljubljani izvoli mag. 
Aleksandra Cvikl.  
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 47, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 47.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
 
 Prehajamo na obravnavo Predlogov 
za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniški 
mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču 
na Ptuju.  

 Sodni svet je Državnemu zboru 
predložil predloga za izvolitev gospe Jane 
Bukovšek in gospe Amadeje Stare na sodniški 
funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na 
Okrajnem sodišču na Ptuju. 
 Predloga je kot matično delovno telo 
obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je 
zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni.  
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 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na 
sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem 
sodišču na Ptuju izvoli gospa Jana Bukovšek. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 47, proti 1. 
 (Za je glasovalo 47.) (Proti 1.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
 
 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na 
sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem 
sodišču na Ptuju izvoli gospa Amadeja Stare. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 47, proti 1. 
 (Za je glasovalo 47.) (Proti 1.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
 
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško 
mesto okrožne sodnice na Delovnem 
sodišču v Mariboru.  

 Sodni svet je Državnemu zboru 
predložil predloga za izvolitev gospe Biserke 
Ozmec v sodniško funkcijo na sodniško mesto 
okrožne sodnice na Delovnem sodišču v 
Mariboru.  
 Predlog je kot matično delovno telo 
obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je 
zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni.  
 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo v 
sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne 
sodnice na Delovnem sodišču v Mariboru izvoli 
gospa Biserka Ozmec. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 47, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 47.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
 
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
imenovanje informacijske pooblaščenke.  

 Predsednik Republike Slovenije 
gospod Pahor je 7. junija 2019 predlagal 
Državnemu zboru, da za informacijsko 
pooblaščenko imenuje gospo Mojco Prelesnik.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
dejem besedo generalni sekretarki Urada 
predsednika Republike Slovenije gospe Nataši 
Kovač. 
 Gospa Nataša Kovač, izvolite. 
 
NATAŠA KOVAČ: Spoštovani predsednik, 

poslanke in poslanci! 
 Predsednik Republike Slovenije v 
skladu z Zakonom o odločanju o kandidatkah 
oziroma kandidatih za informacijskega 
pooblaščenca ni dolžan objaviti javnega razpisa 
oziroma poziva. Kljub temu se je odločil za 
njegovo objavo, da s tem omogoči čim širšemu 
krogu posameznikov in organizacij kandidirati ali 
pa predlagati kandidata za informacijskega 
pooblaščenca.  
 Urad predsednika republike je v roku 
prejel dve kandidaturi: kandidaturo gospoda 

Rajka Geriča in kandidaturo gospe Mojce 
Prelesnik. Gospod Rajko Gerič je od 
kandidature odstopil 19. maja letos. V pogovorih 
in posvetovanjih z vodji poslanskih skupin, na 
podlagi katerih je mogoče sklepati, da 
kandidatka uživa potrebno podporo poslank in 
poslancev, se je predsednik republike odločil 
Državnemu zboru za informacijsko 
pooblaščenko predlagati gospo Mojco Prelesnik, 
univerzitetno diplomirano pravnico s 
pravosodnim izpitom, ki sicer opravlja funkcijo 
informacijske pooblaščenke v sedanjem 
iztekajočem mandatu. Javnost jo je lahko skozi 
dosedanje delo dodobra spoznala. Pa tudi kot 
avtorico strokovnih člankov in soavtorico knjig s 
področja dostopa do informacij javnega značaja, 
varstva zasebnosti in osebnih podatkov ter kot 
predavateljico na številnih strokovnih 
konferencah in izobraževanjih na omenjene 
teme.  
 To je tudi sicer področje, s katerim se 
profesionalno in strokovno ukvarja vse od 
sodelovanja pri pisanju prvega zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja na 
Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer se je 
zaposlila v letu 2002. Svoje znanje in izkušnje, 
pridobljene v času zaposlitve na tem ministrstvu 
in tudi kot namestnica informacijske 
pooblaščenke, je nadgradila v praksi kot 
generalna sekretarka Državnega zbora 
Republike Slovenije predvsem z vpogledom v 
poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih 
zbirk osebnih podatkov in zavezanca dostop do 
informacij javnega značaja. Ima potrebna znanja 
in izkušnje s področja zakonodajnega postopka, 
menedžerskega dela, vodstvene in 
organizacijske sposobnosti s področja dela 
javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.  
 V iztekajočem mandatu informacijskega 
pooblaščenca je bil izjemen izziv sprejetje in 
začetek veljave ter uporabe splošne uredbe o 
varstvu podatkov, s katerim se je s sodelavkami 
in sodelavci Urada informacijskega 
pooblaščenca uspešno spopadla. V 
informacijskem pooblaščencu javnost prepozna 
visoko strokoven, učinkovit, odziven in 
proaktiven državni organ. Na javni predstavitvi v 
predsedniški palači je javnosti med drugim 
kandidatka podrobneje predstavila tudi svoj 
pogled na prednostne naloge informacijskega 
pooblaščenca v prihajajočem mandatu.  
 Predsednik republike ocenjuje, da ima 
gospa Mojca Prelesnik potrebno visoko 
strokovno raven usposobljenosti in znanja za 
navedeno funkcijo, zato predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da jo ponovno 
imenuje za informacijsko pooblaščenko. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa generalna sekretarka. 
 Predlog je kot matično delovno telo 
obravnavala mandatno volilna komisija, ki je 
zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni.  
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 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na odločanje o 
predlogu sklepa, s katerim se za informacijsko 
pooblaščenko za dobo petih let imenuje gospa 
Mojca Prelesnik. Mandat začne teči s 17. 7. 
2019. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 45, proti 6. 
 (Za je glasovalo 45.) (Proti 6.) 
 Ugotavljamo, da imamo ponovno 
informacijsko pooblaščenko. 
 
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
izvolitev sodnika Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije.  

 Predsednik Republike Slovenije 
gospod Borut Pahor je 10. junija 2019 predlagal 
Državnemu zboru, da za sodnika Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije izvoli dr. Roka 
Čeferina.  
 Za dopolnilno obrazložitev predlagam, 
da prevzame besedo generalna sekretarka 
gospa Nataša Kovač. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA KOVAČ: Spoštovane poslanke in 

poslanci!  
 27. septembra 2019 poteče mandat 
sodnici Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
dr. Etelki Korpič Horvat. Na javni poziv 
predsednika republike za zbiranje predlogov 
možnih kandidatov za to funkcijo, smo v urad 
prejeli tri predloge kandidatur: kandidaturo doc. 
dr. Roka Čeferina, gospoda Marjana Lekšeta in 
dr. Janeza Pogorelca. Opravljeni so bili pogovori 
z vsemi tremi kandidati.  
 Predsednik republike se je kot običajno 
posvetoval z vodji poslanskih skupin in ugotovil, 
da je mogoče za predlaganega kandidata 
pričakovati zadostno podporo za njegovo 
izvolitev. Na tej podlagi predsednik republike 
Državnemu zboru predlaga kot kandidata za 
sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
doc. dr. Roka Čeferina, odvetnika, doktorja 
pravnih znanosti in docenta za področje 
novinarskih študij na Fakulteti za družbene vede 
Univerze v Ljubljani. 
 Doc. dr. Roka Čeferina odlikuje izvrstno 
poznavanje sodne prakse, najvišjih sodnih 
instanc s področja varstva človekovih pravic, s 
katero se je seznanil tako pri svojem 
znanstvenoraziskovalnem delu na področju 
pravne teorije kot s praktičnimi izkušnjami v 
skoraj tridesetletnem predanem opravljanju 
odvetniškega poklica. Odvetniška zbornica 
Slovenije mu je leta 2012 podelila naziv 
specialist za civilno in medijsko pravo. Doc. dr. 
Roka Čeferina je kot kandidata za ustavnega 
sodnika predlagal upravni odbor Odvetniške 
zbornice Slovenije, njegovo kandidaturo pa je 
podprla tudi Zveza društev pravnikov Slovenije. 
Pri tem predlagatelji posebej poudarjajo njegovo 
izvrstno pravno znanje in pretanjen občutek za 
pravo in pravičnost. 

 Dr. Rok Čeferin s prispevki sodeluje na 
različnih konferencah slovenskih fakultet in 
strokovnih združenj večinoma s področja 
civilnega prava, prava in varstva človekovih 
pravic ter svobode izražanja, ki je bila tudi tema 
njegove doktorske disertacije. V slovenskih in 
tujih predvsem strokovnih publikacijah je objavil 
večje število člankov. njegova bibliografija 
obsega preko 50 enot. Je avtor znanstvene 
monografije Meje svobode tiska v sodni praksi 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice. To je 
edino, doslej v Sloveniji objavljeno, delo, ki 
celovito obravnava sodno prakso navedenih 
sodišč s področja varstva svobode tiska. 
 Svoja stališča o aktualnih družbenih 
dogodkih je večkrat objavil v dnevnih časopisih 
in drugih medijih, saj meni, da lahko pravniki 
pomembno prispevajo h krepitvi pravne države 
in varstva človekovih pravic tudi s tem, da o 
dogajanju v družbi zavzamejo pošteno in 
objektivno stališče. Svoje poglede na nekatera 
aktualna vprašanja je podrobneje predstavil tudi 
na javni predstavitvi v predsedniški palači in 
odgovoril tudi na vsa zastavljena vprašanja. 
 Doc. dr. Rok Čeferin uživa ugled 
cenjenega pravnega strokovnjaka z visoko 
stopnjo osebne integritete. Izpolnjuje visoke 
strokovne kriterije, ima ustrezne izkušnje in 
znanje za uspešno opravljanje predlagane 
funkcije. Predsednik republike zato predlaga 
Državnemu zboru, da doc. dr. Roka Čeferina 
imenuje za sodnika Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa generalna sekretarka. 
 Predlog je kot matično delovno telo 
obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je 
zboru pisno poročala. Sedaj sledi predstavitev 
stališč poslanskih skupin.  
 Prvi imate besedo gospod Igor Zorčič, 
Poslanska skupina Stranke modernega centra. 
Izvolite. 
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovana generalna sekretarka 
Urada predsednika republike, kolegice, kolegi! 
 Na tokratni javni poziv predsednika 
republike za izvolitev ustavnega sodnika so se 
prijavili trije kandidati. V Poslanski skupini SMC 
smo podrobno preučili prejete pisne prijave, ki 
so jih kandidati posredovali predsedniku 
republike, z dvema kandidatoma pa smo imeli 
priložnost opraviti tudi ustni razgovor. Tudi pred 
tokratno izbiro nas vodi premislek o izobrazbi in 
izkušnjah prijavljenih kandidatov, s katerimi 
lahko izvoljeni kandidat pomembno prispeva h 
kakovosti in učinkovitosti dela Ustavnega 
sodišča. Poleg strokovnosti, ki je nobenemu ne 
moremo oporekati, se je predsednik republike 
po pogovorih z vodji poslanskih skupin odločil za 
kandidata s praktičnimi odvetniškimi izkušnjami 
z delom na sodišču. Slednje je sprožilo nekaj 
polemik, kaj izvolitev takšnega kandidata 
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pomeni z vidika odločanja ustavnih sodnikov v 
konkretnih primerih. V medijih smo tako lahko 
brali predvsem o vplivu odvetniške pisarne, iz 
katere današnji kandidat prihaja, vendar v 
Poslanski skupini SMC ocenjujemo, da takšna 
vprašanja sicer niso nepomembna in so ob tako 
pomembnih odločanjih relevantna, dejstvo pa je, 
da obstajajo mehanizmi, ki zagotavljajo 
nepristranskost odločanja, zato lahko takšne 
delovne izkušnje kandidata pomembno 
prispevajo h kakovosti dela Ustavnega sodišča. 
 V Poslanski skupini SMC ocenjujemo, 
da sta neodvisnost in strokovnost ustavnih 
sodnikov ključni za zagotavljanje poštenega 
sojenja in izvrševanja ustavnega varstva 
človekovih pravic. Poleg te pomembne funkcije, 
ki jo kot branik človekovih pravic Ustavno 
sodišče ima, pa je treba pri njegovem 
delovanjem poudariti tudi njegovo vlogo kot 
usmerjevalca družbenega razvoja. Že v stališču 
naše poslanske skupine ob izvolitvi sodnice 
Ustavnega sodišča dr. Katje Šugman Stubbs 
novembra lani smo poudarili, da vsaka nova 
izvolitev prinese svež pogled na delovanje 
Ustavnega sodišča. In prav je tako. V Poslanski 
skupini SMC ocenjujemo, da kandidat za 
ustavnega sodnika, o katerem bomo danes 
odločali, ni zgolj pravni strokovnjak s 30-letno 
kariero v odvetniškem poklicu, ampak tudi oseba 
z občutkom za družbeno dinamiko.  
 Kandidat dr. Rok Čeferin je v javni 
predstavitvi prejšnjo sredo v predsedniški palači 
opozoril na vprašanja sodobne družbe, ki bodo 
tudi v slovenskem prostoru terjala premislek. Če 
navedem najbolj aktualna vprašanja: 
zagotavljanje varnosti in javnega interesa v 
odnosu do meje, pravice do zasebnosti, 
vprašanje relacije med svobodo govora in 
sovražnim govorom ter vprašanje evtanazije. S 
kandidatom delimo pogled, da se mora pravo 
prilagajati družbenih spremembam, če naj tudi 
še v prihodnje uspešno rešuje družbene 
probleme.  
 Na podlagi navedenega ob nespornih 
referencah in dolgoletnih izkušnjah bomo v 
Poslanski skupini SMC dr. Roka Čerina podprli. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec za predstavitev stališča 
poslanske skupine. Bom malo počakal, da bo 
možno nadaljevati.  
 Gospa Maša Kociper, dobili ste besedo 
v imenu Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek. Izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovane 

poslanke, spoštovani poslanci! 
 Med številnimi kadrovskimi postopki in 
imenovanji, ki jih opravlja ta cenjeni zbor, je eno 
najpomembnejših gotovo imenovanje 
vsakokratnega ustavnega sodnika. Kakšne 
odločitve sprejme Ustavno sodišče in kakšne 
posledice imajo odločitve tega sodišča za 
državo in za njene državljane, samo imeli priliko 

videti že v preteklosti in bomo imeli zagotovo 
možnost videti tudi v prihodnje. Zato takšno 
imenovanje od nas terja še poseben premislek 
in preudarnost. Živimo namreč v svetu, ko so 
pravice, tudi nekatere čisto temeljne, ki bi morale 
biti povsem samoumevne, prepogosto ponovno 
ogrožene ali celo zanikane. Zato je nujno in 
ključno, da jih ščiti in varuje učinkovito in močno 
ustavno sodstvo tudi v Republiki Sloveniji. 
Slednje je možno samo ob ljudeh, ki zmorejo 
zagotavljati neodvisno in pravično sojenje, 
odlikujeta pa jih tako strokovnost in podkovanost 
kot tudi izostren čut za pravičnost in človekove 
pravice. To je posebej težavna in odgovorna 
naloga v časih, ko je zaupanje ljudi v pravno 
državo tudi zaradi stalnih diskreditacij s strani 
enega političnega pola močno načeto. 
 Dr. Rok Čeferin je med drugim 
specialist za civilno in medijsko pravo. Poleg 
odvetniškega dela opravlja profesuro na 
ljubljanski Fakulteti za družbene vede. Velja za 
vrhunskega pravnega strokovnjaka, njegovo 
kariero je zaznamovalo uspešno odvetniško 
delo, ki ga odlikujejo tudi številne medijsko 
odmevne zadeve. Prav njegova specializacija za 
medijsko pravo se nam je zdela v Stranki Alenke 
Bratušek še posebej pomembna. Dandanes se 
je pristransko in zavajajoče, velikokrat tudi 
sovražno komuniciranje razširilo onkraj meja 
razumnega in sprejemljivega, tudi v nekaterih 
medijih. Na sovražni govor se je v naši družbi 
končno začelo glasneje opozarjati in gotovo 
bodo prihodnji časi tisti, ki bodo na tem področju 
morali prinesti večje premike. Tudi dr. Čeferin je 
v javnosti večkrat povedal, da si tožilstvo člen 
Kazenskega zakonika, ki govori o spodbujanju 
sovraštva, nasilja in nestrpnosti, razlaga preveč 
restriktivno, mnogokrat v prid storilcem tovrstnih 
kaznivih dejanj, posledično pa je pregon teh 
kaznivih dejanj kot tudi zatiranje sovražnega 
govora neučinkovito.  
 V Stranki Alenke Bratušek in tudi naši 
poslanski skupini mu pri tem pritrjujemo. Kot 
smo preudarili že prejšnji teden na seji Odbora 
za pravosodje, sovražni govor vse bolj prodira v 
vse pore naše družbe. In kot je znano, pred 
vsakim nasiljem je bila najprej beseda. Zato je 
treba odločno odgovoriti na sovražni govor in ne 
samo nerazumno braniti svobodo izražanja, 
ampak, kot to zahtevajo takšne presoje, tehtati 
obe pravici in zagotavljati primerno ravnovesje, 
ki bo varovalo tako izražanje kot tudi pravice 
posameznika do osebnega dostojanstva, 
enakopravnosti, varnosti ter še posebej pravice 
ogroženih in deprivilegiranih skupin.  
 Ob koncu ne gre zanemariti tudi 
dejstva, da dr. Čeferina glede na njegovo 
delovanje ni mogoče uvrstiti v katero od 
političnih opcij. Vsaj nam se zdi tako. Vidno se je 
v javnosti opredelil le kot pravnik, v njegovih 
stališčih pa ni bilo zaznati ideoloških ali političnih 
podtonov. V Poslanski skupini SAB takšno 
apolitičnost in s tem povezano nepristranskost 
ocenjujemo kot posebej pomembno in nujno za 
dobrega ustavnega sodnika. V poslanski 
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skupini smo tudi večkrat poudarili, da si želimo 
kandidata, ki bo osebnostno močan in bo imel 
ustrezno integriteto. Pri tem je pa treba vsakič 
znova poudariti, da si moramo h kvalitetnemu 
izboru kandidatov za ustavne sodnike 
prizadevati tudi mi v Državnem zboru, in sicer 
tako, da prenehamo z diskreditacijami, ki jih v tej 
hiši prepogosto slišimo in ki dobre kandidate 
odvračajo od kandidatur za najpomembnejša 
mesta.  
 Glede na vse povedano, bomo 
kandidaturo dr. Roka Čeferina v Poslanski 
skupini SAB soglasno podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Sedaj imate besedo gospod Franc 
Jurša, Poslanska skupina Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije. Izvolite.  
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala. Lep 

pozdrav vsem! 
 Ustavno sodišče je najvišji sodni organ, 
ki varuje človekove pravice in temeljne 
svoboščine in skrbi za varovanje ustavnosti in 
zakonitosti, institucija, ki uživa velik ugled in 
spoštovanje. Pričakovanja, da bodo tudi 
predstavniki tega najvišjega sodnega organa 
upravičili njegov ugled in sami predstavljali zgled 
uresničevanja največjih moralnih in etičnih 
vrednot, so umestna. Položaj ustavnega sodnika 
zahteva visoko strokovno usposobljenost in 
visoko kredibilnost. S tem zavedanjem smo 
danes v vlogi odločevalca, ki bo opredelil svoje 
zaupanje v kandidata, ki bo verodostojno, 
nepristransko opravljal naloge ustavnega 
sodnika, ne glede na lastna prepričanja in 
vrednote.  
 Tokrat so se za to pomembno funkcijo 
prijavili trije kandidati, ki so dobili priložnost, da 
se predstavijo v naši poslanski skupini. 
Predsednik republike je med tremi prejetimi 
predlogi za ustavnega sodnika izbral doc. dr. 
Roka Čeferina, odvetnika s 30-letnimi 
izkušnjami. Njegove izkušnje se vpenjajo v 
vprašanja, s katerimi se ukvarja Ustavno sodišče 
Republike Slovenije, in o njih tudi razsoja. V 
svojem preteklem poklicnem udejstvovanju se je 
namreč še posebej pozorno ukvarjal s svobodo 
izražanja, ki je dandanes zopet predmet 
raznovrstnih razpravljanj in nasprotujočih si 
mnenj.  
 V naši poslanski skupini ne dvomimo v 
njegovo strokovnost. S tega zornega kota je 
odličen kandidat. Kot edini pomislek se pojavlja 
primernost njegovega položaja z vidika 
zastopanosti dveh pravnikov, odvetnikov iz iste 
odvetniške družbe. Poslanci Desus smo si 
izoblikovali lastna mnenja o posameznem 
kandidatu. Ta pa nas bodo tudi vodila pri 
današnjem odločanju.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  

 Gospa Anja Bah Žibert, Poslanska 
skupina Slovenske demokratske stranke, 
mikrofon je vaš. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Spoštovani!  

 Danes torej odločamo o predlogu 
predsednika države, ki je Državnemu zboru v 
izvolitev za mandat ustavnega sodnika predlagal 
dr. Roka Čeferina. Po našem mnenju mora biti 
kandidat za ustavnega sodnika oseba, ki s 
svojim javnim in strokovnim delovanjem 
nesporno predstavlja izbiro, ki ne vzbuja 
nikakršnega dvoma v neodvisno in 
nepristransko odločanje na vseh področjih 
delovanja Ustavnega sodišča. Dr. Rok Čeferin 
pa je s svojimi preteklimi izjavami pokazal, da 
lahko s svojim delom na Ustavnem sodišču, kjer 
bi moral biti podrejen samo ustavi, ogrozi temelj 
demokratične ustavne ureditve, in sicer z 
reinterpretacijo 39. člena Ustave, ki kot 
človekovo svoboščino določa svobodo izražanja 
misli, govora in javnega nastopanja 
posameznikov ter širjenja vesti in mnenj skozi 
medije. Dr. Rok Čeferin je pred kratkim na javni 
televiziji izjavil, da pozdravlja nastop 
predsednika Vlade Marjana Šarca, ki je javno 
pozval gospodarske družbe v državni lasti, naj 
oglašujejo le v izbranih medijih, saj naj bi drugi 
mediji objavljali prispevke, za katere je on sam 
presodil, da so sovražni govor. S tem se je 
Marjan Šarec postavil v vlogo sodišča, ki je sicer 
edino pristojno odločati o sovražnem govoru. 
Povsem jasno je bilo, da se ta poziv nanaša 
zgolj na medije, ki niso sinhronizirani z aktualno 
vladno politiko. Dr. Rok Čeferin se je s takšnim 
nedopustnim stališčem politične stigmatizacije 
predsednika Vlade absolutno strinjal in s tem 
nevarno posegel v eno najdragocenejših 
človekovih pravic, brez katere si ni mogoče 
zamisliti demokratičnih procesov. Vsakršen 
poseg države v svobodo izražanja, pa čeprav 
pod krinko tako imenovane strokovnosti, 
praviloma rezultira v oblasti, ki ima prvine 
fašizma, nacizma in komunizma, kar je v 
Sloveniji še posebej nevarno, saj marsikdo še 
danes ni sposoben obsoditi totalitarizma, pod 
katerim smo Slovenci živeli skoraj pol stoletja, ki 
je grobo kršil svobodo izražanja posameznikov, 
preko državnih vzvodov nadzoroval medije in 
ljudem odrekal pravico do objektivnega 
informiranja. Oznaka, ki se je nekoč uporabljala 
za notranji protidržavni element, se danes 
uporablja za sovražni govor. Takšna praksa po 
našem mnenju pomeni odstop od učinkovitega 
pregona zoper pravi sovražni govor, saj 
nakazuje na to, da se bo sovražni govor izrabljal 
kot etiketa za pritisk na tiste medije in 
posameznike, ki kritizirajo družbena dogajanja, 
ne pa zoper tiste, ki sovražni govor dejansko 
izvajajo in ščuvajo k nasilju zoper drugače 
misleče, na primer naj spomnim: transparenti na 
seji Programskega sveta RTV Slovenija, kjer so 
bili jasno vidni pozivi k smrti pripadnikom 
opozicijske stranke.  
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 Zelo nenavadno in diametralno 
nasprotujoče od zgoraj navedene oportunistične 
podpore predsedniku Vlade pa je bilo mnenje dr. 
Roka Čeferina v primeru sodbe SDS proti 
časniku Delo zaradi lažnih člankov glede poslov 
v zadevi Patria, kjer je zavzel stališče, da sme 
novinar v takšnem primeru v svojem prispevku 
zavzeti bolj provokativna stališča, tudi če za 
svoje trditve nima dovolj trdne podlage, in 
nadaljeval, da sodišče takega ravnanja ne sme 
sankcionirati, tudi če novinar morda pretirava ali 
če ne navede dovolj trdne podlage za svoje 
trditve.  
 Rok Čeferin je sodeloval tudi pri 
pripravi nove medijske zakonodaje, ki bo po 
napovedih političnih strank koalicije posegla v 
svobodo širjenja vesti, seveda pod pretvezo boja 
proti sovražnemu govoru. Na predstavitvi svoje 
kandidature je dr. Rok Čeferin sicer povedal, da 
je posamezne medije, ki niso pod okriljem Vlade, 
res označil za tovarne laži, a da je to storil pod 
vplivom jeze in uporabil izraz, ki ga morda ne bi 
smel. Upravičeno se lahko vprašamo, ali ga 
bosta vpliv jeze in nestrokovnost vodila tudi pri 
odločanju na funkciji ustavnega sodnika, kar je 
danes seveda drugo vprašanje. Ostaja pa 
dejstvo, da svojih spornih izjav ni nikoli priklical, 
niti jih ni obžaloval vse do takrat, ko je bil 
predlagan za ustavnega sodnika.  
 Zaradi vsega navedenega dr. Roka 
Čeferina v Slovenski demokratski stranki ne 
moremo podpreti za ustavnega sodnika.  
  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana poslanka, hvala za predstavitev 
stališča.  
 Gospod Matjaž Han, kot zadnji v imenu 
poslanske skupine Socialnih demokratov, 
izvolite.  
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Hvala lepa spoštovani 

predsednik, generalna sekretarka! 
 Kandidat za sodnika Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije dr. Rok Čeferin 
velja za uglednega pravnega strokovnjaka na 
področju civilnega in medijskega prava, ki je v 
svoji dolgoletni odvetniški karieri pridobil veliko 
teoretičnega znanja ter zlasti praktičnih izkušenj 
z reševanjem različnih pravnih vprašanj. Je tudi 
predavatelj na Fakulteti za družbene vede, kjer 
študente poučuje o mejah svobode 
novinarskega poročanja pri predmetu 
novinarstvo, etika in profesionalnost. Z objavami 
strokovnih člankov je dr. Rok Čeferin aktiven na 
akademskem področju, prav tako pa sodeluje s 
svojimi strokovnimi prispevki na različnih 
posvetih ter konferencah, ki potekajo pod okrilji 
fakultet in strokovnih združenj. Je tudi član 
strokovne komisije, ki jo je imenoval minister za 
kulturo za pripravo sprememb in dopolnitev 
Zakona o medijih.  
 Socialni demokrati bomo kandidata za 
ustavnega sodnika Republike Slovenije dr. Roka 
Čeferina podprli. Ocenjujemo, da se bo tudi 

Ustavno sodišče v bodoče zagotovo v veliki meri 
soočalo z vprašanji zaščite človekovih pravic in 
slovenske družbe na sploh, če upoštevamo 
aktualna pereča vprašanja, povezana zlasti z 
razraščanjem pojava oblik sovražnega govora 
ter tudi nekaterih lažnih novic, pri reševanju 
katerih bo kandidat na podlagi svojih referenc 
lahko dal pomemben pozitiven doprinos.  
 Iz vsega tega navedenega bomo Roka 
Čeferina podprli. Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za predstavitev stališča 
poslanske skupine. 
 S tem ugotavljam, spoštovane 
poslanke, spoštovani poslanci, da smo 
predstavitev stališč poslanskih skupin zaključili. 
Ugotavljam, da prijavljenih k razpravi ni.  
 Glasovanje o predlogu predsednika 
Republike Slovenije za izvolitev sodnika 
Ustavnega sodišča bomo opravili skupaj z 
glasovanjem o predlogu za imenovanje članov 
Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, in 
sicer takoj po opravljeni razpravi o tem predlogu. 
  
 S tem prehajamo na obravnavo 
Predloga za imenovanje članov Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev.  

 Vlada je 30. maja Državnemu zboru 
predlagala, da za člane sveta Agencije za trg 
vrednostnih papirjev imenuje mag. Primoža 
Pinozo, dr. Dragana Kesiča, mag. Gorazda 
Čibeja in mag. Mojco Majič. 
 Besedo dajem predstavniku Vlade, 
državnemu sekretarju gospodu Metodu 
Dragonji. 
 Izvolite. 
 
METOD DRAGONJA: Hvala za besedo, gospod 

predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! 
 Sedanjim članov sveta agencije, razen 
direktorju kot predsedniku sveta agencije, 
poteče mandat 14. julija letos, o čemer je Vlada 
obvestila Državni zbor v mesecu marcu. Potem 
je Vlada začela izvajati nadaljnje zakonske 
obveznosti, potrebne za imenovanje članov 
sveta agencije, in sicer je objavila javni poziv za 
zbiranje predlogov možnih kandidatov v 
Uradnem listu ter izvedla izbor predlaganih 
kandidatov, ki jih je Vlada potrdila in 
posredovala v potrditev Državnemu zboru.  
 Zakon o trgu finančnih instrumentov 
določa, da sta organa Agencije za trg 
vrednostnih papirjev direktor in svet agencije. 
Svet sestavlja 5 članov, od katerih je direktor 
agencije po funkciji tudi predsednik sveta 
agencije. Po roku izteka javnega poziva je na 
ministrstvu bila imenovana neodvisna komisija 
za izbor kandidatov za člane sveta agencije, ki 
je oblikovala merila za oceno in izbor 
kandidatov. Pri tem je komisija menila, da je 
najbolj uporabiti kombinacijo sledečih kriterijev: 
upoštevati prepletenost sveta agencije z drugimi 
regulatorji, predvsem s predstavniki Agencije za 
zavarovalni nadzor in Agencije za nadzor nad 
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revidiranjem, saj nadzorni organi medsebojno 
sodelujejo tudi v konkretnih nadzornih postopkih. 
Glede na kompleksnost in naravo nalog sveta 
agencije je smiselno, da je svet sestavljen tako 
iz zunanjih strokovnjakov kot vsaj enega 
zaposlenega v agenciji. Smiselno je tudi, da se 
pritegnejo v članstvo tudi zunanji strokovnjaki, 
neobremenjeni z notranjimi aktivnostmi agencije. 
Za delovanje sveta agencije je pomembno, da je 
svet sestavljen iz strokovnjakov, ki s 
poglobljenim strokovnim znanjem na specifičnih 
področjih lahko podajo neodvisen pogled na 
delovanje trga vrednostnih papirjev in na 
delovanje agencije.  
 Na podlagi teh izhodišč je neodvisna 
komisija predlagala Vladi, da za mandatno 
obdobje šestih let svet agencije imenuje mag. 
Primoža Pinozo, dr. Dragana Kesiča, mag. 
Gorazda Čibeja in mag. Mojco Majič. Vlada 
meni, da bodo predlagani kandidati zagotovili 
neodvisno in strokovno delovanje agencije in 
prispevali k hitrejšemu razvoju kapitalskega trga 
v Sloveniji. Hkrati bodo kandidati ustrezno 
podpirali in zagotavljali učinkovito delovanje 
kapitalskih trgov na ravni Evropske unije. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Predlog je kot matično delovno telo 
obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je 
zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. S 
tem, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
prehajamo na skupno izvedbo tajnega 
glasovanja o predlogu za izvolitev sodnika 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter k 
predlogu za imenovanje članov Sveta agencije 
za trg vrednostnih papirjev.  
 V skladu s 163. členom Ustave 
Republike Slovenije ter prvim odstavkom 14. 
člena Zakona o ustavnem sodišču Državni zbor 
odloča o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča s 
tajnim glasovanjem.  
 V skladu s sedmim odstavkom 477. 
člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov 
Državni zbor prav tako odloča s tajnim 
glasovanjem tudi o imenovanju člana Sveta 
agencije za trg vrednostnih papirjev. 
 V skladu s prvim odstavkom 92. člena 
Poslovnika Državnega zbora vodi tajno 
glasovanje komisija, ki jo sestavljajo 
predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli 
Državni zbor. Poslanske skupine so mi že 
posredovale predloge za člane komisije, ki vodi 
glasovanje. To so gospod Franc Breznik, 
Poslanska skupina Slovenske demokratske 
stranke; gospa Andreja Zabret, Poslanska 
skupina Liste Marjana Šarca; gospa Janja 
Sluga, Poslanska skupina Stranke modernega 
centra, in gospod Blaž Pavlin, Poslanska 
skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. 
Član te komisije sem tudi jaz kot predsedujoči. 
Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica 
generalne sekretarke gospa Jerneja Bergoč. 

 Ali kdo takšnemu predlogu sestave 
komisije nasprotuje? Če ne, prehajamo na 
odločanje o sestavi komisije. 
 Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 65, proti 1. 
 (Za je glasovalo 65.) (Proti 1.) 
 Ugotavljam, da je komisija v predlagani 
sestavi izvoljena. 
 
 Spoštovani poslanke in poslanci, če 
potrebujete predčasni odmor, samo na glas 
povejte. Tudi kot proceduralni predlog je možno, 
če ne, pa nadaljujemo. 
 V skladu s tretjim odstavkom 92. člena 
Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in 
poslancem vročenih pet glasovnic, ena za 
izvolitev sodnika Ustavnega sodišča in štiri za 
imenovanje članov agencije, in sicer tako, da 
pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in 
pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da 
se na vsaki glasovnici obkroži beseda »za« ali 
beseda »proti«. V skladu s petim odstavkom 91. 
člena Poslovnika Državnega zbora je 
neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna 
je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke 
oziroma poslanca ni jasno razvidna.  
 V skladu s prvim odstavkom 14. člena 
Zakona o ustavnem sodišču bo predlagani 
kandidat za sodnika Ustavnega sodišča izvoljen, 
če bo za glasovala večina vseh poslank in 
poslancev, to je 46 ali več. V skladu s sedmim 
odstavkom 477. člena Zakona o trgu finančnih 
inštrumentov bo prav tako vsak od predlaganih 
kandidatov za članico oziroma člana sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev izvoljen, če 
bo za glasovala večina vseh poslank in 
poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v 
dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in 
poslanci boste izpolnjeno glasovnico dali v 
glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob 
kabinah za glasovanje. 
 Preden preidemo na izvedbo tajnega 
glasovanja, opozarjam na določbo drugega 
odstavka 92. člena Poslovnika Državnega 
zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v 
dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso 
udeležene pri glasovanju. Zato pozivam vse 
predstavnike Vlade in strokovne sodelavce 
poslanskih skupin, da dvorano v tem času 
zapustijo.  
 Prehajamo na izvedbo tajnega 
glasovanja. Prosim poslanke in poslanca, ki mi 
boste pomagali pri glasovanju, da se takoj 
zglasite v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni 
material. Glasovanje se bo začelo ob 19. uri, to 
je čez 15 minut, in bo trajalo do 19.20. Po 
končanem glasovanju prosim poslanke in 
poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, 
da se zberete v sobi 217. 
 Prekinjam to točko dnevnega reda in 
sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 20. uri. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 18.45 in se 
je nadaljevala ob 20. uri.) 
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
nadaljujemo s prekinjeno sejo. 
 
 Nadaljujemo s prekinjene 16. točko, 
in to s Predlogom za izvolitev sodnika 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije.  

 Dovolite, da vam preberem zapisnik o 
ugotovitvi izida glasovanja za izvolitev dr. Roka 
Čeferina za sodnika Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije.  
 Glasovanje je bilo v prostorih 
Državnega zbora dne 18. junija 2019. 
Razdeljenih je bilo 82 glasovnic. Oddanih je bilo 
82 glasovnic. Neveljavna je bila ena glasovnica. 
Veljavnih je bilo 81 glasovnic. Za je glasovalo 49 
poslank in poslancev, proti je glasovalo 32. Na 
podlagi izida glasovanja je dr. Rok Čeferin z 
večino glasov vseh poslancev izvoljen za 
sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
na mesto sodnice, ki ji poteče mandat 27. 
septembra 2019.  
 Prosim izvoljenega sodnika dr. Roka 
Čeferina, da se nam pridruži.  
 Izvoljenega sodnika Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije dr. Roka Čeferina prosim, 
da priseže pred Državnim zborom.  
 
DR. ROK ČEFERIN: Prisegam, da bom sodil po 

ustavi in zakonu in po svoji vesti in si z vsemi 
svojimi močmi prizadeval za ustavnost in 
zakonitost ter za varovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Besedo 

dajem dr. Čeferinu, da nagovori Državni zbor. 
 Izvolite. 
 
DR. ROK ČEFERIN: Spoštovani gospod 

predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, hvala za zaupanje. Z izvolitvijo ste mi 
izkazali veliko čast, hkrati pa ste mi naložili tudi 
veliko odgovornost. Vaše zaupanje bom 
poskusil upravičiti z doslednim zavzemanjem za 
varstvo ustave in človekovih pravic, ki so v njej 
zapisane.  
 Želim vam veliko uspeha pri vašem 
delu. Hvala. 
  / aplavz/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Dr. Roku 

Čeferinu se zahvaljujem za besede, hkrati mu 
čestitam in želim uspešno delo. 
 
 Nadaljujemo s Predlogom za 
imenovanje članov Sveta Agencije za trg 
vrednostnih papirjev. 

 Pred mano je sedaj nekaj zapisnikov, ki 
jih želim prebrati.   
 Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o 
predlogu za imenovanje mag. Gorazda Čibeja 
za člana Sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. Glasovanje je bilo v prostorih 
Državnega zbora dne 18. junija 2019. 
Razdeljenih je bilo 82 glasovnic. Oddanih je bilo 

82 glasovnic. Neveljavnih je bilo 24 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 58 glasovnic. Za je glasovalo 46 
poslank in poslancev, proti je glasovalo 12. Na 
podlagi izida glasovanja je mag. Gorazd Čibej z 
večino glasov vseh poslancev imenovan za 
člana Sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. Mandat začne teči s 15. julijem 2019.
  
 Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o 
predlogu za imenovanje dr. Dragana Kesiča za 
člana Sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. Glasovanje je bilo v prostorih 
Državnega zbora dne 18. junija 2019. 
Razdeljenih je bilo 82 glasovnic. Oddanih je bilo 
82 glasovnic. Neveljavnih je bilo 24 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 58. Za je glasovalo 46 poslank 
in poslancev, proti je glasovalo 12. Na podlagi 
izida glasovanja je dr. Dragan Kesič z večino 
glasov vseh poslancev imenovan za člana Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev. Mandat 
začne teči s 15. julijem 2019. 
 Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o 
predlogu za imenovanje mag. Mojce Majič za 
članico Sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. Glasovanje je bilo v prostorih 
Državnega zbora dne 18. junija 2019. 
Razdeljenih je bilo 82 glasovnic, oddanih je bilo 
82 glasovnic. Neveljavnih je bilo 24 glasovnic, 
veljavnih je bilo 58 glasovnic. Za je glasovalo 45 
poslank in poslancev, proti je glasovalo 13. 
Kandidatka mag. Mojca Majič ni prejela večine 
glasov vseh poslancev, zato ni imenovana za 
članico Sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. 
 Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o 
predlogu za imenovanje mag. Primoža Pinoze 
za člana Sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. Glasovanje je bilo v prostorih 
Državnega zbora dne 18. junija 2019. 
Razdeljenih je bilo 82 glasovnic, oddanih je bilo 
82 glasovnic. Neveljavnih je bilo 25 glasovnic, 
veljavnih je bilo 57 glasovnic. Za je glasovalo 45 
poslank in poslancev, proti je glasovalo 12. 
Kandidat mag. Primož Pinoza ni prejel večine 
glasov vseh poslancev, zato ni imenovan za 
člana Sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. 
 Čestitam imenovanima članoma Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev. Ker dva 
kandidata nista prejela zadostnega števila 
glasov poslank in poslancev, bom skladno z 
osmim odstavkom 477. člena Zakona o trgu 
finančnih inštrumentov o tem takoj obvestil 
Vlado, ki mi bo v 14 dneh sporočila svojo 
odločitev o nadaljnjem postopku za imenovanje 
članov Sveta agencije. 
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci prehajamo na obravnavo Predloga 
sklepa o imenovanju predsednika in 
prenehanju funkcije namestnika predsednika 
Državne volilne komisije. Predlog sklepa je v 

obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna 
komisija. Prijavljenih k razpravi ni.  
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 Prehajamo na odločanje o Predlogu 
sklepa o imenovanju predsednika in prenehanju 
funkcije namestnika predsednika Državne 
volilne komisije. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 63, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 63.) (Proti nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep sprejet in s tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega 
reda 9. seje Državnega zbora – Vprašanja 
poslank in poslancev. 

 Glasovanje bomo opravili na podlagi 
pregleda predlogov sklepov poslank in 
poslancev za razpravo o odgovorih predsednika 
Vlade, ministric in ministrov z dne 18. junija 
2019, ki je objavljeno na e-klopi. 
 Prehajamo na odločanje o predlogih 
sklepov. 
 Prvi predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade gospoda Marjana Šarca na 
poslansko vprašanje gospoda Blaža Pavlina v 
zvezi z diskriminacijo staršev in otrok, vključenih 
v nevladne osnovne šole, s strani Ministrstva za 
izobraževanje znanost in šport. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 48. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 48.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Drugi predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade gospoda Marjana Šarca na 
poslansko vprašanje gospoda Dušana Šiška v 
zvezi z ustavitvijo projekta hidroelektrarne 
Mokrice. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 48. 
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 48.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Tretji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade gospoda Marjana Šarca na 
poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi 
z bančno kriminaliteto. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 27, proti 51. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Četrti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo odgovoru 
predsednika Vlade gospoda Marjana Šarca na 
poslansko vprašanje gospoda Luke Mesca v 
zvezi s prenosom primernih stanovanj in 
zemljišč z DUTB na Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije.« 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 34, proti 43. 
 (Za je glasovalo 34.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 

 Peti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za okolje in prostor gospoda Simona 
Zajca na poslansko vprašanje gospoda Boštjana 
Koražije v zvezi s problematiko priprave 
strategije prostorskega razvoja Republike 
Slovenije do leta 2050 in statusom Ptuja v njej.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 32, proti 43. 
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Šesti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Aleksandre Pivec na poslansko vprašanje 
gospoda Luka Mesca v zvezi s prevozom živali v 
Luki Koper. 
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 33, proti 43. 
 (Za je glasovalo 33.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Sedmi predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za notranje zadeve gospoda Boštjana 
Poklukarja ter ministra za javno upravo gospoda 
Rudija Medveda na poslansko vprašanje gospe 
Ive Dimic v zvezi z institutom zakonitega 
prebivališča.« 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 26, proti 48. 
 (Za je glasovalo 26.) (Proti 48.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Osmi predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za notranje zadeve gospoda Boštjana 
Poklukarja na poslansko vprašanje mag. Branka 
Grimsa v zvezi z ukrepanjem proti nevladnim 
organizacijam, ki spodbujajo ilegalne migrante k 
vdoru preko slovenske meje. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 26, proti 49. 
 (Za je glasovalo 26.) (Proti 48.) 
 Sklep ni sprejet. 
 
 Deveti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za infrastrukturo mag. Alenke 
Bratušek na poslansko vprašanje gospa Janija 
Ivanuše v zvezi z dinamiko nadaljevanja gradnje 
hitre ceste Ormož–Hajdina. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 31, proti 41. 
 (Za je glasovalo 26.) (Proti 48.) 
 Sklep ni sprejet. 
 
 Deseti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za infrastrukturo mag. Alenke 
Bratušek ter ministra za okolje in prostor Simona 
Zajca na poslansko vprašanje gospoda Borisa 
Doblekarja v zvezi s postopki za obvoznico 
Hotič. 
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 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 26, proti 44. 
 (Za je glasovalo 26.) (Proti 48.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Enajsti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za infrastrukturo mag. Alenke 
Bratušek na poslansko vprašanje mag. Dejana 
Kaloha v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana 
Maribor. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 38, proti 39. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 39.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Dvanajsti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za pravosodje Andreje Katič na 
poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z 
izvajanjem pravosodnega nadzora nad delom 
državnih tožilstev. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 26, proti 51. 
 (Za je glasovalo 26.) (Proti 51.)  
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Trinajsti predlog: »Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za infrastrukturo mag. Alenke 
Bratušek ter ministra za okolje in prostor Simona 
Zajca na poslansko vprašanje Zvonka Černača 
v zvezi s cestnimi povezavami na Primorsko-
Notranjskem. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 43. 
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 43.)  
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Štirinajsti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za okolje in prostor Simona Zajca na 
poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s 
problematiko sortirnic odpadkov.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 27, proti 43. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 43.)  
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Petnajsti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za okolje in prostor Simona Zajca na 
poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z 
divjimi odlagališči odpadkov po Sloveniji.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 33, proti 43. 
 (Za je glasovalo 33.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Šestnajsti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za infrastrukturo mag. Alenke 
Bratušek na poslansko vprašanje Suzane Lep 
Šimenko v zvezi z brezvinjetnim prehodom 
mednarodnega mejnega prehoda.  

 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 32, proti 45. 
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 45.)  
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Sedemnajsti predlog: Državni zbor bo 
na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za okolje in prostor Simona Zajca na 
poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v 
zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih 
soglasij.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 26, proti 50. 
 (Za je glasovalo 26.) (Proti 50.)  
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Osemnajsti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za infrastrukturo mag. Alenke 
Bratušek ter ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko 
vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z usodo 
mariborskega letališča in propadanjem letalske 
družbe Adria Airways.  
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 36, proti 38. 
 (Za je glasovalo 36.) (Proti 38.)  
 Ugotavljam, da tudi ta sklep ni sprejet.  
 
 Devetnajsti predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za pravosodje gospe Andreje Katič na 
poslansko vprašanje gospoda Žana Mahniča v 
zvezi z ukrepi za zagotavljanje nepristranskosti 
sojenja in videza nepristranskosti.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 27, proti 49. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 49.)  
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Zadnji, dvajseti predlog: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča na 
poslansko vprašanje gospoda Luke Mesca v 
zvezi z rednim letnim javnim projektnim 
razpisom za sofinanciranje programskih vsebin 
medijev v letu 2019.  
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 17, proti 58. 
 (Za je glasovalo 17.) (Proti 58.)  
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
  
 Zaključujem to točko dnevnega reda in 
prekinjam 9. sejo Državnega zbora, ki jo 
nadaljujemo jutri ob 9. uri. Nasvidenje.  
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 18. 
JUNIJA 2019 OB 20.23 IN SE JE 
NADALJEVALA 19. JUNIJA 2019 OB 9. URI.)   
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
gospe in gospodje, dobro jutro!  
 Začenjam nadaljevanje 9. seje 
Državnega zbora.  
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 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
Nataša Sukič, Violeta Tomić, Zmago Jelinčič 
Plemeniti, dr. Franc Trček od 12. ure dalje, 
Soniboj Knežak do 13. ure, Ljudmila Novak, 
Jožef Horvat od 10. ure dalje, Aljaž Kovačič do 
12. ure, Nada Brinovšek, Eva Irgl, Franc Breznik 
in Igor Zorčič do 12. ure.  
  
 Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – PREDLOG DOPOLNITVE 
POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, 
SKRAJŠANI POSTOPEK.  

 Predlog dopolnitvi Poslovnika 
Državnega zbora je v obravnavo Državnemu 
zboru predložila skupina šestih poslank in 
poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem 
Toninom. 
 Predlog dopolnitve poslovnika je na 3. 
seji 30. maja 2019 obravnavala Komisija za 
poslovnik kot matično delovno telo. Ker po 
končani razpravi komisija členov predloga ni 
sprejela, je bila druga obravnava predloga 
dopolnitve poslovnika na seji delovnega telesa 
končana.  
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Kot prvi ima besedo gospod Vojko 
Starović, Poslanska skupina Stranke Alenke 
Bratušek. 
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsedujoči. Spoštovani! 
 Državni zbor svojo organizacijo, delo in 
uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in 
poslancev ureja samostojno, in sicer s 
Poslovnikom Državnega zbora. Delo Državnega 
zbora je razdeljeno na parlamentarne odbore in 
komisije. Trenutno v Državnem zboru poleg 
številnih delovnih skupin in Kolegija predsednika 
deluje 13 ostalih parlamentarnih odborov in 8 
komisij. Državni zbor je tisti, ki je dolžan 
poskrbeti za tekoče poslovanje v skladu s 
poslovnikom. Posledično veljavna ureditev v 
četrtem odstavku 48. člena določa omejitev, 
skladno s katero sme istočasno zasedati največ 
dvoje delovnih teles. Tovrstna omejitev je bila v 
poslovnik vnesena iz tehtnih razlogov in je 
pomembna za učinkovito delovanje zakonodajne 
veje oblasti kot tudi za uresničevanje pravic in 
dolžnosti poslank in poslancev. Poslansko 
skupino lahko ustanovijo najmanj trije poslanci, 
zato je omejitev zasedanja dveh delovnih teles 
nujna. Upoštevati moramo tudi verjetnost, da vsi 
trije poslanci iz objektivnih okoliščin, denimo tudi 
bolezni, ne bodo hkrati navzoči. V nasprotnem 
primeru bi tvegali sklepčnost posameznega 
delovnega telesa. Prav tako bi v praksi 
poslancem onemogočili udeležbo na delovnem 
telesu, ki bi potekalo hkrati, in mu s tem odvzeli 
temeljno poslansko pravico.  
 Kot že izpostavljeno, v Državnem zboru 
v prvem letu mandata deluje 24 delovnih teles. 
Državni zbor mora poskrbeti, da so vse 

poslanske skupine, ne glede na to, ali štejejo tri 
poslance ali dvajset, v enakopravnem položaju 
glede pogojev dela. Vsaki poslanski skupini 
oziroma njenim poslankam in poslancem mora 
biti zagotovljena možnost aktivnega sodelovanja 
na posamezni seji, za katero je potrebna tudi 
priprava. Ne samo da morajo biti seje sklicane 
tako, da se jih poslanci lahko udeležujejo, 
pomembno je, da imajo zanje tudi dovolj časa za 
pripravo, le tako lahko na seji aktivno sodelujejo. 
Glede na navedeno bi sprejetje predlagane 
izjeme povzročilo še večjo neenakost med 
manjšimi in večjimi poslanskimi skupinami, kar bi 
po mnenju SAB negiralo tudi voljo volivcev. Ti 
utemeljeno pričakujejo, da bodo s strani njih 
izvoljeni poslanci imeli enake pogoje za delo.  
 V Poslanski skupini SAB razumemo 
pomembnost delovanja Komisije za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb ter težave, s 
katerimi se zaradi obstoječe ureditve srečuje. 
Trenutna parlamentarna praksa omogoča sklic 
seje tretjega delovnega telesa, a le v primeru, če 
s tem soglašajo vsi člani. Posledično niso 
nobenemu odvzete poslanske pravice in je 
zagotovljena potrebna sklepčnost. Menimo, da 
bi bile spremembe poslovnika v smeri, ki bi 
upoštevale dosedanjo parlamentarno prakso, 
primernejše. Verjamemo, da bomo v prihodnje 
oblikovali predlog sprememb poslovnika na 
način, ki bo sledil parlamentarni praksi in 
konsenzu veh poslanskih skupin. 
 V Poslanski skupini SAB uresničujemo 
svoje obljube in se zahvaljujemo volivkam in 
volivcem za izkazano zaupanje, zaradi predloga 
sprememb poslovnika, ki bi negativno vplival na 
našo aktivno udeležbo na delovnih telesih, 
predloga sprememb ne bomo podprli. Hvala za 
pozornost.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

spoštovani predsednik. Spoštovane kolegice in 
kolegi! 
 Ustroj dela Državnega zbora je v tem 
mandatu in v tem trenutku razpet med 25 
delovnih teles. Temeljno poslanstvo parlamenta 
je sprejemanje zakonov. Zagotovo je ena od 
prioritetnih področij tudi obravnava vsakokratnih 
aktualnih vsebinskih področij. Dve stalni komisiji 
imata svoje pristojnosti v skladu s Poslovnikom 
Državnega zbora in drugih zakonov in sta vpeti v 
nadzor javnih financ in nadzorovanje varnostno 
obveščevalne službe. Izredno pestro delo se 
odvija tudi na do sedaj ustanovljenih že treh 
preiskovalnih komisijah. Številčna sestava 
oziroma velikost delovnih teles je različna, od 9 
članov pa vse 19 članov, poslanske skupine pa 
so pretežno majhne, po 2, 4, 5, 7 poslancev ali 
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več ima kar pet poslanskih skupin od devetih. 
Slednje pomeni, da poslanci iz teh manjših 
skupin sodelujejo tudi v štirih ali petih delovnih 
telesih, tako da če se odvijata že dva odbora 
enega ali istega poslanca, hitro nastane problem 
zagotavljanja prisotnosti. Tako niso osamljeni 
primeri, ko je poslanec ali poslanka hkrati 
prisoten na več odborih, kar v praksi pomeni 
tekanje iz ene sejne sobe v drugo ali pa 
zagotavljanje prisotnosti z nadomestnim 
poslancem. Ni treba posebej ugotavljati, da je 
kvaliteta vsebinskega dela na tak način izredno 
trpi, in dejstvo je, da se to ne sme dogajati. Kot 
izvoljenci ljudstva smo vsi, brez izjeme, dolžni 
svoje delo opravljati resno in kakovostno v korist 
družbe in slehernega posameznika. 
 Zaradi takega načela smo v Poslanski 
skupini Desus ob obravnavi dopolnitve 
poslovnika v smeri, da bi sočasno ob zasedanju 
dveh odborov lahko potekala seja Komisije za 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na 
matičnem delovnem telesu zavrnili. Še nekoliko 
bolj bizaren je bil dodaten predlog, ki je v 
amandmajski obliki, po katerem bi lahko 
zasedalo istočasno kar šest delovnih teles. Dela 
90 poslankam in poslancem zagotovo ne bo 
zmanjkalo. 
 Veljavno poslovniško omejitev na 
določilo, da lahko hkrati zasedata zgolj dve 
delovni telesi, je seveda nastalo z določenimi 
razlogi, ima torej svoj namen. Prvič, 
zagotavljanje nemotenega in kvalitetnega dela in 
drugič, javnosti smo dolžni omogočiti možnost 
neposrednega spremljanja našega dela. Vsega 
tega pa vsekakor ne bi bilo mogoče zagotavljati 
na način, kot je bilo predlagano s strani nekaj 
preveč ambicioznih poslancev. Ovire, da bi 
KNOVS ali še kakšna komisija lahko pogosteje 
zasedala oziroma da bi svoje delo lahko hitreje 
opravljala, pa se da odpraviti na kakšen 
primernejši način, zato dovolite, da na tam 
mestu pozovem k resnemu premisleku o načinu 
vodenja sej posameznih delovnih teles. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Jelka Godec, predstavili boste 
stališče v imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 Izvolite.   
 
JELKA GODEC (PS SDS): Hvala.  

 Nisem vedela, da v Državnem zboru 
poznamo preveč ambiciozne poslance in da se 
kakovost dela poslancev šteje s tem, kolikokrat 
so bili na kateri seji. To je nekaj neverjetnega, 
kakšna stališča danes poslušamo in kaj smo 
poslušali tudi na Komisiji za poslovnik, ki je na 
svoji 3. redni seji 30. maja 2019 obravnavala 
Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora, 
ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po 
skrajšanem postopku predložila skupina poslank 
in poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem 
Toninom. Pobuda predlagatelja za sprejetje 
predložene spremembe poslovnika se je 

nanašala na trenutno veljavno poslovniško 
ureditev, ki v četrtem odstavku 48. člena odloča 
omejitev, skladno s katero sme istočasno 
zasedati največ dvoje delovnih teles, pri čemer 
navedba omejitev predstavlja težavo pri 
sklicevanju sej Komisije za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb. V 
poslovniškem roku pa je bil tudi vložen 
amandma k Predlogu dopolnitve Poslovnika 
Državnega zbora k 1. členu predloga, v katerem 
predlagatelji amandmaja, in sicer podpisniki smo 
bili predsedniki preiskovalnih komisij, ki trenutno 
delujejo, in smo opozarjali na specifičnost dela 
in potreb preiskovalnih komisij ter smiselnost, da 
se obravnava omejitev iz četrtega odstavka 48. 
člena Poslovnika Državnega zbora poleg sej 
Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb razširi tudi na seje preiskovalnih komisij. 
 Torej z amandmajem smo želeli, da 
poleg KNOVS kot tretje delovno telo zaseda tudi 
preiskovalna komisija iz enega čisto preprostega 
razloga. Gre namreč za to, da imajo 
preiskovalne komisije specifičen potek dela. Če 
vam samo povem, v mesecu maju sem želela 
rezervirati sejno sobo za zaslišanje prič v 
mesecu juniju. Ni bilo mogoče! V mesecu juliju – 
en datum, v mesecu septembru do 15. 
septembra – ni bilo mogoče. Sedaj pa mi 
povejte, vsi zahtevate od preiskovalnih komisij, 
da delujejo nemoteno, da raziskujejo, da pridejo 
do zaključkov, zahteva tudi javnost, seje pa 
enostavno ne moremo sklicati. Pa pustimo sedaj 
to za mesec ali dva meseca naprej. Sedaj sem 
rezervirala ves september, kolikor je bilo 
datumov možnih, ker bomo začeli pa delati, tako 
kot delajo ostali odbori, ki se danes hvalijo, kako 
so prisotni člani in tako naprej, ko rezervirajo za 
štiri mesece vnaprej pet datumov, potem pa 
sploh nimajo sej, in zasedejo ostalim. Zato so bili 
že predlogi torej, da se te zadeve omejijo; ne 
preko poslovnika, ampak drugače. 
 Specifika preiskovalnih komisij je tudi v 
tem, da je potrebna takojšnja reakcija, recimo, 
odgovor na dopis; ne vem, pošlješ zahtevo za 
gradivo neki ustanovi, ta odgovori, da gradiva ne 
bo predala in da lahko dobimo gradivo le preko 
sodišča. Torej, reakcija je potrebna takoj, ker ti 
gradivo potrebuješ za preiskavo. Kako naj 
skličem sejo, če tri mesece naprej ne dobim 
datuma? Kako naj skličem sejo? Sedaj mi pa 
povejte! Potem pa sejo skličemo ob 7.30 zjutraj 
pred sejo Državnega zbora, je pa za poslance 
prehitro, prezgodaj. Skličemo sejo v petek ob 
16. uri popoldne – je prepozno, ker je petek.  
 Naš razlog, mene kot predsednice ene 
komisije, kolega Janija Möderndorferja in kolega 
Vrtovca, je bila ravno v tem, da kot tretje delovno 
telo zaseda tudi preiskovalna komisija v primeru, 
da je potrebna takojšnja reakcija; torej da 
potrebuje sklep komisije, da lahko pridobiš 
gradivo preko sodišča. Ta seja traja petnajst 
minut. Petnajst minut kot tretje delovno telo!  
 Danes govorite, da imamo pač preveč 
ambiciozne poslance. To verjetno leti na 
predsednice preiskovalnih komisij KNF in 
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KNOVS. Mene zanima, kakšna bo od danes 
naprej prisotnost poslancev v vseh odborih, 
kadar zasedata dve delovni telesi. Koliko 
opravičil bo?  
 Na preiskovalnih komisijah imamo 
nenehno probleme s sklepčnostjo, s hitro 
odzivnostjo in tako naprej. Tako upam, da zaradi 
izpostavljenega problema, ki je bil tako na 
poslovniku kot danes tukaj, da bo tudi 
predsednik Državnega zbora in vsi mi poslanci 
razmislili tudi o nadaljnji spremembi Poslovnika 
Državnega zbora ali spremembi Poslovnika o 
parlamentarni preiskovalni komisiji in seveda 
tudi zakona. Obžalujem pa, da na sami seji 
poslovnika ni bil sprejet predlog, da kot tretje 
delovno telo lahko zaseda, kar je bil potem tudi 
predlog Komisije za poslovnik, torej zaseda kot 
tretje delovno telo ali ena preiskovalna komisija 
ali KNOVS, ali KNJF. 
 Meni je zelo žal, da poslanci, sploh 
nekateri novi, ne razumete, kaj je to hitra 
odzivnost pri delu v Državnem zboru. Najlepša 
hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospa poslanka. 
 Hkrati vas opozarjam, da pri 
predstavitvi stališč ne komentiramo stališč 
ostalih poslancev, ki predstavljajo stališča. Se 
opravičujete. Hvala, opravičilo sprejeto.  
 Prehajamo naprej. Besedo imate 
gospod Edvard Paulič – v imenu Poslanske 
skupine Lista Marjana Šarca. 
 Izvolite. 
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi!  Poslovnik 
Državnega zbora v svojem 1. členu določa, da je 
poslovnik akt, s katerim se ureja organizacija in 
delo Državnega zbora, hkrati pa določa tudi, da 
je to akt, ki skrbi in udejanja uresničevanje 
pravic in dolžnosti poslank in poslancev. Slednje 
je izjemnega pomena ne samo za uspešno in 
učinkovito delo Državnega zbora, ampak tudi za 
uspešno in učinkovito delo poslank in poslancev. 
V našem stališču bi radi opozorili predvsem na 
ta vidik. 
 Poslanec lahko svoje delo kvalitetno in 
odgovorno opravlja le v primeru, da ima možnost 
sodelovati na delovnih telesih, katerih član je, 
zato je pomembno, da tudi s poslovnikom ta 
pravica poslanca obstaja primerno urejena. 
Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb na podlagi terminskega plana, ki ga 
sprejme Kolegij predsednika Državnega zbora, 
nima rezervacij terminov za sklicevanje sej. Zato 
je bil cilj predlagane spremembe poslovnika 
ravno ta, da se zagotovi učinkovito in nemoteno 
delovanje KNOVS, zato se je s to spremembo 
tudi strinjala večina njegovih članov.  
 Še eno dejstvo je, ki govori v prid 
spremembam, ki so bile predlagane, a žal niso 
bile sprejete. KNOVS nima nadomestnih članov, 
zato sklicevanje sej predstavlja poseben izziv, 
saj je treba najti termin, ko so vsi člani komisije 

prosti. To je v luči določbe poslovnika, ki sem jo 
omenil na začetku, torej v luči uresničevanja 
pravic in dolžnosti poslank in poslancev, da so 
lahko prisotni na sejah delovnih teles, 
bistvenega pomena. 
 V Poslanski skupini LMŠ smo sicer v 
nadaljevanju razprave na Komisiji za poslovnik 
širitev predlagane spremembe tudi na 
preiskovalne komisije nadgradili z omejitvijo na 
tri delovna telesa, ki lahko zasedajo hkrati. Po 
našem mnenju bi namreč v primeru, če bi se ta 
izjema določila preširoko, lahko zopet bilo 
ogroženo delo poslank in poslancev, ki so 
organizirani v manj številčnih poslanskih 
skupinah. Brez te omejitve bi lahko teoretično 
bilo sklicanih tudi štiri ali celo več delovnih teles 
hkrati, zaradi česar pa bi, recimo, tričlanska 
poslanska skupina – to je namreč najmanjše 
potrebno število za ustanovitev poslanske 
skupine – imela težave z zagotavljanjem 
navzočnosti na teh sejah. Lahko bi se zgodilo, 
da katera od poslanskih skupin ne bi mogla 
sodelovati na vseh sejah delovnih teles, s tem 
pa bi dejansko bil kršen poslovnik v svojem 
osnovnem namenu. 
 Z ozirom na vse v Poslanski skupini 
LMŠ obžalujemo, da predlagana sprememba, 
na podlagi katere bi lahko sočasno delovala tri 
delovna telesa, torej dve delovni telesi, ki sta 
vezani na zakonodajni postopek, in še eno 
delovno telo, KNOVS ali katera izmed 
preiskovalnih komisij, na Komisiji za poslovnik ni 
bila podprta. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za predstavitev stališča 
poslanske skupine. 
 Mag. Bojana Muršič v imenu Poslanske 
skupine Socialnih demokratov. 
 Izvolite. 
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, 
spoštovani kolegi! 
 Predlog dopolnitve poslovnika je 
ponovno oživel razpravo o tem, da imamo 
Poslovnik Državnega zbora preveč omejujoč, 
ker dopušča, da sočasno lahko potekata le dve 
seji delovnih teles. Ob tem je treba dodati, da 
imamo v tem trenutku vključno s preiskovalnimi 
komisijami ustanovljenih kar 24 delovnih teles, 
pri čemer se napoveduje ustanovitev še ene 
preiskovalne komisije. Sodelovanje in delo na 
sklicanih sejah delovnih teles neredko 
predstavlja težavo že v naši poslanski skupini, ki 
po številu poslancev ni najmanjša v Državnem 
zboru. Z morebitno uveljavitvijo izjeme, da bi ob 
dveh delovnih telesih lahko zasedala še kakšna 
izmed obeh nadzornih komisij Državnega zbora 
ali katera izmed preiskovalnih komisij, pa bi 
udeleževanje na vseh sejah delovnih teles le-to 
otežilo. Predvsem zaradi tega navedenega 
predloga za dopolnitev poslovnika nismo podprli 
in je postopek glede tega bil tudi končan. Pri tem 
pa je treba poudariti, da imamo poslanke in 
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poslanci poleg sodelovanja na sejah delovnih 
teles še mnoge druge obveznosti, bodisi z 
delom v poslanskih pisarnah na terenu, 
obveznosti v mednarodni dejavnosti Državnega 
zbora, obveznosti do medijev, do zainteresirane 
javnosti. 
 Socialni demokrati se zavedamo, da v 
praksi včasih prihaja do težav pri iskanju prostih 
terminov za sklice sej delovnih teles. Res pa je 
tudi, da se marsikatere seje delovnih teles 
sklicujejo predvsem in izrazito iz političnih 
interesov, čeprav z realnimi težavami ljudi 
dostikrat nimajo nič skupnega. 
 Zdaj smo priče nekemu čudnemu 
procesu, ko se Komisija za nadzor nad delom 
obveščevalnih in varnostnih služb spreminja v 
kvazi preiskovalno komisijo. Spreminjajo se 
metode njenega dela in uveljavljena 
parlamentarna praksa. Samo v tem tednu 
imamo tako sklicane tri seje omenjene komisije, 
za katere je kristalno jasno, da so politično 
motivirane pred petkovo razpravo o interpelaciji 
o odgovornosti ter delu ministra za obrambo in z 
realnimi potrebami delovanja komisije nima 
nobene zveze. Žal so v Državnem zboru vedno 
bolj v ospredju množične nujne in izredne seje, 
seje nadzornih in preiskovalnih komisij, 
zakonodajni postopek pa se nekako odmika na 
obrobje dela, čeprav bi to morala biti naša 
osrednja dejavnost zakonodajne veje oblasti. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Besedo imate gospa Mateja Udovč, 
Poslanska skupina Stranke modernega centra. 
 Izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovane 

poslanke in poslanci! 
 Skupino poslancev s prvopodpisanim 
mag. Matejem Toninom oziroma članice in člani 
Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb so na obravnavo in sprejetje posredovali 
Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora 
po skrajšanem postopku. Predlog se nanaša na 
dopolnitev 48. člena Poslovnika z določbo, da se 
omejitev, s katero sme član istočasno zasedati 
največ dvoje delovnih teles, ne uporablja pri 
sklicevanju sej KNOVS. Poslovnik Državnega 
zbora določa, da je KNOVS stalna komisija 
Državnega zbora, njene pristojnosti pa so 
določene v 40. členu Poslovnika. Način dela 
KNOVS sicer ureja njihov poslovnik, ki pa nima 
posebej določb glede zagotavljanja prisotnosti 
članov komisij. Predlagatelji dopolnitev 
Poslovnika Državnega zbora pojasnjujejo, da 
delovanje KNOVS bistveno bolj posega v 
delovanje izvršilne veje oblasti kot delovanje 
ostalih delovnih teles. Za poslanke in poslance 
pa je ključno, da so obveščevalne in varnostne 
službe pod ustrezno kontrolo brez omejitev in 
zadržkov pri sklicevanju sej KNOVS. KNOVS 
nima nadomestnih članov, zato mora predsednik 
zaradi zagotavljanja prisotnosti na sejah paziti 

na proste termine večine članic in članov 
KNOVS. Predlagatelji opozarjajo, da veljavna 
poslovniška ureditev, ki omejuje istočasno 
zasedanje na največ dvoje delovnih teles, 
predstavlja težave za sklicevanje seje tako glede 
članov kot tudi prostorov. 
 K predlogu KNOVS za dopolnitev 
poslovnika so se pridružili še vsi predsedniki 
preiskovalnih komisij. Vsi so opozorili, da 
poslovnik pri organizaciji dela Državnega zbora 
oziroma njihovih delovnih teles v zadostni meri 
ne upošteva specifike in potrebe preiskovalnih 
komisij. Preiskovalne komisije imajo težave pri 
rezervaciji terminov za sklicevanje sej. Delovna 
telesa, ki so vezana na zakonodajni postopek, 
imajo dodeljene rezervacije na podlagi 
terminskega programa, ki ga sprejema Kolegij 
predsednika Državnega zbora, preiskovalne 
komisije pa tovrstnih rezervacij nimajo oziroma 
jih ne morejo imeti. Preiskovalne komisije so 
posebna nadzorna delovna telesa Državnega 
zbora, ki jih za vsako odrejeno parlamentarno 
preiskavo posebej imenuje Državni zbor in se 
zato ne more enačiti z ostalimi rednimi delovnimi 
telesi Državnega zbora. Zavedati se je treba tudi 
da je njihov mandat časovno omejen in da svoje 
delo zaključijo z obravnavo poročila na plenarni 
seji Državnega zbora. Prav tako Državni zbor 
njihovo delo lahko celo ustavi. 
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra obžalujemo, da na Komisiji 
za poslovnik ni bilo posluha za utemeljene 
argumente KNOVS in preiskovalnih komisij. Še 
posebej zato, ker je bila že v prejšnjem mandatu 
izpostavljena podobna dilema, in sicer v okviru 
delovnega gradiva Komisije za poslovnik. Žal 
tudi takrat zadostnega soglasja za spremembe 
ni bilo, a predvsem zato, ker so bili podani tudi 
predlogi, da bi bila odpravljena izjema za vsa 
delovna telesa. V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra smo se v sodelovanju s 
predsednico komisije mag. Karmen Furman 
potrudili in pripravili kompromisni amandma. Z 
njim smo predlagali, da bi lahko istočasno kot 
tretje delovno telo sejo sklicala le ena komisija, 
torej KNOVS ali preiskovalna komisija. O tem bi 
se dogovorili vodstvi obeh delovnih teles. 
Slednja rešitev bi odpravila tudi omenjene 
pomisleke ob zavedanju, da poslanska skupina 
lahko šteje najmanj tri člane. Ker tudi 
kompromisni predlog ni bil sprejet, se bo z 
omenjenimi dilemami morala ubadati naslednja 
sestava Državnega zbora, do takrat bodo pa 
morali ta imenovana nadzorna telesa Državnega 
zbora uveljavljati novo parlamentarno prakso, na 
podlagi katere bodo na primer preiskovalne 
komisije zasedale tudi izven uradnih ur, delovnih 
dni in zasliševale priče v času zasedanj 
Državnega zbora, zato pričakujem, da slednja 
delovna telesa v omenjenih primerih ne bodo 
deležne pripomb s strani tistih, ki so jim 
onemogočili, da bi lahko svojo delo opravljala 
nemoteno in učinkovito. Hvala lepa.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod Miha Kordiš v imenu 
Poslanske skupine Levica.  
 Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Predlagatelji želijo 

s spremembami Poslovnika Državnega zbora 
omogočiti, da sočasno potekata več kot dva 
odbora oziroma dve komisiji. Podobne predloge 
smo obravnavali že v prejšnjem mandatu in že 
takrat smo jim v Levici nasprotovali. Nasprotovali 
smo jim predvsem, ker bi zasedanje več kot 
dveh odborov hkrati poslanskim skupinam s 
štirimi ali petimi poslanci povzročila veliko težav. 
Iz lastnih izkušenj lahko povemo, da smo v 
prejšnjem mandatu, ko smo imeli pet članov 
poslanske skupine, od časa do časa naleteli kar 
na probleme pri sodelovanju na vseh sklicanih 
odborih. Svoje delo se trudimo opravljati resno, 
udeležujemo se vseh sej, ki so vsaj malo 
vsebinske in niso izključno piar akcija 
posameznih poslanskih skupin, ampak smo že 
pri omejitvi na dva sočasna odbora pri skupno 
25 komisijah in odborih včasih zelo težko 
sodelovali pri vseh. Situacije, ki se ti potem 
zgodijo, da med enim odborom tečeš vmes še 
na drug odbor in poskušaš slediti razpravljati na 
obeh odborih hkrati, tudi niso najbolj prijetne. To 
je prvi del kritike predloga.  
 Drugi del pa se nanaša na Komisijo na 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki naj 
bi jih bilo nujno zagotoviti več prostora za 
sklicevanje njenih sej. Kot veste, Levica v 
KNOVS nima svojega člana. Že v prejšnjem 
mandatu smo odstopili od članstva, ker se je 
komisija spremenila zgolj v sredstvo za izvajanje 
politične propagande, medtem ko se z 
nadzorom obveščevalnih in varnostnih služb 
praktično ne ukvarja več. S tem predlogom za 
dopolnitev poslovnika bi za izvajanje te politične 
propagande na razpolago dali še več 
manevrskega prostora. 
 Funkcija te komisije bi morala biti 
pomembna oblika demokratičnega nadzora. 
Nadzorovala naj bi obveščevalne in varnostne 
službe, vršila naj bi pregled nad uporabo prikritih 
preiskovalnih ukrepov, metod in ukrepov 
pridobivanja podatkov ter nad drugimi 
represivnimi in invazivnimi ukrepi, ki jih te službe 
izvajajo. Namesto tega se ob drugem 
zaporednem mandatu zaostrovanja represije in 
povečevanja pooblastil represivnih organov 
KNOVS ukvarja z drugorazrednimi ustaškimi 
pevci, obračunavanjem s komunisti preko tajnih 
depojev Udbe in z zimzelenim napovedovanjem 
apokalipse, ki bo nastopila zaradi beguncev. S 
spremembo poslovnika ne bi dosegli nič 
drugega, kot da komisijo predsedujoči zlorablja, 
kadarkoli se on sam za to odloči. 
 V Levici, zato spremembam poslovnika 
nasprotujemo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospod poslanec. 

Mag. Matej Tonin v imenu Poslanske skupine 
Nova Slovenija - krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Drage poslanke 

in poslanci, dober dan! 
 Poslanska skupina Nove Slovenije 
podpira predlog, ki smo ga sopodpisali in tudi 
vložili člani različnih strank; člani, ki smo v 
Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb. Trenutni Poslovnik Državnega zbora je 
takšen, da omogoča hkratno zasedanje zgolj 
dveh delovnih teles. To se je začelo pojavljati 
kot velika ovira pri zasedanju zlasti Komisije za 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. 
Komisija je ustanovljena s posebnim zakonom, 
ima tudi posebne pristojnosti in tudi poseben 
status v Državnem zboru. Ne nazadnje smo 
njeni člani izvoljeni z večino vseh glasov v tem 
parlamentu, kar daje neko posebnost, nek 
drugačni status od drugih delovnih teles, in 
ključno je, da Zakon o parlamentarnem nadzoru 
obveščevalnih in varnostnih služb je tisti, ki 
omogoča civilni nadzor nad obveščevalnimi in 
varnostnimi službami. In če mora komisija čakati 
po več tednov, včasih tudi mesec in več, da dobi 
prost termin, da lahko komisija opravi nek 
nadzor oziroma temeljito predela neke stvari, 
potem je to seveda ključna ovira pri učinkovitem 
opravljanju civilnega nadzora nad 
obveščevalnimi in varnostnimi službami. Ker ne 
samo da hkrati ne smeta zasedati več kot dve 
komisiji, komisija ne sme zasedati tudi v času sej 
Državnega zbora, rednih in izrednih, na koncu 
pa pridemo tako do zelo omejenih možnosti, 
kdaj komisija lahko zaseda. To je bil tudi temeljni 
razlog, da smo člani Komisije za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb vložili ta 
popravek poslovnika, ki bi komisiji omogočal, da 
lahko zaseda, kadarkoli se za to pojavi potreba.  
 Bilo je tesno na Komisiji za poslovnik, 
ker je umanjkal en glas, da bi bila ta sprememba 
sprejeta. Ampak tako pač je, ljudje so svoje 
povedali. Nekatere očitno moti, da bi komisija še 
bolj učinkovito in še bolj redno opravljala svoj 
nadzor. Razumem tudi nekatere pripadnike 
vladnih strank, da imajo z delom komisije 
problem. Tu ni bilo nikoli ljubezni, KNOVS je 
nadzorna komisija in kdorkoli je nadzorovan, se 
vedno počuti neprijetno in lahko daje takšne in 
drugačne očitke. Bistveno pa je, da delamo na 
podlagi poslovnika, zakona in da to, kar 
počnemo, je naše delo.  
 V Poslanski skupini Nove Slovenije 
obžalujemo, da ta sprememba poslovnika ne bo 
sprejeta, čeprav jo mi podpiramo v poslanski 
skupini, ker bi dejansko omogočila, da se v 
polnosti izvaja duh Zakona o parlamentarnem 
nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. 
Trenutno je to edini nadzor, ki ga imamo, pa še 
ta nadzor je omejen z birokratskim pravilom, da 
hkrati ne smeta zasedati več kot dve delovni 
telesi.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za predstavitev stališča vaše 
poslanske skupine. 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, zaključujemo predstavitev 
stališč poslanskih skupin. 
 V skladu z razlago Komisije za 
poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor 
ugotavlja, da je postopek obravnave predloga 
dopolnitve poslovnika zaključen.  
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O OSEBNEM IMENU. 

 Predlog je v obravnavo zboru predložila 
Vlada. 
 Tako ima minister, gospod Boštjan 
Poklukar, možnost, da nas informira. 
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Spoštovani gospod 

predsednik Državnega zbora, spoštovane 
poslanke in poslanci! 
 Dovolite mi, da vam kratko predstavim 
predlog novele Zakona o osebnem imenu, s 
katero se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pri 
izvajanju veljavnega zakona pokazale v praksi, 
hkrati pa so v predlogu zakona rešitve, ki so 
potrebne zaradi usklajevanja z Družinskim 
zakonikom in Zakonom o partnerski zvezi.  
 Bistvena novost novele je odprava 
omejitev glede števila besed oziroma nedeljivih 
celot v posameznikovem imenu in priimku, ki ga 
je izbral za pravni promet. Omejitev na dve 
besedi oziroma nedeljivi celoti pri izbiri 
osebnega imena za pravni promet se je namreč 
izkazala za problematično, predvsem v primerih 
vpisov rojstev dvojnih državljanov, ki so v 
evidence tujih držav vpisani z osebnim imenom, 
ki vsebuje več kot dve besedi ali nedeljivi celoti. 
Po veljavnem zakonu so namreč obvezani, da 
pred vpisom v matični register v Republiki 
Sloveniji podajo izjavo o izbiri osebnega imena 
za pravni promet in izberejo med besedami v 
tujini določenega osebnega imena. Dejstvo, da 
nacionalna zakonodaja dopušča oziroma 
zahteva drugačno sestavo osebnega imena, kot 
ga ima oseba v državi, kjer se je rodila ali živi, 
pa po sodni praksi Sodišča EU pomeni kršitev 
pravice do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic. 
 Predlog zakona uvaja možnost sestave 
osebnega imena, ki poleg besed vključuje tudi 
črke kot del osebnega imena, hkrati pa za pravni 
promet dopušča tudi okrajšave imena in priimka. 
Glede tega smo se posvetovali tudi z Inštitutom 
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 
Podaljšuje se rok za izjavo o spremembi priimka 
po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, s 
katero lahko posameznik pridobi priimek, ki ga je 
imel pred sklenitvijo zakonske zveze s sedanjih 
6 mesecev na eno leto. Šestmesečni rok se je 

namreč v praksi izkazal za prekratkega, posebej 
v primerih razvez zakonskih zvez iz tujine. Kar 
se tiče spremembe osebnega imena na podlagi 
prošnje, se možnost za vložitev prošnje veže na 
popolno poslovno sposobnost posameznika. 
Glede na to, da v nekaterih primerih posameznik 
pridobi popolno poslovno sposobnost pred 
polnoletnostjo, se s tem zajema tako primere 
posameznikov, ki so popolno poslovnost 
pridobili pred polnoletnostjo, in primere, v katerih 
polnoletni posameznik nima ali sploh ni pridobil 
poslovne sposobnosti. Predlog zakona razširja 
tudi zadržke za spremembo osebnega imena. 
Kot zadržke se dodaja pogojna obsodba za 
kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja 
po uradni dolžnosti, dokler traja preizkusna 
doba. 
 Zaradi implementacije Zakona o 
partnerski zvezi in Družinskega zakonika pa so 
potrebne določene, bolj terminološke uskladitve 
v noveliranem predpisu. Menimo, da so 
predstavljene rešitve ustrezne, zato predlagam, 
da se predlog zakona sprejme, in se vam za 
podporo, spoštovane poslanke in poslanci, tudi 
zahvaljujem. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister, za vašo dopolnilno 
obrazložitev.  
 Pristojno matično delovno telo je Odbor 
za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo in s tem predajam besedo 
podpredsedniku gospodu Predragu Bakoviću.  
 Izvolite.  
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsednik, 

hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in 
spoštovani kolegi! 
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je na 8. seji 30. 5. 
2019 kot matično delovno telo obravnaval 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osebnem imenu. Kolegij predsednika 
Državnega zbora je na svoji 32. redni seji sklenil, 
da se predlog zakona obravnava po skrajšanem 
postopku. 
 V poslovniškem roku so amandmaje 
vložile Poslanska skupina SNS k 1. členu in 
poslanske skupine LMŠ, SD, SMC, Desus in 
SAB k 5., 9. in 12. členu. 
 Državna sekretarka na Ministrstvu za 
notranje zadeve je podala dopolnilno 
obrazložitev k členom predloga zakona. S 
slednjim se med drugim odpravljajo določene 
pomanjkljivosti, zaznane pri izvajanju trenutne 
ureditve v praksi. Bistvena novost, ki jo prinaša 
predlog zakona, je odprava omejitve števila 
besed oziroma nedeljivih celot v imenu in 
priimku, ki ga posameznik izbere za pravni 
promet. Pri sestavi imena bo kot del osebnega 
imena poleg besed mogoče uporabljati tudi črke, 
v pravnem prometu pa tudi okrajšave. 
Podaljšuje se rok za spremembo priimka po 
razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, saj je bil 
predvsem v primerih razvez zakoncev v tujini 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  182  

dosedanji rok prekratek. Vložitev prošnje za 
spremembo imena se bo namesto na 
polnoletnost vezala na popolno poslovno 
sposobnost posameznika. Razširja se zadržke 
za spremembo osebnega imena tudi na primer 
pogojnih kaznih za kazniva dejanja, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti za obdobje 
trajanja preizkusne dobe. Določene 
terminološke spremembe in rešitve, ki jih prinaša 
predlog zakona, so posledica usklajevanja z 
Družinskim zakonikom in Zakonom o partnerski 
zvezi. 
  Po razpravi in odgovorih državne 
sekretarke je odbor sprejel amandmaje 
poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, Desus in 
SAB k 5., 9. in 12. členu, odbor pa ni sprejel 
amandmaja Poslanske skupine SNS k 1. členu. 
Po razpravi je odbor v skladu s 128. členom 
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh 
členih predloga zakona skupaj in jih z desetimi 
glasovi za in enim proti sprejel.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod podpredsednik.  
 S tem, spoštovane poslanke in 
spoštovani poslanci, prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. 
 Prvi imate besedo gospod Robert 
Polnar, Poslanska skupina Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije.  
 Izvolite.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovani 

gospod predsednik Državnega zbora, gospe 
poslanke in gospodje poslanci!  
 Zakon o osebnem imenu velja že več 
kot trinajst let in do danes še ni bil noveliran. 
Tokrat ga je treba spremeniti predvsem zaradi 
uskladitve z Družinskim zakonikom in Zakonom 
o partnerski zvezi, uporaba zakona v praksi pa 
je izkazala tudi potrebe po še nekaterih drugih 
spremembah in dopolnitvah. 
 V Poslanski skupini Desus kot bistveno 
novost, ki jo prenaša predlog novele Zakona o 
osebnem imenu, izpostavljamo odpravo omejitev 
glede števila besed oziroma nedeljivih celot v 
posameznikovem imenu in priimku, ki ga je ta 
izbral za pravni promet. Predvidena je možnost, 
da imata ime in priimek v pravnem prometu po 
več kot dve besedi. Po veljavni ureditvi je moral 
namreč posameznik z več kot dvema imenoma 
oziroma priimkoma izbrati ime za pravni promet, 
ki vsebuje največ dve imenu oziroma dva 
priimka. Predlog zakona uvaja tudi možnost 
sestave osebnega imena, ki poleg besede 
vključuje tudi črke kot del osebnega imena, 
hkrati pa za pravni promet dopušča tudi 
okrajšave imena in priimka, ne more pa imena in 
priimka za pravni promet sestavljati zgolj črka 
oziroma okrajšava. 
 Glede odprave omejitve osebnega 
imena za pravni promet na po dve besedi, smo 
imeli v naši poslanski skupini določene 
pomisleke. Skrbi nas, kako bo z implementacijo 
te določbe v stvarnosti. Ali bo prihajalo do 

absurdnih primerov, ko si bo nekdo izbral veliko 
število imen in priimkov, zaradi česar bo 
prihajalo do administrativnih zapletov in ovir pri 
vnosu tolikšnega števila znakov v javne 
evidence. V Sloveniji ima, denimo, po dve 
besedi v imenu nekaj več kot 75 tisoč ljudi, tri pa 
nekaj več kot 3 tisoč. Po dve besedi v priimku 
ima nekaj manj kot 80 tisoč ljudi, po tri pa 765. 
Na naše pomisleke so predstavniki oziroma 
natančneje rečeno predstavnice Ministrstva za 
notranje zadeve odgovorile z vzvišeno 
birokratsko samozavestjo, da so skrbi odveč in 
da bodo zadeve obvladali z nadgraditvami in 
prilagoditvami informacijskih sistemov. Bomo 
videli. Razumemo pa, da je treba veljavno 
ureditev prilagoditi predvsem pri zapisu imen 
tujcev. 
 Izpostavljam še določbo, po kateri se 
bo vložitev prošnje za spremembo osebnega 
imena po novem vezala na popolno poslovno 
sposobnost posameznika in ne, kot je bilo to 
sedaj, na polnoletnost. Nekateri namreč že pred 
polnoletnostjo pridobijo poslovno sposobnost, 
zato je ta določba kajpada smiselna. 
 Predlog zakona razširja zadržke za 
spremembo osebnega imena. Kot zadržek se 
podaja tudi pogojna kazen za kaznivo dejanje, 
za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti, dokler traja preizkusna doba.
 Poslanci poslanske skupine Desus 
predlogu zakona ne nasprotujemo. Omenil sem 
naš glavni pomislek, imeli pa smo tudi predlog 
za dopolnitev, izhajajoč iz poznavanja 
konkretnih primerov iz vsakdanjega življenja. Na 
področju rejništva je, denimo, težava, ko starši 
otroku, ki je oddan v rejništvo, spreminjajo ime. 
To lahko storijo večkrat, tudi potem, ko se otrok 
že odziva na ime, ki se ga je navadil, rejnik in 
otrok pa samo prejmeta obvestilo o novem 
imenu. Predlagali smo, da bi v zakon vključili 
določbo, po kateri se za otroka, ki je v rejništvu, 
omeji oziroma prepove spreminjanje imena. 
Predlagatelj zakona nam je pojasnil, da to v 
okviru te novele ni mogoče, kar sprejemamo. In 
kot rečeno, poslanci Poslanske skupine Desus 
predlogu zakona ne nasprotujemo. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 
 Gospod poslanec, gospod Dušan 

Šiško, predstavili boste stališče v imenu 
Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Lep pozdrav 

predsednik, minister, vsi prisotni v dvorani!  
 Enočrkovna imena ne sodijo v naš 
kulturni prostor in prav je, da v Nacionalni stranki 
to poudarimo, da ostro protestiramo 
predlaganimi spremembam, katere želijo uvesti 
možnost enočrkovnega imena bodisi priimka. 
 Slovenci smo bili od nekdaj ponosni na 
svoj jezik, na svoje pisanje, na svoje tekste, 
pisatelje, pesnike. Ta zakon sledi evropskim 
tendencam multikulti družbe in uničenja 
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samostojnih neodvisnih jezikov držav članic. 
Osebno ime je pravica državljana in službi za 
razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Skozi 
čas so se imena sicer res spreminjala, a da 
izvirnost novodobnih staršev ne pozna meja, se 
kaže predvsem pri novoskovanih popularnih in 
neobičajnih imenih. Navkljub njim bo moralo 
poteči še precej časa, da bodo z vrha seznama 
najpogostejših izrinili tista, ki so nam jih podarili 
naši starši. 
 Največji problem, katerega vidimo v 
Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke, 
je v tem, da obe sodbi, kateri sta del vladnega 
gradiva, obravnavata primere evropskih 
državljanov. V eni sodbi zadeva odločitev 
dansko-nemškega državljana, v drugi sodbi pa 
špansko-belgijskega državljanstva. V obeh 
primerih gre za osebe, ki so evropski državljani. 
V obrazložitvi Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osebnem imenu pa Vlada 
zapiše, da je treba sprejeti predlagano 
spremembo zaradi globalizacije in množičnih 
migracij. V kontekstu tega pojasnila oziroma še 
bolj opravičevanja je več kot očitno, da se 
množične migracije nanašajo na globalizacijo, 
torej na migracije z afriške in azijske celine in 
nikakor ne na migracije iz EU, katere pa morajo 
biti dopuščene glede na svoboščino prostega 
pretoka oseb. Tudi zakon je napisan v smeri, da 
se prizna enočrkovna imena, katera so 
nedvomno značilna za ljudi omenjenih celin in 
nikakor ne za Evropejce. V naši državi nismo 
nikdar poznali imen oziroma priimkov, 
sestavljenih iz le ene same črke, sedaj bomo 
lahko imeli nekoga, ki se bo pisal A. Pa kam 
smo prišli? Potreboval sem kar nekaj časa, da 
sem med iskanjem po internetu našel 
enočrkovni priimek in to je, recimo, O v Aziji. 
Pametne države so že opozorile na to, da se od 
nobene države članic ne sme zahtevati, da naj 
priznava imena, ki so bila dana državljanom 
drugih držav v skladu s tujim pravom, če ta 
imena niso v skladu z zgradbo nacionalnega 
jezika države, ki je bistven sestavni del narodne 
dediščine. Na področju osebnih imen je še kako 
pomemben vidik nacionalnega jezika in je tako 
že samo sodišče EU priznalo, da je naložitev 
jezikovnih pravil v državah članicah lahko 
upravičena – primer zadeva Bulgakov proti 
Ukrajini. Določitev imena osebe sodi na 
področje prava osebnega statusa in nima 
nobene zveze s pravom EU. Treba je izpostaviti 
Mednarodno komisijo za osebni status, vendar v 
isti sapi želim poudariti, da nobene konvencije te 
mednarodne organizacije ni ratificiralo več kot 7 
držav članic. Zakaj moramo potem mi? V 
postopku obravnave omenjenega zakona, in 
sicer na Odboru za notranje zadeve, smo 
predlagali amandma, s katerim smo želeli 
preprečiti, da bi se prikrito v slovensko kulturno 
dediščino začele postopoma vnašati popačene 
oblike osebnih imen. Pričakovano naš amandma 
ni bil sprejet. 
 Podporo zakonu smo vezali na naš 
amandma. Ni bil sprejet, ker smo opozicija. Ker 

naš amandma ni bil sprejet, odrekamo podporo 
temu zakonu, zato predlaganih sprememb in 
dopolnitev ne bomo podprli. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za predstavitev stališča vaše 
poslanske skupine.  
 Gospa Anja Bah Žibert, imate besedo v 
imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske skupine. 
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovani predsednik. Minister, kolegice in 
kolegi, gostje! 
 Ne bom ponavljala obrazložitev Vlade 
glede predlaganih sprememb dotičnega zakona, 
ker to ne prinaša nobene dodane vrednosti. 
Velja zgolj poudariti, da je bistvena sprememba 
te novele odprava omejitve števila besed 
oziroma nedeljivih celot v imenu in priimku, ki ga 
posameznik izbere za pravni promet, prav tako 
pa se podaljšuje rok za spremembo priimka po 
razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze. 
Sprememba zakona sledi oziroma se usklajuje 
tudi z Družinskim zakonikom. 
 V Slovenski demokratski stranki 
menimo, da so določene rešitve v tem zakonu 
povsem nepotrebne oziroma so bile pripravljene 
zelo slabo, saj moramo, in treba je, da v prvi 
vrsti spoštujemo našo jezikovno in kulturno 
identiteto. Tisto, kar želim ob tem izpostaviti, je 
skrb, ki sem jo izrekla že na pristojnem odboru, 
in sicer glede odprave omejitve števila besed 
oziroma nedeljivih celot v imenu in priimku, ki ga 
posameznik izbere za pravni promet. Ob 
obravnavanju zakona na matičnem odboru 
odgovora na vprašanje, čemu tovrstni pristop in 
ali predlagane rešitve morda ne favorizirajo 
točno določenega dela populacije, kot so 
migranti, od pristojnih odgovora nisem prejela. 
Ob vsem tem je najbolj nenavadno to, da s 
strani vladne koalicije in tudi predstavnikov 
Vlade vseskozi poslušamo, da pri nas množičnih 
migracij ni, ravno pri tem zakonu pa sledite 
dejanski situaciji, ki jo uradno sicer nočete 
priznati, in sicer da so množične migracije 
realnost, ki jo izkazujejo celo do te mere, da terja 
prilagoditev nacionalne zakonodaje v njihovo 
korist. To priča tudi omenjena rešitev. 
 V Slovenski demokratski stranki 
vztrajamo, da bi moral nabor možnosti izbire 
imena slediti kulturi države, v kateri oseba 
prebiva, in razpoložljivim naborom črk in znakov 
za zapis osebnega imena v Republiki Sloveniji. 
Ta zakon pa prinaša ravno nasprotno, zato ga v 
tem delu ocenjujemo kot neprimernega. 
 Prav tako menimo, da je podaljšanje 
roka za spremembo priimka za devet mesecev 
na eno leto po razvezi, nepotrebno. Tudi zato, 
ker na pristojnem odboru niso prejeli jasnega 
odgovora o vzrokih za tak predlog. Devet 
mesecev, spoštovani, ni tako kratka doba, da 
nekdo v tem času ne bi mogel spremeniti svojih 
podatkov. Ne nazadnje vsi dobro vemo, da ko 
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gre za preselitev oziroma spremembo 
prebivališča, je treba te zadeve urejati mnogo 
prej oziroma v krajšem roku. 
 Glede na to, da Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem 
imenu prinaša tudi nekaj res potrebnih 
sprememb, se bomo glede glasovanja v 
Slovenski demokratski stranki še odločili. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za predstavitev stališča vaše 
poslanske skupine. 
 Gospa Tina Heferle, imate besedo v 
imenu Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. 
 Izvolite. 
 
TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala lepa, gospod 

predsednik za besedo. Spoštovani minister, 
spoštovane poslanke in poslanci! 
 Osebno ime je osebna pravica in z 
osebnim imenom so povezane različne 
človekove pravice. Recimo, pravica do 
zasebnosti, do svobode izražanja, pravica do 
izražanja narodne pripadnosti in kulturne 
pripadnosti ter še nekatere druge. In čeprav je 
izbira osebnega imena tudi dolžnost, je v prvi 
vrsti to osebna pravica posameznika; še več, 
pravica do osebnega imena je v današnjem 
času postala tudi mednarodni standard in je 
izrecno omenjena tudi v Mednarodnem paktu o 
državljanskih in političnih pravicah.  
 Poleg naštetega osebno ime v ožjem 
smislu predstavlja sredstvo za identifikacijo 
posameznika v družbi in tudi pravnem prometu, 
velikokrat pa lahko osebno ime razkriva celo 
posameznikovo povezavo z določenim 
geografskim področjem ali nacionalno 
pripadnostjo in drugimi osebnostnimi 
okoliščinami posameznika. V tej smeri gre tudi 
razumeti predlagane spremembe in dopolnitve 
Zakona o osebnem imenu. Odpravljajo in 
spreminjajo se tiste določbe, ki so se do sedaj 
izkazale za problematične. Med njimi je morda 
najopaznejša sprememba, s katero odpravljamo 
omejitev osebnega imena na dve besedi 
oziroma na dve nedeljivi celoti. S tem sledimo 
odločbi Evropskega sodišča, ki je ugotovilo, da 
takšna praksa predstavlja hudo kršitev 
človekovih pravic do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic. In ne 
nazadnje je treba poudariti tudi to, da imamo v 
Sloveniji že sedaj 3 tisoč ljudi z več kot dvema 
osebnima imenoma in tudi ti državljani si 
zaslužijo enako obravnavo njihovega osebnega 
imena.  
 Med predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami je, recimo, tudi odprava 
neživljenjske določbe, da mora oseba, ki želi ob 
vstopu v zakonsko ali partnersko zvezo prevzeti 
priimek partnerja – in je ta tujec –, imeti stalno 
prebivališče v državi, iz katere izhaja zakonski 
partner. Podaljšuje se tudi rok za izjavo o 
spremembi priimka ob razvezi ali razveljavitvi 
zakonske zveze, prav tako pa so v zakonu 

vsebovane rešitve, ki so potrebne zaradi 
usklajevanja zakonodaje in terminologije z 
Družinskim zakonikom in Zakonom o partnerski 
zvezi.  
 Z amandmajema, ki smo ju predlagali, 
odpravljamo tudi pomislek Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora glede pristojnosti 
odločanja o spremembi osebnega imena 
poslovno sposobne osebe, ki je pod 
skrbništvom, opredelili pa smo se tudi do tega, v 
katerih primerih si lahko poslovno sposobna 
mladoletna oseba spremeni osebno ime in v 
katerih ne. Skratka, ocenjujemo, da je zakon 
dobro in kvalitetno pripravljen, in v Poslanski 
skupini LMŠ bomo predlog te novele podprli. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

ponovno za besedo, predsednik. 
 V noveli Zakona o osebnem imenu so 
predlagane rešitve, ki sledijo Zakonu o 
partnerski zvezi, ki uvaja nov institut življenjske 
skupnosti in je le-ta enakovreden zakonski 
zvezi, terminološko pa se ta novela Zakona o 
osebnem imenu usklajuje še z Družinskim 
zakonikom. Zato bomo Socialni demokrati 
novelo Zakona o osebnem imenu, ki ga je v 
zakonodajni postopek vložila Vlada, tudi podprli. 
A treba je poudariti, da gre za manj zahtevne 
spremembe in za terminološko dopolnitev 
zakona. 
 S predlogom zakona se odpravljajo tudi 
nekatere pomanjkljivosti, ki so se v dvanajstih 
oziroma trinajstih letih izvajanja Zakona o 
osebnem imenu pokazale v praksi. Ena takšnih 
pomanjkljivosti je omejitev osebnega imena 
oziroma priimka na dve besedi. V praksi se je 
takšna omejitev izkazala za problematično. 
Oseba z več imeni oziroma priimki ali z nedeljivo 
celoto imena oziroma priimka se je morala ob 
vpisu rojstva v Matični register Republike 
Slovenije izreči in izbrati, kateri besedi osebnega 
imena bo uporabljala v pravnem prometu. 
Nacionalna zakonodaja mnogokrat dopušča 
drugačno sestavo osebnega imena, kot je v 
drugih državah Evropske unije oziroma v 
državah po svetu, kjer se je oseba rodila ali živi. 
Sodna praksa Evropskega sodišča pravi, da se 
z omejitvijo besed oziroma črk v osebnem imenu 
krši pravica do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic, določena v 21. členu 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. S to 
novelo se ta omejitev odpravlja in tako sledi tudi 
Evropskemu sodišču, obenem pa bo kot del 
osebnega imena poleg besed možno uporabljati 
tudi črke v pravnem prometu pa tudi okrajšave. 
Ne gre zanemariti tudi dejstva, da imamo v 
Sloveniji kar 75 tisoč 127 državljanov Republike 
Slovenije, ki imajo dve besedi v imenu oziroma 
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imajo dve imeni, in kar 79 tisoč 304 državljanov 
Republike Slovenije, ki imajo dve besedi v 
priimku oziroma dva priimka – po podatkih iz 
matičnega registra iz avgusta 2018. Osebno ime 
se lahko spremeni na prošnjo polnoletnega 
državljana, lahko pa tudi na prošnjo mladoletne 
osebe, s sklenitvijo zakonske zveze ali če 
postane roditelj poslovno sposoben. V primeru 
razveze ima zakonec ali partner po sedaj 
veljavni zakonodaji možnost, da to spremeni v 
šestih mesecih, vendar se po novi predlagani 
rešitvi ta rok podaljšuje na leto dni, saj je praksa 
pokazala, da je šestmesečni rok prekratek, še 
posebej, kadar pride do razveze zakonske 
zveze iz tujine. 
 V Sloveniji je sprememba osebnega 
imena prepovedana osebam, ki so bile 
pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje, za 
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, 
dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne 
posledice. Ker pa je v praksi prišlo do različnih 
razlag, ali se sprememba osebnega imena 
dovoli posamezniku, za katerega teče 
preizkusna doba, se je predlagatelj, torej Vlada, 
odločil, da tudi preizkusna doba pomeni zadržek 
za spremembo osebnega imena. Skratka, naj 
ponovim, Socialni demokrati bomo novelo 
Zakona o osebnem imenu, ki odpravlja v praksi 
ugotovljene pomanjkljivosti, se usklajuje z 
dvema zakonoma in ne nazadnje upošteva tudi 
odločitev Evropskega sodišča, podprli. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

Lep pozdrav želim! 
 Vesel sem danes, da je to še eden od 
zakonov, ki se spreminja tudi zaradi tega, ker je 
bil sprejet Zakon o partnerski zvezi in je bil 
sprejet v Državnem zboru na moj predlog. To ni 
zadnji zakon, katerega bomo morali spreminjati 
zaradi tega. Verjamem, da se s tem seveda 
približujemo sodobnim modernim evropskim 
državam, ki spoštujejo v prvi vrsti človekove 
pravice.  
 Danes je bilo veliko govora o tem, kaj 
pravzaprav z osebnim imenom dosežemo, 
predvsem če dovolimo na nek način tudi, da 
človek svobodno izraža in pove, kdo je, kaj je, 
od kod izvira in kaj želi pravzaprav sporočiti. 
Vendar zelo malo ljudi ve, da z osebnim imenom 
uresničujemo kar nekaj človekovih pravic: v prvi 
vrsti pravica do zasebnosti, pravica do 
svobodnega izražanja, pravica do uporabe 
svojega jezika in pisave, pravica do izražanja 
narodne pripadnosti, pravica do kulturne 
identitete, pravica do samega dostojanstva in, 
ne nazadnje, do enakopravnosti. O tem je zelo 
malo govora. Ukvarjamo se samo z imenom in 
predvsem nekateri s tem, kako to preprečiti in 

kako narediti Slovenijo čisto in sami sebe 
prepričati, da je pravzaprav treba omejevati ali 
celo spreminjati imena ljudem, ki se napačno ali 
ne v skladu z našo kulturo tudi pišejo. Namreč, 
to so počeli v preteklosti nacisti, pa še kdo. 
 Upam, da smo tudi s spremembo tega 
zakona spremenili to miselnost in razmišljanja, 
da smo popolni, edini in seveda edini poklicani, 
da povemo, kdo smo in kdo so. Zato bomo v 
SMC ta zakon z veseljem sprejeli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Za predstavitev stališča imate besedo 
gospod Blaž Pavlin v imenu Poslanske skupine 
Nova Slovenija - krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsednik, spoštovane kolegice poslanke in 
poslanci! 
 Vladna novela Zakona o osebnem 
imenu odpravlja trenutno omejitev osebnega 
imena na največ dve imeni in dva priimka, ki ga 
lahko posameznik izbere za pravni promet, 
hkrati pa dopušča možnost uporabe črke v 
osebnem imenu in okrajšave imena in priimka v 
pravnem prometu. Osebno ime je za pravni 
promet do sedaj lahko sestavljeno iz besed 
oziroma nedeljivih celot in črk imena in priimka. 
Državljan bo lahko za pravni promet izbral tudi 
okrajšavo imena in priimka, na primer 
kombinacijo besede in črke ali kombinacijo 
besed in črk, na primer Marija K. Novak ali 
Marija Milena K. Novak. V Novi Sloveniji ne 
nasprotujemo nekaterim današnjim predlogom 
sprememb, med drugim tudi temu, da si 
osebnega imena ne more spremeniti državljan, 
ki je pogojno obsojen na kaznivo dejanje, za 
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, 
dokler traja preizkusna doba, ali pa temu, da se 
podaljša rok za spremembo priimka po razvezi 
ali razveljavitvi zakonske zveze. 
 Res je pravica do svobodne izbire 
osebnega imena ena temeljnih človekovih 
pravic. Je osebna pravica, pa vendar imamo 
pomisleke glede okrajšave imena in priimka, ki 
so za naš prostor nenavadna in vnašajo zmedo 
v slovenski pravopis. Vlada v obrazložitvi kot 
predlog za spremembe navaja vedno pogostejše 
želje državljanov po spremembi osebnega 
imena, ki bi vsebovale le eno črko ali okrajšavo 
imena ali priimka, črka s piko. Takšna 
enočrkovna imena sicer obstajajo, vendar gre za 
redke primere. Vlada pravi, da se zaradi 
opaznega približevanja jezikov zaradi 
globalizacije in množičnih migracij temu pojavu 
ne moremo izogniti. Takšen argument je 
nesprejemljiv – za slovenski prostor je ime in 
priimek, ki ima le eno črko, nenavaden in 
pomeni popačenje osebnega imena. Osebno 
ime kaže identiteto osebe, določa tudi njene 
korenine. Sklicevanje na množične migracije 
kaže na našo preveliko skrb za imena teh ljudi in 
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premajhno skrb za ohranjanje slovenske 
narodne zavesti. 
 V Novi Sloveniji menimo, da bi morali 
namesto teh sprememb, ki se nanašajo na 
spremembe imen in za nikogar ne prinašajo prav 
nobene dodane vrednosti, razpravljati in reševati 
resnične probleme naše družbe. Škoda, da je 
prioriteta dela Vlade le reševanje namišljenih 
problemov in igranje s kombinacijo črk in številk 
v osebnem imenu. V resnici gre za široko 
odpiranje vrat vsemu, kar ni slovensko. 
 Glede na navedeno, v Novi Sloveniji 
predloga sprememb in dopolnitev zakona ne 
bomo podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Kot zadnji v imenu poslanske skupine 
gospod Marko Bandelli, Poslanska skupina 
Stranke Alenke Bratušek. 
 Izvolite. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Spoštovani 

predsednik, spoštovani minister, spoštovani vsi 
prisotni! 
 Osebno ime je bistven element 
človekove osebnosti. Na podlagi osebnega 
imena se namreč vsak posameznik identificira in 
razlikuje od drugih fizičnih oseb. Gre za pravico 
in dolžnost posameznika, da uporablja osebno 
ime in z njim dokazuje svojo istovetnost. 
 Bistveni cilj predloga zakona je 
državljanom omogočiti izvrševanje ene temeljnih 
človekovih pravic, in sicer pravico do svobodne 
izbire osebnega imena. V predlogu zakona gre 
predvsem za odpravljanje pomanjkljivosti, ki so 
se pri izvajanju zakona pokazale v praksi. 
Vnašajo se tudi uskladitve z Zakonom o 
partnerski zvezi in Družinskim zakonikom, ki 
narekuje nekatere terminološke spremembe v 
Zakonu o osebnem imenu. 
 Zakon o partnerski zvezi je namreč 
uvedel nov institut življenjske skupnosti, to je 
partnersko zvezo, po Družinskem zakoniku pa 
se izraz roditeljska pravica nadomešča z 
izrazom starševska skrb. Podaljšuje se rok za 
spremembo priimka po razvezi oziroma 
razveljavitvi zakonske zveze, in sicer s šestih 
mesecev na eno leto. Po navedbah ministrstva 
je namreč praksa pokazala, da je v določenih 
primerih ta rok prekratek. Trenutna ureditev, ki 
velja od leta 2006, pri določitvi ali spremembi 
osebnega imena za pravni promet določa 
omejitev osebnega imena na dve besedi 
oziroma nedeljivi celoti v imenu in priimku. 
Posledično morajo osebe, ki imajo v osebnem 
imenu več nedeljivih celot, izbirati, katere od 
besed bodo uporabljene v pravnem prometu. 
 Ena najbolj vidnih, za nekatere tudi 
spornih sprememb, pa je odprava te omejitve. S 
tem sledimo sodni praksi Evropskega sodišča za 
človekove pravice. To je namreč odločilo, da gre 
za kršitev, če oseba v drugi državi ne more 
uporabljati takšne sestave osebnega imena, kot 
ga lahko v matični državi. Po mnenju 

Evropskega sodišča v takšnih primerih tudi nista 
spoštovani pravica do gibanja in pravica do 
prebivanja oseb na ozemlju držav članic. 
 Prav tako predlagana ureditev dopušča 
možnost uporabe črk kot del osnovnega imena 
in možnost okrajšave imena in priimka za 
namene pravnega prometa. 
 V Poslanski skupini SAB bomo predlog 
Zakona o osebnem imenu podprli, saj gre za 
uresničevanje ene od temeljnih človekovih 
pravic. Prepričani smo, da je treba vsakemu 
posamezniku dopustiti možnost, da v pravnem 
prometu uporablja osebno ime v celoti – tako bo 
omogočeno spoštovanje pravic, ki so 
posamezniku dane z rojstvom, so zato 
neodtujljive. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem smo zaključili s predstavitvijo 
poslanskih stališč. 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 jutri, 20. 
junija 2019, v okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, na 10. TOČKO 
DNEVNEGA REDA – PRVA OBRAVNAVA 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O MEDNARODNI 
ZAŠČITI. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina 25 poslank 
in poslancev s prvopodpisanim gospodom 
Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom je 
skupina 25 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim gospodom Danijelom Krivcem 
zahtevala, da Državni zbor opravi splošno 
razpravo. 
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku 
predlagatelja mag. Branku Grimsu. 
 Izvolite.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za 

besedo. Vsem prav lep pozdrav! 
 Skrajni čas je, da se zakonodaja, ki 
ureja področje mednarodne zaščite, uskladi z 
našimi severnimi sosedi. Prav vsi so namreč v 
zadnjem obdobju bistveno zaostrili zakonodajo, 
ki ureja področje mednarodne zaščite, kajti vse, 
kar je bilo skupnega imenovalca v zadnjih letih, 
značilnega za Slovenijo in seveda tudi za 
sosednje države, je masovna zloraba pravice do 
azila; zloraba, ki jo še kako drago plačujemo 
davkoplačevalci. Zaradi tega smo predlagali 
zakon, s katerim predvidevamo več sklopov. 
Prvo, da se skrajšajo roki, ki so potrebni za 
izvedbo posameznih delov postopka, od prve 
opredelitve, prijave in tako naprej; potem, da se 
končno že uvedbe rešitev, ki jo je predlagala že 
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ministrica za notranje zadeva Györköševa v 
prejšnjem mandatu, potem pa jo je lastna 
koalicija, žal, pustila na cedilu, to je, da nekdo, ki 
vstopi iz varne države oziroma iz države 
Evropske unije, seveda v Sloveniji potem ne 
more prositi za azil. To je tipičen primer tega 
imenovanega azilnega šopinga, ki se je do 
nedavna tudi preganjal kot kaznivo dejanje, celo 
mednarodni kongres o pregonu azilnega 
šopinga je bil še pred nekaj leti, in po drugi 
strani seveda je to samo odraz tistega, da tisti, ki 
prihajajo, niti slučajno niso begunci v 
mednarodnem pomenu besede – se pravi, da 
gre za osebe, ki bi reševale svoja življenja ali 
osebno integriteto –, ampak so ljudje, ki želijo 
parazitirati na sociali držav gostiteljic in iščejo 
tisto, ki je najbolj ugodna. 
 S tega vidika je treba poudariti, da gre 
še za en izjemno pomemben element. Vlada 
Republike Slovenije je v zadnjem letu dni 
naredila dva koraka, ki sta dala izjemno skrajno 
napačen signal ilegalnim migrantom, kako so 
tukaj čez vse dobrodošli. Prvi je bil pristop in 
podpis k marakeškemu globalnemu sporazumu 
o varnih urejenih in zakonitih migracijah, kjer 
smo poslušali kot temeljni argument, da če tega 
ne storimo v Sloveniji, bo Slovenija ostala 
osamljeni otoček, ker bodo to storili vsi naši 
severni sosednje. No, realnost je seveda točno 
nasprotna; nobeden od naših severnih sosedov, 
od potencialnih ciljnih držav v naši soseski, ni 
pristopil k marakeškemu sporazumu in ga ni 
podpisal in je Slovenija ravno zaradi ravnanja 
Vlade ostala osamljeni otoček na vrhu 
balkanskega žepa, ki daje signal obljubljene 
dežele ilegalnim migrantom. 
I Ilegalni migranti niso neka amorfna 
množica, ampak so v svoji invaziji še kako dobro 
organizirani, med seboj povezani, opremljeni s 
sredstvi za komunikacijo, za povezavo z 
internetom in zelo dobro seznanjeni s tem, kaj 
posamezna država stori, zaradi tega te signale 
še kako upoštevajo in tudi razumejo. Drugi tak 
signal je ostal skoraj neopažen pred nekaj dnevi. 
Ta je dolgoročno lahko tudi za mednarodni 
položaj Slovenije tako škodljiv, da je to komaj 
mogoče verjeti, da se je to lahko zgodilo. Vlada, 
ki se sicer vedno sklicuje na mednarodne 
pogodbe, na usklajeno mednarodno politiko, 
zlasti na usklajene evropske obveznosti in 
rešitve oziroma skupne akte, skupne poteze, 
skupno mednarodno politiko, je enostransko 
razglasila Turčijo za nevarno izvorno državo, 
umaknila jo je s seznama varnih izvornih držav. 
Pazite, tisti sporazum iz leta 2016 med Turčijo in 
Evropsko unijo, ki gotovo ni idealen, vendar 
učinkuje, edini učinkuje in je bil edini skupni 
dosežek na področju zunanje politike za 
ustavljanje migrantskega toka, je temeljil ravno 
na tem, da je Turčija varna izvorna država in so 
to sprejele vse države. Zdaj je Slovenija od tega 
enostransko odstopila in je dala s tem spet 
skrajno napačen signal ilegalnim migrantom in v 
njihovih očeh postaja dobesedno obljubljena 
dežela. Še huje je, da je Slovenija članica 

šengna in da zdaj znotraj šengna vsakdo lahko 
pride sem in tu zlorabi to napačno potezo, ki jo 
je naredila slovenska vlada. Zato še toliko bolj 
potrebujemo drugačno potezo; potezo, ki bo 
dala nasprotni signal, nov Zakon o mednarodni 
zaščiti, ki ga predlagamo in ki pogoje za 
mednarodno zaščito bistveno zaostruje. 
 Več pa kasneje. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

predstavitev, gospod poslanec. 
 Sedaj pa imate besedo gospod minister 
kot predstavnik Vlade. 
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Spoštovani predsednik 

Državnega zbora, spoštovane poslanke in 
poslanci! 
 Mednarodno zaščito v Republiki 
Sloveniji določa skupna evropska azilna 
zakonodaja. Ključni namen skupne evropske 
azilne politike je oblikovanje območja svobode, 
varnosti in pravic, odprtega za vse, ki jih 
okoliščine prisilijo k legitimnemu iskanju zaščite. 
Republika Slovenija je kot država članica EU 
dolžna spoštovati evropsko zakonodajo na 
področju mednarodne zaščite. Evropska 
zakonodaja s področja mednarodne zaščite je 
prenesena v nacionalni pravni red z Zakonom o 
mednarodni zaščiti. Poleg sprememb in 
dopolnitev zakona v vsebinskem smislu posega 
v določbe glede izključitve iz statusa 
mednarodne zaščite, pogojev za priznanje 
statusa mednarodne zaščite, postopka za 
priznanje mednarodne zaščite ter koncepta 
varnih držav. V vsebinskem smislu predlog 
posega tudi v pravice oseb z mednarodno 
zaščito. Zakon o mednarodni zaščiti je v celoti 
usklajen s skupnim evropskim azilnim sistemom 
oziroma azilno zakonodajo Evropske unije. 
Vsaka sprememba ali dopolnitev omenjenega 
zakona mora imeti podlago tudi v skupni 
evropski azilni zakonodaji. V zvezi z novima 
razlogoma za izključitev iz statusa begunca in 
statusa subsidiarne zaščite je treba pojasniti, da 
razloge za izključitev iz statusa begunca določa 
Konvencija o statusu beguncev in Direktiva o 
standardih glede pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez 
državljanstva, da se jim prizna status begunca. 
 Nadalje je treba pojasniti, da Direktiva o 
skupnih postopkih za priznanje ali odvzem 
mednarodne zaščite – in zato posledično tudi 
veljavni zakon – določa, da se prošnje za 
mednarodno zaščito ne sme zavrniti, niti ne 
izključiti iz obravnave zgolj zato, ker ni bila 
vložena v najkrajšem možnem času. V zvezi z 
zavrženjem prošnje kot nedopustne v primeru, 
če je glede na okoliščine vstopa jasno, da je 
prosilec v Republiko Slovenijo vstopil iz države, 
ki je država članica Evropske unije, je treba 
poudariti, da predlagana rešitev v zakonodaji 
Evropske unije, ki določa tudi nacionalni okvir 
ureditve področja mednarodne zaščite, nima 
podlage. 
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 Merila in mehanizme, na podlagi 
katerih se določi državo članico, ki je odgovorna 
za obravnavanje posamezne prošnje za 
mednarodno zaščito in na podlagi katerih se 
posamezne prošnje lahko šteje za nedopustno, 
ker je za njeno obravnavo odgovorna druga 
država članica, določa Dublinska uredba, ki se 
uporablja neposredno. Sodišče Evropske unije 
je v prehodni določbi v zadevi AS proti Sloveniji 
julija 2017 odločilo, da se Dublinska uredba 
uporablja tudi v situacijah množičnega prihoda 
oseb. V zvezi s predlogom, da se status 
mednarodne zaščite odvzame tudi v primeru 
težjih kršitev hišnega reda, pa je treba pojasniti, 
da so predlagane določbe v nasprotju s 
konvencijo o statusu begunca in direktivo, ki 
določa razloge za prenehanje in odvzem statusa 
begunca.  
 Glede na vse navedeno Vlada 
nasprotuje predlogu sprememb in dopolnitev. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister, za vašo predstavitev.  
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Kot prvi ima besedo gospod Žan 
Mahnič v imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

predsednik. Gospod minister, kolegice in kolegi! 
 V Slovenski demokratski stranki bomo 
zakon, ki smo ga vložili, seveda tudi podprli, kajti 
ne strinjamo se s tem, da trenutna vlada 
Marjana Šarca vse ilegalne migrante postavlja 
pred državljanke in državljane Republike 
Slovenije. V Sloveniji imajo ilegalni migranti več 
pravic kot pa lastne državljanke in državljani. O 
tem smo v Državnem zboru velikokrat govorili. O 
tem obstajajo številni dokumenti, predvsem 
neizpodbiten dokaz Računskega sodišča, ki je 
samo v svojem mnenju oziroma ugotovitvah 
zapisalo, da ilegalni migrant stane Republiko 
Slovenijo več kot tisoč 900 evrov na mesec. 
Kateri državljan dobi tisoč 900 evrov na mesec, 
se lahko vprašamo, odgovor pa tudi poznamo – 
malokdo. In ko boste naslednjič sprejemali 
takšne zakone in zavračali takšne zakone, kot 
ga danes predlagamo mi, se spomnite vseh 
tistih upokojencev, ki životarijo s 400 evri 
pokojnine, vi pa mesečno za vsakega ilegalnega 
migranta namenite tisoč 970 evrov.  
 Zakaj menimo, da je potrebno sprejetje 
tega zakona – zaradi tega, ker Slovenija mora 
biti varna država. Če za naše državljane velja 
zakon, mora zakon veljati tudi za migrante. 
Mediji, seveda samo nekateri, tisti, ki se ne 
ravnajo po globalnem dogovoru o varnih in 
urejenih migracijah, praktično dnevno poročajo o 
prekrških in kaznivih dejanjih, ki jih v Republiki 
Sloveniji zagrešijo prosilci za azil. Kaj se jim 
zgodi? Se komu od teh zavrne prošnjo zaradi 
dejanja, ki ga je storil? Se koga izžene zaradi 

dejanja, ki ga je storil? Ne! Za njega se še vedno 
plačuje tisoč 970 evrov na mesec, še vedno je v 
oskrbi, še vedno se lahko prosto sprehaja po 
Sloveniji in tudi hodi v druge države, zaradi tega 
je Avstrija zaprla mejo, zaradi tega, vemo, kaj 
načrtuje Italija, oziroma naš zunanji minister Miro 
Cerar kar sam ponuja naše lastne policijske 
enote, da bi šle v pomoč Italiji zapret mejo – kje? 
–; ne na morju, ne na slovensko-hrvaški meji, 
ampak na slovensko-italijanski meji, kar pomeni, 
da bi ja ustavljali prehod tistih migrantov, ki iz 
naše države gredo v Italijo. Zaradi tega so padle 
meje, zaradi tega je padel šengen, ker je bil 
kršen v dveh državah; prvič v Grčiji in drugič v 
Sloveniji. Po našem predlogu zakona bi vsi tisti, 
ki storijo kaznivo dejanje, takoj zapustili našo 
državo, pospremilo bi se jih do meje, kjer so 
vstopili, do Hrvaške, in jih izročilo hrvaškim 
varnostnim organom, ki so jih dolžni sprejeti. 
 Ko minister govori o Dublinski uredbi – 
Angela Merkel je sama rekla v času največje 
begunske krize, kot jo je sama poimenovala, šlo 
pa je v resnici za migrantsko krizo, leta 2015–
2016, da Nemčija Dublina ne bo spoštovala. 
Seveda, ker so si želeli obdržati tiste, ki bi 
nemški državi, njihovemu gospodarstvu koristili. 
Ko so ugotovili, da ni astrofizikov, da ni 
inženirjev, da ni kirurgov, da so to ljudje, ki nikoli 
niso nič delali, da so to ljudje, ki tudi v Evropi ne 
bodo nič delali, da so to ljudje, ki prihajajo v 
Evropo samo zato, da bodo uživali blagostanje, 
ki se je gradilo stoletja, zato da lahko Evropejci 
živimo, kakor živimo, zato da lahko danes v tej 
dvorani razpravljamo, kakor razpravljamo, 
ampak ti ljudje predstavljajo grožnjo našemu 
načinu življenja in naši civilizaciji. Nekdo, ki 
prihaja iz držav, kjer vlada radikalni islam, se 
nikoli ne bo integriral v evropsko civilizacijo, ki 
temelji na krščanskih temeljih, in takšni ljudje 
tukaj ne morejo biti dobrodošli. Takšni ljudje, ki 
sejejo po Evropi terorizem in smrt, pri nas ne 
smejo biti dobrodošli in narediti je treba vse, da 
se zavarujejo meje. In nekdo, ki resnično beži 
pred preganjanjem, pred zatiranjem, pred vojno, 
nekdo, ki beži za svoje lastno življenje – mislim, 
da tukaj notri ni niti enega, ki se ne bi strinjal, da 
mu je treba pomagati. 
 Ampak za nekoga, ki beži za svoje 
lastno življenje čez pet, šest, sedem varnih 
držav, se pa upravičeno sprašujemo, ali beži 
samo zato, da si reši življenje, ali pa beži zato, 
da reši svojo denarnico, da mu bodo tisti, ki v 
Evropi plačujemo davke, tisti, ki ustvarjajo v 
gospodarstvu dodano vrednost, financirali to 
njegovo potovanje in njegovo bivanje v Evropi. 
Ti ljudje ne bodo nikoli delali nič. Ti ljudje bodo 
živeli samo od socialne podpore. Od denarja, ki 
ga ustvarjajo tisti, ki so zaposleni, tisti, ki delajo, 
tisti, ki od jutra do večera skrbijo za to, da država 
funkcionira, da gospodarstvo funkcionira, da so 
otroci v vrtcu varovani, da se mladi izobražujejo, 
da imamo državljani zdravstveno oskrbo. Ti 
ljudje financirajo tiste, ki pridejo iz arabskih 
držav, iz držav Bližnjega vzhoda, iz držav 
severne Afrike in ti ljudje tukaj ne bodo delali 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  189  

tega, kar si nekateri predstavljate, da bodo. Če 
Francija, če Belgija, Švedska, Danska niso 
mogle integrirati že tretje generacije 
priseljencev, ki živijo pri njih – kako bodo 
oziroma kako bomo integrirali tiste, ki danes 
prihajajo iz držav radikalnega islama, med 
katerimi so po podatkih varnostnih in 
obveščevalnih služb in tudi po podatkih policije 
tudi teroristi Islamske države oziroma tako 
imenovani povratniki, ki so – približno 8, 9 tisoč 
jih je bilo – iz Evrope odšli na bojišča Islamske 
države v Sirijo in Irak. Sedaj, ko je bila po 
prihodu novega ameriškega predsednika 
Donalda Trumpa Islamska država zaradi 
drugačne vojaške taktike in zaradi drugačnega 
pristopa poražena, se sedaj vračajo med tem 
tako imenovanim valom.  
 V prejšnjem mandatu smo bili, mislim 
da, dvakrat z Odborom za obrambo na meji, kjer 
smo si ogledali dejansko stanje. Med temi ljudmi 
žensk in otrok ni bilo. Med temi ljudmi starcev ni 
bilo. Ti so bili leta 1991, 1992, 1993 in tako 
naprej, ko je potekala vojna v Bosni, ko se je 
pomagalo vsem, čez 70 tisoč ljudi je takrat prišlo 
v Slovenijo, ker je bila na Balkanu vojna, vsem 
se je pomagalo, nikogar se ni zavračalo, ampak 
takrat se je pomagalo ženskam, otrokom in 
starejšim, mladi fantje in možje pa so se borili za 
svojo državo. Danes pa mladi fantje in možje iz 
arabskih držav, namesto da bi se borili za svojo 
državo, namesto da bi se borili proti sprevrženim 
teroristom, prihajajo v Evropo, ženske, otroke in 
starejše pa puščajo na milost in nemilost doma. 
In kje je rešitev tega? Rešitev tega je, tukaj se 
bom strinjal z Levico, da prenehamo z 
vmešavanjem in uničevanjem držav, kjer se 
potem problemi pojavljajo. Druga rešitev je, da 
začnemo težave reševati tam, kjer nastajajo – 
na samem izvoru. Da ko Turčija prosi za pomoč, 
ne pristajamo na izsiljevanje, ne plačamo treh 
milijard in potem, ko se islamistični diktator 
Erdogan spomni, da bi pa še spet tri milijarde, če 
ne, bo odprl vrata, da se mu spet plača tri 
milijarde, ampak je treba narediti varne cone, 
vlagati v izobraževalni sistem, vlagati v tiste 
državne ustanove, ki so potrebne, da države 
funkcionirajo. 
 Ko smo bili aprila na parlamentarni 
skupščini zveze Nato v Turčiji, smo igrali 
nogometno tekmo z begunskimi otroci iz Sirije. 
Kaj bodo Turki naredili? Tam je bilo kar nekaj 
mladih zelo perspektivnih. Tiste, ki so 
perspektivni, bodo obdržali, dali v njihove 
nogometne šole, mogoče dobili kakšnega 
odličnega nogometaša za Fenerbahče, če ne za 
kakšen drug klub, ostali bodo odšli nazaj. 
Ampak s komerkoli od teh se pogovarjaš, si ne 
želi nazaj. Tudi če vprašaš, ko se bo vojna 
končala oziroma ko se razmerja umirjajo, ali 
boste odšli nazaj v svoje države. Ne, »mi si 
želimo ostali tukaj«. To je na desetine milijonov 
ljudi v Afriki, na Bližnjem vzhodu čaka na svojo 
priložnost, da gre v Evropo. Evropa pa takšnega 
vala ne bo prenesla. Če ne bomo spremenili 
zakonodaje v smer, da zaostrimo pogoje za 

pravico do mednarodne zaščite, potem bomo 
imeli še hujše probleme, kot jih danes že imamo. 
 To, kar predlagamo danes mi, je 
predlagala v prejšnjem mandatu notranja 
ministrica Vesna Györkös Žnidar, ampak je 
takrat Stranka modernega centra zminirala 
predlog lastne notranje ministrice. Takrat, ko je 
bil na poslanskih klopeh zakon, je predlagala – 
mislim, da je bilo v okviru amandmaja – in ta 
amandma je takrat Brglezov del SMC povozil in 
zadeva ni šla skozi. Če bi takrat v prejšnjem 
mandatu mi sprejeli ta amandma, da ne more pri 
nas zaprositi za azil nekdo, ki pride iz varne 
države, dokler so pa Hrvaška, Madžarska, Italija 
in Avstrija varne, pomeni, da iz teh držav, če 
nekdo pride, ne more zaprositi, mi danes teh 
problemov ne bi več imeli in to prizna tudi 
minister. To prizna tudi generalna direktorica 
policije. Škoda, da takrat tega niste sprejeli – 
povejte to na glas, gospod minister, in ne samo 
na pogovorih na hodnikih. Povejte, da vam je 
škoda, da takrat tega zakona niste sprejeli, ker 
bi vam danes vse olajšalo, ker nekdo, ki prečka 
sedem varnih držav, pač ne more potem pri nas 
zaprositi za azil. Nekdo, ki pride iz varne države, 
iz sosednje varne države, pri nas ne more 
zaprositi za azil. Nekdo, ki pri nas stori kaznivo 
dejanje, ne more in ne sme dobiti azila. Prosto 
gibanje; potem ko zaprosijo za to zaščito in po 
tem prostem gibanju – cilje države Avstrija, 
Nemčija, skandinavske države in še nekatere 
druge, kjer je ta well first date, se pravi, ta 
socialna država nekje najbolj na nivoju, kjer so 
visoki otroški dodatki, kjer so bogato plačani za 
svoje nedelo tako imenovani astrofiziki, inženirji 
in pa kirurgi. Enega izmed njih ni, ki bi se že 
dokazal! V Airbusu so jih 20 zaposlili – hitro so 
ugotovili, da to ne pije vode. Ne moreš ti 
takšnim, ki zadeve ne obvladajo, zaupati 
sestavljanje avionov. 
 Če danes mi ta zakon sprejmemo, 
pomeni, da bo imela Republika Slovenija škarje 
in platno v svojih rokah, da se zapre južna meja. 
Tudi Hrvaška bo vedela za to spremembo 
zakonodaje in bodo morali pač že oni ravnati v 
tej smeri, ker jim bomo vse, ki pridejo iz Hrvaške 
k nam, striktno vračali nazaj. Vi pa očitno ne 
želite tega orodja. Vi si še naprej želite v skladu 
z marakeško deklaracijo in pa Globalnim 
dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah, uvažati ilegalne migrante, ki ste jo s 
to deklaracijo oziroma s tem globalnim 
dogovorom naredili za legalne in tukaj deliti 
denar, ki ga ustvarjajo Slovenke in Slovenci, in 
seveda računati, da bodo, potem ko bodo nekaj 
časa tukaj, dobili tudi volilno pravico, da bodo 
volili vaše stranke, mislim pa, da temu ne bo 
tako. 
 Edina odgovorna politika do državljank 
in državljanov Republike Slovenije, edina 
odgovorna, varna politika, varnostna politika, je 
ta, da se danes naš predlog zakona sprejme in 
da Slovenija pošlje jasen signal: pri nas so 
dobrodošli vsi tujci, ki k nam pridejo na legalen 
način, ki pridejo obogatit našo družbo ne s 
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kriminalnimi dejanji, ampak z delom, da so pri 
nas dobrodošli vsi tisti, ki potrebujejo pomoč, pa 
je v svoji bližini, v svojih sosednjih državah ne 
dobijo, ker so tudi tam preganjani, in da pri nas 
niso dobrodošli tisti, ki nas prihajajo izigravat in 
ki prihajajo iz sosednjih varnih držav. 
 Če nekdo ni zadovoljen na Hrvaškem, 
to ni moj problem, če nekdo ni zadovoljen v 
Srbiji, v Bosni, v Grčiji, to ni moj problem in to ni 
naš problem, to je njegov problem. Za njegovo 
osnovno varnost je poskrbljeno že v Grčiji. Grčija 
je varna država. Turčija – ste zdaj sami dobro 
naredili, kajne, ko ste jo umaknili s seznama. Še 
nekaj držav umaknete s seznama, pa bo to 
pomenilo, da so še toliko bolj dobrodošli vsi, ki si 
želijo priti k nam. 
 Ta zakon danes omogoča to, da 
Slovenija še vedno ohrani kredibilnost, da se še 
vedno spoštujejo vse naše mednarodne obveze, 
hkrati pa, da imamo odgovorno, varnostno 
politiko in odgovorno politiko do svojih državljank 
in državljanov. Evropski način življenja ni 
človekova pravica. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za predstavitev stališča 
stranke. 
 Gospa Tina Heferle, vi boste predstavili 
stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. 
 Izvolite. 
 
TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala, gospod 

predsednik, za besedo. Spoštovani minister, 
kolegi poslanke in poslanci! 
 Slovenija je polnopravna članica 
Evropske unije in kot taka je seveda zavezana k 
spoštovanju evropske zakonodaje, ki si na 
področju urejanja statusa in pravic tujcev, 
prosilcev za mednarodno zaščito, in oseb s 
priznano zaščito prizadeva vzpostaviti skupni 
azilni sistem. Tudi v tej luči je Slovenija 
zavezana k spoštovanju direktiv, uredb in 
konvencij, ki urejajo minimalne standarde glede 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani 
tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so 
upravičeni do mednarodne zaščite. 
 Kot država, ki spoštuje tako nacionalno 
kot evropsko in mednarodno pravo, si moramo 
prizadevati tudi – ali pa predvsem – na 
zakonodajni ravni, da zagotovimo spoštovanje in 
zagotavljanje skupnih meril, na podlagi katerih 
vse države Evropske unije izvajajo politiko 
mednarodne zaščite. Pri ugotavljanju, katere 
osebe resnično potrebujejo mednarodno zaščito, 
moramo zagotoviti spoštovanje minimalnih 
standardov, ki so sprejeti na področju 
mednarodne zaščite. V skladu z načelom 
veljavnosti in hierarhije pravnih aktov v našem 
pravnem sistemu imamo v nacionalni zakonodaji 
možnost urediti katerokoli področje, ki ga sicer 
ureja katera izmed direktiv Evropske unije, zgolj 
in samo ugodneje, kar pa s predlaganim 
zakonom nikakor ne zagotavljamo. Ravno 
nasprotno! Predlagana novela zakona 
neutemeljeno zaostruje pogoje za priznanje 

mednarodne zaščite in tudi že tretji poskus 
predlagatelja ni skladen z evropsko azilno 
politiko. Tudi dejstvo, da v Sloveniji sicer 
beležimo nekoliko več oddanih prošenj za azil, 
pa naj ob tem poudarim, da kar 80 % prosilcev 
zapusti našo državo še pred končanjem 
postopka, ne opravičuje sprejema takšnega 
predloga zakona, s katerim bi dejansko 
spodkopali evropsko zakonodajo, ki si prizadeva 
vzpostaviti skupni azilni sistem. Ne nazadnje 
smo s strani Ministrstva za notranje zadeve 
lahko slišali, da so zadeve obvladljive in da za 
spremembo zakonodaje ni potrebe. 
 Takšnemu zagotovilu ministrstva v 
Poslanski skupini LMŠ seveda zaupamo in 
bomo zato predlagano novelo zakona soglasno 
zavrnili. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo predstavitev. 
 Mag. Bojana Muršič v imenu Poslanske 
skupine Socialnih demokratov. 
 Izvolite. 
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SC): Hvala lepa 

za besedo – ponovno. 
 Predlagana novela Zakona o 
mednarodni zaščiti, katero so že večkrat 
pripravili v SDS, po njihovem mnenju bistveno 
ne odstopa od ciljev veljavne zakonodaje. S 
predlaganimi rešitvami zasleduje načela 
določnosti, nacionalne varnostni, javne koristi, 
varovanje ljudi in premoženja, varovanje meje in 
zaščito šengenske meje. Vsebinsko pa se 
določa tridnevni rok, v katerem mora tujec, ki želi 
vstopiti v Slovenijo, pri pristojnem organu izraziti 
namero za vložitev prošnje za mednarodno 
zaščito in navesti razloge. Zaostrujejo se 
okoliščine, po katerih se status za mednarodno 
zaščito ali subsidiarno zaščito ne prizna. Navaja 
pa tudi, da se status ne prizna, če obstaja 
utemeljen sum, da je oseba v Republiki Sloveniji 
storila kaznivo dejanje, dopolnjuje pa se tudi 
določba, kdaj je prošnja dopustna in 
nedopustna. Vprašanja, povezana z 
mednarodno zaščito, so na parketu Evropske 
unije izjemno pomembna tema. Zato je bilo 
sprejetih precej ukrepov in zakonodaje na tem 
področju 
 Zakon o mednarodni zaščiti je 
pravzaprav zakon, v katerem so implementirane 
številne, na ravni Evropske unije sprejete 
direktive in uredbe. Do nekaterih ukrepov pa tudi 
do posameznih določb smo Socialni demokrati 
imeli pomisleke in jih v preteklih obravnavah tudi 
izpostavili. Da smo imeli prav ali pa, da 
obsojamo tiste, ki na vsak način želijo javnost 
zastrupiti z negativnim odnosom do tujcev, nam 
na nek način pritrjuje tudi komisarka za 
človekove pravice gospa Mijatović. Pred 
svetovnim dnevom beguncev je namreč dejala, 
citiram, »Zaščita človekovih pravic in učinkovito 
upravljanje z migracijami nista nasprotujoča si 
cilja«. Prav tako je okrcala vse tiste politike, ki 
nevladne organizacije, kapitane ladij in ladjarje 
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kaznujejo, ker rešujejo življenje ljudi. Vsi se 
zavedamo, kakšne pasti in posledice 
množičnega nekontroliranega ilegalnega 
prehoda mej Evropske unije in neustreznega 
integracijskega načrta v nacionalnih državah 
lahko nastanejo, a z napadalno in sovražno 
propagando ne bomo pripomogli k reševanju 
težav. Evropska unija, ki se ponaša s prostim 
pretokom blaga, storitev, znanja in ne nazadnje 
ljudi, je velika pridobitev, vsaj tako ocenjujemo 
tisti, ki se spominjamo čakanja na mejah 
sosednjih držav, pridobivanja vizumov, na primer 
za Francijo, in še bi lahko naštevali. Zanimiva je 
za nas, prebivalce Evrope, zanima je tudi za 
mnoge državljane tretjih držav, držav, ki se 
soočajo z avtoritativno prekomerno represivno 
oblastjo, s politično nestabilnostjo, s političnimi 
preganjanji drugače mislečih in tudi napačno 
versko usmerjenih. Poleg navedenih dejstev so 
se pripravljeni za dosego osebnih ciljev po 
boljšem življenju, na primer v Evropi, državah z 
večjo ekonomijo, in ne nazadnje z vedenjem, da 
v starajoči se Evropi primanjkuje delovne sile, 
podati na svojo negotovo pot. Migracije, ilegalne 
in legalne so bile, so in tudi bodo v prihodnje, ne 
glede ne to, koliko policistov in vojakov bo na 
meji, ne glede na to, koliko rezilne žice ali 
panelne ograje bo obdajalo Republiko Slovenijo 
ali – če hočete – bo obdajala države članice 
Evropske unije. Vsi, ki pridejo v Evropo, 
zagotovo niso borci ISIS, prav tako niso 
kriminalci in nasilneži. Ja, seveda lahko pa to 
tudi postanejo tako kot državljani evropskih 
držav. Tudi ti se lahko radikalizirajo ter izvajajo 
najhujša zavržena nasilna in kriminalna dejanja 
nad svojci in svojimi sodržavljani. Nasilje se pač 
ne razlikuje ne po spolu, ne po rasi, ne po verski 
pripadnosti, še najmanj pa po izobrazbi 
posameznika. Ga pa rodi in spodbuja 
zapostavljanje, zaničevanje in sovraštvo do 
tujcev, kakor tudi do tistih, ki niso po naši meri. 
 Predloga novele zakona, ki ga je 
predlagala Poslanska skupina SDS, poslanke in 
poslanci Socialnih demokratov, ne bomo podprli. 
Zato sklepa, da predlog zakona ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo, ne bomo podprli. 
 Socialni demokrati pa obsojamo 
vsakršno nasilje, prav tako obsojamo širjenje 
strahu pred nečem neznanim. Zahtevamo in 
podpiramo pa ravnanje države, da z vsemi 
razpoložljivimi resursi skupaj z državami 
članicami Evropske unije v nacionalnih državah 
in v prostoru Evropske unije skrbi za varnost 
ljudi in države.  
 Naj na koncu še enkrat citiram 
komisarko, »Države imajo pravico nadzorovati 
svoje meje in zagotavljati varnost, a so 
zavezane tudi k učinkoviti zaščiti pravice v 
skladu s pomorskim pravom, pravom človekovih 
pravic ter mednarodnimi konvencijami o 
beguncih«. Torej, tudi Republika Slovenija ima 
pravico in dolžnost nadzorovati svojo mejo, kot 
ima pravico in dolžnost preprečevati in zatirati 
vsa kriminalna dejanja, kar je zapisano tudi v 
Resoluciji o nacionalnem programu 

preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023, kar bomo obravnavali pri 
naslednji točki. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Besedo imate gospa Janja Sluga, 
Poslanska skupina Stranke modernega centra. 
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa. 

 Tudi na tej redni seji Državnega zbora 
bomo, kot kaže, obravnavali SDS zimzeleno 
politično agendo – begunske in migrantske 
krize, seveda po vzoru nam bližnjih držav in 
političnih strank, kjer so politične stranke, kot so 
Strachejevi svobodnjaki, ali pa Salvinijeva Liga, 
ali pa Orbanova Fides, z enakimi temami 
uspešno naskakovali in tudi pridobili oblast.  
 Pred obravnavo tega zakona smo imeli 
v tem mandatu že pet sej delovnih teles 
Državnega zbora v zvezi z migranstsko 
problematiko, od tega kar dve v zadnjem 
mesecu. Pri tem seveda velja opozoriti, da bo, 
kot kaže, Odbora za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo, ki ga vodi 
poslanec SDS, imel kar permanentno odprto 
točko o ilegalnih migracijah in varovanju 
šengenske meje z nešteto – in ob vsakokratni 
potrebi nadaljevanje seje, ki je bila seveda 
sklicana na njegovo oziroma njihovo zahtevo. 
Kot kaže pa so bile te seje tudi nekakšna 
uvertura za obravnavo te novele Zakona o 
mednarodni zaščiti, o kateri govorimo danes.  
 Skupina poslank in poslancev SDS želi 
z novelo zakona zaostriti pogoje za priznanje 
mednarodne zaščite zaradi zagotavljanja 
nacionalne varnosti in javne koristi, varnosti ljudi 
in premoženja. To je sicer že tretji predlog s 
podobnimi rešitvami po letih 2015 in 2018. 
Ključna razlika, ki je razvidna iz primerjave vseh 
omenjenih novel Zakona o mednarodni zaščiti, 
pa je v tem, da so se tokrat odločili, da ne bodo 
vztrajali pri prav vseh rešitvah iz leta 2015 ali 
2018, ki so predstavljali hude kršitve varstva 
pravic na podlagi mednarodnega prava, 
evropskega prava in tudi Ustave Republike 
Slovenije. Sicer pa se ne smemo slepiti. Tudi ta 
predlog zakona krši določbe mednarodnih 
konvencij kot tudi določbe evropskega pravnega 
reda s področja mednarodne zaščite in seveda s 
tem tudi Ustave Republike Slovenije. Je v 
nasprotju s Konvencijo o statusu beguncev, 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, 
Konvencijo o otrokovih pravicah, Postopkovno 
direktivo, Dublinsko uredbo in še bi lahko 
naštevali. Sicer pa bi v SMC predlagatelje radi 
opozorili, da so že od leta 2003 določeni 
minimalni standardi, ki so jih dolžne države 
članice Evropske unije pri zagotavljanju azilne 
politike tudi spoštovati. Ti so torej veljali že v 
času, ko je SDS vodila vlado in ko je Slovenija 
predsedovala Evropski uniji, zato je vsakršno 
sprenevedanje odveč. 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  192  

 Predlagatelji so se odločili, da bodo leta 
2019 ponovno poskusili s spremembami 51. 
člena in rešitvami, ki jih je sicer pred tremi leti 
podpirala tudi bivša ministrica za notranje 
zadeve iz vrst SMC. Pri tem velja opozoriti, da 
so bile okoliščine takrat, v letu 2015, popolnoma 
drugačne. Takrat se je Slovenija soočala z 
desettisoči migranti mesečno ter stotisoči letno 
in ne z nekaj sto mesečno in nekaj tisoč na 
celoletni ravni, kot je to danes. Pa tudi takrat je 
Poslanska skupina SMC, kljub odobravanju 
ministrice, take predloge rešitev zavrnila. In 
enako bomo ravnali tudi tokrat. 
 V SMC ocenjujemo, da gre za 
nepotrebno ustvarjanje panike in širjenje strahu 
– ponovno ali še vedno. Ocenjujemo, da niso 
nastopili nikakršni razlogi za izredne razmere in 
tovrstne ukrepe. Slovenija je predvsem tranzitna 
država, pa tudi sicer je v Evropski uniji lani za 
azil prvič zaprosilo 580 tisoč 845 ljudi, kar je 11 
% manj kot leto pred tem in za skoraj 50 % manj 
kot leta 2015, ko je bilo vloženih kar milijon 256 
tisoč 610 prošenj. Skoraj tretjina oziroma 28 % 
vseh prošenj za azil je bilo lani vloženih v 
Nemčiji, in sicer 161 tisoč 885, sledita Francija in 
Grčija, kjer je bilo teh prošenj 110 tisoč 485 
oziroma 19 % in 64 tisoč 975 oziroma 11 %. V 
Sloveniji se je med letoma 2017 in 2018 število 
prvih prosilcev za azil povečalo na okoli 2 tisoč 
800. To je okrog tisoč 400 prošenj na milijon 
prebivalcev, kar nas uvršča v spodnjo tretjino 
držav članic. Pri tem pa želim opozoriti, da je 
Slovenija zaščito lani podelila zgolj 105 
prosilcem za azil, torej zgolj 3,7 % vseh, ki so 
zanjo zaprosili. Stotim prosilcem je bil podeljen 
status begunca, petim prosilcem pa subsidiarna 
zaščita.  
 Kljub temu da predlagatelji tako leta 
2015 kot tudi 2018 niso uspeli s svojimi predlogi 
in da, kot smo že navedli, ne vladajo izredne 
razmere, še vedno vztrajajo s svojimi predlogi. 
Tokrat so se sicer odrekli nekaterim predlogom 
rešitev, ki so bile evidentno v nasprotju z 
mednarodnim in pravom Evropske unije, kot je, 
na primer, izgon zaradi prekrškov. Še vedno pa 
vztrajajo pri vseh kaznivih dejanjih in hujših 
kršitvah hišnega reda, kar je sicer popolnoma 
neprimerljivo oziroma nesorazmerno. 
Ugotavljamo torej, da se tudi tokrat niso niti malo 
potrudili, da ne bi kršili Konvencije o statusu 
beguncev, ki jih v obsegu konvencije opredeljuje 
tudi Direktiva o standardih glede pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali 
osebe brez državljanstva, da se jim prizna status 
begunca. Tudi določbe glede odvzema statusa 
mednarodne zaščite v primeru težjih kršitev 
hišnega reda so v nasprotju z omenjenima 
aktoma. Sicer pa tudi ostali predlogi rešitev 
bodisi ne sledijo določbam tako imenovane 
Postopkovne direktive Evropske unije, ali pa so 
v nasprotju z Zakonom o tujcih, ali pa ne sledijo 
priporočilom varuha človekovih pravic oziroma 
policiji celo otežujejo nadzor meje.  
 V Poslanski skupini SMC ne vidimo 
utemeljenih razlogov, da bi Republika Slovenija 

tem mednarodnopravnim temeljem begunskega 
prava Evropske unije nasprotovala, hkrati pa bi 
povzročila notranje neskladje v lastni zakonodaji 
in policiji dodatno nalagala delovno in 
administrativno obremenitev ter s tem dejansko 
oteževala in ne olajševala nadzora meje in 
preprečevanja nadaljnjih migracij. Glede na to, 
da trenutno veljavni zakon v popolnosti sledi 
konvencijam Organizacije združenih narodov in 
direktivam ter uredbam Evropske unije, predlog 
de facto pomeni nespoštovanje mednarodnih 
obveznosti Slovenije, hkrati pa predstavlja vodo 
na mlin tistih, ki spodkopavajo tako legitimnost 
kot tudi veljavnost mednarodnega prava in s tem 
tudi obstoja in delovanja obeh mednarodnih 
organizacij, Organizacije združenih narodov in 
Evropske unije, katerih člani smo. SDS se je s 
tem na eni strani postavila na stran Trumpa in 
njegove begunske čistke v ZDA, izsiljevanja 
gradnje zidu z nezakonitimi proračunskimi 
prerazporeditvami in grožnjami Mehiki glede 
uvedbe carin, če ta ne bo preprečevala migracij. 
Na drugi strani pa tudi na strani Orbana, ki v 
svojih nastopih vseskozi naznanja, da v Evropi 
obstajata dve skupini držav; tiste, ki so jih ali jih 
bodo zavzeli migranti, in tiste, ki se ne bodo 
pustile zavzeti. Kot vse do sedaj kaže, se SDS 
uvršča ravno v to kategorijo. 
 Kljub temu pa se v SMC zavedamo, da 
so današnje migracije globalen problem in s tem 
tudi vseevropski problem. Nobena država 
članica se z migracijami ne more uspešno 
spopadati sama, zato potrebujemo nov, evropski 
bolj harmoniziran pristop in ne delitev, ki jih 
vsiljujejo nekateri politiki, kot so Orban in 
podobni. Republika Slovenija je kot država 
članica Evropske unije zavezana k vzpostavitvi 
skupne evropske azilne politike oziroma 
skupnega evropskega azilnega sistema ter 
delitvi bremen in solidarnosti med državami 
članicami pri sprejemanju beguncev. Ključni 
namen skupne evropske azilne politike je 
oblikovanje na eni strani varnosti in na drugi 
strani pravic ter tudi solidarnosti in ne nazadnje 
Evrope kot območja odprtega za vse, ki jih 
okoliščine prisilijo k upravičenemu iskanju 
mednarodne zaščite. Že podaljšani nadzor na 
notranjih šengenskih mejah, ki jih nekatere 
države uvajajo zaradi notranjepolitičnih razmer, 
kaže na to, da če želimo Evropsko unijo brez 
notranjih meja, potrebujemo bistveno drugačni 
azilni sistem. Zato je Slovenija na nivoju 
Evropske unije že večkrat izrazila stališče, da 
podpira celotni pristop, ki spremembe in reformo 
dublinskega sistema obravnava vzporedno in v 
kontekstu ostalih politik, kot so na primer politike 
vračanja, varovanja zunanjih meja itd. Zato je 
treba poenotiti tudi politike držav članic na teh 
oziroma na več področjih. Kot veste, so na 
začetku junija notranji ministri Evropske unije 
prvič po evropskih volitvah razpravljali o 
migracijskih izzivih in zaostali reformi azilnega 
sistema. Sprejeli so delno načelni dogovor o 
spremembah evropske zakonodaje o vračanju 
nezakonitih migrantov, a končnega dogovora še 
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ni, ker je del direktive povezan z Dublinsko 
uredbo, ta je pa še v pogajanjih. Slovenija si bo 
še naprej prizadevala, da bo dosegli 
ambicioznejše rezultate pogajanj, predvsem ko 
gre za medsebojno priznavanje odločb po vrnitvi 
in praktično sodelovanje med članicami pri 
vračanju. Sicer pa bo Slovenija v novi finančni 
perspektivi v prihodnjih sedmih letih za zaščito 
meja Evropske unije in upravljanje z migracijami 
iz načrtovanih novih skladov – gre za Sklad za 
azil, migracije in vključevanje ter Sklad za 
integrirano upravljanje meja – prejela skoraj 73 
milijonov evrov. 
 Iz navedenih razlogov v Poslanski 
skupini SMC predloga zakona seveda ne 
podpiramo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališča Poslanske skupine Levice bo 
predstavil dr. Matej Tašner Vatovec.  
 Izvolite.  
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Hvala, podpredsednik.  
 Vse od druge polovice 2015, ko se je 
Slovenija soočila s tako imenovanim begunskim 
valom, smo priča neprestanim protibegunskim in 
zastraševalni propagandi s strani SDS. Na 
območju celotne Evrope smo priča porastu 
desničarskega populizma, ki s pomočjo 
manipulacije in laži seje po celotni Evropi 
sovraštvo do tujcev in tudi ostalih marginalnih 
skupin, in današnji predlog zakona seveda ni nič 
drugačen. V javnosti je po petih letih nenehnega 
in neumornega delovanja propagandnega 
aparata vedno bolj prisotna misel, da so za vse 
težave krivi tujci, migranti, begunci in kdorkoli še. 
Dimna zavesa, ki jo vztrajno ustvarja desnica, 
vedno bolj zakriva pogled na resnične krivce za 
stanje, v kakršnem so se znašle ne le Slovenija, 
ampak celotna Evropa. Teme, kot so naslednji 
val privatizacije, ki se iz gospodarskega vedno 
bolj seli na področje zdravstva, sociale, šolstva, 
tudi vprašanje odtekanja javnega denarja, 
korupcije, izkoriščanja delavcev, vedno večjega 
kopičenja bogastva v rokah peščice, počasi 
požira ta dimna zaveza laži in manipulacij. Ko na 
pretirano izpostavljene iz spremenjenih 
varnostnih razmer in iskanje zunanjega 
sovražnika pristane tudi sredina, potem dobimo 
zelo preprost recept za katastrofo. To se je 
zgodilo tudi pri nas: rezilna žica na meji, 
povečevanje policijskih in vojaških pooblastil, 
IMSI lovilci, paralizatorji in masovni nadzor nad 
vsemi, ki se gibljejo po Sloveniji, niso ukrepi 
desnice, ampak ukrepi, ki jih je sprejela sredina. 
Migracije so dejstvo; od nekdaj so se dogajale, 
tudi masovne in tudi v prihodnosti se prav 
gotovo bodo, le da so se in se še tokrat 
zlorabljajo za vse možne škodljive ukrepe, tudi 
za nerazumno zaostrovanje azilne zakonodaje. 
 Za lažji prikaz stanja poglejmo najprej 
dejstva, številke. V Sloveniji je v tem trenutku 
tisoč 515 prosilcev za azil. V letu 2019 je bilo do 

danes pozitivno rešenih pičlih 38. V lanskem letu 
sta bili od 2 tisoč 975 prošenj za mednarodno 
zaščito pozitivno rešeni 102. V zadnjih 10 letih je 
bilo od skupno 9 tisoč 218 prošenj, pozitivno 
rešenih 690. Prosilec za mednarodno zaščito 
ima torej približno 7 % možnosti, da pridobi 
status begunca. 
 Če pogledamo nekoliko širše, na primer 
za obdobje zadnjih 50 let, lahko ugotovimo, da 
se z razmerami, ki ljudi sili v beg, srečujemo ves 
čas. V sredini 70. je jugovzhodno Azijo zapustilo 
skoraj 3 milijone ljudi, število notranje razseljenih 
pa se giblje pri okoli 20 milijonih. Konec 70. in v 
začetku 80. je po stopnjevanju konfliktov 
največje begunsko žarišče postal Afganistan, od 
koder je leta 1979 zbežalo več kot 6 milijonov 
ljudi. Iz drugega, z vojnami, sušo in lakoto 
izčrpanega območja Afriškega roga je v letih 
1988 do 1990 zbežalo okoli 2,2 milijona ljudi. 
Tretje veliko žarišče je bil Mozambik, od koder je 
v obdobju med 1976 in 1992 zbežalo 5,7 
milijona ljudi. Ko dodamo še tradicionalna krizna 
žarišča in ameriško izvažanje demokracije in 
netenje novih konfliktov, dobimo samo v Siriji in 
samo v letu 2015 skoraj 12 milijonov bežečih. 
Čez 4 in pol milijona Iračanov je bilo prav tako 
prisiljenih zapustiti dom, pa 1,6 milijona 
Nigerijcev. V Mjanmaru je na primer več kot 
milijon ljudi, ki so celo brez državljanstva. 
Prisilno je moralo dom zapustiti tudi 5,2 milijona 
Palestincev. 
 Ko seštejemo vse skupaj, dobimo 68 in 
pol milijona prisilno razseljenih po celem svetu. 
Od tega je 85 % vseh prisilno razseljenih 
razseljenih znotraj lastne države, le 18 % vseh 
bežečih je na eni strani razseljenih v državah z 
visokimi dohodki, medtem ko jih je v najrevnejših 
19 %. Med državami, ki nudijo zatočišče največ 
beguncev, so: Jordanija s 3 milijoni, Libanon z 1 
in pol milijona, Sudan, Etiopija, Pakistan in Iran s 
približno milijonom. Za še lažje predstavo; v 
Libanonu s skupno 6 milijoni prebivalcev je kar 
30 % prebivalstva beguncev – 1 in pol milijona. 
V Evropski uniji s 513 milijona prebivalcev je ta 
odstotek 0,4. 513-milijonska skupnost je od leta 
1990 skupno sprejela 2,3 milijone beguncev ali 
komaj 3 % prisilno razseljenih oseb. 
 Poglejmo še Slovenijo. Ob malce več 
kot 2 milijonih prebivalcev v Sloveniji živi 
približno 6,6 % odstotka tujcev, od teh je skoraj 
0,04 % tujcev. Za primerjavo lahko pogledamo 
še ta podatek; največje begunsko naselje Cox's 
Bazar v Bangladešu nudi pribežališče skoraj 
milijonu pripadnikov manjšine Rohingya, ki so 
bili pred gotovo smrtjo prisiljeni zbežati iz 
Mjanmara. To je torej pol toliko, kot je beguncev 
sprejela celotna Evropske unija. Naj ponovno 
izpostavim, da ne govorimo o migracijah, za 
katere se posamezniki odločijo sami. Govorimo 
o 68 in pol milijona ljudi, ki so bili v to prisiljeni. 
Po podatkih UNHCR je vsak dan 44 tisoč 400 
ljudi prisiljenih zapustiti svoj dom. 
 Poglejmo še bistvene razloge za beg: 
preganjanje, osnovano na veri, rasi, 
nacionalnosti ali političnem prepričanju, vojna, 
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lakota, ekstremna revščina, okoljsko in 
gospodarsko izčrpavanje. V Afriki se trenutno 
konflikti odvijajo v 30 državah, v Aziji v 16, na 
Bližnjem vzhodu v 7. Skupno se v tem trenutku 
konflikti in vojne odvijajo v še 69 državah. Med 
njimi so tudi Afganistan, Jemen, Pakistan, 
Somalija, Libija in Sirija. V vseh naštetih 
sodeluje tudi Nato pakt in preko njega tudi 
Slovenija. Gospodarsko in okoljsko izčrpavanje, 
lakota in podnebne spremembe so produkt 
nebrzdanega kapitalizma in ekstremnega 
spodbujanja potrošništva Zahoda, ki na račun 
iskanja neskončnega dobička išče države, kjer 
se lahko požvižga na okoljske, socialne, 
delavske in vse ostale standarde. Če ne gre za 
to, pa jim Zahod z vojno pomaga uvoziti 
demokracijo. In tukaj se sklene ta krog. Tisti, ki 
strašijo pred begunci in migranti, so najbolj 
goreči podporniki Nato pakta; tisti, ki zahtevajo 
nepredušno zaprtje meja, se zavzemajo za 
nižanje davkov in prispevkov v korist kapitala; 
nasprotujejo dvigu minimalne plače in 
zagotavljanju zaščite delavskih pravic in pravic 
okoljskih standardov. Podpirajo torej politike, ki 
so v resnici glavni krivec za migracije v ostalih 
državah, ko se namesto na stran delovnih ljudi, 
upokojencev in mladih postavijo na stran 
kapitala in zaščite privilegijev najbogatejših, pa 
za slab položaj prvih s prstom pokažejo ravno 
na tiste, ki jih te politike silijo v beg. 
 V Levici zato ves čas izpostavljamo, da 
varnostni ne ogrožajo migracije; ogrožajo jo 
desničarske populistične politike, spodbujanje 
sovraštva in zgrešene politike, ki smo jim ves 
čas priča. In del krivde nosi tudi politična 
sredina; sredina, ki je pristala na ta diskurz 
desnice. Danes, recimo, ne govorimo več o 
migracijah, ampak govorimo o ilegalnih 
migrantih; ne govorimo več o izboljšanju 
integracije in pohitritvi postopkov, govorimo o 
zlorabah azilnega sistema, izkoriščanju socialnih 
transferjev in krepitvi prisilnega vračanja. 
Sredina je s to retoriko pristala na politike, ki 
vprašanja migracije ne rešujejo, ampak ga v 
resnici poglabljajo. Politika, ki smo jim priča v 
zadnjih letih, je najslabša možna praksa, ki ne 
more pripeljati do ničesar dobrega. Zapiranje 
meja, zaostrovanje azilne in tujske zakonodaje, 
neukvarjanje z integracijo, getoizacija, 
kriminalizacija in potiskanje na rob družbe – 
vemo, kam peljejo. Kljub dejstvu, da je revščina 
in socialna izključenost glavni generator 
problemov v družbi, se s tovrstnimi ukrepi 
nadaljuje. Vprašajte se, kako dobimo najbolj 
plodna tla za dvig kriminalitete, nasilja ali pa 
radikalizacijo – tako, da vzamemo skupino ljudi, 
jo potisnemo na rob družbe, čim bolj izoliramo, ji 
onemogočimo dostop do izobraževalnega 
sistema in trga dela in jo na tak način potisnemo 
na samo socialno dno, v revščino in bedo. Če 
dodamo še porast fašizma, sovraštva in vzpon 
desničarske propagande na eni strani in 
nadaljevanje spodbujanja in netenja oboroženih 
konfliktov ter gospodarskega in okoljskega 
izčrpavanja že tako obubožanih držav na drugi 

strani, smo dobili recept za katastrofo. A 
danes se seveda ne bomo ukvarjali temi 
vprašanji, SDS bo z vsemi topovi napadala 
migrante in begunce, nadaljevala bo zdaj že z 
zimzelenim diskurzom, da gre za ilegalne 
ekonomske migrante, ki da izkoriščajo socialni 
sistem, so kriminalci, lenuhi, ki odžirajo kruh 
našim državljanom. Dejstvo, da gre za skupno 
okoli 600 ljudi z mednarodno zaščito in nekaj 
več tistih, ki le želijo do ciljne države, jih ne 
gane. Da med storilci kaznivih dejanj ni 
posebnih odstopanj glede na države izvora, tudi 
ne. Med vsemi storilci in osumljenci za kazniva 
dejanja je tujcev še vedno izredno malo. Če 
pogledamo podatke za 2019, na primer med 
osumljenci kaznivih dejanj umora in uboja, ni 
tujcev. Osumljencev za kaznivo dejanje groženj 
je na primer slovenskih državljanov 458, tujcev 
pa 48. Brez dogodka pred kakšnim mesecem je 
v letu 2019 prišlo na primer do štirih ugrabitev – 
osumljenci so zgolj slovenski državljani. Zaradi 
tega seveda ni bilo sklicane nobene izredne 
seje. Spolni napad na mladoletno osebo: 60 
primerov, 57 osumljencev Slovencev, med tujci 
3. Kakšna izredna seja na temo problematike 
spolnega nasilja nad mladimi? Seveda ne. 
Nasilje v družini: 404 osumljenci slovenski 
državljani, 33 primerov, kjer so osumljenci tujci. 
Mogoče izredna seja na temo nasilje v družini? 
Seveda ne. Je pa pri uradni statistiki en podatek, 
če ga pogledamo z druge strani, izjemno 
zanimiv. Število tujih in slovenskih osumljencev 
se najbolj približa oziroma izenači pri kršitvah 
pravic delavcev. Slovenski državljan je osumljen 
319-krat, tujci 328, skupno torej 674 
osumljencev, razmerje tujci : Slovenci približno 
pol pol. Izredna seja o izkoriščanju delavcev? 
Ne, bog ne daj! Za predlagatelja je to 
najverjetneje izraz svobodne gospodarske 
pobude in preširokih pravic, ki da jih imajo 
delavci, ki onemogočajo višjo produktivnost 
podjetja. Med omenjenimi izkoriščevalci seveda 
niso begunci in migranti, ki priplavajo čez Kolpo 
in poskušajo priti čez rezilno žico. Med njimi so 
zagotovo tudi tisti, ki ste jim preprodajali naša 
podjetja, in tisti, za katere menite, da jim je treba 
zmanjšati birokratske ovire za ustanovitev 
podjetja in za privabljanje tujih vlaganj. 
Dvoličnost predlagateljev je tako neizmerna. V 
obeh Janševih vladah se je rezalo v pravice 
delavcev, v plače, pokojnine, zdaj pa za mizerne 
pokojnine, prenizke plače in slabo socialno sliko 
v državi krivijo begunce, migrante in vse tujce. 
Na čigavi strani stojite in za čigave interese se 
zavzemate, ste med drugim jasno pokazali pri 
poskusih Levice za dvig minimalne plače. Ste ga 
podprli? Ne. Dvig minimalne plače nad prag 
tveganja revščine in izločitev dodatkov bi po 
vaše pomenila preveliko breme za delodajalce. 
Vi bi raje videli, da se plače razbremeni davkov 
ter delavce na račun malega dviga plač oropa 
kvalitetne in vsem dostopne zdravstvene in 
socialne oskrbe. Največ koristi bi na koncu imeli 
delodajalci.  
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 Dragi predlagatelji, če vam je res mar 
za državljanke in državljane, se prenehajte 
ukvarjati z begunci in migranti, začnite se 
ukvarjati z državljankami in državljani ali 
prebivalci te države. Pa ne le s tistim 1 %, ki ima 
v lasti toliko kot 99 % preostalih skupaj, ne za 
davčne olajšave kapitalu na račun javnega 
šolstva, zdravstva in sociale. Če želite 
preprečevati migracije, prenehajte s slepo 
podporo Nato paktu in oboroženim konfliktom. 
Začnite podpirati ukrepe za boj zoper podnebne 
spremembe, ne pa da jih zanikujete. Če želite 
preprečevati kriminaliteto, podprite rešitve za 
učinkovito integracijo, pospešitev postopkov in 
čimprejšnji dostop beguncev in migrantov do 
izobraževanja, socialne zaščite in predvsem trga 
dela. A kot rečeno že na začetku, vse skupaj je 
v resnici zgolj dimna zavesa, zavesa, ki jo z 
zgrešeno interpretacijo svobode govora dvigate 
s širjenjem sovraštva in strašenjem ljudi. Kam to 
vodi, smo lahko videli pretekli teden. Vaše 
nenehno hujskanje zoper vse, kar vam stoji na 
poti do tako želenega prevzema oblasti, je 
obrodilo prve sadove. Sovraštvo namreč rojeva 
sovraštvo, enkrat ga je deležna sodnica, že jutri 
ga bo mogoče kdo drug. In za to ste tudi vi 
sokrivi. Očitno neka primerjava z Goebbelsom 
pred leti ni bila tako mimo.  
 V Levici bomo temu predlogu zakona 
nasprotovali.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov bo predstavil 
Jernej Vrtovec.  
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Lep dober dan 

vsem skupaj! 
 Temeljni postulat človekove varnosti in 
varnosti državljanov Republike Slovenije je 
zagotovo nacionalna varnost. Gre za zaščito, za 
varovanje in za obrambo naših nacionalnih 
interesov in ciljev. Za večino državljanov je po 
različnih raziskavah javnega mnenja varnost na 
lestvici vrednot pozicionirana najvišje. Za kaj 
torej gre? Glejte, varnost je osnovni predpogoj, 
osnovni pogoj za posameznika in družbo, da se 
normalno razvija, da normalno deluje in razvija 
vse svoje talente, ki so mu dane. Z varnostjo so 
neposredno zagotovo zelo močno povezane 
migracije: legalne ali pa ilegalne migracije. Zlasti 
pa ilegalne migracije.  
 Ker danes govorimo zlasti o 
mednarodni zaščiti, je nujno, da že uvodoma 
povem, da je mednarodna zaščita, ki jo imamo v 
slovenskem pravnem redu oziroma sama azilna 
zakonodaja urejena zelo širokogrudno, zelo 
odprto. V prejšnjem mandatu smo se na to temo 
že veliko pogovarjali. In prav je, kajti situacija ni 
tako čista, kot pravijo predstavniki na levi strani, 
da se o tem pogovarjamo, kakšno azilno 
zakonodajo imamo v Sloveniji. In prav je, da se 
o tem pogovarjamo tudi danes. Situacija glede 
ilegalnih prehodov meje ni tako enostavna, da bi 

lahko rekli, da to ni problem. Seveda ni to takšen 
problem, kot je bilo to leta 2015. Ampak takrat 
smo bili le koridor, ko smo s točke A z vlaki in 
avtobusi prepeljali na avstrijsko mejo sto tisoče 
ljudi. Danes gre za to, da imamo popolnoma 
nenadzorovane prehode meje in ne vemo, koliko 
ljudi dejansko vstopi, vemo samo za tiste, ki jih 
potem policija prevzame oziroma jim prepreči 
nadaljnji prehod. Ključno pri tem je vprašanje, 
kdo prihaja in koliko Slovenija zmore. V Novi 
Sloveniji se strinjamo, da kdor pride v Slovenijo 
lačen, žejen, bos, kdor potrebuje dejansko 
pomoč in prihaja z vojnega območja, temu je 
potrebno zagotoviti pomoč. Ampak kljub temu je 
temeljno vprašanje, koliko naša država zmore. 
Za koliko ljudi lahko poskrbimo? Ali lahko 
poskrbimo za tisoč ljudi, 5 tisoč ljudi ali za milijon 
ljudi. Verjemite, da je v Afriki, v delih Azije, 
mnogo ljudi, na milijone, desetine milijonov ljudi, 
ki bi radi prišli v Evropo. Ali lahko za toliko ljudi 
mi poskrbimo, se vprašajmo. Jaz mislim, da ne, 
in da se moramo enkrat odločiti, za koliko ljudi, 
ki potrebujejo pomoč, lahko poskrbimo. Od kod ti 
ljudje dandanes prihajajo? Pa vas retorično 
sprašujem. Ali je tisti, ki prihaja iz Maroka, lahko 
deležen mednarodne zaščite, če zanjo prosi? En 
mesec nazaj je en moj kolega potoval brez težav 
po Maroku. Ali pa iz kakšne druge države iz 
severne Afrike ali pa iz Azije, ki prihajajo 
množično na naše meje in tukaj prosijo za 
mednarodno zaščito. Dajmo se vprašati, ali tisti, 
ki prepotuje toliko in toliko varnih držav in 
zaprosi za mednarodno zaščito v Sloveniji – 
zakaj? Ali smo mi toliko boljši? Zakaj pri nas 
zaprosijo? Zakaj za mednarodno zaščito ne 
zaprosijo na Hrvaškem na primer? Ali je to lepa 
odskočna deska, da potuje po šengenskem 
prostoru? Gospod minister, tukaj se moramo mi 
pogovarjati oziroma se morate znotraj vlade 
pogovarjati o tem, da imamo težave tudi z 
izkoriščanjem našega azilnega postopka, 
oziroma da so ljudje, ki prihajajo v Slovenijo, ki 
azilni postopek izkoriščajo. Zakaj je temu tako? 
Prvi odgovor je, da je Slovenija znotraj šengna 
in znotraj šengna lažje potujejo. Ampak ravno 
zaradi tega ker imamo mi problem na naši južni 
meji, nam Avstrija zapira svojo južno mejo, našo 
severno mejo. Jaz si ne želim biti v takšni 
Evropski uniji, kjer je, reči piši, prost pretok 
kapitala in ljudi, da moram pokazati vsakič, ko 
grem v Avstrijo, osebno izkaznico. Zakaj je temu 
tako? Zakaj nam Avstrija ne zaupa? Ker smo 
tako uspešni na naši južni meji ali ker smo 
neuspešni? V preteklosti ste govorili, da gre za 
notranjo politiko Avstrije in da gre samo za 
nabiranje političnih točk Sebastiana Kurza, pa 
avstrijske ljudske stranke, svobodnjakov, in tako 
dalje. Ampak to kar traja. To traja že nekaj let. In 
ker to ni dovolj, pa imamo mi skupne patrulje na 
zahodni meji, na meji z Italijo. Se pravi, mi in 
Italijani smo skupaj rekli, da bomo sedaj varovali 
to zahodno mejo, da iz Slovenije migranti 
ilegalno ne bodo prehajali v Italijo. Jaz bi prej 
nekaj drugega naredil, da iz Italije gor ne bi 
prihajali, ker oni imajo večji problem kot mi.  
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 Imamo problem, ki sicer ni tako velik, 
da se ga rešiti ne bi dalo, ampak ga moramo 
rešiti, če želimo zagotoviti polno varnost 
slovenskih državljanov zlasti pa na obronkih 
južne meje v Beli krajini. Ljudje so tam ogorčeni, 
kar je najhuje, ljudi je strah. Premalo je, da 
minister reče, zapirajte se v stanovanja, zapirajte 
okna, da ne bo kdo prišel v hišo. Ne. To je 
napačna retorika. Vaša naloga je, da se ljudje 
počutijo varne in da jih ni strah normalno živeti v 
lastni državi, v svojih domovih.  
 Ključno je, da Slovenija sama ne bo 
rešila problematike migrantov, migrantske krize. 
Zagotovo ne. To je naloga celotne Evropskega 
unije, naših zaveznikov, če hočete. Pri tem je 
bila Evropska unija v zadnjem obdobju petih, 
šestih letih zelo neuspešna in države so bile bolj 
ali manj prepuščene sami sebi. Vsaka država si 
je sama prizadevala, kako bo rešila to težavo. 
Različne mednarodne konvencije, ko govorimo o 
mednarodni zaščiti, in sporazumi tudi beguncem 
ne dajejo pravice izbirati države, kjer bodo 
zaprosili za azil, temveč morajo zanj zaprositi v 
prvi varni državi.   
 V Slovenijo po podatkih ne vstopajo 
tujci z namenom zaprositi za mednarodno 
zaščito, temveč v največji meri migranti, ki 
vstopajo iz Hrvaške, torej iz varne države, in bi 
morali za azil zaprositi že pri sosedih. Ampak 
kljub temu se mi strinjamo s predlogi zakonodaje 
oziroma s predlogi tega zakona v teh ključnih 
treh točkah, in sicer da tujec, ki želi vstopiti v 
Republiko Slovenijo, mora pri pristojnem organu 
takoj izraziti namen za vložitev prošnje in hkrati 
navesti razloge zanjo, torej prošnjo za 
mednarodno zaščito za azil. Prošnjo mora vložiti 
v treh dneh od vstopa v Slovenijo. Veljavni 
zakon pa določa le, da mora to zaprositi v 
najkrajšem možnem času. Torej lahko nekdo po 
veljavni zakonodaji pride v Slovenijo, je tukaj en 
mesec in je to lahko še vedno najkrajši možni 
čas. Jaz mislim, da tisti, ki ima namen zaprositi 
za azil v Sloveniji, mora to narediti takoj. Takoj 
ko pride sem, potrka na vrata, češ, potrebujem 
mednarodno zaščito, ker prihajam z vojnega 
območja ali zaradi podobnih razlogov, Ampak to 
mora opraviti takoj, da izrazi svoj jasen namen.  
 Drug argument so pa kazniva dejanja. 
Koga si mi v Sloveniji želimo? Jaz sledim temu 
kriteriju, zagotovo, da kdor ima za seboj kaznivo 
dejanje ali pa obstaja utemeljen sum, da je 
oseba v Sloveniji storila kaznivo dejanje, da se 
takemu prepreči prošnja za mednarodno 
zaščito. Ne gre za prekrške, gre za kazniva 
dejanja. Po mojem mnenju je prav, da imamo to 
urejeno. In tudi se strinjamo v Novi Sloveniji s 
tem delom sprememb zakonodaje, kjer je 
argumentirano, da prošnja je nedopustna in se 
zavrže, če je prosilec pred tem v Sloveniji storil 
kaznivo dejanje in bil pri tem prijet v povezavi s 
tem dotičnim kaznivim dejanjem ali če mu je 
druga država članica EU izrekla pravnomočno 
odločitev o izgonu. Jaz mislim, da so to 
dobronamerni predlogi, in je prav, da jih mi 
imamo v svoji azilni zakonodaji. Kajti poudarjam, 

če pogledamo druge članice Evropske unije, je 
naša azilna zakonodaja zelo širokogrudna.  
 Predvsem bi poudaril še eno stvar, o 
kateri smo govorili tudi že v prejšnjem mandatu, 
in sicer glede kroga oseb, ki imajo pravico do 
združitve družine. To določa sama evropska 
direktiva, ki pa od držav članic zahteva, da se 
pravica do združitve družine priznava samo 
zakoncu in mladoletnim otrokom tujca. Sedaj pa 
pozor! Naš zakon o tujcih pa to priznava 
bistveno širšemu krogu oseb. Medtem ko druge 
članice Evropske unije zaostrujejo pogoje 
združevanja družin, ker imajo s tem resen 
problem, naša država še vedno tega koraka ni 
naredila kljub poskusom v prejšnjem mandatu. 
Gre za to, da bi to pravico omogočila le najožjim 
družinskim članom. Širokogrudnost, ki jo imamo 
v naši zakonodaji, namreč pomeni tudi več 
sredstev v breme državnega proračuna, ki mora 
takšnim osebam omogočiti tudi druge pravice, 
na primer zdravstveno varstvo, socialno varstvo, 
izobraževanje in zaposlovanje. Glede vseh 
omenjenih pravic so namreč ti tujci izenačeni z 
državljani Republike Slovenije. Minister, na tem 
področju bo treba nekaj narediti, če ne želite, da 
bomo imeli v nadaljevanju v naslednjih letih še 
večji problem, kot ga imamo danes.  
 Za konec jaz poudarjam to, da mora 
Slovenija skupaj z našimi partnerji v Evropski 
uniji težiti k temu, da naredimo in odpravimo 
težave na samem izvoru, vojnih območjih, krize, 
lakote, konec. Evropa ne more poskrbeti za vse 
ljudi, ki želijo priti v Evropsko unijo. Imamo 
premalo resursov, premalo je možnosti, da bi 
lahko to naredili. Lahko pa naredimo bistveno 
več, kot pa smo naredili v zadnjih desetih letih, 
da odpravimo krizo na samem izvoru in s tem 
ljudem omogočimo, da ne zapuščajo svojih 
domov, ampak da ostanejo v svojih državah. 
Kdo zapušča te afriške države, primer Nigerija? 
Po raziskavah v Nigeriji 30 % ljudi v Nigeriji želi 
zapustiti svoj dom in oditi v Evropo. Ampak 
Nigerijcev je več kot 150 milijonov. 30 % pa jih 
takoj želi zapustiti svoje domove. Ali lahko mi za 
te ljudi poskrbimo? Za nekaj lahko, za vse pa ne 
moremo, pa bi rad, da bi za njih lahko poskrbeli. 
A jim lahko tam pomagamo? Trdim pa, da jim 
lahko tam pomagamo, da imamo te možnosti. 
Za primer – Kitajska vlaga v Afriko okoli 90 
milijard evrov, Združene države Amerike vlagajo 
v razvoj Afrike, infrastrukturo in tako naprej tudi 
nekje okoli 70,80 milijard evrov. Kako pa naši 
evropski mehanizmi delujejo na tem področju? 
Bore malo. Ta komponenta je pomembna. Če 
želimo mi reševati probleme, jih moramo na 
samem izvoru, ne pa na mejah tukaj. Oziroma je 
že prepozno. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Alenke 
Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. 
 Izvolite. 
 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  197  

MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči. Kolegice poslanke in poslanci, 
spoštovani gostje na balkonu! 
 Danes na zahtevo Poslanske skupine 
SDS obravnavamo predlog zakona, ki ureja 
mednarodno zaščito. O točno tem istem 
predlogu se je v okviru splošne razprave 
razpravljalo že lansko leto tik pred koncem 
mandata prejšnje vlade. Takratni zakon že v prvi 
obravnavi ni dobil zadostne podpore. Predlog 
zakona zaostruje pogoje za priznanje 
mednarodne zaščite in določa tridnevni rok, v 
katerem mora tujec izraziti namero za vložitev 
prošnje za azil. Obenem predlog zakona posega 
tudi v opredelitev pojma »kaznivo dejanje«. 
Najprej je treba poudariti, da ureditev 
mednarodne zaščite v Sloveniji temelji na 
skupno evropski azilni politiki. Določbe Zakona o 
mednarodni zaščiti so v veliki meri rezultat 
prenosa določb iz evropskih uredb in direktiv. 
Tako smo kot država članica Evropske unije 
dolžni spoštovani pravila. Takšne samovoljne 
rešitve, kot so danes pred nami, niso ustrezne in 
pomenijo kršitev prava Evropske unije. 
Konvencija o statusu beguncev na načelni ravni 
določa razloge za izključitev iz statusa begunca, 
podrobneje pa jih opredeljuje tudi direktiva 
Sveta. V predlogu zapisano zaostrovanje teh 
razlogov je torej v nasprotju z evropskima 
pravnima aktoma. Vlada pa je v svojem mnenju 
tudi opozorila, da predlagane spremembe 
posegajo v pravico do mednarodne zaščite.  
 V Poslanski skupini SAB se zavedamo, 
da azilna zakonodaja na evropskem nivoju ni 
popolna in vsebuje kar nekaj vrzeli, vendar je to 
najprej treba urediti na ravni Evropske unije in 
šele nato v sklopu nacionalne zakonodaje. 
Poudarjam pa, da gre pri migracijski politiki za 
izziv mednarodne skupnosti in ne le za problem 
ene države. Samo na podlagi usklajenih 
migracijskih politik držav členic lahko na tem 
področju pričakujemo ustrezne dosežke. Ob tem 
pa je treba spoštovati temeljne človekove 
pravice in svoboščine kot tudi demokratične 
standarde, ki so uveljavljeni tako na nacionalni 
ravni kot na ravni EU. Seveda je in mora ostati 
prioriteta, da varnost naše države in državljanov 
ohranimo, a je na drugi strani naša dolžnost, da 
ljudem v stiski ne obračamo hrbta. Ta dolžnost 
izhaja tako iz ustavne ureditve Republike 
Slovenije kot iz dejstva, da je Slovenija članica 
številnih mednarodnih organizacij, ki določajo in 
spodbujajo solidarnost, delitev bremen in 
medsebojno podporo. Pri tem pa mora Evropa 
varovati svoje zunanje meje in reševati problem 
beguncev in migrantov na izvoru in tam tudi 
odpraviti vzroke za revščino. Pri tem pa lahko v 
nadaljevanju sodelujejo tudi slovenska podjetja, 
ki imajo prav v teh državah gospodarske in 
infrastrukturne izkušnje iz časa nekdanje skupne 
države in časa neuvrščenosti. Urediti bo treba 
samo določene arhive o zgrajeni infrastrukturi. 
 Ministrstvo za notranje zadeve je v 
zadnjem času večkrat poudarilo, da slovenska 
policija obvladuje migracije in razmere na meji. 

Zagotovili so tudi, da imajo pripravljeno strategijo 
za primer poslabšanja razmer. V tem trenutku 
tako ne vidimo potrebe po spreminjanju Zakona 
o mednarodni zaščiti.  
 V Poslanski skupini SAB Predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
mednarodni zaščiti ne bomo izrazili podpore. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik Državnega zbora, hvala za 
besedo. Gospe poslanke in gospodje poslanci! 
 Zaostrovanje pogojev za priznanje 
mednarodne zaščite je bistvo predloga zakona, 
ki ga obravnavamo. Po predlagani spremembi v 
Sloveniji za mednarodno zaščito ne bi mogli 
zaprositi tisti, ki bi v državo vstopili prek druge 
varne države. Določa se, da je prošnja 
nedopustna, če je prosilec v Slovenijo vstopil iz 
države, ki je članica EU ali pa iz druge varne 
tretje države. Predlagano je skrajšanje 
postopkov oziroma rokov. Tujci bi morali prošnjo 
za azil vložiti v treh dneh po vstopu v Slovenijo. 
Dopolnjuje se določa, ki opredeljuje, kdaj je 
prošnja nedopustna in kdaj se vloga s sklepom 
zavrže. Posega se v opredelitev pojma kaznivo 
dejanje in postavlja bolj rigorozne pogoje za 
sankcioniranje težjih kršitev hišnega reda v 
azilnem domu. Odločitvena dilema, ki se nam 
zastavlja, je, ali gre v taki obliki za 
nesorazmeren poseg v pravico do mednarodne 
zaščite. Republika Slovenija je kot podpisnica 
Ženevske konvencije in članica Evropske unije 
dolžna nuditi mednarodno zaščito pod 
določenimi pogoji tistim posameznikom, ki zanjo 
zaprosijo. Tujec mora v najkrajšem možnem 
času ob vstopu v Republiko Slovenijo pri 
kateremkoli državnemu organu ali organu 
samoupravne lokalne skupnosti izraziti namen 
za vložitev prošnje za mednarodno zaščito. 
Sledi postopek, v katerem policija ugotovi 
njegove istovetnost in pot, po kateri je prišel v 
Republiko Slovenijo, ter ga preda pristojnemu 
azilnemu domu, kjer tujec vloži prošnjo za 
mednarodno zaščito. Pred sprejemom prošnje 
za mednarodno zaščito je tudi ustrezno 
informiran o postopku in pravicah v jeziku, ki ga 
razume. Poudariti velja, da se na področju 
mednarodne zaščite od leta 1999 oblikuje 
skupen evropski azilni sistem. Ta sistem ureja in 
določa skupne standarde na področju 
mednarodne zaščite z namenom razviti skupne 
koncepte in merila ter uskladiti razlago in 
uporabo azilnega prava med državami članicami 
Evropske unije. Nacionalna zakonodaja na 
področju azila oziroma mednarodne zaščite 
mora biti usklajena z zakonodajo Evropske 
unije, konkretno s tremi direktivami in tremi 
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uredbami Evropskega parlamenta in Sveta 
Evropske unije. Morebitne spremembe morajo 
biti izvedene v okviru evropskega 
zakonodajnega okvira. Veljavni zakon razloge 
za izključitev iz statusa begunca povzema po 
konvenciji o statusu beguncev in direktivi Sveta 
Evropske unije. Ureditev glede časovne 
dimenzije za vložitev prošnje za azil je ravno 
tako usklajena z evropsko zakonodajo. Zakon 
določa, da mora vlagatelj svoj namen, da bi 
vložil prošnjo za mednarodno zaščito, izraziti v 
najkrajšem možnem času. Pri skrajševanju 
postopkov je potrebno upoštevati raznolikost 
postopkov in okoliščin. Ni vse odvisno samo od 
prosilcev. Prosilca je denimo potrebno informirati 
o postopku, opraviti mora tudi zdravniški 
pregled. Tako čas, v katerem prosilec, ko izrazi 
namen podati prošnjo, to tudi dejansko vloži, ni 
odvisen samo od njega, temveč tudi od izvedbe 
postopkov, ki jih mora pred formalnim 
sprejemom prošnje zagotoviti pristojni organ. 
Prav tako je v zakonodaji Evropske unije 
določeno, kdaj se prošnja lahko šteje kot 
nedopustna ter iz katerih razlogov status 
begunca preneha oziroma se ga odvzame.  
 Veljavni zakon o mednarodni zaščiti je 
torej v celoti usklajen s skupnim evropskim 
azilnim sistemom oziroma z azilno zakonodajo. 
Večina predlaganih rešitev pa je v nasprotju z 
zakonodajo Evropske unije na področju 
mednarodne zaščite, zato bomo v Poslanski 
skupini Desus glasovali proti sklepu, da je zakon 
primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 Gospe poslanke, gospodje poslanci, je 
pa današnja razprava oziroma predlog 
sprememb zakona in predvsem področje 
mednarodne zaščite nazoren primer kako se je 
Slovenija z brezpogojno kategoričnostjo in 
fanatičnim prilagajanjem Evropski uniji vnaprej 
odrekla svojim pogajalskim adutom in drugi 
strani, se pravi inštitucijam Evropske unije 
pustila odprt prostor za vse mogoče oblike 
izsiljevanja. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Sledi splošna razprava 
poslank in poslancev o predlogu zakona. 
 Prvi ima besedo predstavnik 
predlagatelja mag. Branko Grims.  Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala. 

 Glejte, zelo lepo je bilo poslušati toliko 
besed o človekoljubju, proti razslojevanju, o 
socialni pravičnosti, o razumevanju sočloveka. 
Vse to podpiram in sprejemam. Zdaj pa jaz vas 
vprašam – kaj pa je bolj odvratna, nesramna, 
nečloveška oblika razslojevanja, nesocialnosti, 
kot to, da nekdo, ki je 40 let delal za državo 
Slovenijo, za slovenstvo, životari s 300, 400, 500 
evri na mesec, ali to, da mladi mamici brez 
prihodkov ta država za njen obstoj nameni nekaj 
sto evrov na mesec, ko pa pride nekdo tam iz 
Arabije z novim iPhonom, z nekaj tisoč 

Soroševih evrov na računu ali pa kar v kešu, 
nekateri so imeli s sabo tudi po 300 tisoč evrov 
gotovine, in reče, da hoče azil, država Slovenija 
pa reče, ja, super, izvolite tisoč 963 evrov vsak 
mesec bomo namenili za vas, bomo to z 
veseljem porabili, to ni noben problem, tukaj ste 
lahko, bomo še ene vladnike financirali, da vam 
pomagajo, da boste ja zavlačevali postopke, da 
boste ja več stali slovenske davkoplačevalce, da 
ja ne bo nič ostalo za tiste, ki so v Sloveniji delali 
ali ki delajo, za delavce, za zaposlene, za 
podjetnike, tem bomo itak vse pobrali, kajne, saj 
zato pa smo levičarji in bomo potem dali 
ilegalnim migrantom tisoč 960 evrov na mesec? 
To pa ni problem?! Kaj je bolj odvratna oblika 
razslojevanja, nečloveškega, lažnega 
humanitarizma, kot je to? To vas pa jaz 
vprašam. Če ste sanjali, ko ste govorili te 
uvodne besede, bi bil čas, da se zbudite. Če pa 
ste budni, vas v imenu državljank in državljanov 
pozivam, da snamete tiste rdeče plašnice in 
malo pogledate okoli sebe, kajti stvari so se 
spremenile. To, kar predlagamo danes, je samo 
ukrep, ki bi otežil zlorabe azila, ki bi omogočil 
učinkovitejšo borbo proti zlorabam azila. 
Govorimo o zlorabah azilnega postopka, o 
zlorabah azilne ureditve, o zlorabah azila kot 
takega. Proti temu je uperjena ta novela. Zato 
ker te zlorabe, gospe in gospodje, zlorabe, 
slovenski davkoplačevalci tako strahovito drago 
plačujemo. Zato potem ni denarja ne za mlade 
mamice, ne za šole, ne za zdravstvo, ne za 
upokojence, ne za vse ostalo, kar bi država 
morala zagotoviti svojim državljankam in 
državljanom, torej človeka vredno življenje, 
ustrezno zdravstvo, ustrezno blaginjo. 
 Ko govorimo o zlorabah – ali veste, v 
kakšni državi živite? V državi, kjer pride skupina 
migrantov, ukrade avto, se z njim zaleti. Ali 
druga skupina, ki zbrca eno policajko po tleh, ali 
tretja skupina, ki je zalotena neposredno pri 
vlomu v en objekt, v nepremičnino nekega 
državljana, ko pride policija, rečejo, »ja, mi pa 
želimo azil«. »Aha, azil želite? Izvolite, kar 
usedite se v avto, vas peljemo v Ljubljano.« 
Gospe in gospodje, temu se reče zloraba azila. 
In v taki državi živite. To so realne stvari, ki so 
se že zgodile, ki se dnevno dogajajo. Nekatere 
so znane, govoril sem o tistih, ki so bile javno že 
predstavljene, tudi v medijih, nekatere so manj 
znane, lahko še kakšno tako povem.  
 Zaradi tega se je treba zbuditi, kajti 
stvari so se spremenile tudi v naši soseski. Vsi 
sosedje so že zaostrili svojo azilno zakonodajo. 
Vsi sosedje, tudi Francija, mimogrede, ki je sicer 
obljubljena dežela, in to bistveno. Gre za to, da 
tudi mi prilagodimo svojo zakonodajo njim, kajti 
sicer postanemo ciljna država. Slovenija pa je 
majhna, ne zmore takega bremena. Veliko vas 
je govorilo, recimo, nekdo je celo rekel sovraštvo 
do manjšin. Gospe in gospodje, kdo pa je 
manjšina? V tem hipu se po uradnih podatkih 
obveščevalnih služb giblje proti Evropi 20 
milijonov ilegalnih migrantov. Še 300 milijonov 
pa jih napoveduje, da bodo v kratkem odšli na 
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pot. Še bistveno več pa si jih tja želi. Pri tej 
množici 2 milijona Slovenk in Slovencev 
predstavlja manjšino. Toliko da boste sploh 
pravilno uporabljali izraze. Gre za to, da je treba 
to manjšino, ki jo predstavljamo sami – in najbrž 
ne želimo biti manjšina v lastni državi – tudi 
ustrezno zavarovati. Ne gre za nič drugega kot 
za spoštovanje pravnih pravil. Če bi se 
spoštoval pravni red, pravna država v celoti, ki 
obsega mednarodne obveznosti in domače 
predpise, domače zakone, ustavo, potem se nič 
od tega, kar se je zgodilo, sploh ne bi moglo 
zgoditi. Angela Merkel je sama povedala, da 
suspendirajo Dublinski sporazum. To so za njo 
kar povzele evropske institucije. Danes se pa tu 
vsi sklicujete na skupno EU politiko na področju 
azila pa na področju preprečevanja ilegalnih 
migracij in podobno. Vsi ste o tem govorili. Saj bi 
kaj komentiral, ampak mislim, da bi bilo to pa že 
prehudo. Gospe in gospodje, ko govorite vi o 
skupni evropski politiki, bi morda morali oživiti 
tisto staro pravilo, da je obstajal nekoč v 
Sloveniji običaj, da se je lažnivcem s pralnim 
milom pralo usta. Kaj ste vi naredili prejšnji 
teden? Enostransko ste umaknili Turčijo s 
seznama varnih izvornih držav, kar je v 
popolnem nasprotju s skupno evropsko politiko 
na področju azila, in ste s tem direktno šli 
izpodkopavat edini delujoči sporazum med 
Evropsko unijo in Turčijo. To ste pa vi naredili! 
Toliko o vašem sklicevanju na skupno evropsko 
politiko na področju preprečevanja ilegalnih 
migracij in pravice do azila. Direktno ste šli 
izpodkopavat! Še huje je, da je Slovenija članica 
šengna, in verjemite, da bo to imelo posledice 
tudi za nadaljnje izrinjanje Slovenije iz šengna. 
Kako bo zdaj to funkcioniralo? Kaj pomeni 
koncept varne izvorne države? Če je neka 
država razglašena za varno izvorno državo, se 
tja lahko vrača ilegalne migrante, v tisto smer, 
brez problema. Ob tem opozarjam, da se še 
vedno vsakega obravnava individualno. Če 
nekdo dejansko lahko dokaže, da je ogrožena 
njegova eksistenca, človeška integriteta ali celo 
življenje, potem se ta koncept za njega sploh ne 
uporablja. To se pravi, to, kar ste naredili, ste 
zavestno naredili brez potrebe. Za zaščito 
človekovih pravic to ne pomeni nič. Koncept 
varne izvorne države je bistven za olajšavo 
postopka. Če nekdo očitno ne izpolnjuje 
pogojev, se ga, če prihaja iz varne izvorne 
države, tja brez problema lahko takoj vrne. Če 
pa tega ni – in pri Turčiji ste to naredili – bo zdaj 
za vsakega treba izvesti celoten postopek. In 
seveda to strahovito veliko stane. Dejansko ste 
s tem omogočili nadaljnjo masovno zlorabo 
azilnega postopka v Sloveniji. Potem se čudimo, 
če Slovenija postaja v očeh ilegalnih migrantov 
obljubljena dežela. Ko pa ta postopek steče, kaj 
se dogaja? Postopek velja za celoten šengen. 
Tisti, ki so v tem postopku, to vedo, in to 
temeljito zlorabljajo. O tem številke zelo 
zgovorno pričajo. In temu ste vi zdaj še dodatno 
prilili olja na ogenj, zavestno, zato da ste 
zadovoljili tiste v nevladnih organizacijah, ki so 

to zahtevali že od leta 2016. Popolnoma brez 
razloga, še enkrat povem. Ker če so nekomu 
dejansko ogrožene človekove pravice, če je 
eksistenčno ogrožen, če je ogrožena njegova 
integriteta, se ta koncept zanj sploh ne 
uporablja. Gre samo za preprečevanje masovnih 
zlorab azilne ureditve in nič drugega. Vi ste pa to 
omogočili. Toliko o vašem sklicevanju na skupno 
EU politiko na področju azila. In kaj bo rezultat? 
Ker bo to zadelo tudi vse ostale države znotraj 
šengenskega območja, bo to nadaljnji pritisk za 
izrinjanje Slovenije iz šengna. In škoda, ki jo 
delate, je nepopravljiva. Ko sem rekel, da bi bil 
čas, da se prebudite. Predstavnica vladne 
koalicije govori, da imamo opravka z nekaj tisoč 
ilegalnimi migranti, ki prestopijo slovensko mejo 
na letni ravni. Če ji ura zaostaja za dve leti, 
potem je ta ocena še sicer prenizka, ampak 
recimo, da vsaj približno pije vodo. Letos je 
zadnja ocena, ki jo je objavila Nemčija pred 
nekaj dnevi, da pride v Nemčijo, citiram, »po 500 
ilegalnih migrantov in več na dan in od tega jih 
najmanj dve tretjini pride po balkanski poti«. Se 
pravi 350 na dan. Toliko o našem obvladovanju 
razmer na južni meji in kakšno je realno stanje. 
Seveda jih tudi prestrežejo kar nekaj slovenski 
policisti in vojska skupaj. In koliko jih 
prestrežejo? Ja, če takole pogledate dnevne 
podatke, tam nekje trenutno med 50 in 100 na 
dan. Ali je to nekaj tisoč na letni ravni? Nekdo 
ima cvek matematiko, če sem zelo diplomatski. 
Vsekakor pa zatiskanje oči pred dimenzijo 
problema, pred realnostjo problema nič ne 
pomaga. Treba bo odpreti oči in se s problemom 
dejansko soočiti.  
 Rekli ste, da lahko naredimo samo 
nekaj, kar bo še ugodneje od obstoječe 
zakonodaje. To je citat ene od predstavnic 
vladne koalicije, ki je prej govorila. To seveda ni 
res. Znotraj evropskih predpisov je veliko 
manevrskega prostora in vsaka država ima še 
vedno možnost, da to uredi po svoje. In vse 
države so to tudi naredile. Zato sem rekel, da 
poglejte okoli sebe. Poglejte, kaj je naredila 
Avstrija, kaj je naredila Italija in tako naprej. Vsi 
so zaostrili azilno zakonodajo pa bistveno so 
zaostrili tudi tisto, kar je naša šibka točka, ko se 
tega ta hip še niti ne lotevamo, ker je to drug 
zakon – to je vprašanje združevanja. Ker je naša 
formulacija v Sloveniji tako raztegljiva, da lahko 
celo vas pripelje vsak za sabo, če to zares želi. 
Ko govorimo o zlorabah azilne ureditve, in o tem 
govorimo, je seveda bistveno, da se postopek 
olajša in pospeši. Ne gre za to, da se nikogar ne 
bi obravnavalo individualno. Vsakdo ima pravico 
do individualne obravnave. Samo če je očitno v 
prvem trenutku, da je bodisi ali zaloten pri 
kaznivem dejanju, nekatere primere sem že 
opisal, oziroma da gre za evidentno zlorabo 
azilnega postopka oziroma pravice do azila, 
potem je treba takega človeka obrniti, se mu 
lepo zahvaliti in ga poslati, od koder je prišel. 
Brez da se s tem zapravlja denar in izgublja čas. 
Naj se raje ta denar nameni mladim slovenskim 
mamicam, bo veliko bolj pametno uporabljen. 
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Pravite, da to so ljudje – ta je bila pa sploh 
vesoljna – ki so pripravljeni Evropi pomagati s 
svojim delom. To je dobesedni citat ene 
mojstrovine, ki je uspela nekomu iz vladne 
koalicije. Zdaj vas pa jaz vprašam, koliko od 
tistih milijonov ilegalnih migrantov, ki so prišli v 
velikem valu, pa zdaj dela. Uradne številke 
govorijo o nekaj deset tisoč, o nekaj procentih. 
Neuradno pa nihče. Ker čisto vsa podjetja, ki so 
dajala zaključna poročila, ko so šli na neke kvote 
pa na silo jemali, kako bodo te ljudi zdaj 
uporabili kot delovno silo, so na koncu ostala 
praznih rok. Niti eden ni ostal. To je izkušnja 
Audia, BMW, ne vem, vseh ostalih velikih firm. 
Tega imate na internetu, kolikor hočete. To 
seveda niso ljudje, ki bi prišli sem delat. Tisti, ki 
pridejo legalno, to so legalne migracije, in to je 
čisto nekaj drugega. Ti, ki pa sem pridejo, pa 
pridejo zaradi socialnega parazitizma. To je 
edini pravi politološki izraz, ki opisuje dejansko 
situacijo. To je socialni parazitizem. Prideš v 
državo, hočeš azil. Pride tam nekdo, ne vem, iz 
Maroka ali Alžirije. Ali je tam vojna? Kje pa! 
Samo zapore so odprli, pa so tiste poslali v 
Evropo, če ne veste tega, mimogrede, med 
ostalimi. In ti ljudje nimajo nobenega namena 
delati. Nekateri pa celo pridejo s povsem 
drugačnimi nameni in tudi javno povedo, da 
želijo v Evropi uveljavljati širiat, da želijo 
uveljavljati radikalni islam in podobno, pa še kaj 
hujšega.  
 Eden se je skliceval na Libanon. Ja, 
samo treba je vedeti, da Libanonci so zelo v 
redu in zelo pametni ljudje. Ko je bil takratni 
predsednik vlade iz Velike Britanije na obisku v 
Libanonu, so mu ob slovesu kot svarilo rekli, 
»kaj se v Evropi greste, da sprejemate te trume 
ilegalnih migrantov. Ali vi veste, da med njimi sta 
najmanj 2 % ljudi, ki so radikalizirani in že 
povezani bodisi z ISIS bodisi z Al Kaido«. In to 
je dovolj, da zastrupi vse ostalo. Ker ti potem 
izvajajo pritisk naprej, radikalizirajo ostale. In so 
oni v Libanonu ob odhodu rekli: »Ne tega 
delati!« Takšni so bili namreč podatki njihovih 
tajnih služb. Libanonci so korektni ljudje in so 
želeli Evropejce na to opozoriti.  
 Ko sem rekel, da gre tukaj za socialni 
parazitizem v kombinaciji z zlorabo azilnega 
postopka, proti čemur je uperjena ta naša 
novela, je treba tudi vedeti, da je masovni pojav, 
da hodijo tisti, ki so kot ubogi begunci prišli iz 
posameznih držav z Bližnjega vzhoda oziroma 
Afrike, potem nazaj domov lepo na počitnice, in 
to na stroške davkoplačevalcev države, ki jih je 
lahkomiselno sprejela. To je masovno. Težke 
milijarde evrov gredo za te stvari. Poglejte 
številke, poglejte po internetu, vse je lepo 
dokumentirano in boste videli, da je socialni 
parazitizem v kombinaciji z zlorabo azilnega 
sistema trenutno eno največjih bremen, in to 
bremen zaradi človeške neumnosti in 
neodgovornosti – takšne, kot ste jo pokazali v 
koaliciji in vladi z umaknitvijo Turčije s seznama 
varnih izvornih držav, in s tem po nepotrebnem 
obremenili dodatno slovenske davkoplačevalce.  

 Eden je rekel, da je govoriti o ilegalnih 
migracijah stalna agenda SDS. Gospe in 
gospodje, to je evropska agenda. Če niste 
opazili, v vseh evropskih državah, ko so bile 
sedaj tudi evropske volitve, je bila o osrednja 
tema. Kdor je rekel, da tega ne bo, bi o tem imel 
jaz kakšen zelo zabaven komentar, pa ga bom 
zadržal zase. Samo to je tema, ki odloča, ki v 
tem trenutku oblikuje, seveda oblikuje tudi 
Evropo, kajti še enega takega mandata, kot ga 
je Evropa preživljala v prejšnjih petih letih, ne bo 
Evropa več preživela. In govoriti o tem, kako 
nobena država ne more sama, še enkrat bom 
rekel, pa ne se zafrkavati, to govorite tisti, ki ste 
enostransko samovoljno šli rušit dogovor med 
EU in Turčijo, ki je temeljil prav na predpostavki, 
na izhodišču, na bistvu, temelju, če želite, da je 
Turčija varna izvorna država in se v to smer tja 
lahko vrača nazaj begunce. Cel mehanizem je 
bil postavljen na tem. Vi greste pa to rušit. In to 
kot članica EU in kot članica šengna. Zraven 
imate pa polna usta, kako je treba sodelovati in 
ne vem kaj. Najprej pometite pred svojim 
pragom, popravite to nepopisno neumnost, ki 
ste jo naredili, ker bo ekstremno škodljiva in bo 
imela tudi zunanjepolitične posledice, dodatno 
ošibila mednaroden položaj Slovenije. Slovenija 
bo zato ustrezno doživela epilog v kakšni drugi 
zadevi. S tem ogrožate še dodatno poleg kaosa 
na južni meji naše članstvo v šengnu. Ker je 
treba nekaj storiti, ker je treba preprečiti vse te 
zlorabe, ki niso nič novega, saj na to je že 
ministrica Györkös v prejšnji vladi opozarjala, je 
treba sprejeti zakon, ki je pred vami. Če je 
katera od rešitev takšna, da menite, da bi jo bilo 
treba spremeniti ali da jo izboljšate, z veseljem, 
samo dajmo to narediti. Kajti Slovenija drugače 
postaja zdaj v očeh ljudi zaradi dveh napačnih 
signalov, ki jih je dala Vlada – pristopa k 
Marakeškemu globalnemu sporazumu, za 
razliko od vseh severnih sosedov, in po drugi 
strani zdaj z umikom Turčije s seznama varnih 
izvornih držav – obljubljena dežela za ilegalne 
migrante, kar plačujemo na koncu vsi. Denarja 
za to bo zmanjkalo, gospe in gospodje. Poleg 
tega še enkrat povem, to je najbolj lažno 
humanitarna, nesramna oblika zapravljanja 
denarja davkoplačevalcev, ki je možna. Ta 
denar bi bilo treba nameniti za mlade slovenske 
mamice, za šole, za šolanje otrok, za zdravstvo, 
za upokojence. Oni gradijo skupnost, ne pa ti, ki 
tukaj prihajajo in iščejo samo korist, tukaj so pa 
številke neizprosne in kdor bo trdil drugače, 
verjemite, lahko o teh številkah govorimo še zelo 
dolgo časa. Sicer pa, zloraba azila je nekaj, o 
čemer je govorila prejšnja vlada, o čemer govori 
ta vlada, to vsi veste, da obstaja. Gre samo za 
to, da se je proti temu treba čim bolj uspešno 
postaviti in se s svojim ravnanjem tudi uskladiti v 
posameznih zakonskih rešitvah s sosedi. In 
temu je namenjen ta predlog. In temu bo treba 
nameniti še kakšen predlog kakšne druge 
zakonodaje. Tudi recimo sprememb Zakona o 
tujcih. Do tja pa še pridemo. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Lidija Divjak Mirnik, 
pripravi naj se Iva Dimic.  Izvolite. 
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa 

predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav kolegice, 
kolegi! 
 Jaz pravzaprav nočem iti v debato z 
gospodom Grimsom, sploh ne v tako cinično niti 
pod razno, ker se mi zdi popolnoma brezplodno. 
Bi pa kljub temu rada povedala, da jaz ne 
sanjam v Državnem zboru, pri polni zavesti pa 
trdim, da tudi drugi kolegi ne sanjajo v Državnem 
zboru. Lahko se pa strinjam z zadevami ali pa 
verjetno tudi s katerimi zadevami, o katerih je 
govoril. Lahko se strinjam tudi s tem, da do 
kakšne zlorabe azilne politike pa tudi pride. S 
tem pa se absolutno strinjam z njim. Vendar ne 
moremo metati vse v isti koš in ne moremo vse 
povprek posploševati. To se mi pa zdi 
nedopustno. 
 S podporo temu predlogu, bi, kot že 
slišano, kršili evropsko zakonodajo, skupno 
azilno politiko, kršili bi tudi konvencijo o statusu 
beguncev pa še verjetno kaj drugega. A meni 
kot poslanki to ni v interesu. Tudi v tem trenutku 
ni razloga, da bi stanje tako zaostrovali, kar so 
razmere obvladljive. Tako pravi gospod minister 
in jaz mu verjamem. dopuščam pa možnost, da 
mu kdo ne verjame. Ampak to je potem problem 
tistega, ki mu ne verjame, ker jaz sem 
prepričana, da naš minister govori resnico. 
 V času ministrice Györköseve, ki je bila 
danes omejena, so bile, ampak res so bile 
popolnoma, ampak res popolnoma drugačne 
okoliščine. Zato jih ne bi mešala z okoliščinami 
danes. Slišali smo tudi ogromno pavšalnih izjav, 
tudi o tem, da imajo ilegalni migranti več pravic 
kot drugi, da so z njimi ne vem kakšni stroški. 
Ker je to zelo pavšalno povedano, seveda ljudje 
mislijo, da je to res, da nek ilegalni migrant v 
Sloveniji na mesec dobi tisoč 900 evrov, kar 
seveda ni res. Ampak pustimo stati. Slišali smo 
tudi to, da je Avstrija zaprla svoje meje. Do neke 
mere to drži, zato ker v Avstriji, ko človek prečka 
mejo, tam na meji sedi policist. Jaz sem recimo 
to storila prejšnji teden. Ta policist nas niti 
pogledal ni, še manj, da bi nas kaj preiskoval ali 
karkoli kontroliral. Tako da so tudi te ocene zelo 
pavšalne. Verjetno ljudje, ki to trdijo, niso že 
nekaj časa prečkali meje z Avstrijo. 
 Jaz moram pri tej razpravi povedati, da 
smo v ponedeljek na seji mestnega sveta, 
katerega članica sem, imeli tudi točko 
Informacija o varnostnih pojavih na območju 
Mestne občine Maribor. Zakaj to govorim? Zato 
ker sem tam gospoda policista, ki nam je te 
stvari predstavljal, izrecno vprašala naslednje: 
Ali imamo v Mariboru probleme z ilegalnimi 
migranti? Odgovor je bil, da jih nimamo in da 
tega sploh v Mariboru in okolici ne zaznajo. 
Njihov odgovor je bil tudi, da je Maribor varno 
mesto. To opozarjam zato, ker strašiti ljudi s 
tem, da so vsi ljudje, da so vsi tujci, ki pridejo v 

Slovenijo, lenuhi, teroristi, kradejo, posiljujejo, pa 
ne vem kaj še vse, pravzaprav ni prava pot. 
Seveda so verjetno med njimi tudi takšni. 
Vendar so – zdaj bom pa uporabila izraz, ki ga v 
osnovi ne bi smela, zato ga bom dala pod 
narekovaje – med »čistimi« Slovenci tudi takšni. 
Vsepovprek posploševati, obtoževati pravzaprav 
ni korektno, ker v ljudeh vzbuja samo strah in 
ker v ljudeh spodbuja neka čustva, ki niso 
najbolj pozitivna. Jaz bi predlagala, da se vsi 
tisti, ki želite ta strah med ljudi sejati, ozrete po 
Sloveniji – lepa je, čista je, pitna voda nam teče 
iz pip, nimamo vojne, svobodni smo, sami lahko 
izbiramo svoje voditelje, gremo na volitve, 
svobodno se lahko gibljemo po državi, lahko tudi 
svobodno zapustimo svojo državo in se 
svobodno vanjo vrnemo. Dajte pozitivno 
pogledati na vse te zadeve, ker vse to ni 
samoumevno in nam ni bilo dano kar tako. 
Nekateri so za to izgubili tudi svoja življenja.  
 Za konec naj povem, da ne bom 
podprla zimzelene agende, ki seje strah in 
sovraštvo med ljudmi, ker bi želela, da bi te ljudi, 
ki v Sloveniji živijo, spodbujali predvsem v tem, 
da bi tudi osebnostno zrasli. Pa še marsikdo bi 
to moral. Kot rečeno, predloga ne bom podprla. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima predstavnik predlagatelja 
mag. Branko Grims.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala. 

 Najprej bom rekel, da se globoko 
strinjam s tem, da je Slovenija lepa, da se je bilo 
vredno boriti za njeno samostojnost, tudi sam 
sem nosil orožje v vojni za Slovenijo cel čas, in, 
žal, so nekateri res za to plačali najvišjo ceno. In 
to nam ni bilo podarjeno. Če je kaj naša naloga, 
je, da to tudi predamo svojim otrokom. Ravno 
zato, gospa, vas lepo vabim, da prisluhnete 
mojim besedam, ko sem rekel, da je čas, da se 
ozrete okoli sebe, in vas lepo povabim, da greva 
skupaj na sprehod po Beli krajini, po 
ilirskobistriškem predelu, tam dol ob Kolpi, pa 
mogoče še na kakšen konec Slovenije. Zraven 
bova povabila tudi predstavnike civilne iniciative 
pa bomo pogledali vsa smetišča, ki zdaj 
nastajajo tam, pa razne oskrbovalne centre, ki 
so jih naredili ti, ki skrbijo za ilegalne 
migracijami, kaj so naredili z nekaterimi 
nepremičninami in vse ostalo, kar se v resnici 
dogaja. Če si pred tem zatiskate oči, nič ne 
pomaga, to se dogaja na dnevni osnovi. Na 
dnevni osnovi se dogajajo kraje avtomobilov, 
vlomi, vdori, požigi, vse živo se je že zgodilo. O 
nekaterih stvareh se je javno govorilo, o 
nekaterih se ni, prihajalo je do vsega mogočega. 
In temu je treba narediti konec. Do tega prihaja 
zaradi zlorabe, ne zaradi tega, ker bi nekateri 
potrebovali. Tisti, ki res potrebujejo pravico do 
azila, jo vedno lahko dobijo. To pa se dogaja 
zaradi masovnih zlorab azilnega postopka in 
pravice do azila. In to je narobe. Zaradi tega je 
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treba s spremembo zakonodaje dati jasen 
signal, da želimo temu narediti konec, da je 
treba uveljaviti pravni red, ki bo veljal za vse, za 
vsakogar na enak način. Tako prihranjen denar 
je pa potem treba nameniti za tiste, ki v Sloveniji 
to potrebujejo. Sem jih že večkrat naštel, lahko 
ponovim – za vse, ki životarijo s prenizkimi 
pokojninami, za mlade mamice, za mlade 
družine, za zaposlovanje, za šolanje otrok, za 
kvalitetno zdravstvo, za to je to treba nameniti. 
 In ko ste izrazili dvom, koliko to stane – 
gospa, to je uradna ugotovitev Računskega 
sodišča Republike Slovenije. Tega si ni nihče od 
nas izmislil. To je uradna ugotovitev inštitucije 
Računskega sodišča, da vsak ilegalni migrant 
oziroma azilant vsak mesec slovenske 
davkoplačevalce skupaj stane preko tisoč 960 
evrov. In mimogrede, nekateri stroški, ki so, 
recimo stroški, financiranje nevladnikov za tudi 
ta namen, v to vsoto niti zajeti niso. Tako da so 
dejanski stroški še višji. Ampak uradna številka 
je takšna, zato o njej tudi govorimo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Iva Dimic, pripravi naj se 
Anja Bah Žibert. 
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Spoštovani! 

 Dejstvo je, da ima Slovenija težave z 
migracijami. O tem pričajo naši mediji, kolikor 
želijo seveda, tudi to poudarjam, in priča 
vsakodnevni sprehod po krajih, kjer dejansko 
prihaja do največjega števila ilegalnih prihodov. 
Lahko omenim Kostel, Ilirsko Bistrico, pa ne 
nazadnje tudi občino Loška dolina. Župan je 
opozoril, da v občini Loška dolina prihaja do 
ilegalnih prehodov, da prihaja do izjemne velike 
količine smeti po gozdu in oni potem to odvažajo 
na račun občinskih proračunov, se pravi na 
račun občanov, ker verjetno bodo slej kot prej 
dvignili cene komunalnih storitev, da bodo lahko 
pokrili odvoz, ker država enostavno nima 
posluha, da bi tudi na ta način zajezila. 
 Ravno danes sem dobila doma obisk in 
so povedali, da v Loški dolini je en res ubogi, 
reven, od dežja premočen migrant hodil in ni 
vedel, kam bi se usmeril, v katero smer naj gre. 
Se pravi, da vlada ne obvladuje meje, da ne 
veste, kje in koliko in kakšni ljudje prihajajo čez 
mejo. Dejstvo je, da iščejo hrano in iščejo denar, 
da so vdrli v delovne barake, kjer imajo 
spravljeno orodje, iskali so verjetno denar in pa 
hrano. Bila je premetana vsa hrana, kjer si 
delavci, ki so na gradbišču sami kuhajo. 
 Zelo lepo besedičenje iz vaših ust, kako 
so ubogi, a moram reči, da je zame to eno 
navadno farizejstvo. Vsi so ubogi, samo naši 
otroci, starši niso ubogi. Govorim že o naslednji 
točki dnevnega reda. Za vse znamo poskrbeti, 
naši, tisti, ki mogoče imajo nekoliko drugačen 
pogled na izobraževanje, pa se mi zdi, da so 
sovražniki prve vrste. Dejstvo je, da je zaradi 
zlorab potrebna sprememba azilne zakonodaje. 

Migranti, ki prihajajo v našo državo, prihajajo iz 
držav, kjer jih je, za primer ena izmed arabskih 
držav, lahko rečem Katar, ki ima pol milijona 
svojih prebivalcev, Katarcev, in milijon 700 ljudi, 
ki jim dela: iz Indije, Malezije, iz vseh ostalih 
držav. Ampak zanimivo je, da tam nimajo 
nobenega zakona o združitvi družin, pravici do 
združitve družine. En taksist je rekel, da že 
deset let vozi taksi v Katarju, sorodniki ga ne 
smejo niti obiskati. In takšni ljudje prihajajo k 
nam z navadami, ki jih imajo tam, in želijo živeti 
pri nas. Se vam zdi, da res prinašajo dodano 
vrednost, ker so vzgojeni v nekem sistemu, ki 
dejansko ne pušča pravic ženskam. Je to 
dodana vrednost za našo Slovenijo? Očitno je, 
ker če ne bi bila, bi verjetno poskrbeli najprej za 
lasten narod. Jaz bi samo vprašala, kdo bo tega 
človeka, ki se je včeraj sprehajal po Loški dolini, 
evidentiral? Kdo ga bo vpisal v azilno 
zakonodajo? Kje je zdaj ta človek s spalno vrečo 
na rami? Še nekaj me zanima. Zakaj so, ko 
migranti baje dobijo po Javornikih točno na 
določenih mestih obleke za preobleči, ko se 
slečejo, ko pustijo svoje nahrbtnike, ob teh 
nahrbtnikih tudi povodci za psa. Jaz bi želela za 
odgovor. Zakaj so povodci za psa zraven? In 
seveda me zanima, kje je človek, ki je bil včeraj 
v Loški dolini, danes. Če imamo sistem, ki 
deluje, potem vemo, da je ta človek v Sloveniji. 
Želim odgovor. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Anja Bah Žibert, pripravi 
naj se mag. Bojana Muršič.  
 Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči.  
 Jaz se dejansko sprašujem, kolegice in 
kolegi, predvsem gre tukaj za koalicijo: 
pravzaprav koga vi zastopate v Državnem 
zboru? Vsi skupaj smo bili izvoljeni na podlagi 
odločitev državljank in državljanov Republike 
Slovenije. Danes pa poslušam tukaj, da 
nasprotujete temu, da bi zaostrili azilno 
zakonodajo, da bi jo prilagodili situaciji, ki je v 
Sloveniji. Govorite o zimzeleni temi. Ali se vi res 
ne zavedate ali gledate stran ali pa to celo 
podpirate, da se v Sloveniji dogajajo stvari, ki 
kažejo na to, da nismo več varna država. 
Odgovor, da se je treba zaklepati, vam sam po 
sebi pove, da je nekaj v državi narobe. Vam 
pove, da nekaj je močno narobe. In je narobe. 
Prej je kolegica Lidija izpostavila, kako v 
Mariboru nimajo nobenih težav. Lepo. Jaz sem 
vesela za Mariborčanke in Mariborčane, da 
nimajo težav. Ampak, zdaj je sicer ni v dvorani, 
jaz jo vljudno vabim, da gre z mano na 
Dolenjsko, pa bo videla, kaj se dogaja tam doli. 
Njihov občinski svet je to problematiko 
obravnaval in ugotovil, da nimajo nobenih težav. 
Veste, drug mestni svet v Novem mestu pa je 
sprejel zavezujoče sklepe – upam, da jih bo 
ministrstvo dejansko realiziralo – da zahtevajo 
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učinkovito varovanje državne meje. Več sklepov 
so na to temo sprejeli. Ali so ljudje, ki prihajajo z 
Dolenjske, manj vredni, kot ljudje, ki živijo v 
Mariboru? Tudi to so naši državljani. In ti 
državljani nam sporočajo, da ne morejo več 
živeti normalno. Zanima me, kaj bi storili, če na 
primer Ljubljančani več ne bi mogli iti na Šmarno 
goro, kamor gredo s svojimi družinami, kamor 
gre mladina, odrasli, otroci. Ljudje z Dolenjske 
več ne morejo iti na takšne točke, ker srečujejo 
skupine ilegalnih migrantov, srečujejo razne 
odpadke in ne vedo, ali so zadeve varne 
oziroma ali gre tudi za zdravju škodljive reči. 
Vsak dan, poglejte, jaz se veliko tam nahajam, 
vsak dan, ko odhajajo v svoje zidanice, niso 
prepričani kaj bodo našli. Ali bodo našli takšno, 
kot so jo zapustili, ali pa uničene stvari. Vi pa še 
kar pravite, da govorimo o zimzeleni temi. Pa 
govorimo o varnosti naših državljanov, to bi 
moralo biti dnevno naša agenda!  Če so naši 
državljani ogroženi, je treba nekaj storiti. In to, 
kar danes predlagamo v zakonu, pravzaprav ni 
nič drugega ali pa je zelo podobno tistemu, za 
kar se je takrat zavzela tudi ministrica za 
notranje zadeve v prejšnjem mandatu gospa 
Györkös, ampak je koalicija potem to zavrgla. 
Danes pa s strani stranke, od koder je ta 
ministrica prihajala, stranko je že zapustila, 
danes je tudi ni v dvorani, res je, slišimo, da mi 
sejemo neko sovraštvo. A sama je v nastopu 
nenehno uporabljala sovražni govor do celo 
sosednje države in pa drugih držav, ki 
nenazadnje imajo demokratično ureditev in si 
svoje liderje in voditelje volijo sami. Ne razumem 
kakšno težavo in nenehno potrebo imajo 
nekateri, da govorijo o državi Madžarski, kjer so 
si ljudje svoje vodstvo izvolili sami. Ne znate pa 
govoriti o svoji državi, ne znate pa govoriti o 
problemih, ki so v tej državi. Seveda, ker se tega 
bojite, ker je očitno nekomu v interesu, da ti 
ljudje prihajajo v Slovenijo in da se jim omogoča 
povsem prijetno življenje in se bolj naša kultura 
prilagaja njihovi. Kajti azilna zakonodaja, takšna, 
kot je, kaže na to, da moramo narediti več mi kot 
oni, ki prihajajo. To pa je nenormalno. 
  Poglejte, kako zadeve danes glede 
tega potekajo ali pa dobesedno v posmeh 
ministrstvu za notranje zadeve. Si predstavljate, 
da so azilanti prišli do vadbenega centra 
Gotenica in odšraufali dobesedno kolesa 
policijskemu avtomobilu. Glejte, to je pa v 
posmeh tudi vam, minister. Ampak to skrivate, 
tega v javnosti niste mogli prebrati, spoštovane 
državljanke in državljani. Tako daleč gremo! V 
vadbeni center, ki je pod nadzorom, pa so prišli 
migranti in odvili vijake na avtomobilu. Res so to 
ljudje, ki želijo samo pomoč. Po drugi strani se 
minister pripelje v Belo krajino, ljudem govori, da 
je vse pod kontrolo, ta isti dan pa nekemu 
velikemu kmetovalcu, tudi mednarodno 
uveljavljenemu, odpeljejo kombi. Policiji uspe ta 
kombi nazaj dobiti šele, ko uporabijo določen 
prisilni ukrep. Zdaj pa vas sprašujem, minister, 
povejte mi natančen naslov, z vsemi podatki, 
kam lahko državljani izstavljajo svoje položnice 

za vse zadeve, ki se jim dogajajo v zvezi z 
migranti: vdori, uničenja zidanic, uničenja 
stanovanj, vlomi, uničenja avtomobilov. Danes, 
prosim, povejte na glas, kako boste državljanom 
povrnili te stroške. Če pa mislite, da bodo 
državljanke in državljani plačali, ker vi nočete 
sprejeti določenih ukrepov v tej državi, potem se 
pa motite. In to vam teren sporoča. Ne bodo več 
tega prenašali, ne bodo, ker se bojijo za svojo 
lastnino, ki so jo dolga leta ustvarjali, težko 
ustvarjali, ker se bojijo za svoje družine. In 
govorim vam iz izkušenj, govorim vam na 
podlagi dejstev, na podlagi pričanj ljudi. Jaz se z 
njimi dnevno pogovarjam na Dolenjskem. To je 
grozno, kaj se tam dogaja.  
 Tudi nekaj drugega me zanima. Glede 
na to, da Državni zbor na primer ni želel, 
koalicija, zgolj koalicija ni želela podpreti zakona 
o tem, da bi določili minimalno invalidsko 
pokojnino in ljudje dobivajo manj sredstev kot 
tisti, ki so na zavodu za zaposlovanje, me 
zanima številka. Zadnja številka o tem, koliko 
gre za potrebe imigrantov, je iz leta 2016. To je 
sicer številka, ki je nastala po tistem letu, ko je 
bil ta največji pretok migracij skozi Slovenijo. 
Danes pa, spoštovani, ste dolžni povedati 
številko z vseh področij, koliko nas ta zadeva 
stane. 33 milijonov za naše ljudi, ki so delali, 
spoštovani, pa izgubili zdravje tako ali drugače, 
niste našli. Danes kot informacijo javnega 
značaja želim izvedeti, koliko nas to stane vse 
skupaj. Za mene je strošek tudi delo policistov, 
njihove nadure, za mene je strošek azilni 
domovi, za mene so strošek vsi tisti, ki se s tem 
ukvarjajo, in nenazadnje, spoštovani, tudi tisti, ki 
pravite, da se asimilirajo in že prilagajajo naši 
kulturi, čeprav jaz tega ne poznam, koliko 
denarja gre za vse to. In potem bom videla, kdo 
je pravzaprav v tej državi prvorazreden in kdo je 
drugorazreden.  
 Jaz veliko ne bom naprej razpredala. 
Želim pa minister od vas, kam naj ljudje pošiljajo 
položnice, naj država poskrbi … Maša Kociper, 
umirite se! Tukaj jaz vas težko poslušam. Se 
pravi, kam lahko ljudje pošiljajo položnice in 
koliko nas to vse skupaj stane. Ne gre več za tu 
pa tam, da se stvar zgodi nekomu, ampak gre že 
za dnevna dogajanja. Ker me je že izzvala, ja, 
spoštovana Maša Kociper, ne bo dovolj, da 
hodite po Orehovici na razne prireditve, pojdite 
še danes z menoj, vas bom peljala, pa boste 
videli, kaj se dogaja. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Izvolite, postopkovno.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Jaz bi prosila, vem, 

da je v razprave posameznih poslancev težko 
posegati, ampak tukaj nas je kar nekaj 
prijavljenih za razpravo in spoštovana poslanka 
je v svoji razpravi trikrat ali štirikrat ponovila isto 
stvar, isto zahtevo, isto prošnjo, z istimi 
besedami. Lepo prosim, predsedujoči, mnogo 
nas čaka na razpravo, čakamo tudi na odgovore 
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Vlade, če lahko poskusijo poslanci svoje misli 
zbrati tako, da povedo enkrat, morda še enkrat 
ponovijo, ne pa štirikrat zaporedoma.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Proceduralno.  
 Izvolite, gospa.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Spoštovani, jaz 

vas pa lepo prosim, da gospe poslanki, ki se 
sicer vedno samooglaša kot poznavalka prava, 
poveste, da poslovnik določa, da ima poslanska 
skupina svoj čas. V okviru tega lahko poslanci 
razpravljajo in povedo tisto, kar mislijo. Seveda 
pa je včasih težko razumeti tistim, ki velik krogec 
spravljajo v mali krogec in nekaj stvari pač ne 
dojamejo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Proceduralno.  
 Izvolite.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Bi prosila, 

spoštovani predsedujoči, da tudi zaščite nas 
poslance pred žaljenjem, ker eni koncepta 
krogcev še sedaj niso dojeli.  
 Mali pa veliki krogec pomenita velika 
množica pa mala množica. Tako kot pri vas, 
recimo, ali pa pri vaši stranki, gospa Žibert. 
Veliko besed, veliko tudi glasov včasih, pa tako 
malo možnosti, da bi kaj naredili. Pa veliko vaših 
besed, veliko teatralnosti pa tako malo 
pametnega, kar vi poveste.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Spoštovana gospa … 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): To je koncept dveh 

krogcev.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Spoštovani poslanki, jaz vaju prosim, če imata 
predlog za proceduralno, povejta kaj. Ne 
izrabljati poslovnika tudi za te vaše, bom rekel, 
pomisleke.  
 Gospod Žan Mahnič, imate besedo. Ja, 
ja, ste že na vrsti. Veliko sprememb je doživel ta 
naš seznam.  
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik. 

Sem mislim, da mi hočete dati postopkovno, ker 
nisem zahteval, ne že za razpravo.  
 Interpretacija krogcev je različna. Lahko 
tudi gledamo, da je velik krogec Maša Kociper 
kot kandidatka za poslanko, ki ni bila izvoljena v 
Državni zbor. Mali krogec pa Maša Kociper, ki je 
potem skozi zadnja vrata prismuknila v ta 
državni zbor in je danes nadomestna poslanka, 
ne pa izvoljena poslanka. To je tudi treba 
vendarle povedati.  
 Tudi to, da razprava gre tako hitro, da 
bo ostalo verjetno več kot dve uri in pol časa na 
koncu, dokazuje, da je koalicijskim poslancem 
vseeno za to tematiko, da jim je vseeno, kaj se 

dogaja našim državljankam in državljanom, da 
so, kot sem že v stališču povedal, za to 
migrantsko arabsko koalicijo naši državljanke in 
državljani drugorazredni, da ima vsak tujec, ki 
nezakonito vdre čez naše meje in vemo, 
kakšnega porekla je, oziroma vemo, od kod 
prihaja, sankcioniran. Če kdo drug ilegalno 
prečka mejo, je sankcioniran po zakonu, ki v 
Sloveniji velja. Če ti, ki prihajajo iz Bližnjega 
vzhoda in severnega dela Afrike prečkajo 
ilegalno mejo ni sankcioniran po zakonu, kot so 
ostali, ampak je nagrajen s tem, da Republika 
Slovenija vsak mesec več kot tisoč 900 evrov 
odšteje za njegovo bivanje in za njegovo 
nastanitev, je nagrajen s tem, da potem ko 
neupravičeno zaprosi za mednarodno zaščito, 
se prosto tukaj lahko sprehaja, odhaja tudi v 
drugo državo, je nagrajen s tem, da lahko tukaj 
počnejo kar želijo, izvršujejo kazniva dejanja, 
izvršujejo prekrške, pa nikomur nič, ker so 
zaščiteni bolj kot kočevski medvedi Tudi tistih 
200, ki jih bo sedaj moralo oditi.  
 Ampak vprašanje, ki ga je Anja Bah 
Žibert postavila, je na mestu. Na koga naj se 
državljanke in državljani obrnejo, ki jim ti ilegalni 
migranti povzročijo škodo? Jaz bi predlagal, da 
račune pošljejo ministru, direktorici policije in pa 
tistim poslankam in poslancem, ki tukaj tako 
zagovarjajo, kako so to ubogi begunci, pomoči 
potrebni. Če je temu tako, spoštovane kolegice 
in kolegi, naj roko dvigne tisti, ki jih je kaj vzel 
domov. Pa jih dajmo, kaj jaz vem, 500 gor v 
Ljutomer, pa jih bo gospod Jurša pozdravil in jih 
sprejel. Ker jih tukaj zagovarja jih pa dajmo gor v 
njegovo občino. Dajte predstavnik … /oglašanje 
iz dvorane/ Jaz predvidevam, kako boste 
glasovali. Na podlagi vašega glasovanja 
predvidevam, da podpirate prihod ilegalnih 
mitrangov. Potem jih pa gor v Ljutomer peljite, 
samo ne vem, če bodo vaši volivci zadovoljni. Je 
pa res, da jih je zelo malo. To je tudi treba 
povedati.  
 Kar se tiče teh členov so to tudi 
nekateri členi, ki smo jih … /oglašanje iz 
dvorane/ Ja, Maša Kociper pravi, da se lahko 
njej pošlje račun za škodo. Bo dala gospa potem 
naslov. To so členi, ki jih je ministrica za notranje 
zadeve Cerarjeve vlade že predlagala. Konsenz, 
takrat sprejet, je kazal možnosti, da bo ta 
amandma sprejet. Ampak ker si nekateri 
poslanci želijo, da v Slovenijo ti ilegalni migranti 
prihajajo, so takrat celo znotraj Stranke 
modernega centra ta njen amandma zavrnili. Če 
bi takrat to zadevo sprejeli, se danes mi s tem 
ne bi ukvarjali in bi po tekočem postopku vse 
vračali, z nobenim ne bi imeli stroška, predvsem 
pa noben ne bi zlorabil teh postopkov.  
 Gospod minister, kaj ste do sedaj že 
naredili, da bi sankcionirali vse nevladne 
organizacije, ki migrantom svetujejo, kako priti v 
Slovenijo, kakšni so pri nas postopki, kako se pri 
nas zaprosi za mednarodno zaščito, kakšne so 
njihove pravice, kako jim v Bosni dajejo 
zemljevide poti in drugi primeri. Zakaj ne 
ukrepate, zakaj se stalno sprenevedate, 
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govorite, kako je Slovenija varna država? Če bi 
bila Slovenija res varna država – strinjam se, da 
je med varnejšimi, ne pa da je varna, ker 
nobena država ni varna, povsod se dogaja 
kriminal, vendar je pa odvisno, kdo kriminal 
izvaja in ali bi mu bilo to lahko onemogočeno. In 
v tem primeru, ko to počnejo prosilci za 
mednarodno zaščito, ki pridejo iz varnih držav k 
nam, preko Hrvaške večinoma, praktično vsi, bi 
to lahko preprečili. Na kakšen način? Na ta 
način, da se sprejme zakon, ki bi jim onemogočil 
zaprosilo za mednarodno zaščito, če so že prišli 
iz varne države. Naj ostanejo na Hrvaškem 
zaradi mene, oni naj jih peljejo, kamor jih želijo. 
Ampak tu nima pravice bivati nekdo, ki je prišel 
iz varne države. Lahko pride kot turist, lahko 
pride po legalni poti, preko vize, ne more pa 
nekdo prečkati pet, šest, sedem varnih držav in 
na koncu tu zaprositi za mednarodno zaščito. 
Ker jih očitno ostali ne vračajo, mi pa, ko jih 
dobimo in jih želimo vrniti, zaprosijo za azil in jih 
je treba potem obravnavati v skladu z 
zakonodajo. To danes je orodje, da jih ne bi bilo 
treba obravnavati, ampak da bi lahko policija 
vsakega, ki bi ga dobila na naši južni meji, na 
naši zahodni meji, iz Avstrije in Madžarske tako 
ali tako ne pridejo, ker ne želijo nazaj, želijo 
naprej, da bi jih ustavili in takoj poslali nazaj. Ne 
bi bilo postopkov, ne bi bilo dodatnih stroškov, 
na desetine milijonov evrov bi lahko zapravili 
drugače. Tudi za plače policistom in 
parapolicistom, po vaše, tudi za boljšo opremo 
policistov in parapolicistov, po vaše, za 
izboljšanje stanja v policiji in še kje drugje. Dajte 
ta denar, ki ga namenjate ilegalnim migrantom, 
raje tistim, za katere ste vi odgovorni, katerih 
materialni status je odvisen od vas, gospod 
minister, od vaših odločitev in od vaše politike. 
Danes to ni samo zakon, ki Slovenijo lahko 
naredi bolj varno državo, je tudi zakon, ki lahko 
izboljša naše javne finance, izboljša položaj 
tistih, ki bodo dobili teh nekaj deset milijonov 
evrov, ki jih zapravljamo za te, ki nam 
nezakonito vdirajo čez mejo, z željo po 
socialnem turizmu, ker samo za to gre. V večini 
primerov gre samo za to, da gredo v države, kjer 
jih nevladne organizacije informirajo, kako je s 
socialnimi prejemki, kako je s socialno pomočjo, 
na kakšen način lahko nič ne delajo in dobro 
živijo. Nemčija ima še višje socialne podpore, da 
ne govorim o skandinavskih državah. Zato so cilj 
skandinavske države, Nemčija, Avstrija. Ker 
vedo, da je pri nas situacija taka, da imamo 
vlado, ki ji je več do migrantov kot do lastnih 
državljanov, si seveda vsi tisti, ki zaprosijo za 
azil in ostanejo tukaj, kar pomeni, da med 
postopkom ne gredo iz države, ker jim je 
omogočen prost prehod, prosto gibanje, da si pa 
želijo potem ostati tukaj. Integracije ni nikakršne. 
Tu še enkrat nisem slišal, da bi nam kdo 
predstavil, kako poteka ta zadeva, kako ste 
uspešni, kako niste uspešni. Ampak glede na to, 
kaj se dogaja drugod po Evropi, da druge, tretje 
generacije priseljencev nismo uspeli integrirati v 
našo družbo, potem tudi teh ljudi ne boste. In vi, 

minister, se po državi vozite z avtom pa z 
varnostniki, Belokranjci tega nimajo. Prebivalci, 
občani Ilirske Bistrice tega nimajo. Potem vi 
rečete, gospod minister, vi rečete, »ja, državljani 
se bodo pač morali navaditi, da bodo zaklepali 
vrata.« Pa kdo ste vi, da boste ljudem govorili, 
kaj naj delajo in česa ne smejo delati, kar v 
zakonu striktno ne piše?! Kdo ste vi? Kako lahko 
nek minister reče, »zdaj pa zaklepaj vrata, zato 
ker jaz kot minister nisem sposoben vzpostaviti 
nekih osnovnih pogojev, da bom zavaroval tvoje 
premoženje«. Ljudje na podeželju so bivali v 
sožitju, ni bilo kriminala, ni bilo problemov, niso 
zaklepali svojih vrat. In zdaj jim nek minister 
reče, »ja, imamo pač tako situacijo, navadite se 
vrata zaklepati«. To je nedostojno, gospod 
minister. Če bi vi svojo nalogo opravili tako, kot 
je treba, tem ljudem še naprej ne bi bilo treba 
zaklepati vrat. Čakam zdaj na vašo izjavo 
oziroma, čudno, da je že takrat ni bilo, ko so 
ugrabili tistega Belokranjca, sem pričakoval, da 
boste verjetno rekli, »ne hodite več v vinograde 
ali pa, pojdite v spremstvu, da sta vsaj dva ali pa 
kakšnega psa čuvaja imejte zraven«. Približno 
tako vi reagirate, ko se kaj zgodi. 
 Da ne govorim o tem, da niste niti 
obveščeni, kar smo na Odboru za notranje 
zadeve že večkrat videli. Ko vas kdo od 
poslancev seznani z nekim kaznivim dejanjem, 
ki so ga migranti naredili, najprej debelo 
pogledate, potem pogledate direktorico Policije, 
njej tudi ni jasno, vzame telefon, gre ven, čez 
pet minut pride nazaj in vam pove, kaj se je 
zgodilo, in da je bilo tisto, kar so poslanci 
opozarjali, res. Kako poteka komunikacija med 
vami in pa generalno direktorico Policije? 
Čeprav, če imam prave informacije, slišim, da je 
že na listi za … s tega delovnega mesta. Glejte 
minister, nasmeški niso dovolj, dajte še kaj 
odgovoriti. Je bilo postavljenih kar nekaj 
vprašanj. Ne sicer s strani poslancev koalicije, 
ker jim je očitno vse jasno in ker si očitno ne 
želijo, da ne bi bilo več zlorab postopkov. Da ne 
bi bilo več zlorab in pa škodovanja interesom 
Republike Slovenije s strani nevladnih 
organizacij, ki skrbijo za to, da mi dnevno 
dobivamo te pošiljke migrantov, ne naredite 
čisto nič. Ukvarjate se s tistimi resolucijami in 
zakoni, kako boste pokorili lastne državljane, 
kako boste dali obveščevalnim in varnostnim 
službam možnost, da bodo vohunili za lastnimi 
državljani, da bodo vdirali v stanovanja lastnih 
državljanov brez njihove prisotnosti, nič pa ne 
naredite za to, da bi bili ljudje varnejši. 
 Kriminal je povsod, bil je in bo. Tukaj se 
strinjava. Lahko imamo še takšno policijo, še 
takšne zakone, če bo nekdo želel narediti 
kaznivo dejanje, ga bo storil – govorim o 
državljanih Republike Slovenije. Mi imamo pa 
možnost, da tistih prosilcev za azil, ki jih danes 
liframo v Ljubljano in kaj jaz vem, kam še vse, 
da jih več ne liframo gor in da s tem tudi 
zmanjšamo število kaznivih dejanj. Nekdo, ki bi 
ilegalno prišel čez mejo in bi bil takoj nazaj 
poslan, tega v Sloveniji, v Ljubljani, kjerkoli, ne 
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bi mogel storiti. In za to gre, gospod minister. Ta 
zakon je treba gledati z več zornih kotov, ne 
samo gole črke in pa stavke, ampak tudi 
posledice, ki jih prinaša. In jaz v tem zakonu ne 
vidim ene negativne posledice. Vidim pozitivne 
posledice za naše državljanke in državljane in 
za državo Republiko Slovenijo. S tem, ko 
nasprotujete takšnim rešitvam, predvsem pa, ko 
svojih ne predlagate, jaz razumem, da nekdo 
stalno nečemu nasprotuje, ampak če nasprotuje, 
potem naj pove, kaj bo naredil, da tega 
problema ne bo več. Imamo problem, in sicer 
ilegalni prehodi meje in pa zlorabe mednarodne 
zaščite, ker prihajajo iz varnih držav. 
Opozarjamo na ta problem. Govorite, da vas 
stalno kritiziramo. Ampak danes smo prinesli 
rešitev. Ta rešitev bi ta problem odpravila. Vi se 
ne strinjate, glasovalni stroj koalicije se ne 
strinja. Okej, problem še vedno obstaja. Zdaj pa 
mene zanima vaša rešitev tega problema. 
Ampak je ni. Ker septembra boste eno leto 
minister, bi potem že nekaj prinesli na mizo. Ni 
potrebno odkrivati tople vode. Jaz sem vam dal 
že veliko predlogov, kako zavarovati mejo, kako 
spremeniti zakonodajo smo predlagali, ampak vi 
stalno zavračate, ne sprejemate svojih ukrepov, 
ne predlagate svojih ukrepov. Vsi se tukaj 
strinjamo, da je nekaj treba narediti, da se 
zlorabljajo azilni postopki, ampak vi boste očitno 
tukaj prevedrili do konca mandata, kadarkoli to 
že bo. In to je to. Tisti, ki opozarjajo v policiji, kaj 
se dogaja, jim govorite, da so parapolicija, da 
naj gredo kandidirat na našo listo. Nekdo, ki se 
na veliko in tudi javno na Facebooku navdušuje 
nad Jugoslavijo, ne vem, kako bi lahko 
kandidiral na naši listi, ker verjetno tudi ne bi 
želel, pa ste ga obtožili, da je z nami povezan in 
da vodi to parapolicijo ali kaj jaz vem kaj. 
Direktorici je bilo takrat vidno nerodno, ampak 
ne morete vi z ljudmi, ki nekaj povedo, kaj je 
narobe in kaj pričakujejo od vas kot od svojega 
šefa, ravnati na tak način, kakor ste takrat na 
seji sindikalistov. Vi kot minister ste za to, da 
odgovarjate na vprašanja, da poveste, kaj boste 
naredili in da nekaj naredite. Vi pa na vprašanja 
odgovarjate bore malo, vaših načrtov za 
prihodnost ne predstavite, naredite pa tudi nič 
ne. Ortnek, sem zadnjič opozoril. Še vedno je 
ograja v takšnem stanju, kot je bila. Nič se ni 
spremenilo. Pa gre za blagovne rezerve, kjer so 
večje količine goriva. Ograja je poškodovana, 
nemoten dostop do objekta. En mesec bo, 
minister, ko sem vam to rekel, ali celo mesec pa 
pol. Kaj ste naredili? Nič niste naredili. Tudi 
toliko niste, da bi eno ograjo popravili. Sem bil v 
soboto na Donački gori, se pravi sem se peljal v 
smeri Rogaška Slatina, Rogatec. A veste, 
kakšna je ta žica? Katastrofa. Bog ne daj, da 
tam kdo pride zraven, ker jo niti vidi ne, ker je 
cela zaraščena. Zakaj ne vzdržujete tega? A je 
tak problem poslati nekaj ljudi, da tisto uredijo? 
Pošpricati z boom efektom ali s čim podobnim. A 
je tak problem? Ne da prvi, ki pride do te meje in 
vidi, kakšna je tam tista rezilna žica, vsa 
poškodovana, zaraščena, kot da bi prišel, ne 

vem, kam – ker je serija popularna, recimo v 
Černobil. Ne gre na tak način, gospod minister.  
 Upravičeno pričakujemo od vas, da 
boste povedali, glede na to, da danes našo 
rešitev zavračate, kakšna je vaša rešitev, kaj bo 
vaša rešitev in na kateri naslov poslati račune za 
škodo s strani društev, s strani lovskih družin, ki 
jim vlamljajo v lovske koče, s strani državljank in 
državljanov, ki jim vlamljajo v zidanice, ki jim 
poškodujejo opremo, ki jim kradejo avtomobile, 
kombije. Da o ostalih primerih ne govorim. To od 
vas pričakujem, da vsaj poveste, če že naredite 
ne. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Maša Kociper in kot zadnji 
naj se pripravi Zvonko Černač. 
 Izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa. 

 Za takimi govorci se je težko javiti k 
razpravi in kaj umirjeno povedati, ker tudi če 
človek morda kakšen predlog v zakonu lahko 
šteje celo kot pozitiven, je celotna razprava na 
tako nizkem nivoju in tako negativno konotirana, 
da se potem vsakič vprašam, ali sploh izgubljati 
čas in voljo ter razpravljati na temo zakonov, ki 
jih vlaga SDS.  
 Gospodiču pred mano, ki mu največ v 
življenju pomeni to, da je lahko poslanec, očitno, 
vsi nismo tega mnenja, in da lahko tukaj stresa 
svoj sovražni govor, je težko parirati, ko nas 
imenuje migranstsko-arabska koalicija, nas 
obtožuje, da podpiramo migrante, da bi jim radi 
plačevali račune in tako naprej. Ta debata je na 
nivoju, na katerem jaz težko debatiram. Po drugi 
strani pa vedno bolj razmišljam, kako zelo 
pomembna je ta tematika. Zame osebno sta dva 
največja izziva, s katerima se srečujemo ne 
samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, prav 
migrantska vprašanja in pa podnebni izzivi, ki 
nas čakajo, se pravi klimatske spremembe. Zato 
bom ne glede na konkretni zakon in konkretnega 
predlagatelja predvsem resno razpravljala o tej 
tematiki.  
 V tem mandatu sem tudi hkrati članica 
Sveta Evrope, in sicer pododbora za migracije in 
azilno politiko, kajti želela sem si, da bi se s to 
problematiko, s katero prej nisem bila v detajle 
seznanjena, bolj seznanila, da bi bolj razumela 
izzive, tudi zakonodajne, ki nas čakajo na tem 
področju. Desni populisti, kar nekaj jih je tukaj, 
so morda v svojih izjavah zelo skrajni, žaljivi, 
prikazujejo migrante kot črne bavbave, ki sejejo 
bolezen, strah in smrt, koljejo ljudi na svoji poti in 
tako naprej. A opozarjajo na pomemben 
problem, ki ga kot pomembnega dojemajo tudi 
državljani. Če ne bomo tudi zmerne, srednje in 
druge stranke prisluhnile temu, kar govorijo 
državljani, bodo ti, ki na to opozarjajo, dobivali 
vedno več in več podpore.  
 Po drugi strani so v tej debati prav tako 
populistični levi populisti. Vsakič, ko poslušam 
gospoda Vatovca, ki pravi, »ja, pa kar dajmo, 
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kar sprejmimo jih, pa dajmo se asimilirati, pa 
dajmo jim to pa dajmo jim ono, pa dajmo jim to 
pomoč«, pa vsi smo rasisti in nacionalisti, ki 
razmišljamo drugače, se pa tudi ne morem 
strinjati. Ni države, sploh pa ne države, kot je 
Slovenija, ki bi lahko ta pritisk migrantov, ki ga 
čutimo zdaj, in ki se bo morda v prihodnosti še 
nadaljeval, zdržala. Je ni! Zato je tudi tako 
razmišljanje na isti način nevarno in 
populistično, kot je drugo. Pravi način je, resno 
in razumno se pogovarjati brez prevelikih čustev 
ob tej problematiki in spodbujati debato na ravni 
Evropskega unije. Bolj, ko se s tem seznanjam, 
bolj sem prepričana, da brez resne akcije na 
ravni Evropskega unije, brez resne debate na 
tem nivoju tega problema ni mogoče rešiti. Ni 
mogoče, da bi ga reševala vsaka država 
posebej. Sam problem takega reševanja 
enostavno ne dopušča. Nekdo je tukaj vprašal, 
zakaj se ves čas ukvarjate z Orbanom pa tako 
naprej. Jaz se ne bom. Jaz razumem, on je tam 
izvoljen z demokratično večino, ima 52 % ljudi, ki 
ga podpira, ima pač neko svojo politiko, ki jo 
vodi, sem tudi proti temu, da se ga prikazuje z 
dvignjeno roko in tako naprej. Jaz bom omenila 
Madžarsko samo v tem kontekstu kot primer 
države, ki je na specifičen način reševala ta 
problem migracij in azilne politike, in to tako, da 
se je ogradila z žico in izpostavila najstrožje 
možne ukrepe za vstop v njihovo državo. To se 
nekaterim zdi očitno dobra in najboljša možna 
rešitev. Jaz dopuščam tako mišljenje, če je na 
razumen način izraženo. Sama si ga absolutno 
ne želim. Zdi se mi korak nazaj v neke čase, ki 
so minili ne samo pred petdesetimi leti, ampak 
pred več sto leti, ko so bile majhne državice, 
vsaka s svojo trdnjavo zaprte, ki so jo potem s 
trdnjave branile, kamne metale z nje, vroče olje 
zlivale pa tako naprej. Ne zamišljam si držav v 
Evropski uniji, kjer se bo zdaj vsaka država z 
neprebojno žico ogradila in bomo imeli žico na 
žico držav zato, da se bomo borili proti tem 
migrantom, tudi nezakonitim, ki prihajajo 
navzgor.  
 V čem je po mojem del problema? Del 
problema je – absolutno se pa tukaj lahko 
strinjam s tistimi, ki znajo kaj razumno povedati 
– v obstoječi azilni zakonodaji, ki jo ima 
Evropska unija. Menim, da ta zakonodaja ni bila 
narejena za razmere, s katerimi se soočamo v 
zadnjih letih. Bila je narejena za okoliščine, ko je 
bilo takih stvari mnogo manj, ko je prišlo nekaj 
sto ljudi na leto v Evropo, po večini z vojnih 
območij, in za tiste, hvala bogu, je treba 
poskrbeti. Če bežijo pred vojno, če bežijo pred 
preganjanjem, jih je treba sprejeti. Če se ne 
morejo vrniti, jim je treba pomagati, da se 
asimilirajo. Ampak v principu smo nekoč govorili 
o majhnih številkah, ki bi jih neka Evropska 
unija, neka inštitucija oziroma organizacija z 
lahkoto zmogla, sploh če bi se malo bolj poslužili 
načela solidarnosti. Zdaj mislim, da je situacija 
precej drugačna. Poleg tisti, ki res bežijo pred 
vojno, to imajo prav predlagatelji, bežijo tudi 
mnogi pred revščino. To so migranti, gospod 

Žan Mahnič jih je imenoval, da se grejo socialni 
turizem, tudi na tem nivoju se pogovarjamo, to 
so migranti, ki ne bežijo morda pred vojno in 
preganjanjem, ampak bežijo oziroma gredo 
boljšemu življenju naproti. Ali jih lahko 
razumemo? Lahko. Vsak si želi verjetno 
boljšega življenja zase in za svojo družino, sploh 
če na svojem prenosnem telefonu vidi, kako in 
na kakšen način živijo 300 kilometrov višje. V 
vsem udobju, v miru, v čistem okolju, s šolami, 
službami itn. Če to vidiš, si pač tudi ti to želiš, 
seveda. Ali lahko mi to vse sprejmemo, vse te 
milijone strašne afriške vzamemo v Evropsko 
unijo? Verjetno ne. Verjetno ne. Zato vedno 
znova ponavljamo, da je treba probleme reševati 
tam, kjer nastajajo, Jaz se absolutno s tem 
strinjam, tudi večkrat poudarim, da spremljam 
tudi ta prizadevanja Evropskega unije, 
Junckerjev sklad je milijarde in milijarde vložil v 
izgradnjo infrastrukture, šol, železnic, tovarn, ne 
vem kaj vse, spodaj od Sredozemlja, če kar tako 
poimenujem celo tisto področje. Ampak to ni 
nekaj, kar bo »zagrabilo« od danes na jutri. 
Sploh pa ni nekaj, kar lahko počneš tam, kjer je 
vojna ali pa tam, kjer je totalno nedemokratična 
ureditev. Ker kolikor denarja daš notri, toliko ga 
izpuhti v žepe nekaterih skorumpiranih 
posameznikov. To so problemi, o katerih se 
pogovarjamo. Dokler ti problemi ne bodo rešeni, 
rešeni pa ne bodo jutri, bodo ljudje vdirali gor.  
 Kaj so realni problemi? Ta odbor, v 
katerem sem tudi jaz, je bil med drugim v 
Jordaniji na obisku. Mi govorimo »ja, naj se 
problem rešuje tam, prva varna država« in tako 
naprej. Glejte, kaj se zgodi eni benevolentni 
državi, kot je Jordanija, prva varna država. Oni 
imajo tri milijone prebivalcev in tri milijone 
beguncev. Oni so na robu humanitarne 
katastrofe. Pustimo, da se denar zdaj daje dol, 
Evropska unija pomaga, »tam bodite«, to bi mi 
vsi radi, naj se v prvi varni državi to rešuje. 
Ampak oni pravijo »mi ne rabimo več denarja, mi 
imamo ena na ena tujega prebivalstva«. Veste, 
kaj to pomeni za eno malo državo? To je malo 
večja država od naše. Pa še to, da so redki deli 
poseljeni. To so realni problemi, pa tudi če se 
oni držijo vseh pravil Evropske unije, so 
pripravljeni pomagati, razumejo koncept 
solidarnosti v najboljši možni meri, tega ne bodo 
zdržali.  
 Dalje. Prejšnji teden sem bila na Cipru, 
enodnevni obisk tega komiteja na Cipru. Tam 
prihajajo tisoči in tisoči mladih, begunci, za 
katere vsi rečejo, da so iz Sirije, nimajo 
dokumentov, ker so v vojni. Zdaj pa tako, eni so 
res iz Sirije, eni pa niso. Dokumentov pa nimajo. 
Imaš pa stroga pravila, ki pravijo, da če 
zahtevajo azil, jih je treba v spraviti nek 
postopek in ugotoviti verodostojnost njihove 
identitete in njihovih trditev. Ciper se drži 
najvišjih standardov obravnave mladoletnih 
migrantov. Ti samo rečeš, da si migrant, 
mladoleten, in dobiš zatočišče, socialno pomoč, 
štipendijo, v šolo te dajo in tako naprej. Super. 
To so vrednote, za katere smo se v Evropski 
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uniji borili. Ampak oni sami priznavajo, mnogi od 
teh, večina je že po statistiki stara od 16 do 18 
let, skoraj vsi, ki pridejo, so 17 let, ampak mnogi 
od njih, kar so tudi potem ugotovili, so pa stari 
tudi 34 let, pa izgledajo mladi. Se pa Ciper za 
enkrat drži te določbe, da lahko age assessment 
delajo samo, če ta dotična oseba privoli. In če 
na druge načine ugotovijo, da je starejši, šele 
potem lahko urgirajo. To so zame realni 
problemi. Tudi tisti, ki spoštujemo najvišje 
vrednote, visok nivo človekovih pravic v Evropi, 
razne evropske konvencije, konvencije OZN in 
tako naprej, bomo morali razumeti realne 
težave, s katerimi se ljudje srečujejo na terenu. 
Tudi v Sloveniji jih imamo. Jaz zelo razumem in 
sočustvujem z ljudmi v Beli krajini in tam, kjer 
imajo te težave. Ali je to res toliko grozno za 
umreti, da je konec sveta? Grozno je, seveda. 
Tukaj je ena poslanka 6-krat vprašala, kje je 
človek, ki je včeraj s spalno vrečo hodil po Loški 
dolini. Ja, pa je bela cesta, če je pa naš najhujši 
problem, kje je danes človek, ki je včeraj hodil 
po Loški dolini, potem nimamo še nekih hudih 
problemov. Ampak naš problem je pa ta, da 
naša zakonodaja, ki je povzeta po evropski, 
pravi, da šele ko vstopi na naše ozemlje, lahko 
zahteva azil. Oni seveda vsi pravijo, da rabijo 
azil. Se pravi, ko ga dobijo, jaz se lahko strinjam, 
celo z gospodom Grimsom se včasih strinjam, 
morate misliti, da bi morali rok omejiti. Ampak, 
gospod Grims, oni vsi rečejo, da rabijo azil, oni 
vsi to rečejo, in v trenutku, ko to rečejo, se 
začnejo postopki. Postopek pri nas pa traja in 
traja, tudi v Nemčiji traja in traja, da ne bomo 
mislili, da so oni kaj boljši. V tem času, kot vsi 
vemo in kot radi kolegi povedo, se mnogi od njih 
napijejo, najejo, preoblečejo in gredo dalje. Tako 
da postopka potem in dejansko nekih 
dolgoročnih stroškov niti ni. Je pa vprašanje, 
kakšna je ta rešitev.  
 Z veseljem sem šla na enodnevni obisk 
v Zürich pogledat, kako pa učinkoviti Švicarji to 
rešujejo. Kaj so Švicarji naredili? V petih letih so 
spravili azilni postopek na 30 dni. Na 30 dni! V 
30 dneh oni človeka zagrabijo, ko pride, 
sprocesirajo, zdravstveno pregledajo, mu nudijo 
pravno pomoč, zato da tudi nima napačnih 
pričakovanj, tudi zato, in v 30 dneh je odločeno. 
In pravijo, da znatno so tudi zmanjšali probleme 
pri vračanju, ker če je človek že leto, dve v 
državi, se že navadi in tako naprej, že družina 
pride, ti ga pa potem vrneš, ker je takrat 
postopek končan, in je seveda to problem. Tam 
pa vedo, v 30 dneh bodo končali, v izjemnih 
primerih v treh mesecih. Ampak kako to 
naredijo? Na vseh točkah državne meje imajo 
azilne centre, za katere so ljudje izglasovali, da 
so lahko tam – pri nas ljudje niti ne dovolijo, da 
bi jih postavili – kjer jih sprejmejo, takoj 
zdravstveno pregledajo, začnejo postopke, jim 
pravno pomagajo, vse to se tam zgodi. Ljudje so 
v Zürichu s 70 % glasov potrdili, da se na 
obrobju Züricha zgradi azilni center za 350 ljudi. 
Pri nas se ne moremo zadeve niti lotiti, ker so 
vsi ob meji proti, da bi sploh tam bil kakšen 

center. Jaz ne vem, kako se bomo potem mi 
tega lotili.   
 Počasi bom zaključila. Problem je 
izjemno kompleksen, izjemno zahteven. In to, da 
samo prh naredimo v zmernih strankah in 
rečemo, to je politična agenda levice in tako 
naprej, to tudi po mojem mnenju ni rešitev. 
Rešitev je, da se o tem veliko pogovarjamo, da 
gledamo dobre prakse držav, ki se s tem 
spopadajo na dober način, in da v Evropski uniji 
tudi naši poslanci, vsi, levi in desni, stopijo 
skupaj in zahtevajo spremembe. Ker naše 
informacije so, da so bili konkretni dobri predlogi 
dani v Evropski uniji, vendar nikoli ni bilo za njih 
političnega soglasja. Tik pred zdajci je ena ali 
druga skupina, saj ne vem, katera, saj tudi ni 
važno, skočil vstran. Tako jaz apeliram, minister, 
da tudi naše ministrstvo poskuša razumeti 
težave ljudi v praksi, poskuša pomagati, asistirati 
po najboljših možnih močeh. Hkrati naj se 
preveri zakonodaja v smislu, kaj pa lahko mi 
naredimo, brez da konkretno kršimo obstoječe 
direktive, deklaracije, konvencije in tako naprej, 
in da se hkrati kot država aktivno angažiramo in 
zahtevamo spremembe tudi na nivoju Evropske 
unije. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Zvonko Černač. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Lep pozdrav 

vsem prisotnim tudi z moje strani! 
 Najprej je treba morda razčistiti dilemo 
o tem, ali je ta novela v skladu z evropsko 
zakonodajo ali ne. Je v skladu. Tako kot je 
sedanji zakon o mednarodni zaščiti v skladu z 
evropsko zakonodajo, tudi ta novela, ki jo 
predlagamo v Slovenski demokratski stranki, od 
te zakonodaje ne odstopa in je v skladu z njo. 
Imamo pa v naši državi velike težave s 
percepcijo tega, kaj je v skladu in kaj ni v skladu. 
Ko sprejemamo posamezne zakone, se 
mnogokrat Vlada ali pa, bi temu rekel, birokrati, 
vladni birokrati sklicujejo na to, da nečesa ni 
mogoče sprejeti, ker ni v skladu z evropsko 
zakonodajo. Imeli smo nešteto primerov. Včeraj 
smo imeli novelo Energetskega zakona, kjer 
imamo energetsko izkaznico, pri nas izjemno 
kompliciran sistem, birokratski, in je bilo rečeno, 
da zaradi tega, ker od nas to zahteva evropska 
zakonodaja. Kar ni res. Nekaj podobnega je pri 
zakonu o voznikih, kjer od nas evropska 
zakonodaja ne zahteva, da mora vsak opraviti 
najmanj, mislim da, 20 ali 25 ur vožnje, tudi če 
pozna cestnoprometne predpise, zna voziti in bi 
bilo mogoče dovolj 5 ali pa 10 ur. Ta novela 
Zakona o mednarodni zaščiti, ki jo predlaga 
Slovenska demokratska stranka, je, da ne bo 
nesporazuma, popolnoma v skladu z evropsko 
zakonodajo, in to je pri nekaterih samo izgovor, 
da je ne podpirate.  
 Kolegica, ki je pred mano govorila, je 
povedala, kako so Švicarji to zadevo uredili 
glede migracij oziroma glede azila. Povedala je 
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nekaj, kar je zelo pomembno, ampak je obrnila v 
napačno smer. Rekla je: »V Švici so ljudje 
izglasovali, da so lahko migrantski centri tam, 
kjer so. Pri nas pa ljudje ne dovolijo niti, da bi jih 
postavili.« Ne, pri nas oblast ne dovoli ljudem, 
da bi o tem glasovali. To je razlika. Pri nas 
oblast, trenutna vlada preprečuje prebivalcem 
na obmejnem območju, konkretno Jelšane, 
Ilirska Bistrica, da bi glasovali o tem na 
referendumu, ali želijo tam postaviti migrantski 
center ali ne, ki je popolnoma nepotreben, ker je 
treba te migracije zajeziti, ustaviti, ker so 
nezakonite. In če je nekaj nezakonito, smo 
povedali že ničkolikokrat, tega ne bi smelo biti.  
 V Slovenski demokratski stranki smo to 
novelo Zakona o mednarodni zaščiti predlagali 
iz treh razlogov. Vsi trije so med seboj povezani 
in soodvisni. Prvi razlog je ta, da vsem tistim, ki 
morajo uživati pravico do mednarodne zaščite, ki 
so upravičeni do azila, to pravico tudi v nadalje v 
polni meri zagotavljamo. Pri uresničevanju te 
pravice, ne smejo biti v ničemer ovirani. Teh je 
malo. V Republiki Sloveniji sta bila takšna lani 
102 primera.  
 Drugi razlog, ki je najpomembnejši pri 
tej noveli, je, da s to novelo preprečimo zlorabe 
azila, preprečimo zlorabe azilne zakonodaje, ki 
pa se množično dogajajo. Lani je bilo skoraj 3 
tisoč primerov zlorab azilne zakonodaje. Ampak 
za vsakega od teh primerov so morali policisti 
opraviti postopke, izpolniti goro formularjev, 
enormno delo, kljub temu da se je že vnaprej 
vedelo, vsaj v 90 % teh primerov, da gre za 
zlorabo azilnega postopka. Za kaj gre? Ko 
nekdo pride čez mejo, ga policisti nekje v 
notranjosti ulovijo, po navadi na poziv ljudi, in 
reče azil. In tukaj se zgodba začne. Formularji, 
postopki, azilni dom v Ljubljani. V tistem času, 
ko bi moral dati vlogo za azil, pa mrkne, ker je 
zelo dobra organizacija v ozadju, trgovina z 
ljudmi na vrhuncu. Minister je zadnjič povedal, 
da je letos že, mislim da, okoli sto evidentiranih 
organizatorjev tega biznisa, potovanj s temi 
nezakonitimi migranti, lani 197 tistih, ki so jih 
detektirali in ujeli. Še več. Povedano je bilo s 
strani generalne direktorice Policije, da so 
nekateri od teh sedaj že organizatorji. Sedaj so 
se postavili že en nivo višje, obvladajo posel, od 
teh, ki nezakonito pridejo v Republiko Slovenijo, 
in gredo potem naprej, tako sedaj ta posel, to 
trgovino z ljudmi že organizirajo.  
 In tretji razlog, ki je tudi ne 
nepomemben, tudi bistven, glede na to, da je 
upad v policijskih vrstah v zadnjih letih znaten, 
predvsem v teh operativnih policijskih vrstah. Bil 
bi verjetno skrajni čas, da se razmisli, da se en 
del administrativnega kadra prerazporedi na 
teren ali pa en del kadra iz drugih služb, kjer jih 
je preveč. Je pa olajšanje dela policistom pri 
operativni obravnavi teh primerov, ta novela 
pomeni olajšanje dela policistom, ker 95 % tistih, 
ki sedaj zlorabljajo azilno zakonodajo, po novem 
tega ne bo več moglo storiti, če bi bila ta novela 
sprejeta in če bi bili sočasno sprejeti tudi vsi 
ostali ukrepi, ki jih je v takem primeru treba 

sprejeti. To je pa bolj učinkovito varovanje meje, 
fizična zapora meje in vse ostalo, kar v tem 
primeru sledi. Se pravi, dosledna penalizacija 
vseh nevladnih organizacij, ki pomagajo pri 
zlorabi tega azilnega postopka. Zadnjič smo na 
seji odbora brali zapisnik Policijske postaje 
Ilirska Bistrica, kjer je črno na belem napisano, 
ker je migrant to povedal, ta, ki je nezakonito 
prečkal mejo, da je k njemu v Bosni prišla gospa 
iz Ljubljane, se predstavila z imenom Tatjana, 
povedala telefonsko številko, ki je na tem 
zapisniku zapisana, ugotovilo se je, da gre za 
pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij, ki ga Vlada celo znatno sofinancira, 
ki je dajala napotke v smeri, kako pridobiti 
pravico do azila, čeprav se je vedelo, da ta 
oseba do te pravice ni upravičena. Se pravi, 
nevladne organizacije, ki jih Vlada financira, 
delajo proti tej državi, namesto da bi te 
posameznike procesirali in jih spravili v zapor, 
jim odvzeli sredstva, se je minister zadnjič hvalil, 
kako z njimi dobro sodelujejo. A pri tej 
organizirani trgovin z ljudmi ali pri čem, vas 
vprašam?, Tu so trije glavni razlogi: zagotoviti še 
naprej pravico do azila tistim, ki jo potrebujejo, 
povedal sem, da sta bila lani 102; preprečiti 
zlorabe, lani skoraj 3 tisoč; in omogočiti 
policistom normalno delo, da ne bodo 
pregorevali. Številke, ki smo jim priča v zadnjih 
dveh letih, govorijo, da bo pač nekaj treba storiti.  
 V letu 2018 se je glede na leto 2017 
število nezakonitih prehodov meje po podatkih 
policije in Ministrstva za notranje zadeve, 
povečalo za štirikrat. Za štirikrat – na skoraj 10 
tisoč. V letošnjih prvih petih mesecih, glede na 
lansko obdobje, na isti čas lanskega obdobja, za 
približno dvakrat. To pomeni, da v dveh letih za 
osemkrat, nezakonitih prehodov meje. Torej 
tistih, govorimo o nezakonitih prehodih meje, ki 
jih ne bi smelo biti. To je tudi eden izmed 
razlogov, da je v smislu vseh ostalih ukrepov, ki 
naj bi zagotovili preprečitev tega množičnega, 
nezakonitega prehajanja šengenske meje, treba 
sprejeti tudi spremembe formalnih postopkov, 
torej spremembe Zakona o mednarodni zaščiti. 
 Kljub vsem tem argumentom, ki so bili 
večkrat predstavljeni, ne samo danes na tej seji, 
ampak na seji Odbora za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo, kjer smo o teh 
zadevah razpravljali, mislim da, vsaj petkrat, 
prvič lani 24. oktobra, kjer se je ta problematika 
zaznala, in potem letos še vsaj štirikrat, smo 
dobili mnenje, da Vlada te novele ne podpira. 
Vlada te novele, ki bi pomagala zajeziti nekaj, 
kar je nezakonito in ki bi olajšala delo policistom, 
ne podpira. Ne podpira. In se sklicuje, da novela 
ni formalnopravno usklajena z evropsko 
regulativo, kar ne drži. 
 Zakaj torej Vlada tega ne podpira? Jaz 
sem na eni izmed sej odbora za notranje zadeve 
povedal, da očitno je problem širši, kot se zdi na 
prvi pogled. Vlada tega ne podpira, ker tega 
noče zajeziti. To je problem. In tukaj imamo 
vsebinski problem. Zakaj tega noče zajeziti? 
Zaradi tega ker vlada Marjana Šarca skupaj s 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  210  

koalicijskimi partnerji, ob asistenci Levice, vodi 
ne protimigrantsko, ampak promigrantsko 
politiko. Premier je zadnjič v odgovoru na moje 
poslansko vprašanje na prejšnji seji dejal, da so 
nezakonite migracije pač dejstvo. Halo? 
Nezakonite migracije, oprostite, so dejstvo? 
Potem ne potrebujemo zakonodaje. Potem 
odprite mejni prehod Jelšane, Bregano … Zakaj 
morajo ljudje čakati v vrsti, da se čekirajo? Če so 
nezakonite migracije dejstvo, potem ne 
obremenjujte slovenskih državljanov in vseh, ki 
so znotraj šengenskega območja, z 
nepotrebnimi birokratizmi. Odprimo mejo. Zakaj 
morajo ljudje v Jelšanah, domačini, čakati 10 
minut, da gredo lahko čez cesto poleti, ko stojijo 
ljudje v koloni, da bi prišli čez slovensko-hrvaško 
mejo. Ljudje, ki prehajajo to mejo znotraj, ne 
izven šengenskega območja. To je nevarna 
izjava, oprostite. Nezakonite migracije ne smejo 
biti dejstvo. Jih ne sme biti. Zdaj je pa premier to 
izjavil. Govori pa o tem, da je izjavil to zavestno, 
ker ta vlada, še enkrat poudarjam, vodi 
promigrantsko politiko. Lani decembra je podprla 
Marakeško deklaracijo, kjer je jasno, eksplicitno 
navedeno, da gre za pretvorbo nezakonitih v 
zakonite migracije. In to je problem, tukaj imamo 
problem. Dokler bo ta vlada, očitno tega 
problema ne bo mogoče rešiti oziroma jaz se 
bojim, spoštovani minister in spoštovana vlada, 
da se bo kaj hudega moralo zgoditi, da boste 
potem ta problem poskušali reševati. To je 
narobe. Saj se je že zgodilo kar nekaj hudega. 
Primer 80-letnika, ki ste mu očitali, da je sam 
zaigral svojo ugrabitev, deklice, stare nekaj let, 
ki ste ji očitali, da se je zlagala, da so jo 
kamenjali ti nezakoniti migranti in tako naprej. 
Izpod kritike, moram reči, tisti, ki ste to izjavljali. 
Izgubili ste pravo mero in dostojnost razuma. 
Lepo vam je povedal bistriški župan Rojec, član 
Socialnih demokratov, da se tako majhen otrok 
ne zna lagati, za razliko od nekaterih, ki ste 
starejši, ko se je začelo »natolcevanje« o tem, 
da si je to izmislila. Ampak bistvo vsega tega je, 
ker Vlada ne naredi tistega, kar bi po zakonu 
bila dolžna, ljudje se na teh območjih ne počutijo 
več varne, varnost pa jim je ta država dolžna 
zagotavljati in upravičeno jo pričakujejo. 
Upravičeno pričakujejo ukrepe ministra in vlade, 
da bi jim bila ta varnost tako kot vsem ostalim 
državljanom v tej državi v enaki meri 
zagotovljena. Kajti ti ljudje, ki živijo na teh 
območjih, plačujejo enake davke kot vsi mi 
ostali, so polnovredni državljani te države in 
upravičeno pričakujejo, da bo vlada, njihova 
vlada, njihov minister zakone te države prvi 
spoštoval in da bo storil vse, kar je v njegovi 
moči, skupaj z vsemi ostalimi, da se ti zakoni 
množično ne bodo kršili in da bo varnost 
zagotovljena. Tega pa ta minister in ta vlada ne 
želita storiti. Eden izmed korakov k tej poti bi bilo 
gotovo tudi sprejetje novele, ki jo imamo danes 
na mizi v prvem branju, in s tem sprožitev 
postopka, ki bi omogočal, da bi bila ta novela na 
julijski seji Državnega zbora tudi sprejeta, 
vzporedno pa vse ostalo, o čemer smo že 

večkrat govorili, kar bi bilo treba narediti, da bi 
se ta tok, ta nezakoniti prehod najprej zmanjšal, 
potem pa ustavil. 
 Jaz sem že omenil, da je še posebej 
problematična ta zadeva zaradi tega, ker ne gre 
za osamljene primere in ne gre za 
neorganizirane primere. Posebej sem izpostavil 
in izhajal pri tem iz podatkov, iz statistik tako 
policije kot Ministrstva za notranje zadeve, 
uradnih statistik, da gre za organizirano trgovino 
z ljudmi. Tega ni mogoče zanikati. Tega ni 
zanikal ne minister, ne generalna direktorica 
Policije, tega praktično ne zanika nihče, ker se 
točno ve, da so te poti in ta postopek, žal tudi ob 
asistenci slovenskih nevladnih organizacij, 
skrbno načrtovane. Za enkrat to poteka in za 
enkrat Slovenija nima večjih težav, ker ti ljudje, 
ki nezakonito prehajajo šengensko mejo, za zdaj 
v večini primerov v Sloveniji ne ostajajo. Kaj se 
bo pa zgodilo potem, ko bo še edina propustna 
meja med Slovenijo in Italijo, ta zahodna meja, 
zaprta? Kar se bo zgodilo. Nekaj podobnega, 
kot so naredili Avstrijci, bodo naredili v kratkem 
tudi Italijani. Potem mislim, da bo imela Slovenija 
bistveno večji problem, kot ga ima danes, ga pa 
ima že danes, s spoštovanjem vladavine prava, 
s pomanjkanjem občutka, kaj bi bilo treba storiti 
tistim, ki so za to dobro plačani in za to pristojni. 
Govorim o ministru in vladi, kajti to, da vlada, 
minister s pasivno politiko na tem področju, s 
pasivno politiko pri varovanju šengenske meje 
pomaga nezakonitim organizatorjem trgovine z 
ljudmi, to je, oprostite, zame enako, kot da bi 
pomagali pri storitvi nekega drugega kaznivega 
dejanja. Popolnoma enako. Kajti ta asistenca, to 
omogočanje pomeni, da svetite z lučjo ali pa 
držite vrečo, če želite, zraven.  
 Zakon o nadzoru državne meje je v 2. 
členu nedvoumen. Kršen je bil v letu 2018 skoraj 
10- tisočkrat. Zadnjič mi je en moj prijatelj, ki živi 
na Škofijah, povedal eno zanimivo zgodbo. 
Verjamem, da bi se marsikomu med nami 
zgodilo isto. Šel je s kolesom, ker ima sorodnika 
na drugi strani meje, na Hrvaškem, in ko je prišel 
na mejni prehod, se je potipal po žepu in je 
ugotovil, da je osebno izkaznico pozabil doma. A 
mislite, da so ga pustili čez ta mejni prehod, čez 
šengensko mejo? Ne. In prav je, da ga niso. Ker 
je policist vestno opravil svoje delo. Pa je bil 
njegov kolega. Ta, ki je želel iti čez mejo, je bil 
celo rezervni policist, torej poznan človek, vsi so 
ga tam poznali, ampak je policist dejal: »Oprosti, 
dragi moj prijatelj, razumem, pozabil si osebno 
izkaznico doma, glej, naj se ti kaj zgodi na drugi 
strani meje, te odpeljejo v bolnico, bodo 
ugotovili, kje si šel čez in na koncu bom jaz v 
disciplinskem postopku in izgubil službo.« In ga 
ni pustil čez mejo. Potem je poklical sina, da mu 
je pripeljal z avtomobilom izkaznico in je šel 
potem z biciklom naprej. Mi pa govorimo tukaj, 
spoštovani minister, o skoraj 10 tisoč tistih, ki ne 
samo, da prehajajo to mejo, ne da bi pokazali 
kakršenkoli dokument, prihajajo iz varnih držav, 
torej niso upravičeni do azila. Govorimo o skoraj 
10 tisoč primerih in vi in vlada se še kar naprej 
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sprenevedate, da to pa ni noben problem. To pa 
ni nobena varnostna situacija, ne potrebujemo 
nobenih sprememb, ne potrebujemo sprememb 
azilne zakonodaje. Napotili ste 35 vojakov, 
potem naknadno baje še 100, ki so v bistvu 
turisti na meji, ker nimajo nobenih pooblastil in 
so prej breme kot pomoč. Če ste jih že napotili – 
napotiti bi jih morali vsaj 500 ali pa tisoč – bi jim 
bilo treba dati tudi ustrezna pooblastila. Ampak 
to ni bilo storjeno. Tudi nista bila aktivirana 10.a 
in 10.b člen Zakona o tujcih, praktično nič od 
tega, kar ima država, Vlada na voljo, v 
določenem primeru tudi ob asistenci Državnega 
zbora z dvotretjinsko večino za omejeno 
časovno obdobje, ni bilo storjenega. Nič od tega 
ni bilo storjenega! In velikansko zgražanje nad 
Slovensko demokratsko stranko in vsemi 
ostalimi, ki na ta problem resno in realno 
opozarjamo, da smo šovinisti, fašisti in ne vem 
kaj še vse. Kolegica Maša Kociper je še posebej 
slikovita, zgleda, da tudi v starejših letih bajke 
bere. Ne, ne gre za to. Gre za to, da čutimo 
odgovornost do ljudi, ki ob tej šengenski meji 
živijo, in odgovornost do države. Zaradi tega 
smo predlagali tisto, kar bi že zdavnaj moralo biti 
sprejeto. Ta novela Zakona o mednarodni zaščiti 
bi morala biti predlagana s strani Vlade že lani in 
tudi s strani Vlade že lani potrjena. Poleg te 
novele Zakona o mednarodni zaščiti pa bi 
morala minister in Vlada pripraviti vse ostale 
ukrepe, ki bi zagotovili učinkovito zaščito meje. 
670 kilometrov šengenske meje, 3,7 kilometra 
ograje, ki jo nameravate na novo postaviti, 
glejte, ne bo varovala. Bi pa verjetno nekateri 
drugi ukrepi, ki bi tudi javno povedali vsem 
tistim, ki se s to trgovino danes ukvarjajo, 
predvsem pa nevladnim organizacijam, ki to 
trgovino soomogočajo, da je tega konec in da je 
tega dovolj, učinkovito delovali pri preprečevanju 
teh nezakonitih prehodov. Tako kot deluje 
procesiranje nekega storilca kaznivega dejanja 
proti ostalim zelo edukativno, tako bi bilo tudi v 
tem primeru. Ko se je zgodila tako imenovana 
»čista lopata« leta 2007, so bili vsi taki in 
drugačni tajkuni kakšno leto dni prestrašeni. 
Skoraj nobeden od njih se več po telefonu ni 
pogovarjal. Potem je pa zadeva zvodenela, 
erozija, korupcija in vse ostalo pa veselo cveti 
zadnjih deset let še naprej. To je problem. 
 Moram reči, da osebno in tudi v 
Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke obžalujemo ta negativen pristop Vlade 
do tega vprašanja. Obžalujemo, da Vlada 
nezakonite prehode meje podpira. Obžalujemo, 
da premier govori o tem, da so nezakoniti 
prehodi meje pač dejstvo, s katerim se je treba 
soočiti. Obžalujemo to, da minister in Vlada ne 
slišita ljudi, ki so na teh območjih ob šengenski 
meji ogroženi. In obžalujemo to, da minister in 
Vlada preprečujeta ljudem, da bi se o tem, ali se 
strinjajo s tem, da se v nekem okolju postavi nek 
center za te nezakonite prehajalce meje, odločili 
na edini legitimen način, kar pomeni 
referendum. Jaz vseeno apeliram na zdrav 
razum in predlagam, da premislite še enkrat 

glede tega stališča, pustite zakon v obravnavi in 
eventualne spremembe predlagate v drugem 
branju, ki bi bilo, če bo ta postopek danes 
potrjen, na naslednji seji, se pravi, čez dobra 
dva tedna. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja.  
 Najprej dobi besedo predstavnik Vlade, 
minister Poklukar.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Spoštovani 

podpredsednik Državnega zbora, hvala lepa za 
besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! 
 Na začetku ponovno povem tako kot 
vedno, da slovenska policija uspešno varuje 
našo mejo z Republiko Hrvaško, našo 
šengensko mejo. Ob tem bi se policistkam in 
policistom, ki to nalogo opravljajo na meji, pa 
tudi vsem ostalim, ki nalogo notranje varnosti 
oziroma varovanja javnega reda in miru 
opravljajo tudi po celotni Sloveniji, zahvalil za 
njihovo učinkovito delo tako na področju migracij 
kot ostalih nalog, ki jih pravzaprav 24 ur na dan 
tudi opravljajo.  
 Prav je, da se pogovorimo spet o 
številkah. Do 16. junija je ilegalno vstopilo v 
Republiko Slovenijo 4 tisoč 803 ilegalnih 
migrantov. Največ je bilo državljanov Pakistana, 
Alžirije, Maroka in Afganistana. Res je, soočamo 
se s tihotapljenjem teh ljudi. Več kot 120 je 
prijetih – tako tihotapcev, pripadnikov tihotapskih 
združb, ki jih je policija prijela s sprovajalci in so 
tudi procesirani preko sodišča. Tukaj moram 
povedat, da je največ ilegalnih prehodov na 
področju policijske uprave Novo mesto, 
policijske uprave Ljubljana in pa policijske 
uprave Kopra. Najbolj so soočene z migracijami 
občine Črnomelj, Kostel in pa Ilirska Bistrica. 
Vse ostale občine ob meji nekoliko manj. Do 16. 
junija je bilo varnostnim organom sosednjih 
držav vrnjenih 3 tisoč 175 ilegalnih migrantov, ki 
so nezakonito vstopili v Republiko Slovenijo, kar 
je več kot polovica. To pomeni, da je policija 
učinkovita in da dobro dela. 
 Kar se tiče azila, mednarodne zaščite, 
je vloženih do konca maja tisoč 515 vloženih 
prošenj za mednarodno zaščito. Največ je 
državljanov držav Alžirije, Maroka, Pakistana in 
Afganistana. V letošnjem letu je bilo rešenih 
tisoč 450 postopkov mednarodne zaščite. Od 
tega je bil priznan status 38 osebam, 
mednarodna zaščita zavrnjena 40 osebam, v 
tisoč 264 primerih je bil postopek ustavljen, v 
108 primerih pa prošnja zavržena. Povprečno 
trajanje postopka za mednarodno zaščito je v 
zadnjih treh letih 49,5 dni. V policiji z različnimi 
ukrepi in pa tudi s taktikami zagotavljamo 
varnost na meji. Tudi v letošnjem rebalansu 
proračuna smo zagotovili sredstva tako za 
policistke in policiste kot za opremo. Na meji 
sodelujemo s posebnimi policijskimi enotami, s 
specialno enoto za nadzor državne meje, z 
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opazovanjem, s policijskim helikopterjem, 
policijskimi droni in tudi z vojaškim dronom 
opazujemo teritorij ob državni meji. S specialno 
enoto policije preiskujemo teren ob državni meji, 
kjer specialci iščejo morebitne tabore, kjer se 
zadržujejo ilegalni migranti. Uprava 
kriminalistične policije se intenzivno ukvarja s 
sprovajalci oziroma s tihotapci ljudi čez državno 
mejo in uspešno preprečuje tudi njihovo 
delovanje ter sodeluje na mednarodni ravni s 
sosednjimi državami in s policijami v regiji in pa 
v okolici države. Policija uspešno sodeluje tudi s 
Slovensko vojsko v mešanih patruljah. To 
sodelovanje je uspešno. 
 V zvezi s 37.a členom Zakona o 
obrambi mi generalna direktorica Policije še ni 
podala predloga, da bi ga bilo treba aktivirati in 
Slovenski vojski dati dodatna pooblastila. Ko bo 
to storila, bom tudi s tem predlogom šel na 
Vlado in pa v Državni zbor, kjer bom prosil 
dvotretjinsko večino tudi za to pooblastilo. 
Večino ukrepov je na Odboru za notranje 
zadeve pa tudi javnosti že predstavila generalna 
direktorica Policije. Moram pa povedati, da je v 
javnem naročilu nabava 40 kilometrov začasnih 
tehničnih ovir panelne ograje, ki jo bomo 
postavili povsod tam, kjer bo policija to tudi 
zahtevala. Prejšnji teden so bile dobavljene 
kamere, ki jih je policija že prevzela in jih bo 
počasi tudi postavila na mesta, kjer ima tudi to 
načrtovano. 
 Slovenska policija sodeluje tudi pri 
varovanju drugih državnih meja. V regiji imamo v 
bilateralnem sodelovanju slovensko policijo v 
Severni Makedoniji, kjer sodeluje tudi z drugimi 
policijami in s severnomakedonsko policijo pri 
varovanju severnomakedonske meje z grško 
mejo. Imamo jih tudi v Republiki Srbiji, kjer 
sodelujejo pri varovanju severnomakedonske 
meje z mejo Republike Srbije. Slovenske 
policiste imamo v Frontexu, v Albaniji in v Grčiji, 
v agenciji, ki varuje zunanje meje Evropske 
unije. Imamo policijskega atašeja v Beogradu in 
Sarajevu, ki nam posredujeta tudi vse 
informacije, ki jih policija pravzaprav potrebuje. 
Načrtujemo pa tudi policijske atašeje v Skopju, 
Zagrebu, Dunaju in Rimu. Razpis je pravzaprav 
že odprt.  
 Kar se tiče Turčije in pa brisanja s 
seznama varnih izvornih držav. Varno izvorno 
državo razglasi vlada na predlog Ministrstva za 
notranje zadeve. Na podlagi zakonodaje je 
ministrstvo dolžno preverjati stanje v državah, ki 
so razglašene kot varne izvorne države. Ker se 
je stanje položaja človekovih pravic v Turčiji 
poslabšalo, Turčija ne izpolnjuje več pogojev za 
uvrstitev na seznam varnih izvornih držav. Na 
seznamu varnih izvornih držav ostajajo Albanija, 
Alžirija – Alžirija je tudi tista država, iz katere 
prihaja največ prosilcev, Bangladeš, Bosna in 
Hercegovina, Črna gora, Egipt, Kosovo, 
Makedonija, Srbija in Tunizija, na novo pa so 
dodane še Gruzija, Nepal in Senegal. Po 
podatkih evropskega azilnega podpornega 
urada imata na seznamu varnih izvornih držav 

Turčijo le še Hrvaška in Bolgarija. Verjamem, 
glede na to, da sta to državi članici, da bosta 
tudi ti dve državi sledili Sloveniji in ostalim 
državam. Umik Turčije s seznama ne pomeni, 
da tja ilegalnih migrantov ne bomo več vračali, 
niti ne pomeni, da prošnja državljana Turčije ne 
more biti zavrnjena v pospešenem postopku. 
Dogovor Evropske unije s Turčijo iz leta 2016 se 
nanaša na sirske begunce v Turčiji in z 
uvrstitvijo Turčije na seznam varnih držav izvora 
nima nobene povezave. Cilj dogovora je namreč 
nadomestiti proces neenakomernih tokov 
emigrantov z urejenim in zakonitim procesom 
preseljevanja.  
 Kar se tiče predloga spremembe 
zakonodaje, Zakona o mednarodni zaščiti, ki ga 
je predlagala ministrica Vesna Györkös Žnidar, 
sem kot minister za notranje zadeve vedno 
žalosten, ko pravzaprav sam vem, kako težko je 
zakonodajo, povezano z notranjimi zadevami, 
zagovarjati v parlamentu in vedno je za to težko 
dobiti tudi večino. Razumem gospo Vesno 
Györkos Žnidar, da je delovala v nekakšnem 
drugačnem okolju, kjer se je soočala država z 8 
tisoč migrantov dnevno v letu 2015 in delno tudi 
v letu 2016. Nenazadnje sem tudi žalosten, ko 
smo sprejeli tukaj nov zakon o kazenskem 
postopku, novelo, ki je spet romala v ustavno 
presojo. Policija potrebuje procesni zakon, 
zakon o kazenskem postopku, in verjamem, da 
bo sodišče o tem čim prej odločilo.  
 Kar se tiče Zakona o mednarodni 
zaščiti je bil obravnavan neposredno po zaprtju 
zahodne balkanske poti marca 2016, ko so 
države zahodno od nas sprejemale svoje 
nacionalne ukrepe kot posledice migrantskega 
vala. Šlo je za rešitev v primeru masovnega 
števila prošenj, takšne situacije v tem trenutku 
ni, ob zavedanju, da gre za kršitev evropskega 
prava. Posledica dejstva, da določba ni bila 
sprejeta, je bilo tudi sprejetje 10.a in 10.b člena 
Zakona o tujcih in je tudi ta sedaj v presoji na 
Ustavnem sodišču. Tako da tukaj imamo kar 
nekaj mehanizmov, s katerimi lahko 
obvladujemo. Je pa res, če bo Ustavno sodišče 
odločilo drugače, bomo ponovno morali tukaj 
iskati drugačne rešitve.  
 Kar se tiče zlorab sistema mednarodne 
zaščite, se dobro zavedamo, da je sistem 
mednarodne zaščite pogosto predmet številnih 
zlorab. Ker azilne sisteme držav članic določa 
skupni evropski azilni pravni red, ki je že več let 
predmet burnih razprav, se Slovenija na 
evropskem nivoju intenzivno prizadeva v smeri 
prenovitve skupnega evropskega pravnega 
reda, ki bo omogočala učinkovito preprečevanje 
zlorab, hitre in učinkovite postopke ter 
posledično učinkovito vračanje tistih, ki 
mednarodne zaščite ne potrebujejo. Tudi sam 
od septembra naprej na svetu ministrov za 
notranje zadeve v razpravi o azilnem pravnem 
redu in o azilnem zakonodajnem paketu vedno 
na to tudi opozarjam. Ker pa sta ključna 
dokumenta uredba o azilnih postopkih in 
dampinška uredba, se je Slovenija ves čas 
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zavzemala za čim prejšnje uredbe, predvsem 
Dublinske uredbe, in v ta namen tudi predlagala 
izvzetje kriznega mehanizma iz te uredbe. Kar 
se tega tiče, sem tukaj pogosto zelo glasen ne 
samo na formalnem delu, tudi na kosilu in v 
neformalnem delu, kajti tukaj bo treba nekaj 
storiti. Tudi zadnjič je bil poskus, da bi te stvari 
poskušali urediti na pobudo Nemčije, vendar žal 
neuspešno. Moramo vedeti, da azilni paket stoji 
že skoraj štiri leta. Nadzor na notranji meji 
Evropskega unije – strinjam se, Avstrija izvaja 
notranjo kontrolo meje. Ta moj protest je slišan, 
bil je slišan tudi v preteklem mandatu, da je 
nesorazmeren in neupravičen, nepotreben, 
vendar to izvajajo poleg Avstrije tudi Nemčija, 
Danska, Švedska in Francija. Tako da ni Avstrija 
edina v območju Evropskega unije, ki izvaja 
notranjo kontrolo. 
 Kar se tiče mešanih patrulj, so oblika 
policijskega sodelovanja med dvema državama, 
med dvema policijama dveh držav. 
Vzpostavljenega imamo že s Hrvaško, po 
potrebi se ga vzpostavi tudi z drugimi državami 
za različne oblike sodelovanja, vzpostavljamo ga 
tudi z Republiko Italijo zaradi povečanja 
tihotapljenja ljudi oziroma zaradi razbijanja 
kriminalnih združb oziroma tihotapcev in pa 
seveda zaradi sekundarnega obvladovanja 
migracij. Pogovori z Republiko Italijo so v teku in 
verjamem, da bo tudi ta oblika sodelovanja dveh 
policij učinkovita oblika in bo ne nazadnje na nek 
način tudi okrepila delovanje dveh policij v 
preprečevanju kaznivih dejanj tihotapljenja ljudi. 
 Od septembra naprej sem že dvakrat 
obiskal Občino Črnomelj, dvakrat Ilirsko Bistrico, 
obiskal sem Občino Kostel in obiskal sem tudi 
Občino Brežice. Občini Brežice, še enkrat 
poudarjam, da ni treba razlagati, kaj so migranti, 
kajti tam so le bili soočeni z ogromnim številom 
migrantov. Pogovarjal sem se z župani, 
občinskimi svetniki, predstavniki in predsedniki 
krajevnih skupnosti, v Ilirski Bistrici tudi s civilno 
iniciativo. Predstavil sem skupaj z generalno 
direktorico in vodstvom Ministrstva za notranje 
zadeve in vodstvom Policije ukrepe Policije, 
seznanjen sem bil tudi s problemom odpadkov. 
Res je, problem odpadkov je velik in ga je tudi 
Vlada s sklepom uredila, tako da mislim, da je to 
čim hitreje steklo in da bodo odpadki odstranjeni 
na stroške občine. Migranti povzročajo tudi 
kazniva dejanja. Jaz sam obžalujem ugrabitev 
občana v Črnomlju. Vesel sem, da se je srečno 
razpletala. Tudi v temu primeru je bila policija 
učinkovita in je skupaj s tujimi varnostnimi organi 
oziroma z varnostnimi organi Republike Italije 
storilce uspešno prejela. Vrnjeni so bili v 
Republiko Slovenijo in pridržani in procesirani 
potem v skladu z zakonodajo in so sedaj tudi 
priprti.  
 Obžalujem tudi ostala kazniva dejanja, 
ki se dogajajo, ne samo na področju migracij, 
tudi ostala kazniva dejanja v Republiki Sloveniji. 
Pravzaprav se nam to dogaja dnevno. Slovenija 
je varna država, vendar 100-odstotne varnosti 
ne moremo zagotoviti, nobena država je tudi ne 

more, to je dejstvo, ki ga tudi vedno poudarjamo, 
vendar govoriti, da se je varnostna situacija v 
Sloveniji drastično poslabšala – v tem trenutku 
tega ni mogoče reči. Pravzaprav nam tudi vse 
države priznavajo to, da smo varna država. Po 
drugi strani pa vemo, da so sodobni varnostni 
izzivi takšni, da se v trenutku lahko stanje v 
državi poslabša. Samo en dogodek lahko 
pripomore k temu, da je varnostna situacija v 
trenutku drugačna in da Slovenija ne bo varna 
država. Vendar moram povedati, da zaenkrat 
policija z medagencijskim sodelovanjem, 
sodelovanjem z drugimi državami ter agencijami, 
tudi z agencijo Interpol in Europol uspešno 
preprečuje in pa pravzaprav kontaktira vse 
grožnje in tveganja, ki jih srečuje pri svojem delu 
ne samo na področju migracij ali pa 
nedovoljenih migracij, tudi na področju 
organiziranega kriminala, protiterorizma in vseh 
teh zadev, ki jih policija obvlada.  
 Kar se tiče ljudi ob meji – res je, ljudje 
imajo različna čustva. Zadnjič sem obiskal ob 
meji gospo, ki pravi, da se ne boji, da je v 
življenju videla že marsikaj, da ilegalnim 
pribežnikom ponudi tudi kozarec vode, tudi 
štrudelj, če je to potrebno. Sem pa slišal tudi 
ljudi, ki jih je bilo strah. Pravzaprav so tukaj to 
čustva, ki jih ima vsak posameznik. Tudi sam 
sem dal usmeritve policiji, da še posebej skrbno 
varujejo zaselke in samotne domačije, da 
komunicirajo s temi ljudmi, ker pravzaprav 
noben v tej državi ne želi, da bi bilo karkoli 
narobe oziroma da bi se nam ponovila kakšna 
hujša, večja stvar, kaznivo dejanje, ki si ga 
pravzaprav ne želimo. Ja, res sem rekel – pa ne 
samo jaz, tudi generalna direktorica policije na 
teh srečanjih z ljudmi – da je treba vrata 
zaklepati. Tudi jaz živim na podeželju na Bledu 
pa zaklepam vrata, odkar se spomnim. Nisem 
edini. Verjamem, da jih večina od vas tudi. 
Ampak ko mi ljudje govorijo, da morajo sedaj 
zaklepati in da je to problem, potem moram na 
to tudi opozoriti. Ampak slišali ste samo to, da je 
treba zaklepati. Jaz sem tudi pozval ljudi, da ko 
vidijo sumljive ljudi, osebe, ko vidijo sumljiva 
vozila tujih registracij na nekih poteh, ki so 
popolnoma nenavadne, in teh vozil prej ni bilo, 
pokličejo na številko 113. To je samozaščitno 
ravnanje.  
 Kar se tiče povodca za psa – jaz 
verjamem, da je marsikaj v teh odpadkih, ki jih 
migranti puščajo. Pa včasih ne samo migranti, 
včasih so odpadki … Bom rekel, tudi Slovenski 
državljani ali prebivalci in prebivalke Slovenije 
smo neodgovorni, so neodgovorni do metanja 
teh odpadkov. Tukaj ne morem podati odgovora, 
kar ga pravzaprav ne poznam. Kar se tiče 
nevladnih organizacij, je policija res podala eno 
prijavo na tožilstvo in tudi s tožilstva dobila 
kvalificiran odgovor in pa seveda potem tudi z 
Vrhovnega sodišča, da ne gre za kaznivo 
dejanje. Še enkrat bom poudaril, da Ministrstvo 
za notranje zadeve sodeluje s številnimi 
nevladnimi organizacijami, da imajo znanje, ki 
ga policija nima in ministrstvo za notranje 
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zadeve tudi ne. Pa vseeno, v kolikor bo šlo za 
nezakonite prakse, tudi nevladnih organizacij, bo 
policija ukrepala. Kar se tiče generalne 
direktorice policije, vas moram razočarati, ona 
dela dobro, ima vso mojo podporo in vso 
podporo te vlade, ki jo je tudi imenovala. 
Pravzaprav me zelo veseli, da sva odlična 
sodelavca in da dobro delava. Sva pa zelo 
odkrita in si tudi oba poveva, da želiva malo 
večjo ambicijo, da je treba kakšne stvari tudi 
urediti, pospešiti, ampak to je pravzaprav 
razmerje, za katerega verjamem, da je med 
ministrom in generalno direktorico policije 
oziroma med vodjem organa v sestavi, ki ga ima 
pravzaprav vsak minister, in to ni nič takega. 
Tako da brez skrbi, ostaja še naprej generalna 
direktorica policije.  
 Na koncu bi vam samo želel še 
povedati, da bomo naredili vse, da Slovenija 
ostane varna država, da je varnost krhka 
dobrina, za katero smo odgovorni mi vsi, da 
bomo naredili vse, da bodo ljudje in prebivalci in 
prebivalke Slovenije ostali varni, da bo policija 
zadovoljna, ustrezno plačana in ustrezno 
opremljena in da bomo prišli z vsemi ukrepi, ki 
jih bo potrebno v tem državnem zboru 
spremeniti, z Ministrstva za notranje zadeve 
oziroma z Vlade tudi k vam. Hvala lepa. Hvala 
lepa za vašo tudi konstruktivno razpravo. Slišali 
smo različna mnenja, poslušal sem jih, nekatera 
tudi slišal. Hvala vam za vse to. Lep dan! 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

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

 Glede na zagotovilo, da boste storili 
vse, kar je mogoče za varnost in za hitrejše in 
učinkovitejše postopke, boste zagotovo danes 
sprejeli zakon, ki je pred vami v prvem branju. 
Kajti sami ste zdajle odlično potrdili vsa 
izhodišča, na katerih je ta zakon utemeljen. 
Povedali ste, da je bilo podeljenih okoli 40 
azilnih potrdil in da so ob tem prišli v Slovenijo 4 
tisoč 803, če sem si prav zapisal, ilegalni 
migranti, ki so bili tukaj prestreženi. To se pravi, 
je en promil, če preračunate po vaši oceni, 
upravičen, vse ostalo je zloraba. Dodatno se to 
potrjuje s tem, da ste povedali, da je bilo tisoč 
515 vloženih prošenj za azil, in še enkrat povem, 
da jih je bilo podeljenih samo nekaj, vse ostalo 
je bilo ali prekinjeno ali drugače zaustavljeno, 
kar je seveda ponovno odraz zlorabe postopka 
za azil. O tem danes govorimo. Gre za to, da se 
te stvari čim hitreje lahko odvijejo, zato da 
stanejo čim manj.  
 Vse, kar se dogaja zdajle v zvezi z 
azilnimi postopki, je v resnici zloraba. Če 
pogledate, kako je v resnici postal oziroma 
nastal mednarodni predpis oziroma zaveza o 
azilnih postopkih, če greste v tisti čas, ko se je to 
sprejemalo s takrat še živim spominom na vojno 
– to je bilo mišljeno, da imaš pravico, da 

zaprosiš za azil v prvi varni državi ali v delu 
države, če je dejansko varen. Kakor greš naprej, 
to ni več pravica do azila. In to se zdaj masovno 
zlorablja. Vse, kar doživlja Evropa zadnje čase, 
je samo še zloraba, v resnici. Zlasti pa to velja 
za Slovenijo, saj ne mejimo na neko divje 
območje, ampak so povsod okoli nas države 
članice Evropske unije. V nobeni seveda ni 
nobenih spopadov, ampak nasprotno, vsem so 
zagotovljene vse pravice in varnost. Zaradi tega 
je vse, kar poslušamo na to temo, eno samo 
sprenevedanje. Če nekdo prepotuje pet, šest, 
sedem varnih držav in potem tukaj vloži prošnjo 
za azil, ker ga slučajno prestrežejo, je to čista 
zloraba azilnega postopka pa čisto nič drugega. 
Samo stvari je treba poimenovati s pravim 
imenom. In zakaj se s tem potem izgublja toliko 
časa, energije in denarja? Zato ker se hoče 
delati nek fin vtis na primer pred enim drugim, po 
drugi strani se pa še vedno ima malo eno oko na 
tistem, čemur se reče potencialni volivci. Samo 
za to v resnici gre. Vseh teh tokov ne poganja 
niti slučajno kakšna vojna ali pa podnebne 
spremembe in podobne bedarije, ki jih 
poslušamo zadnje čase. To poganjajo denar, 
denar, denar, politični pa osebni interesi. Ampak 
predvsem denar. In zaradi tega je treba temu 
narediti konec, kajti vse to vodi v ogrožanje 
varnosti slovenskih državljank in državljanov in 
po drugi strani, kot rečeno, strahovito veliko 
stane.  
 Namesto da bi Vlada, ki pravi, da bo 
storila vse, da se ta val zaustavi, da se zaustavi 
ilegalne migracije, podprla ta zakon, lahko tudi 
spremenila ali pa predlagala svojega zaradi 
mene, naredi ravno nasprotno – da signal, 
enega z Marakešem, zdaj še z umikom Turčije s 
seznama varnih držav, ki predstavlja potem v 
očeh ilegalnih migrantov Slovenijo kot neko 
obljubljeno deželo. In zaradi tega se to tako 
povečuje. Primerjave so zelo zanimive, eno bom 
tvegal po spominu. Kolikor se jaz spomnim, je 
bilo v času največjega migrantskega toka konec 
leta 2015, ko je dnevno grmelo čez Slovenijo 
desettisoče migrantov, vsega skupaj vloženih 
okoli 150 prošenj za azil. Ne me vleči za jezik, 
ampak mislim, da je bila tam nekje številka v 
tistem času. Zdajle ste povedali sami, jih je tisoč 
515, se pravi desetkrat več. To pa je odraz tega, 
kako ob generalno sicer zmanjšanem številu 
ilegalnih migrantov, ki prihajajo po balkanski poti 
– pa se ta tudi stalno povečuje zdaj ponovno – 
postaja Slovenija ciljna država. In seveda, vsi ti 
postopki stanejo, vsi ti postopki izčrpavajo 
policijo in vse druge, ki v teh postopkih 
sodelujejo, in to popolnoma po nepotrebnem. 
Ustrezna sprememba zakonodaje bi bila že 
sama po sebi jasen signal, da tukaj mislimo 
resno, resno z obrambo Slovenije, resno z 
zaščito svojih državljank in državljanov, resno z 
varnostjo vseh.  
 To v ničemer – to posebej poudarjam – 
ne pomeni kakršnekoli kršitve človekovih pravic 
komurkoli. Kdor je dejansko ogrožen, tudi če 
prihaja iz varne izvorne države, lahko kadarkoli 
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zaprosi za azil, če dokaže neko dejansko 
grožnjo bodisi osebni integriteti, varnosti bodisi 
celo svojemu življenju. Vse ostalo pa, še enkrat 
povem, je čista zloraba azilnega sistema. In ne 
razumem Vlade, da daje prednost tujcem, kajti 
nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad 
pravico do varnosti, do blaginje, do vsega, kar 
jamči slovenska ustava slovenskim 
državljankam in državljanom.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati. Vidim, da je še interes. Če 
želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja 
mag. Branko Grims ter predstavnik Vlade, 
prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop 
mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot 
zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato 
predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo.  
 Vsak razpravljavec ima na razpolago 
pet minut. Najprej dobi besedo poslanka Anja 
Bah Žibert. 
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. 
 Minister, povedali ste, in to res večkrat 
ponavljate, da je Slovenija varna država. Jaz 
menim, da je varna država takrat, kadar je varen 
vsak njen del. Dejstvo je, da imamo danes 
področja, ki niso varna. Če bi bila varna, potem 
ne bi bil potreben še vaš dodatni poziv ljudem, 
da se zaklepajo. Tega ne bi bilo treba, ker je 
država varna in bi funkcionirala tako kot do 
takrat. Izpostavili ste tudi posamezne dele, kjer 
je teh ilegalnih migracij največ. Seveda pa ste – 
jaz mislim, da zavestno – izpustili to, da se zdaj 
to pojavlja tudi na področju Novega mesta, 
okolice Novega mesta in da so mestni svetniki, 
se pravi predstavniki lokalnih skupnosti, opozorili 
na to na podlagi poročila, ki ga je podal 
tamkajšnji komandir policije. In so povedali, da 
so zadeve takšne, da je potrebna dodatna 
okrepitev. Ja, res je, naši policisti delajo dobro. 
Ne samo dobro, odlični so! Ampak dejstvo je, da 
jim z ničemer v tej državi ne pomagamo. Ko 
imamo tukaj pred sabo zakon, ki bi lahko 
omogočil njihovo lažje delo in marsikatere 
zadeve potem ne bi bilo treba njim početi 
oziroma bi jih morali delati v manjšem obsegu, 
ker bi se zadeve reševale prej, ne stopimo na 
njihovo stran. Jaz menim, da samo to, da bomo 
govorili o tem, kako dobri so naši policisti, 
enostavno ni dovolj. Morda še to. Očitali ste 
nesprejetje oziroma ustavno presojo ZKP. 
Poglejte, minister, vdirajo ilegalni migranti, zdaj 
naj pa vdira še policija? Ja, tako nekako je to. 
Tako da jaz mislim, da so bile določene rešitve v 
tem zakonu slabe in so nujne za v presojo, kajti 
vsekakor je državljanom potrebno zagotoviti to, 
da je njihova lastnina nedotakljiva. Tudi tiste 
zadeve, ki so problematične in smo jih tudi v 

Slovenski demokratski stranki izpostavili, smo 
povedali, da se da rešiti na drug način.  
 Zdaj bom pa šla tja, kjer je bilo 
izhodišče moje razprave in nisem dobila vašega 
odgovora. Res je, takrat sem ga ponovila, 
mislim, da obe vprašanji trikrat, celo očitali ste 
mi nekateri, da ga ponavljam trikrat, ampak 
vidite, bilo je premalo, kajti nobenega odgovora 
nisem prejela. Zato vas še enkrat sprašujem, 
minister. Naša meja ni zaščitena. Za to niso krivi 
naše državljanke in državljani, posledice pa 
nosijo naše državljanke in državljani – z 
odtujitvami, z vdori, z uničenjem, celo, poglejte, 
enega od prebivalcev so ugrabili in tako naprej. 
Zanima me, kdo bo to plačal in kam naj se 
obrnejo naši državljani. Upam, da mi ne boste 
rekli, da naj zdaj pa svoje premoženje zaščitijo 
oziroma zavarujejo, ker je pa to res posmeh. 
Tukaj imamo predlog zakona, ki bi naredil korak 
naprej, pa ga zavračate, po drugi strani boste pa 
rekli, da naj zdaj poskrbijo sami za vso škodo, ki 
jim jo delajo tisti, ki ilegalno prehajajo v to 
državo. In država pač tega ni sposobna ustaviti. 
To je eno.  
 In drugo, kar me zanima, je informacija 
javnega značaja, in jaz mislim, da morate na njo 
odgovoriti. Koliko nas vse skupaj stanejo 
migracijska tematika, problematika, kakorkoli že, 
z vseh področij? Ne samo, ne vem, delo 
policistov, ne samo azilni postopek, ne samo 
azilanti, ampak celotna zadeva. Finančno 
morajo državljanke in državljani vedeti, koliko 
nas to stane, glede na to, da vam vseskozi 
govorimo, da je zakonodaja, ki jo imamo, 
neučinkovita oziroma ni dovolj učinkovita in da 
se da narediti še več. Vi pač menite, da je 
dovolj, da so zakoni, ki so, ustrezni in da so 
učinkoviti, zato nam prosim povejte te številke. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Žal odgovora ne bo, minister se ni prijavil.  
 Nadaljujemo. Besedo ima poslanec 
Dušan Šiško.  
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Predsedujoči, hvala. 

Spoštovani minister!  
 Sicer se nisem mislil javiti, ker ste pa 
omenili migrantsko krizo leta 2015 v Posavju … 
Vsi vemo, kašna katastrofa je to bila. To so šle 
horde, policija takrat ni bila pripravljena, 
verjamem, vi tudi niste bili minister takrat, ste bili 
v drugi funkciji. Vendar naj vas opozorim vse 
skupaj, da so takrat delali policisti, prostovoljci, 
gasilci, vsi so bili v teh centrih, in to so delali 
brezplačno. Veliko policistov je šlo iz Policije 
takrat zaradi tega, ker je bilo potrebno okoli 
obrežja preganjati, po hribih iskati migrante, in 
dva policista sta celo padla in sta šla v bolniško, 
vendar to nikdar ni prišlo na dan. 
 Nadalje. Zanima me, čeprav sem že 
spraševal, vendar za čuda, minister, imate 
nadministra, na odboru vedno nekdo drug 
odgovarja namesto vas ali generalne direktorice 
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ali pa tistih, ki so prisotni – pa ne bom o tem 
zdaj, bom še kdaj drugič mogoče izkoristil priliko. 
Imate pa, vam lahko povem, nadministra, ki se 
spozna na čisto vse. In zanima me, resno me 
zanima, kakšen odgovor – oziroma mi ga ne 
boste mogli dati, ker se niste prijavili, ali pa vas 
bom izzval, gospod minister Boštjan Poklukar, 
če mi lahko daste odgovor. Kje je tista razlika, ko 
dnevno zapusti Bosno, Kladušo in tiste okoliške 
kraje, preko 300 migrantov, od 15 do 20 jih v 
Sloveniji ulovijo policisti. In jaz verjamem, da 
obvlada takrat policija migrantsko krizo, ne 
verjamem pa, kje je pa teh 270. Kolegica je rekla 
tamle, da je bil eden ne dolgo tega na Loki, 
včeraj, predvčerajšnjem, pa je druga kolegica, ki 
je eno kolegico, kolegico A, izzvala, da predolgo 
govori, čeprav je ona več časa porabila, kot ga 
je pa kolegica A porabila … Toliko o tem. 
 Seznanjen sem tudi, da so nedolgo 
tega Hrvati na meji z Bosno postavili ograjo. Pri 
nas imamo ograjo žičnato, zaraščeno, tudi na 
odboru sem rekel, da če ne drugega, zberite 
tistih 2, 3 tisoč evrov in pošljite ali policiste ali 
komunalne delavce ali cestarje, da tisto 
pošpricajo, da se bo vsaj videlo, kje je ograja. 
Ker to ni ograja samo za migrante, to je tudi 
ograja proti divjadi. In vemo, kako nasprotujejo 
tisti, ki so takrat govorili, eni so bili za to, da se 
postavi, pa so bili takoj drugi kontra temu. Potem 
pa čudežno se je pojavil in žičnata ograja je 
prišla, čeprav ne vemo, iz katerega izvora in po 
kakšni ceni. Tako da to je resnično katastrofa. 
Če pogledamo malo rezultate, številke, v 
obdobju 2018 in leta 2019 se je število migracij 
povečajo v prvih treh mesecih za 148 %. To ni 
mačji kašelj. In tudi ti ljudje, migranti, bom rekel 
jaz, ki se jih ne ulovi, so strah in trepet. Kolegica, 
ki je govorila, da je v Mariboru vse rožnato, naj 
gre za dva, tri dni ob mejo. Jaz vem, sem iz 
Posavja, iz Krškega, v Brežicah, Dobovi smo 
imeli hude hude težave. In mi se zaklepamo celo 
življenje, tako kot ste vi rekli, in verjamem, da se 
vsi zaklepajo. 
 Minister, želim vas opozoriti, da boste 
vi in generalna direktorica lahko slej ko prej 
zamenjani, tisti, ki pa sedijo notri že več kot 20 
let in mogoče samo en, dva stavka popravijo in 
datum popravijo in vam dajo list, tukaj imate 
minister, tole je pa nekaj na novo spet – in vi jim 
slepo, določenim, verjamete. Pa ne samo vi, vsi 
ministri so takšni. Vsekakor moramo na prvem 
mestu zagotavljati nacionalno varnost. 
Verjamem, da se s tem vsi strinjamo. Na kakšen 
način? Mi, opozicijske stranke, bomo opozarjali, 
koalicija bo seveda tudi pritrdila, ker pač imate 
sporazum podpisan, boste pač morali pritisniti 
kontra našim predlogom. Verjemite, mi dostikrat 
podpremo tudi vladne predloge. Nazadnje, 
minister … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. Čas je potekel. 
 Naslednja dobi besedo poslanka mag. 
Bojana Muršič. 
 Izvolite. 

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

predsedujoči, za besedo. 
 Najprej bi v uvodu želela pojasniti eno 
zadevo za magnetogram. V stališču poslanske 
skupine sem povedala, da predloga novele 
zakona, ki ga je predlagala Poslanska skupina 
SDS, poslanke in poslanci Socialnih demokratov 
ne bomo podprli, vendar v nadaljevanju: »Zato 
sklepa, da predlog zakona ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo, ne bomo podprli.« Tukaj je 
ena beseda, ki je odveč, in to je ni. Se pravi, 
predloga sklepa, da je zakon primeren za 
nadaljnjo obravnavo, ne bomo podprli. To je ena 
zadeva. Želim pač pojasniti, da ne bi ob kakšni 
drugi priložnosti prišlo do kakšne napačne 
interpretacije. 
 Danes je bila kar zanimiva razprava, 
moram reči. Govorilo se je o zlorabah azilnega 
postopka in o denarju, ki gre po besedah 
predlagatelja v neprave roke oziroma denarnice. 
Tudi državnozborski parket gre velikokrat na 
račun davkoplačevalcev. Nenehno se zlorabljajo 
neresnice in sovražnosti tako do tujcev kot tudi 
do drugače mislečih in podobno. Zakaj to 
navajam? V eni izmed razprav je bilo omenjeno, 
da nas na avstrijski meji legitimirajo, da je 
potrebno pokazati osebno izkaznico. Jaz mislim 
oziroma vem, da sem tudi v času največjega 
migrantskega vala, ki smo ga imeli leta 2015, 
prečkala mejo z Avstrijo brez dokumenta, 
seveda sem pa osebno imela pri sebi, kajti nikoli 
nisem vedela, kako se bo zadeva izšla. Tudi v 
času, ko je bilo to na vlaku, je bilo sicer prisotnih 
več policistov, ki so šli po vlaku gor in dol, 
pregledali, in v kolikor se jim je kakšen zdel, bom 
rekla, sumljiv, so ga odstranili oziroma 
legitimirali. Tudi zadnji vikend v Šentilju ob 
vstopu v Avstrijo ni bilo potrebno nikomur 
pokazati osebnih dokumentov, tako da ne 
zlorabljati tega prostora za širjenje neresnic, kajti 
to, kar je bilo v eni izmed razprav izpostavljeno – 
ne vem, ali poslanec, ki je to povedal, še ni 
prečkal avstrijske meje, prečka kje drugje, 
vendar ne navajati takšnih besed, kajti to mislim, 
da enostavno ni za to zgodbo. 
 Gospa Anja Bah Žibert, jaz verjamem, 
da boste imeli priložnost na naslednji 
nadaljevalni seji dobiti odgovor s strani ministra, 
kajti nadaljevanje seje odbora za notranje 
zadeve se nam obeta, kajti seja o migracijah je 
bila prekinjena. V enem izmed stališč je bilo tudi 
izpostavljeno, da Francija ni mogla integrirati 
beguncev. Vsaj v ponedeljek je bila objavljena 
ena zelo zelo lepa zgodba dveh, bom rekla, 
mamic, ki sta prišli kot begunki v iskanju 
boljšega življenja in skrbi za svoje otroke v 
Slovenijo. Studio City je to objavil. Kdorkoli je to 
poslušal, mislim, da se lahko zamisli. Je pa res, 
da bo še nekaj časa trajalo, da bosta osvojili 
jezik. Moram reči, da sem se že tudi pogovarjala 
z marsikaterimi, ki so prišli pred pol leta v 
Slovenijo, in da vam povem, že zelo dobro 
obvladajo tudi naš, slovenski, jezik. Tako da se 
jih da integrirati. Ne vem sicer, zakaj v Franciji to 
ne uspeva, v Republiki Sloveniji dobro uspeva. 
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Še posebej pri mladih otrocih, ki prihajajo brez 
spremstva. V preteklem mandatu smo bili priča 
dogodku oziroma enemu od otrok, ki je bil 
nameščen v Mariboru v šolski sistem, vendar je 
bil potem zaradi tega, ker mu niso mogli vsega 
nuditi, premeščen v Postojno. Moram reči, da so 
ga iztrgali iz enega okolja, borili smo se sicer, da 
bi ga obdržali v tem okolju, vendar je prišlo do te 
premestitve. Zdaj v tem trenutku nimam 
informacij, kako se je integriral v novem okolju, 
ampak v okolju v Mariboru je bil odlično 
integriran in je sprejel zadeve in se je dobro 
počutil. Tudi okolica ga je dobro sprejela.  
 Jaz verjamem, da so tudi dobre prakse, 
in se zavedam tudi tega, da so težave, 
absolutno, da je potrebno varovati tako meje. 
Kot sem tudi sama povedala, zahtevamo, da 
država oziroma Vlada Republike Slovenije to 
počne, da zavaruje naše državljanke in 
državljane, vendar je potrebno poudariti, da 
enostavno zadeve niso tako črne, kot se 
vseskozi prikazujejo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Kot zadnji dobi besedo še predlagatelj 
poslanec mag. Branko Grims.  
 Postopkovno, poslanec Ivanuša.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala za besedo.  

 Moram opozoriti govornico pred mano, 
da zavaja. Da govori, da ni kontrole na mejnem 
prehodu Šentilj, to je totalna neresnica. Kontrola 
na meji obstaja, odvisno pa je, ali se je policaj 
odločil, da vas kontrolira, ali ne. Toliko da 
prosim, zaradi javnosti. Hvala lepa. Pa prosim, 
da jo opozorite, ker govori neresnice. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Kolega, to ni bil postopkovni predlog, ampak je 
šlo bolj za nek diskurz. Prosim, da se držite 
pravil.  
 In sedaj poslanec mag. Branko Grims. 
 Izvolite.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala.  

 Minister je izjavil, in to zelo 
vehementno, da naj nelegalne migracije 
zamenja urejen migrantski tok, da je to cilj. To 
mene zelo spominja na tisto besedilo iz 
marakeške veleizdaje, če stvari imenujemo s 
pravim imenom, in naj zato zelo jasno povem: 
Slovenija ne potrebuje nobenega migrantskega 
toka, Slovenija potrebuje urejeno družinsko 
politiko, potrebuje varnost, potrebuje nižje 
davke, zato da bodo najsposobnejši podjetniki, 
mladi ostajali doma in tukaj gradili svojo 
prihodnost. To je popolnoma nasprotna politika 
od tiste, ki jo izvaja sedanja vlada. To Slovenija 
potrebuje. Slovenija je dejansko bila v preteklosti 
varna, žal pa je vsak dan manj varna, in to po 
vaši krivdi. Tukaj se delati naivne ali pa tiščati 
glavo v pesek, je popolnoma neodgovorno. 
Poglejte, ne samo, da samo čakam, kdaj bo kdo 
javno pozval – en tak primer je bil zadnjič sicer 

na televiziji – k temu, da se bodo ljudje 
nelegalno oboroževali, imam podatke, po katerih 
se doli ob južni meji pojavlja zelo velik interes za 
nakupe raznih šarplanincev pa po novem celo 
kavkaških ovčarjev. Tisti, ki veste, kaj je to … 
Verjemite, da je manj nevarno neko nelegalno 
orožje kot tak pes, če ga gospodar ne obvlada. 
In ljudje to delajo iz strahu. Zaradi tega, ker so 
izpostavljeni nevarnosti.  
 Poglejte, zadnjič je bil napad na otroka. 
Narod, ki ni sposoben zaščiti svojih otrok, nima 
prihodnosti. To je vse, kar je o tem treba reči. In 
to je odgovornost vseh vas, tistih, ki imate vlado, 
tistih, ki imate v rokah oblast, tistih, ki jo izvajate. 
In ne se potem skrivati za floskule o sovražnem 
govoru. Ravno včeraj ste izvolili nekoga, ki ima o 
tem zelo veliko povedati. A veste, da pravno 
sovražni govor sploh ni definiran? Sovražni 
govor je floskula, ki se uporablja za to, da se 
poskuša nekaterim zapreti usta – pa čisto nič 
drugega ni to. Formalnopravno sovražni govor 
sploh ni enoznačno definiran in s takimi 
kategorijami se po sodbah Ustavnega sodišča 
sploh ne sme operirati, ko gre za delo uradnih 
organov pa za akte, ki jih sprejema recimo tudi 
Državni zbor. Ste to vedeli? Pojdite brat odločbe 
Ustavnega sodišča. Ker z nedefiniranimi pojmi, 
raztegljivimi pojmi se v takih stvareh, kot so 
občutljivi, zaščita človekovih pravic in pravica do 
svobode izražanja javnega mnenja je človekova 
pravica, ne sme operirati.  
 Potem seveda ne pridemo do dejstev. 
Prej je bilo vprašanje, koliko stanejo v resnici te 
zgodbe z ilegalnimi migranti. Edino leto, ko je 
bilo to transparentno v proračunu Republike 
Slovenije, je bilo 2016. Takrat je bilo za to 
namenjenih 123 milijonov evrov. Od takrat se s 
tem manipulira, ima se tam nek urad pa se 
potem številke od urada daje ven, ki so 
minimalne. Seveda se pa dela neka ogromna 
naročila in izvaja vse mogoče in nemogoče 
ukrepe, ki pa so skriti znotraj postavk 
posameznih ministrstev. Kakšna je številka? 
Mislim, da jo teh 123 milijonov na leto najlepše 
odraža. Mimogrede, ob upoštevanju sorazmerne 
velikosti je tudi približno primerljiva z ostalimi 
državami, ki so izpostavljene migrantskemu toku 
ilegalnih migrantov, ki postajajo njihova ciljna 
država. S tem v zvezi tudi govoriti o integraciji – 
lepo vas prosim. To me spominja na tiste 
zgodbe, ko so se v Veliki Britaniji tako čudili, ja 
kako je lahko tisti, ki so ga imenovali Džihad 
John, naredil to, kar je. On je bil tretja generacija 
v Veliki Britaniji rojenih ljudi iz Pakistana, živel je 
v hiši za 2 milijona funtov, bil je najbolj 
perspektiven, najuglednejši kirurg za otroke. 
Ampak ko je nekdo rekel džihad, je šel in izvajal 
džihad in rezal vratove. On je bi tisti, ki je bil na 
Isisovih spotih, dokler mu niso Američani s 27 
kilometrov ene rakete v glavo poslali.  
 Toliko, gospe in gospodje, o integraciji. 
Radikalni islam se ne integrira. In zaradi tega je 
treba te stvari pogledati realno in zaradi tega je 
treba ukrepati pravočasno, tudi s tem, da se da 
signal, ki je jasen, nedvoumen, in da se 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  218  

dejansko stori vse, da se zniža stroške, naredi 
bolj učinkovite postopke in predvsem zaščiti 
slovenske državljanke in državljane, da se 
zaščiti njihovo varnost in njihovo blaginjo. 
Nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad 
to temeljno pravico vsakega slovenskega 
državljana, vsake slovenske državljanke do 
osebne integritete, do varnosti, do blaginje. 
Najprej Slovenija.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Zaključujem splošno razpravo. O 
predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren 
za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali jutri, 20. 
junija 2019, v okviru glasovanj. S tem 
prekinjam to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 15. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA RESOLUCIJE O NACIONALNEM 
PROGRAMU PREPREČEVANJA IN 
ZATIRANJA KRIMINALITETE ZA OBDOBJE 
2019–2023.  

 Predlog resolucije je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev 
predloga resolucije dajem besedo predstavniku 
Vlade ministru Boštjanu Poklukarju.  
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, spoštovani 

podpredsednik Državnega zbora, za besedo. 
Spoštovane poslanke in poslanci! 
 Dovolite mi, da vam na kratko 
predstavim Predlog resolucije o nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete 
za obdobje 2019–2023. Cilj resolucije je 
omogočiti učinkovito oblikovanje in izvajanje 
politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete 
oziroma zagotavljanje takšnega družbenega 
okolja, ki bo dolgoročno vplivalo na 
zmanjševanje kriminalitete, zagotavljalo varnost, 
bivanje in delo v varnem okolju, ter na podlagi 
predlaganih ukrepov doseči tako družbeno 
stanje, da bi se ljudje počutili varne. Kot članica 
Evropske unije smo se zavezali oziroma 
prispevali k sprejetju številnih podlag za 
zagotavljanje večje varnosti. Naj naštejem nekaj 
teh podlag. Lizbonska pogodba predstavlja 
temelj oziroma pravno podlago za sodelovanje 
držav članic pri preprečevanju in zatiranju 
kriminalitete. Z evropsko agendo za varnost 
komisija vzpostavlja strategijo za odzivanje 
Evropske unije na grožnje varnosti v Evropski 
uniji za obdobje 2015–2020. Agenda opredeljuje 
tri problemska področja za ukrepanje Evropske 
unije. Prvič, terorizem in radikalizacija, drugič, 
organizirani kriminal, tretjič, kibernetska 
kriminaliteta. Namen agende je obravnavati te 
grožnje z obsežnejšo in učinkovitejšo izmenjavo 
informacij med organi kazenskega pregona in 
boljšim operativnim sodelovanjem med državami 
članicami, Agencijo Evropske unije in sektorjem 
IT ter boljše usposabljanje in povečano 

sofinanciranje za varnost na ravni Evropske 
unije.  
 Za prebivalce Republike Slovenije je 
seveda pomembno, kaj in kako na področju 
varnosti delamo doma in kako se pristojni organi 
in ministrstva odzivajo na nove varnostne 
probleme doma in v tuji. Vlada Republike 
Slovenije je že sprejela nekatere strateške 
dokumente, s katerimi se je odzvala na dogodke 
in okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost in 
tudi na posameznikovo dojemanje varnosti. 
Eden od teh dokumentov je tudi resolucija o 
nacionalnem programu preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023. 
Primarni namen sprejetja vseh strateških 
dokumentov je skrb za ohranjanje varnosti in 
varnostne kulture v družbi ter spodbujanje 
zavedanja, kako pomemben segment je varnost 
pri ohranjanju svobode, ki mora temeljiti na 
demokratičnih principih in uravnoteženem 
delovanju vseh, ki morejo in morajo kakorkoli 
vplivati na te dejavnike. To sta tudi osnovni 
razlog in namen te resolucije, ki kontinuirano 
nadaljuje prizadevanje za ohranjanje že 
sprejetih zavez in standardov na področju 
varnostne politike ter vsebinsko nagrajuje 
dosedanjo Resolucijo o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2012–2016.  
 Za pripravo resolucije o nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete 
je bila ustanovljena medresorska delovna 
skupina s predstavniki ključnih ministrstev. V njej 
je sodeloval predstavnik Fakultete za varnostne 
vede, vključeni so bili predstavniki Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije, Urada Vlade 
za varovanje tajnih podatkov, Komisije za 
preprečevanje korupcije, Urada za 
preprečevanje pranja denarja in Vrhovnega 
državnega tožilstva. Za vsako vsebinsko 
področje resolucije preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete so bili izdelani opisi problemov in 
vzrokov, rešitev in ciljev, opredeljene so bile 
strategije oziroma programi za doseganje ciljev, 
ključne dejavnosti oziroma ukrepi, nosilci in 
sodelujoči pri izvajanju nalog, rok izvedbe in 
pokazatelji za merjenje uspešnosti. Pri pripravi 
resolucije so upoštevani različni strateški 
dokumenti in programi dela, povezani s 
področjem preprečevanja kriminalitete, ter tudi 
mednarodni akti in dokumenti. Poseben pomen 
je dan preventivnim aktivnostim na vseh 
področjih.  
 Spoštovani poslanci in spoštovane 
poslanke, pred vami je resolucija, ki je konkretna 
in odgovarja na trenutne sodobne varnostne 
izzive. Kot predlagatelj menim, da so 
predstavljene rešitve v resoluciji o nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete 
2019–2023 ustrezne, in predlagam, da Državni 
zbor resolucijo tudi sprejeme. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Predlog resolucije je kot matično 
delovno telo obravnaval Odbor za notranje 
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zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za 
predstavitev poročila odbora dajem besedo 
podpredsedniku Predragu Bakoviću.  
 Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoči, 

hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! 
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je na 8. seji 
30. 5. 2019 kot matično delovno telo obravnaval 
Predlog resolucije o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023, ki ga je Državnemu zboru v 
obravnavo predložila Vlada. V poslovniškem 
roku so amandmaje vložile poslanske skupine 
LMŠ, SD, SMC, Desus in SAB.  
 Državna sekretarka MNZ je podala 
dopolnilno obrazložitev in dejala, da predlog 
resolucije spada med strateške dokumente in 
odgovarja na varnostne izzive in grožnje, ki so 
zadnje desetletje nepredvidljivi in lahko imajo 
širše posledice za posameznika in državo. 
Dejala je, da predlog resolucije vsebinsko sledi 
predlogu resolucije o strategiji nacionalne 
varnosti in tako podaja strateške usmeritve za 
delovanje posameznih resorjev na področju 
preprečevanja kriminalitete. Primarni namen 
sprejetja je tako skrb za ohranjanje varnosti in 
zagotavljanje družbenega okolja, ki bo 
omogočilo bivanje, delo in razvoj posameznika. 
V pripravo predloga resolucije so bila med 
drugim vključena vsa ključna ministrstva, 
strokovna in zainteresirana javnost, nevladne 
organizacije, Komisija za preprečevanje 
korupcije, Vrhovno državno tožilstvo in tako 
naprej. Za vsako posamezno vsebinsko 
področje so bili izdelani opisi problemov, 
vzrokov, rešitev in ciljev, opredeljeni so programi 
strategije, roki izvedbe, ukrepi in nosilci za 
izvajanje nalog. Omenila je tudi ustanovitev 
medresorske delovne skupine, ki bo koordinirala 
in nadzirala aktivnosti v zvezi s predlogom 
resolucije. Finančna sredstva, potrebna za 
izvajanje predloga resolucije, so ocenjena na 8,3 
milijona evrov, dejala pa je, da so na določenih 
področjih na voljo tudi evropska sredstva. 
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe je v predstavitvi pisnega mnenja 
povedala, da je preambula predloga resolucije 
nepopolna, saj je treba navesti ustrezno 
zakonsko podlago. Sklicevanja na različne vrste 
dokumentov ne vsebujejo podatkov o njihovi 
objavi oziroma dostopnosti. Z vidika jasnosti bi 
bilo treba zagotoviti, da se kratice in tehnični 
izrazi – nekateri so navedeni celo v tujem jeziku 
– ustrezno pojasnijo oziroma prevedejo. Vloženi 
amandmaji in predlogi za amandmaje odbora 
omenjene pomisleke delno ustrezno tudi 
naslavljajo.  
 Po razpravi in odgovorih državne 
sekretarke je odbor sprejel amandmaja 
poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, Desus in 
SAB na podlagi pisnega predloga amandmaja, 
za amandmaje odbora pa je sprejel svoje 
amandmaje, in sicer k rubriki gospodarska 

kriminaliteta in korupcija v uvodu, k rubriki 
ogroženost Republike Slovenije zaradi hudih in 
organiziranih oblik kriminalitete v uvodu in k 
poglavju 2, Cilji resolucije.  
 Po razpravi je odbor v skladu s 171. in 
128. členom Poslovnika Državnega zbora 
glasoval o vseh delih predloga resolucije skupaj 
in jih z 9 glasovi za in 0 proti sprejel. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska 
skupina Liste Marjana Šarca in poslanec Jože 
Lenart. 
 Izvolite.  
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Spoštovani minister! 
 Preprečevanje in zatiranje kriminalitete 
prinaša naciji v prvi vrsti varnost in svobodo in 
neodvisnost v širšem smislu. Slovenija spada 
med varnejše države, kar pa je relativno. 
Vprašanje je, koliko se zavedamo obsežnosti 
gospodarskega kriminala, bega kapitala, 
izmikanja plačevanja davkov tudi ob prisotnosti 
multinacionalk. Vlada Republike Slovenije s 
predlagano resolucijo prepoznava grožnje in 
kriminalitete, ki so posledica politične 
nestabilnosti, negotovosti Zahodnega Balkana, 
kar je botrovalo porastu organiziranega 
kriminala na področju trgovanja z orožjem, 
mamili oziroma psihoaktivnimi snovmi, tobakom, 
belim blagom. Porast trgovine z belim blagom je 
neposredno povezana z odprtjem tako 
imenovane balkanske migrantske poti, preko 
katere organizirane kriminalne družbe tihotapijo 
ilegalne migrante v druge države članice 
Evropske unije. Med temi določeni posamezniki 
predstavljajo neposredno teoretično grožnjo, 
grožnjo nasilnega ekstremizma in radikalizacije. 
 Predlagatelj v poglavju v resoluciji 
izpostavlja oblike kriminalitete, ki jih omogoča 
razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Z digitalizacijo evropske družbe so se pojavile 
nove oblike groženj, tako imenovane 
kibernetske grožnje, in oblike spletnega 
kriminala. Pristojni nacionalni in mednarodni 
uradi so prepoznali prevladujoče oblike 
spletnega kriminala na področju bančnih in 
finančnih storitev, na področju sodelovanja 
kritične infrastrukture, na področju trgovanja z 
osebnimi podatki za namene izsiljevanja 
posameznikov ali poslovnih subjektov. Za 
preprečevanje in omejevanje tovrstnih groženj 
so bili na nacionalni in mednarodni ravni 
ustanovljeni uradi, ki beležijo kibernetske 
napade in ozaveščajo družbo o pomembnosti 
spletne varnosti. Pomembno vlogo pri 
zagotavljanju splošne in individualne varnosti ter 
preprečevanju porasta kriminalnih dejanj v 
prihodnosti imajo vzgojni in izobraževalni zavodi 
in institucije. Pri oblikovanju preventivnih 
ukrepov je treba upoštevati širše družbene, 
kulturne, ekonomske, pravne in politične 
dejavnike posamezne družbe.  
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 Predlagatelj v resoluciji izpostavlja 
nujnost izvajanja obstoječih in sprejemanja 
novih ukrepov na področju kršenja človekovih 
pravic in izpostavlja nujnost zbiranja vseh oblik 
verbalnega in fizičnega nasilja nad otroki, 
ženskami, nasilja v družini, medgeneracijskega 
in medvrstniškega nasilja, nasilja na javnih 
prireditvah. Republika Slovenija je tako na 
zakonodajnem področju sprejela Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini in Akcijski načrt 
za preprečevanje nasilja v družini 2010–2011. 
Pristojno ministrstvo pa pripravlja nov strateški 
dokument, nacionalni program za preprečevanje 
nasilja v družini in nasilja nad ženskami za 
obdobje 2018–2024. Pomemben ukrep 
predstavlja tudi vključitev ozaveščanja o 
predmetni problematiki v primarne stopnje 
izobraževalnega procesa.  
 Na področju gospodarstva in 
mednarodnega gospodarskega sodelovanja 
predlagatelj opozarja, da je administrativna 
razbremenitev in poenostavljanje postopkov 
ustanavljanja poslovnih subjektov in s tem 
zagotavljanje pravic svobodne gospodarske 
pobude posledično vplivalo tudi na zlorabe 
postopkov in ustanavljanje slamnatih podjetij, 
podjetij, ki poslujejo zgolj preko nabiralnika. 
Predvsem pa je poenostavitev zakonodaje 
posledično vplivala na kršenje delavskih pravic. 
Problemi nezakonitega bega kapitala in 
izmikanja plačilu davkov na različnih področjih in 
oblikah se merijo v milijardah, v svetovnem 
merilu, seveda. Na tem področju bo treba 
narediti več tudi v vlogi slovenskih poslancev v 
evropskih institucijah. Tudi tako bomo 
pripomogli, da se manj razvite države hitreje 
približujejo povprečju razvitosti. Tu zagotovo 
lahko pridobi tudi Slovenija. Predlagatelj rešitve 
vidi v hitrem odzivu na kršitve, ki je odvisen od 
prožnosti zakonodaje na eni strani, in v 
zadostnem številu strokovnega kadra ter odziva 
pristojnih uradov, ki bi ustrezno in zelo hitro 
sankcionirali kršitelje, na drugi strani. 
Predlagatelj opozarja na številne zlorabe 
zakonodaje na področju javnega naročanja, ki 
se pojavljajo pri izvedbi naročil večjih 
infrastrukturnih projektov državnega pomena. V 
resoluciji predstavljajo rešitev oblikovanje 
interdisciplinarne strokovne skupine, ki bi 
pregledala področno zakonodajo in pripravila 
sistemske rešitve ter dosledno upoštevala, da so 
zelena javna naročila obvezna.  
 Poslanska skupina Liste Marjana Šarca 
meni, da je Vlada pripravila medresorski 
strateški dokument, ki na vsebinski in 
metodološki ravni sledi smernicam 
prepoznavanja in preprečevanja sodobnih oblik 
kriminalitet na nacionalni in mednarodni ravni. 
Kot takega ga bomo v poslanski skupini tudi 
podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil poslanec Predrag 
Baković. 

 Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Še enkrat hvala 

za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! 
 Smo del globalnega sveta in se tako 
kot drugje po svetu tudi v Sloveniji soočamo z 
različnimi nasilnimi in drugimi oblikami kaznivih 
ravnanj. Ne le s klasičnimi kaznivimi ravnanji, 
temveč tudi z novimi oblikami, ki so se razvile 
skupaj z globalnim družbenim napredkom in z 
razvojem informacijske tehnologije. Seveda so 
za nas izjemno pomembna in problematična 
predvsem tista kazniva ravnanja, ki gredo preko 
slovenskih meja in so povezana s preprodajo 
ljudi, orožja, drog in z gospodarskim kriminalom. 
Po begunskem valu iz leta 2015, po številnih 
terorističnih napadih po Evropi, po vračanju 
borcev iz Sirije oziroma Islamske države se je 
treba pravočasno ustrezno pripraviti tudi na 
morebitne poskuse radikalizacij, ekstremnega 
nasilja in terorizma, ki se lahko zgodi tudi pri nas 
ali nekje v naši bližini. Gre zgolj za to, da smo 
pripravljeni na morebitna takšna dejanja, in ne 
gre tukaj za neko strašenje prebivalstva. 
 Besedilo Predloga resolucije o 
nacionalnem programu preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 je 
torej odziv na pretekla dejanja ter priprava 
ukrepov za potreben odziv države in vseh njenih 
resursov, da se različne oblike nasilja in kaznivih 
ravnanj prepreči oziroma zatre. Tako kot vsi 
doslej sprejeti strateški dokumenti je tudi ta 
resolucija namenjena skrbi za ohranjanje 
varnosti in varnostne kulture v družbi ter 
spodbujanju zavedanja, kako pomemben 
segment je varnost pri ohranjanju svobode, ki 
mora temeljiti na demokratičnih principih in 
uravnoteženem delovanju vseh, ki morejo in 
morajo kakorkoli vplivati na te dejavnike. Gre 
torej za neko kontinuirano nadaljevanje 
prizadevanja za ohranjanje že sprejetih zavez in 
standardov varnostne politike. Varnost ni 
samoumevna, zanjo si moramo prizadevati na 
vsakem koraku. Slovenija velja za varno in mirno 
državo. Visoka varnostna ocena države 
pomembno vpliva na njen gospodarski razvoj in 
tudi razvoj posameznika. Družba je uspešna in 
razvojno visoko motivirana, zato ne smemo 
dovoliti, da se parcialni interesi posameznika ali 
posameznih skupin sprevržejo v destabilizacijo 
varnostnega sistema Slovenije, kar posledično 
pomeni, da izgubljamo tudi na drugih področjih, 
ki državo delajo uspešno.  
 Tako kot je bilo izpostavljeno na 
odboru, Socialni demokrati podpiramo to, da je 
področje varnosti v lokalni skupnosti na prvem 
mestu. Občanke in občani varnost v domačem 
kraju postavljamo na prvo mesto. Biti varen 
doma pomeni visoko bivalno kakovost. 
Spopadanje z različnimi vrstami nasilja, kot je 
medvrstniško nasilje, nasilje nad ženskami, nad 
starejšimi, nasilje nad otroki, nasilje na 
svetovnem spletu, je vsekakor še kako 
problematično in zato zelo pomembno. Taka 
dejanja je potrebno čim prej odkriti in jih z 
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ustreznimi ukrepi preprečevati. Izpostavil bi tudi 
skrb za varovanje okolja in zdravja ljudi in s tem 
povezano odkrivanje okoljske kriminalitete, ki 
postaja sestavni del današnjega sveta. 
 Socialni demokrati podpiramo 
predlagano in na odboru dopolnjeno resolucijo, 
ki bo z resursi uspešno in učinkovito izvajala 
politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete, 
ob tem pa zagotavljala takšno družbeno okolje, 
ki ne bo le zmanjševalo kriminalitete in 
zagotavljalo varnosti na vseh področjih 
delovanja, temveč bo pripomoglo tudi k temu, da 
Slovenija ostane varna in mirna država. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavila poslanka Janja 
Sluga. 
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Varnost je eden 

izmed temeljnih pogojev za delovanje in razvoj 
naše družbe in naše države. Prepričani smo, da 
se učinkovitost države odraža tudi in predvsem v 
stopnji varnosti, ki jo ta s svojim 
nacionalnovarnostnim sistemom zagotavlja 
državljankam in državljanom. Slovenija z vsemi 
svojimi ukrepi zagotavlja visoko stopnjo varnosti. 
V vse bolj dinamičnem in kompleksnem 
varnostnem okolju moramo ohraniti položaj 
Slovenije kot ene izmed najbolj varnih držav na 
svetu. Dejstvo, da Slovenija spada med deset 
najvarnejših držav na svetu, dokazuje, da vsi 
subjekti nacionalnovarnostnega sistema 
Republike Slovenije zagotavljajo visoko stopnjo 
varnosti, hkrati pa se moramo zavedati tudi 
pomanjkljivosti, težav in izzivov, s katerimi se 
soočajo naši državni organi. 
 Zavzemamo se za učinkovit in 
pravočasen odziv na različne varnostne grožnje, 
med drugim tudi na področju kriminalitete, kar 
zahteva krepitev lastnih, človeških in 
infrastrukturnih zmogljivosti ter celovit pristop in 
sodelovanje vseh deležnikov v družbi. Kljub 
visoki stopnji varnosti Slovenijo ogrožajo različne 
oblike kriminalitete, ki povzročajo škodo žrtvam 
in družbi kot celoti. Statistični podatki kažejo, da 
je bilo med letoma 2013 in 2018 storjenih več 
kot 440 tisoč kaznivih dejanj, v povprečju 74 
tisoč kaznivih dejanj na leto. Finančno 
ovrednotena škoda, ki jo v državi povzroča 
gospodarska kriminaliteta, je velika, saj je v 
zadnjih petih letih znašala skupno 3,3 milijarde 
evrov in je obsegala 89 % vse zaznane 
materialne škode, ki jo je Sloveniji povzročila 
kriminaliteta.  
 V bližnji preteklosti so številni tovrstni 
varnostno problematični dogodki vplivali na to, 
da so se še države Evropske unije začele vse 
bolj intenzivno ukvarjati z varnostnimi vprašanji 
ter se na tovrstna kriminalna in druga za državo 
in državljane nevarna dejanja tudi ustrezno 
odzivati in primerno ukrepati. Eden od ukrepov 
Republike Slovenije je priprava predlagane 

resolucije o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje od 2019 do 2023, ki predvideva 
delovanje na več področjih. Med drugim na 
področju hudih in organiziranih oblik 
kriminalitete, gospodarskega kriminala in 
korupcije, sovražnega govora, varnosti v lokalnih 
skupnostih, ogrožanja javnega zdravja, 
informacijske varnosti ter na področju 
radikalizacije ekstremnega nasilja in terorizma. V 
naši regiji sta skrb vzbujajoča zlasti versko 
podprt terorizem in nasilni ekstremizem. 
Terorizem Slovenije trenutno ne ogroža 
neposredno, ni pa mogoče izključiti morebitnih 
terorističnih aktivnosti, predvsem na tuja 
predstavništva pri nas. Zato je nujno terorizem 
obravnavati celovito, načrtno in sistemsko 
urejeno.  
 V okviru tega podpiramo pripravo in 
sprejetje prve nacionalne strategije za 
preprečevanje terorizma, poleg tega pa tudi 
okrepljeno operativno sodelovanje slovenskih 
protiterorističnih enot z enotami držav Evropske 
unije in Zahodnega Balkana ter s predstavniki 
Evropske in mednarodne policijske agencije 
Europol in Interpol.  
 Na področju javnega spodbujanja 
sovraštva in nestrpnosti ter sovražnega govora 
pa upamo, da bo čim prej prišlo do sprejetja 
akcijskega načrta, ki bo celovito urejal 
problematiko omejevanja sovražnega govora na 
sistemski ravni. V okviru tega si bomo 
prizadevali za ničelno toleranco do vsakršne 
nestrpne, ksenofobne in diskriminatorne javne 
retorike in sovražnega govora predvsem in tudi s 
strani politike oziroma politikov. Menimo, da je v 
okviru resolucije potrebno posebno pozornost 
nameniti poglavju preventivnih aktivnosti na 
področju kriminalitete, ki morda niso takoj vidne, 
imajo pa dolgoročne pozitivne učinke. 
Kriminalna prevencija sicer obsega 
zagotavljanje kakovosti življenja, socialne in 
zdravstvene varnosti in izobraževalnega sistema 
ter zaščito in pomoč tveganim skupinam in 
programe vključevanja marginalnih družbenih 
skupin v družbo. 
 Da pa bi bili pri tem še bolj uspešni, 
smo prepričani, da bi bilo treba preventivne 
aktivnost vključiti v najrazličnejše družbene 
dejavnike, od lokalne do državne ravni, 
zasebnega sektorja in civilne družbe. 
Verjamemo, da bomo s pripravljeno resolucijo 
na podlagi predlaganih ukrepov, ki so zapisani v 
njej, odpravili prepoznane aktivnosti na tem 
področju ter dosegli takšno družbeno stanje, ki 
bo dolgoročno vplivalo na zmanjšanje 
kriminalitete ter zagotavljalo varnost in bivanje v 
okolju, v katerem se bodo naše državljanke in 
državljani počutili varne. Zato bomo predlog 
resolucije v Poslanski skupini SMC soglasno 
podprli. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  
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 Stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila 
poslanka Iva Dimic.  
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani podpredsednik 

Državnega zbora, kolegice in kolegi! 
 Programski akt je praktično resolucija. 
Ko govorimo o resoluciji, mislim, da je prav, da 
se tudi bolj s poljudno besedo pove, da je to nek 
dogovor, neka zaveza, ki pa dejansko – ta, ki jo 
imamo danes pred sabo – ne vsebuje pravno 
zavezujočih norm. Zato je, kljub temu da se po 
podatkih zmanjšujejo kriminalna dejanja v 
Sloveniji, treba kriminal dosledno zatirati. V Novi 
Sloveniji resolucije ne bomo podprli, zato ker v 
določenih delih ne zajema ravno nekih 
zavezujočih norm, ki bi vendarle izkoreninile tisti 
kriminal, ki je dejansko najbolj nakopal ali najbolj 
prizadel Slovence, in to je gospodarski kriminal. 
Bankirji in vsi tisti, ki so kopali bančno luknjo, še 
danes ne sedijo za zapahi in ne odgovarjajo. 
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega 
izvora se praktično v Sloveniji ne more izvajati in 
se ne izvaja. In se mi zdi, da je sprejemanje 
resolucije, kjer ni nekih zavezujočih dejanj, zgolj 
neka mrtva črka na papirju. Nastrada mali 
človek, ki je izgubil službo, in potem mora še 
krpati bančno luknjo in vse tiste lumpe, ki so 
dejansko okradli državo.  
 Sama tudi ne morem podpreti 
resolucije, ker je bil dejansko v poglavju 6.2.4.9, 
to je Strategija/program – priprava nove 
resolucije o nacionalnem programu za 
preprečevanje nasilja v družini in nasilja nad 
ženskami, napisan rok za izvedbo 31. junij 2019. 
Kakor jaz vem, ima junij samo 30 dni, kajne? In 
to je tik pred zdajci. Mi v Sloveniji imamo nasilja 
nad ženskami in nasilja v družini preveč, in da 
se tako neodgovorno zapiše to v resolucijo, 
mislim, da kaže na to, kako resen je ta akt. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bo predstavila poslanka Maša 
Kociper.  
 Izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovane 

poslanke, spoštovani poslanci! 
 Glede na precej nepredvidljive 
varnostne razmere po Evropi in po svetu je 
resolucija o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete 
temeljnega pomena za ohranjanje varnosti v 
naši državi. Gre za strateški dokument, ki daje 
usmeritve za delovanje posameznih organov na 
tem področju. Poglavitni namen dokumenta, ki je 
danes pred nami, je seveda oblikovanje politike, 
ki bo omogočala učinkovito preprečevanje in 
zatiranje kriminalitete. Pri tem so zelo 
pomembne zlasti preventivne aktivnosti. 
Slovenija velja za eno izmed bolj varnih držav in 
prizadevati si moramo, da takšna tudi ostane. 
Zato je pomembno, da smo kot država aktivni pri 

postavljanju dolgoročnih ciljev na tem področju 
in na področju širše od tega. 
 Seveda pa moramo biti poleg tega 
sposobni zastavljene cilje udejanjiti tudi v praksi. 
Resolucija je razdeljena na devet poglavij 
oziroma področij, znotraj katerih je oblikovanih 
45 posameznih strategij. Velik vpliv na varnost 
ima sam socialni položaj državljank in 
državljanov. Preventiva in ustrezni status na 
področju socialnega in tudi zdravstvenega 
varstva je za državo izrednega pomena pri 
odpravljanju ključnih vzrokov za nastanek in 
razvoj kriminalitete. Zato si bomo v stranki SAB 
tako kot do sedaj še naprej prizadevali za 
ureditev položaja najšibkejših skupin, zlasti 
upokojencev, pa tudi reševanja problemov na 
področju zdravstva. Pri preventivnih aktivnostih 
za zagotavljanje varnosti je pomembno 
predvsem sodelovanje. Zavedamo se, da je 
treba partnersko sodelovanje okrepiti že na ravni 
lokalnih skupnosti, zato podpiramo v resoluciji 
navedene ukrepe, ki predvidevajo ugotavljanje 
problemov in iskanje rešitev, posebej pa 
pozdravljamo rešitve v smeri večje vidnosti in 
sodelovanja policistov znotraj posameznih 
lokalnih skupnosti. 
 Vsekakor bo treba okrepiti tudi pristop 
pri preprečevanju in pregonu sovražnega 
govora. O tem v naši stranki velikokrat govorimo. 
Že zgodovina nas je naučila, da ima lahko javno 
spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti do 
posameznikov in posameznih skupin 
katastrofalne posledice. Kot vedno znova 
poudarim, sovražni govor vse bolj prodira v vse 
pore naše družbe, in kot je znano, je bila pred 
vsakim nasiljem najprej sovražna beseda. Temu 
se moramo tudi kot država odločno zoperstaviti.  
 V resoluciji so predstavljene nekatere 
dejavnosti za zmanjšanje javnega spodbujanja 
sovraštva, izpostavljeno pa je tudi preučevanje 
predpisov na področju odkrivanja in pregona z 
namenom priprave morebitno spremenjenih 
zakonskih določb. Zlasti se mora na tem 
področju okrepiti dejavnost organov pregona, še 
posebej pa mora svojo dosedanjo prakso 
spremeniti državno tožilstvo. Želimo si tudi, da bi 
bili organi pregona bolj učinkoviti pri pregonu 
gospodarskega in finančnega kriminala. Ne 
nazadnje ima to znaten vpliv tudi na zaupanje 
prebivalstva, slovensko pravosodje in organe 
pregona ter posledično tudi na zaupanje v samo 
pravno državo. V naši poslanski skupini nadalje 
pozdravljamo tudi ustanovitev medresorske 
delovne skupine, ki bo skrbela za koordinacijo in 
nadzorovala izvajanje resolucije. Ko takole 
prebiramo tole resolucijo, vse zveni lepo in prav, 
ampak kot rečeno, važni bodo konkretni ukrepi, 
in upamo, da bo skupina imela konkretne, 
praktične učinke prav pri tem. Poudarim naj še, 
da nas veseli dejstvo, da so po navedbah 
ministrstva pri pripravi resolucije sodelovali vsi 
odgovorni resorji, saj so tako vsi elementi 
zagotavljanja varnosti lepo vključeni. 
 V poslanski skupini bomo Predlog 
resolucije o nacionalnem programu 
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preprečevanja in zatiranja kriminalitete soglasno 
podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

gospod podpredsednik Državnega zbora, gospe 
poslanke, gospodje poslanci!  
 Značaj resolucije kot javne izjave o 
pomembnem družbenem vprašanju se izkazuje 
v dveh temeljnih smotrih. Prvi predstavlja 
učinkovito oblikovanje politik preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete, drugi pa njihovo uspešno 
izvajanje. Posledica vseh dejavnosti naj bi bilo 
družbeno okolje, ki bo dolgoročno vplivalo na 
zmanjšanje kriminalitete, poenostavljeno 
povedano, Slovenija naj postane prostor, v 
katerem se vsake sorte kriminalci ne bodo 
počutili varno in brezskrbno. Nacionalni program 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete 
sprejemamo za obdobje 2019–2023. Dokument 
ni nekaj izvirnega, podobne, z natančno 
analiziranim obstoječim stanjem in predlogi 
ukrepov za naprej smo že videli. Tudi tokrat ni 
drugače. Izvajanje nalog in doseganje ciljev iz 
resolucije bo odločilno odvisno od zagotavljanja 
treh vrst virov, kadrovskih, materialno-tehničnih 
in finančnih.  
 Morebitni uspehi bodo rezultat 
pozornosti, ki jo država namenja temu področju, 
in to je bistveno – pozornost, ki jo država 
namenja temu področju. Za proračunsko leto 
2019 je za temeljno kriminalistično dejavnost 
namenjenih 7,5 milijona evrov, v letu 2018 je bilo 
namenjenih 9,8 milijona, leta 2017 pa je bilo 
realiziranih 8,5 milijona evrov. Finančni vložek 
države v kriminalistično dejavnost se torej 
objektivno zmanjšuje, in ne le to, odhodkovna 
postavka v rebalansu 2019 je ena od zelo 
redkih, ki so nižje glede na realizacijo v letu 
poprej. Podobno nazoren je podatek o pokritosti 
sistemizacije delovnih mest v Policiji za leto 
2019. Število zasedenih delovnih mest je od 
dovoljenega števila zaposlitev nižje za tisoč 205. 
Drugače povedano, toliko policistov primanjkuje. 
Če torej resolucijo in njene cilje ocenjujemo z 
zornega kota trenutno razpoložljivih človeških in 
finančnih virov, potem je na dlani, da ne bo 
uresničena. Področja preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete so razdeljena na devet področij, od 
varnosti v lokalnih skupnostih pa do 
organiziranih oblik kriminalitete. 
 Prepričljiv dokaz o tem, kako se 
slovenska država spoprijema s kriminalci na 
svojem ozemlju, dajejo podatki Policije o številu 
obravnavanih kaznivih dejanj. Leta 2013 jih je 
bilo 93 tisoč 800, leta 2017 pa 58 tisoč in še 
nekaj. Izrazito zmanjšanje števila obravnavanih 
kaznivih dejanj je zaznati v letu 2015 kot 
posledico množičnega angažiranja policistov in 
kriminalistov pri razreševanju migrantske krize. 

Preiskanost kaznivih dejanj se je gibala od 47 do 
52 %, delež preiskanih kaznivih dejanj in delež 
kaznivih dejanj, ki jih je Policija odkrila z lastno 
dejavnostjo, pa sta se do leta 2015 povečevala, 
potem pa kljub zmanjšanju obsega obravnavane 
kriminalitete ponovno upadla. Med ključnimi 
prioritetami, ki jih Policija izpostavlja pri svojem 
delu, je bančna kriminaliteta, posebno skrb pa 
namenja odkrivanju in preiskovanju kaznivih 
dejanj s področja korupcije in gospodarske 
kriminalitete. Pri tem je tako silovito uspešna, da 
je leta 2013 obravnavala 16 tisoč 300 tovrstnih 
kaznivih dejanj, leta 2017 pa 8 tisoč 900, kar je 
za 46 % manj. Najbolj se posveča kaznivim 
dejanjem v škodo bank, iz predloženega gradiva 
pa ni zaznati, da bi se kaj posebej posvečala 
kaznivim dejanjem, s katerimi so banke 
povzročile škodo državi in državljanom.  
 Gospe in gospodje, besedilo resolucije 
je v precejšnjem neskladju z opisano 
stvarnostjo, čeprav je napisano dobronamerno 
in se lepo sliši. Poslanci Poslanske skupine 
Desus smo prepričani, da razumni optimizem ne 
moti, je pa pri tem treba imeti mero. Policija je 
kontrolni mehanizem države, nacionalni program 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete pa je 
priložnost za javno spoznanje, da bo država za 
bolj proti kriminalu morala popolnoma redefinirati 
svoje običajne načine ravnanja in predvsem 
povečati denarne vložke. Pa to ne v oddaljeni 
prihodnosti, marveč že v proračunih za leti 2020 
in 2021.  
 V luči tako zamišljene perspektive 
bomo poslanci Poslanske skupine Desus 
predlog resolucije podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

podpredsednik, spoštovani minister, kolegice in 
kolegi! 
 V Slovenski nacionalni stranki 
resolucije ne bomo podprli, saj gre za 
razglašeno kriminalitetno politično usmeritev 
naše države. Predlog je zelo slab. Naj vam 
citiram enega izmed stavkov, ki je zapisan, in 
sicer: »Čez območje republike Slovenije in na 
njenem ozemlju so prisotna predvsem albansko 
govoreča in zahodnobalkanska kriminalna 
omrežja, ki za nemoteno izvajanje kriminalnih 
aktivnosti močno izkoriščajo povezave, 
vzpostavljene v nekdanji skupni državi«. Naj 
izpostavim konkretno področje radikalizacije in 
terorizma. Ali imamo protiteroristični center? 
Nimamo ga. Ve se, da ga ne potrebujemo, 
ampak obravnavna resolucija tudi o tem ne 
govori. Balkanska pot je po številu ilegalnih 
migrantov, ki jo prečkajo, poleg srednje 
sredozemske poti najbolj obremenjena vstopna 
smer proti EU. Mednarodni tokovi ilegalnih 
migracij tako potekajo čez ozemlje Republike 
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Slovenije, pri tem pa je najbolj izpostavljena 
slovensko-hrvaška šengenska meja, čez katero 
organizirane kriminalne skupine tihotapijo 
ilegalne migrante v notranjost države in naprej 
čez notranje meje v sosednje države članice EU. 
So pa teroristi šli čez ozemlje naše države in so 
bili obsojeni v drugih državah, na primer 
Republiki Italiji.  
 Po drugi strani pa imamo težave tako v 
Velenju, Šoštanju, Slovenski Bistrici, seveda tudi 
v mojem Krškem in še kje, kjer poteka 
albanizacija teh mest, saj zahtevajo v vrtcih, v 
osnovnih šolah, da imajo prevajalca učitelja, ki 
bo govoril albansko. Kam smo prišli? Vprašajte 
ljudi na terenu, če se počutijo varne. Zagotovo 
ne. Stanje na terenu pa priča o tem, da imamo 
premalo policistov, ki so preslabo opremljeni 
oziroma uporabljajo zastarelo opremo in niso 
kos največjim pojavnim oblikam kriminalitete, 
rezultat česar pa je neučinkovitost. Policistom je 
potrebno nujno povečati njihova pooblastila. 
Problem je tudi v neučinkovitosti komunikacij, 
koordinacij in sodelovanju vseh na nacionalni 
ravni pristojnih deležnikov. Po podatkih Policije 
je na letni ravni v povprečju storjenih 74 tisoč 
kaznivih dejanj, ta podatek pa ni točen, ker ne 
daje natančne podobe o resničnem dogajanju, 
kjer ostane določeno število storjenih dejanj 
neodkritih, neznanih in neraziskanih. Že 
navedeno število pa je po našem mnenju 
previsoko. V Slovenski nacionalni stranki se tako 
zavzemamo za dekriminalizacijo marihuane, kar 
poznajo tudi v drugih evropskih državah. Slednje 
bi pomenilo pravo smer kriminalitetne politike. 
Naslednje področje je organizirana kriminaliteta. 
Ponovno gre za pasivnost naših organov, saj 
morajo slednji pri svojem delu upoštevati 
pretekle zanič resolucije. Glavni motiv 
organiziranega kriminala je finančna korist, zato 
storilce tovrstnih kaznivih dejanj najbolj 
prizadene, če se jim odvzame protipravno 
pridobljena premoženjska korist.  
 Ker gre za pojav organizirane 
kriminalitete, ki je, kot že omenjeno, dejavna na 
mednarodni ravni, je nujno potreben urad za 
odvzem premoženjske koristi, ki bi med drugim 
tudi sodeloval na mednarodni ravni. Naša 
država je dolžna vzpostaviti tak urad, ki bi bil 
pristojen za sledenje in identifikacijo 
premoženjske koristi z namenom, da se to 
premoženje učinkovito identificira, sledi ter da o 
tem poteka čim hitrejša izmenjava podatkov z 
ostalimi državami. Pa spet nič. Tak urad bi 
morali ustanoviti že davno in bi moral sedaj biti 
polno delujoč. Ne pa da so v resoluciji 
predlagani roki, ki določajo izvedbo pravnih 
podlag zanj. Ti roki pa se bodo tako ali tako 
podaljšali. Obstoječa kriminalitetna politika je 
slaba, ker ne ubira pravnih potez, v zvezi s 
katerih sredstvi se najsmotrneje rešuje aktualna 
in prednostna vprašanja, saj ne sledi stopnji 
družbene, materialne in duhovne razvitost, 
stanju kulture, običaju in drugih posebnosti v 
trenutnih okoliščinah.  

 V Slovenski nacionalni stranki takšnega 
predloga res ne bomo podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil poslanec Žan 
Mahnič.  
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik. 

Kolegice, kolegi! 
 V Slovenski demokratski stranki 
resolucije ne bomo podprli. Ne bomo je podprli 
iz številnih razlogov, ki so bili že našteti tako s 
strani SNS kot NSi. Sam menim, da je to še ena 
izmed mrtvih črk na papirju. Oziroma tukaj je 
veliko mrtvih črk na papirju. Vemo, da smo sploh 
Slovenci eksperti v pisanju resolucij, strategij, na 
koncu pa ni nobenega izvedbenega načrta, 
nobenega izvedbenega akta. Kljub temu sicer, 
da tukaj najdemo kakšen konkretno zapisan 
datum. Ni zavez, kaj se bo izboljšalo, ni načrtov, 
kako zadeve narediti. Za vlado, ki sklicuje seje 
Sveta za nacionalno varnost takrat, ko se baje 
izvajajo pritiski na eno od medijskih hiš, ne skliče 
pa takrat, ko pride do ugrabitve državljana, ko 
imamo kaos na meji, se lahko upravičeno 
vprašamo, kakšna je takšna vlada oziroma kako 
se takšna vlada sploh zaveda nacionalne 
varnosti. Prav tukaj se, kot da bi se zanalašč 
izogibali migracijam in tudi nekim resnejšim in 
konkretnejšim ukrepom – kaj boste naredili za 
zavarovanje meje? Pozdravljamo sicer aktivnosti 
in zaveze, ki jih nameravate narediti oziroma 
izboljšati na področju nasilja, predvsem v 
družinah, in boja proti prepovedanim drogam, 
ampak ne vem, kaj bodo imeli ženske in otroci 
od nove resolucije o preprečevanju nasilja v 
družini in nasilja nad ženskami, kajti ko gre za 
nasilje v družinah, nad ženskami, nad otroki, je 
potrebno reagirati in izvajati neke preventivne 
akcije, ne pa pisati resolucij.  
 Kar se tiče korupcije in zaščite javnih 
sredstev, prav tako ugotavljamo, da v tej 
resoluciji ne daste nič konkretnega na temo 
bančnega kriminala. Leta in leta so že poročila, 
konkretna imena, konkretni priimki tistih, ki so 
odgovorni za bančno luknjo, tistih, ki so 
odgovorni, da je bilo več kot 5 milijard evrov 
ukradenih Slovenkam in Slovencem. Dvakrat. 
Prvič, ko so ukradli, drugič, ko smo to z 
državnim denarjem nazaj sanirali. V posmeh 
vsem tem vi imenujete enega od glavnih 
zagovornikov mafije, to je Harija Furlana, za 
vrhovnega državnega tožilca. Tisti, ki govori o 
korupciji, tisti, ki govori, kako je potrebno 
preprečevati korupcijo, kako je potrebo 
raziskovati kriminalna dejanja, Harija Furlana ne 
bi niti spustil v kakršenkoli preiskovalni organ. 
Ne kot tajnika ne kot sodelavca, kaj šele kot 
vrhovnega državnega tožilca. Ampak vi to delate 
in s tem dajete jasen signal, da je korupcija v 
Sloveniji dobrodošla, da je korupcija v Sloveniji 
zaželena in da korupcije v Sloveniji vi ne 
preganjate. 
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 Tukaj ste napisali: ureditev javnega 
naročanja v javnem zdravstvu z vključitvijo 
njegove centralizacije. To ne bo prineslo nižjih 
cen, to ne bo prineslo transparentnosti in večje 
legitimnosti in tudi legalnosti. Kajti s tem je že 
poskušala ministrica za zdravje Milojka Kolar 
Celarc in videlo se je, da zadeva ne deluje tako, 
kot bi si želeli, oziroma tako, kot bi morala. 
Pozdravljamo po eni strani tudi to, da ste dali 
noter določene stvari, kar se tiče informacijske 
varnosti, ki prav tako postaja problematična. 
Slovenija je ena izmed najmanj kibernetsko 
zaščitenih držav znotraj zavezništva zveze Nato, 
tako da vzpostavitev nacionalnega sistema 
informacijske varnosti, ko imajo že vsi te 
sisteme, protikibernetske enote in tako naprej 
ustanovljene, je res za časom. Izboljšanje ravni 
informacijske kibernetske varnosti v 
gospodarstvu in varnost države v kibernetskem 
prostoru – mi smo na to temo že opravili neko 
sejo Odbora za obrambo, ampak še vedno 
čakamo, da bo pripravljeno poročilo oziroma da 
bomo lahko o tem govorili naprej. Predvsem pa 
pogrešamo tukaj notri, kot sem že dejal, 
naslavljanje boja proti korupciji v bančništvu, v 
zdravstvu in ne nazadnje tudi v pravosodju. 
Glede na resolucijo, ki ste jo napisali, bodo tipi 
a la Hari Furlan še vedno harali, dobesedno, po 
slovenskem bančništvu in ščitili tiste kriminalce, 
ki bi morali že zdavnaj sedeti v zaporih in že 
zdavnaj vrniti vse premoženje, vključno s tistim, 
ki so ga za birmo dobili. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Ker amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu resolucije niso bili 
vloženi, bomo odločanje o predlogu resolucije v 
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili 
jutri, 20. junija 2019, v okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 12. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. V zvezi s 
tem predlogom zakona je skupina 43 poslank in 
poslancev s prvopodpisanim Branetom 
Golubovićem zahtevala, da Državni zbor opravi 
splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev 
predloga zakona dajem besedo predstavniku 
Vlade ministru za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Jerneju Pikalu.  
 Izvolite. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Spoštovane gospe in 

gospodje, podpredsednik, poslanke in poslanci! 
 Z novelo Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja je Vlada 
Republike Slovenije določila besedilo, s katerim 

dosledno uresničuje odločbo Ustavnega sodišča 
na način, da določamo 100-odstotno financiranje 
obveznega programa v zasebnih šolah. 
Slovenija je skupnost, v kateri smo se skupaj 
skozi našo ustavo ter zakone odločili, da bomo 
tudi z izobraževanjem ustvarjali boljše življenje 
za vsakogar. Skupnost, ki ustvarja boljše pogoje 
za tako življenje, je pravična in solidarna. Je tudi 
skupnost, ki vsem zagotavlja enake možnosti, 
zato da razvije svoje talente do maksimuma 
njegovih ali njenih sposobnosti. In javno šolstvo 
je naše ključno orodje za zagotavljanje enakih 
možnosti za vse, da je vsakomur v naši 
skupnosti dana možnost, da uresniči svoje 
talente, če vanje le vloži voljo, znanje, delo, 
ustvarjalnost in tako naprej. Kako bomo postavili 
prihodnje šolstvo, je pravzaprav ključno razvojno 
vprašanje te države. Je vprašanje, kako bodo 
prihodnje generacije pripravljene na prihodnost. 
In le družba, ki da kaj nase, bo svoje generacije 
pripravila tako, da bodo znale tudi v prihodnosti 
kar najboljše delovati in bodo pripravljene na vse 
tiste spremembe, ki jih prihodnost tudi prinaša. 
Osnova take družbe, ki je pripravljena na 
prihodnost, je enakopraven ter seveda enak 
dostop do kakovostnega znanja, veščin in 
kompetenc. To velja za vse otroke in velja za 
vse ljudi. Že sedaj je naše javno šolstvo oziroma 
šolstvo na splošno med najboljšimi na svetu. 
Nimamo veliko drugih danosti, ampak to je ena 
od teh, ki jih imamo, in jo seveda z veseljem 
uresničujemo z vidika prihodnosti te države. 
 Pred nami kot družbo so, jasno, veliki 
izzivi, in zato moramo gledati, da bomo vse 
prihajajoče generacije opremili z vsemi tistimi 
znanji, veščinami in kompetencami, da bodo 
znale sprejemati in se soočati s prihodnostjo. In 
seveda, da bi ohranili enake možnosti dostopa 
do znanja za vse, smo predlagali novelo zakona, 
s katero izenačujemo obseg financiranja 
obveznega programa javnih in zasebnih šol, ki 
izvajajo javnoveljavne programe. Natančneje kot 
do sedaj določamo tudi pogoje za financiranje 
zasebnih šol, kajti ob kakovostni javni šoli želimo 
tudi kakovostno zasebno šolo, kajti kakovostna 
zasebna šola je dobrodošla obogatitev našega 
šolskega prostora, še posebej zaradi razvijanja 
novih in alternativnih pedagoških praks in 
pristopov. Tudi po mednarodnem pravu je 
Slovenija dolžna omogočiti razvoj takšnih oblik 
izobraževanja. S standardom 100-odstotnega 
financiranja obveznega programa v zasebnih 
osnovnih šolah se ta možnost razvija z visokim 
standardom. Vendar nikjer v Evropi ni tako, da 
zasebne šole ne bi izpolnjevale določenih 
standardov. V novem predlogu zakona želimo 
zadevo postaviti tako, da bosta najmanj dva 
oddelka tista prvega razreda, ki zagotavljata 
standard, kajti ne želimo, da bi prihajalo do 
getoizacij, ne želimo, da prihaja do socialne 
izključenosti, želimo socializacijo. Potem 
določamo tudi to, da bo vsaj 80 % zaposlenih 
moralo biti zaposlenih za polni delovni čas. Ne 
želimo prekarizacije.  
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 Predvsem pa sedaj na koncu želim 
poudariti, da je pravica do izbire pomembna in 
pravica do izbire šolanja za vsakega otroka 
mora biti, ni pa seveda pravica do izbire enaka 
pravici financiranja, in tako je povsod po Evropi. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister.  Prehajamo na 
predstavitve stališč poslanskih skupin. Kot prvi 
dobi besedo mag. Marko Koprivc, da predstavi 
stališče Poslanske skupine SD. 
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednica. Spoštovani minister, 
spoštovane predstavnice ministrstva, 
spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!  
 Javno šolstvo je v Sloveniji eno izmed 
najbolj kvalitetnih in dostopnih v svetu. To je 
dejstvo in to kažejo tudi mednarodne raziskave. 
Vsak otrok v Sloveniji ima pravico do 
brezplačnega izobraževanja, in to pravico otroka 
ne glede na to, ali prihaja iz socialno šibkejše ali 
iz bogate družine, mu omogoča ravno javno 
šolstvo. Vsi starši lahko vpišejo svoje otroke v 
javne šole kjerkoli po Sloveniji. Ali jih lahko tudi v 
zasebne? Odgovor je seveda ne. Zato je 
potrebno javno šolstvo zaščititi v največji možni 
meri. Socialni demokrati smo zato zelo 
zadovoljni, da je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport uspelo pripraviti predlog, ki na 
eni strani uživa podporo Vlade, hkrati sledi tako 
odločbi Ustavnega sodišča iz leta 2014 kot tudi 
nameri ohranjanja in zaščite javnega šolstva v 
Sloveniji.  
 Vendar Socialni demokrati poudarjamo, 
da s tem predlogom sprememb zakona ne 
rušimo oziroma kakorkoli omejujemo 
ustanavljanja zasebnih šol, pač pa določamo le 
pogoje financiranja zasebnih šol iz javnih 
sredstev. Ustanavljanje zasebnih šol je v 
Sloveniji namreč svobodno. Prav tako pa se 
Socialni demokrati zavedamo, da so tudi 
zasebne šole pomemben doprinos 
osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji. S 
predlagano novelo se uresničuje odločba 
Ustavnega sodišča iz leta 2014, ki izenačuje do 
sedaj različen obseg financiranja obveznega 
dela javnoveljavnih programov osnovnošolskega 
izobraževanja v javnih in zasebnih šolah. Ustava 
Republike Slovenije namreč v 57. členu določa, 
da je osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji 
obvezno in se financira iz javnih sredstev. Gre 
za pravico otrok do brezplačnega obiskovanja 
obveznega javnoveljavnega programa 
osnovnošolskega izobraževanja ne glede na to, 
ali se izobražujejo v javnih osnovnih šolah ali v 
zasebnih osnovnih šolah. Ustava torej zahteva, 
da se javno financira tisti obvezni minimum 
osnovne šole, ki je enotno določen po vsebini. 
 Glede na nekatere očitke v javnosti 
glede ustavne spornosti novega predloga je 
potrebno poudariti, da je Ustavno sodišče v svoji 
odločbi iz leta 2014 presojalo le ustavno 

skladnost prvega stavka drugega odstavka 86. 
člena ZOFVI, ki se nanaša na obvezni 
javnoveljavni program osnovnošolskega 
izobraževanja. Kaj obsega obvezni javnoveljavni 
program, pa določa Zakon o osnovni šoli. 
Program osnovnošolskega izobraževanja 
obsega obvezni in razširjeni program. Obvezni 
program obsega obvezne predmete, izbirne 
predmete in ure oddelčne skupnosti. Del 
obveznega programa osnovne šole pa so tudi 
dnevi dejavnosti. Torej, Ustavno sodišče 
zakonske določbe ni presojalo v delu, ki se 
nanaša na razširjeni javnoveljavni program 
osnovnošolskega izobraževanja, kamor spadata 
recimo dopolnilni in dodatni pouk, v katerega se 
vključujejo učenci prostovoljno. Zato je 
Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju z 
dne 2. 11. 2018 navedla, da zahteve nekaterih, 
da je ustavno odločbo mogoče izvršiti le s 
polnim financiranjem tudi razširjenega programa 
v zasebnih osnovnih šolah, niso utemeljene. 
Poleg uresničitve ustavne odločbe iz leta 2014, 
da se obvezni javnoveljavni program v zasebnih 
šolah financira 100-odstotno, pa predlog 
sprememb zakona predvideva tudi nekatere 
druge rešitve. 
 Pomemben vidik predlaganih 
sprememb predstavlja varovanje mreže javnih 
osnovnih šol. Predlagana novela tako določa, da 
se lahko v primeru, ko bi bilo zaradi 
premajhnega obsega sredstev v državnem 
proračunu, namenjenega za izobraževanje, 
ogroženo financiranje javne mreže šol, 
zasebnim šolam zmanjša financiranje. Dolžnost 
države namreč ni samo financiranje 
javnoveljavnih programov, tudi tistih s 
pridobljeno javno veljavnostjo, pač pa tudi in 
predvsem zagotavljanje dostopne javne mreže 
za vse otroke. Prav tako se v predlogu 
sprememb zakona določajo natančnejši pogoji, 
ki jih morajo izpolnjevati zasebne šole, da se 
lahko financirajo iz javnih sredstev. Predlog 
sprememb zakona bolj jasno ločuje med 
programi, ki so javno veljavni, in tistimi, ki so 
pridobili javno veljavnost. Predlog sprememb 
zakona določa tudi dodatni pogoj, kdaj program 
pridobi javno veljavnost. Predlagana novela za 
zasebne šole uvaja tudi obvezno evalvacijo 
izvajanja programa namesto dosedanjega 
uvajanja s poskusom na način, kot to velja za 
javne šole. Predlog sprememb zakona prinaša 
tudi spremembo dosedanjega poimenovanja 
pomočnik vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih 
otrok. 
 Še enkrat poudarjamo, s predlaganimi 
spremembami končno uresničujemo ustavno 
odločbo iz leta 2014, ščitimo javno šolstvo in 
določamo pogoje za financiranje izobraževalnih 
programov zasebnih šol. Otroci so naše največje 
bogastvo, zato moramo v prvi vrsti zagotoviti, da 
bodo čisto vsi, od prvega do zadnjega, imeli 
možnost kvalitetne javne osnovne šole, da si 
zagotovijo karseda najboljše možnosti za svojo 
prihodnost. 
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 Socialni demokrati bomo predlog 
sprememb zakona podprli kot primernega za 
nadaljnjo obravnavo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo mag. Branislav 
Rajić, ki bo predstavil stališče Poslanske 
skupine SMC.  
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala, 

gospa podpredsednica. 
 Spoštovani zagovorniki javnega in 
zasebnega šolstva, danes imamo pred seboj 
predlog zakona, ki podpira prvovrstna pravna, 
politična pa tudi ideološka vprašanja. Predlog je 
seveda pričakovan. Ministru dr. Pikalu je bilo to 
naloženo ob prevzemu resorja in tu smo danes. 
Ustavno sodišče je leta 2014 sprejelo odločitev, 
zaradi katere že pet let skušamo spremeniti 
krovni zakon na področju vzgoje in 
izobraževanja. Osnovno izhodišče, ki ga v 
Stranki modernega centra zagovarjamo od 
odločitve Ustavnega sodišča, je, da je zasebna 
pobuda v duhu svobodnega izobraževanja 
dobrodošla obogatitev šolskega prostora, 
nikakor pa ne more nadomestiti ali krniti 
kvalitetnega javnega šolstva in njegove javne 
mreže. Izhajajoč iz tega, smo v preteklem 
mandatu ponudili rešitve, ki so implementirale 
odločbo Ustavnega sodišča in izboljšale pravno 
osnovo za nadaljnji razvoj tako javnega kot 
zasebnega šolstva. Osredotočili smo se na 
oblikovanje takšnih zakonskih pogojev, ki bi 
uravnavali razmerje med javnimi in zasebnimi 
šolami, predvsem pa bi izobraževalni proces 
zaščitili pred ideološkimi, elitističnimi in ostalimi 
zlorabami. Kajti pluralnost izbire šolskih 
programov v Sloveniji je znak visoke razvitosti 
naše družbe, ki staršem daje možnost, da lahko 
izberejo takšen način izobraževanja, za 
katerega mislijo, da je najprimernejši za njihove 
otroke. Država mora v vseh primerih imeti jasno 
vlogo nadzora nad izvajalci izobraževalnih 
programov, predvsem pa mora zagotavljati 
enako visoko kakovost in financiranje obveznih 
šolskih programov.  
 Vsebinske razprave o rešitvah, ki smo 
jih predlagali v SMC, so bile potisnjene v ozadje. 
Ideološke preokupacije in gneča za pripenjanje 
lovorik pred volitvami so bile prehude, da bi se 
etablirane stranke zavedale pomembnosti 
takratne priložnosti, kljub temu pa je 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora 
jasno potrdila, da je SMC vladna takratna novela 
uresničevala odločbo Ustavnega sodišča. Do 
aktualnega predloga se Zakonodajno-pravna 
služba še ni opredelila, a ravno ta s svojimi 
mnenji pomembno prispeva k iskanju in preverbi 
ustavno skladne rešitve. Parlamentarni spomin 
nam namreč ne dopušča spregledati ideoloških 
in za nameček še politično veščih izigravanj, ki 
niso nikomur prinesla nič dobrega. Denimo še 
do lani je bila za predlagatelja in stranko SD 

nesprejemljiva kakršnakoli izenačitev 
financiranja obveznega dela programa zasebnih 
šol, z izenačitvijo financiranja obveznega dela 
programa se je takrat po njihovem namreč rušil 
koncept javnega šolstva in celo napredka 
Slovenije. Edina pravilna rešitev je bila 
sprememba ustave, o kateri danes nihče več ne 
govori. 
 V SMC nas sicer ta sprememba v 
načinu razmišljanja veseli kljub rahlo zaznavnim 
meglicam sprenevedanja. Nekatere rešitve, ki so 
predlagane v okviru današnje novele, 
predstavljajo korak v pravo smer in so 
pravzaprav povzete že iz zakona, ki ga je 
pripravila naša, SMC, bivša ministrica za 
izobraževanje. Tu govorimo o jasnejši razmejitvi 
javnoveljavnih programov od programov, ki so 
pridobili javno veljavnost in jih izvajajo zasebne 
šole, o omejitvi zaračunavanja šolnin za tisti del 
programa, ki bo v celoti financiran iz javnih 
sredstev, o enakih vpisnih pogojih, o jasnejši 
programski raznolikosti programov zasebnih šol 
v postopku pridobivanja javne veljavnosti ter o 
spremljanju izvajanja programov zasebnih šol in 
možnosti izbrisa zasebnih izvajalcev iz razvida. 
Vse to so varovalke, ki jih naš izobraževalni 
prostor nujno potrebuje, če želimo omogočiti 
sobivanje in nadaljnji razvoj obeh polov 
izobraževanja v naši državi, javnega in 
zasebnega.  
 Opozarjamo pa, da nikakor ne velja 
preslišati opozoril, da bodo z novo formulo 
financiranja starši otrok, ki obiskujejo zasebne 
šole, morali plačevati več, kot so plačevali do 
sedaj. To po naši oceni ni v duhu odločbe 
Ustavnega sodišča. Ko gre za skladnost z 
načelom poštenosti in pravičnosti, sprašujemo, 
ali bodo na primer otroci s posebnimi potrebami, 
ki obiskujejo zasebne šole, prikrajšani za 
financiranje dodatnega pouka, ki bi jim olajšal 
uspešno dokončanje šolanja in pridobitev 
izobrazbe. Skepso izražamo do pogoja, da bodo 
zasebne šole, v kolikor bodo želele biti 
financirane iz javnih sredstev, morale imeti 
vpisana najmanj dva oddelka prvega razreda. 
Prav tako do pogoja, da bodo morale izvajati 
vsebine predmetov, ki jih zakon, ki ureja 
osnovno šolo, določa za javne šole. Sicer se 
lahko vprašamo, v čem je dejansko bogatenje 
šolskega prostora. Ta pogoj je sicer glede na 
prvotno različico nekoliko omiljen, saj je bila 
zahteva po izvajanju vseh obveznih predmetov, 
kot jih izvajajo javne šole, skoraj nerealna. 
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra razumemo, da minister za 
izobraževanje današnjo novelo predlaga kot 
dovolj kvalitetno podlago za nadaljnjo razpravo 
in brez skritih namenov. Jasni nameni in intence 
se bodo izkristalizirali že kmalu. Ker je 
pomembno, da predlog zakona obravnava 
pristojno parlamentarno telo, Odbor za 
izobraževanje, znanost, šport in mladino, na 
katerem se bodo vse danes izpostavljene dileme 
vsebinsko podrobno izčistile, bomo v Poslanski 
skupini Stranke modernega centra podprli sklep, 
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da je predlog zakona primeren za nadaljnjo 
obravnavo. A v kolikor do naslednje 
parlamentarne debate ne bomo imeli jasnih 
zagotovil, da so predlagane rešitve 
ustavnoskladne, našo končno podporo predlogu 
zakona postavljamo pod vprašaj. Prostora za 
ideološki boj pri tej temi namreč ne bi več smelo 
biti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Levica bo 
predstavil dr. Matej Tašner Vatovec.  
 Izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala, podpredsednica. 
 Kar se tega vprašanja tiče, je bilo 
stališče Levice ves čas enako in tudi zelo jasno. 
Vsak cent za zasebne šole je cent manj za 
razvoj javnega šolstva oziroma vsak cent za 
zasebne šole je cent preveč. Odločitev 
Ustavnega sodišča smatramo za nič drugega kot 
politično dejanje. Politično dejanje, ki je s tesno 
večino, 5 proti 4, spremenilo odločitev istega 
Ustavnega sodišča, sicer v drugi sestavi, iz leta 
2001, politično odločitev, ki je v izrazitem 
interesu zasebnih šol in organizacij, ki so s tem 
pridobile dodatno preusmeritev proračunskega 
denarja z računov javnih osnovnih šol na račune 
zasebnih, politično odločitev, ki Slovenijo 
spreminja iz socialne v neoliberalno državo. V 
Levici socialne države ne damo. Zanjo se bomo 
borili vedno in povsod. Vloga socialne države je 
namreč skrb za zagotavljanje enakega 
izhodiščnega položaja vseh in na osnovni ravni 
odpravljati vse vire neenakosti in nepravic, ki v 
družbi obstajajo, ter vlagati v javno 
izobraževanje, zdravstvo, socialo na tak način, 
da se izboljša položaj tistih, ki so v tej družbi 
najbolj marginalizirani in socialno ter materialno 
prikrajšani. Socialna država je tista, ki lahko prav 
vsaki posameznici in posamezniku, brez izjem, 
omogoča uresničevanje vseh svojih potencialov. 
Socialna država je osnova svobode 
posameznika. 
 Odločitev Ustavnega sodišča, ki je 
povod za današnjo razpravo, pa je korak v 
drugo smer. Tok javnega denarja preusmerja iz 
javnega v zasebno in posledično na dolgi rok 
izvotljuje določbo ustave, ki pravi, da je 
Slovenija socialna država. Država je namreč 
socialna toliko, kolikor je močan sistem njenih 
javnih služb, v konkretnem primeru mreže laičnih 
javnih osnovnih šol. Temelj vse argumentacije 
tistih, ki zahtevajo enako financiranje zasebnih 
in javnih šol, je besedilo 57. člena Ustave, ki 
določa, da je osnovnošolsko izobraževanje 
obvezno in da se financira iz javnih sredstev. Pri 
tem pa pozabljajo, da ustava žal ne vzpostavlja 
absolutne pravice posameznega otroka do 
brezplačnega izobraževanja, saj morajo starši 
drago plačati za recimo učbenike, šolske 
potrebščine, obšolske dejavnosti in ne nazadnje 
tudi šolsko prehrano. Pač pa ustava vzpostavlja 

dolžnost države, da z javnimi sredstvi organizira 
osnovnošolsko izobraževanje, ki vsakemu 
posameznemu otroku omogoča vključitev v eno 
izmed osnovnih šol iz javne mreže, javne mreže, 
za katero je država dolžna skrbeti, ter zaradi 
ustavne določbe, da je Slovenija socialna 
država. 
 Kar bi v tem trenutku potrebovali, je 
nadgradnja javne mreže v smeri resnično 
brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja, 
ne pa da se sredstva, ki bi to lahko dejansko 
omogočila, preusmerjajo na račune sedanjih in 
pa tudi prihodnjih zasebnih šol. Eden izmed 
argumentov Ustavnega sodišča je bil, da naj bi v 
modernih in demokratičnih družbah država 
enako financirala javne in zasebne šole, ko gre 
za osnovnošolsko izobraževanje, kar pa nikakor 
ne drži. Delež sofinanciranja zasebnih šol se 
med državami razlikuje, kar pa je 
najpomembneje, države se suvereno in same 
odločajo, če in v kakšni meri bodo financirale 
zasebne šole. Svoboda staršev, da svojega 
otroka vpišejo v zasebno šolo, ne pomeni, da 
imajo pravico, da od države zahtevajo podporo v 
obliki 100-odstotnega financiranja njihove 
odločitve. O tem je v preteklosti odločala tudi 
Evropska komisija za človekove pravice v 
primeru angleških staršev. Komisija je zahtevo 
staršev po 100-odstotnem financiranju zavrnila z 
obrazložitvijo, da bi zahteva po takšni finančni 
podpori pomenila, da se od države zahteva, da 
poskrbi za podporo izobraževalni ustanovi, ki 
služi partikularnim, religioznim ali filozofskim 
verovanjem. Nobena država pa takšne dolžnosti 
nima.  
 Številne evropske države, Belgija, 
Bolgarija, Hrvaška, Estonija, Finska, Grčija, 
Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, 
Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija, če 
naštejem le nekatere, imajo v svojih ustavah 
določeno brezplačno osnovnošolsko 
izobraževanje, a kljub temu financirajo zasebne 
šole le v omejenem obsegu ali pa jih sploh ne. 
Torej gre za suvereno odločitev teh držav, ali 
bodo zasebne šole financirane z javnim 
denarjem ali ne, in če da, v kolikšnem obsegu. 
Pri nas pa je Ustavno sodišče leta 2014 s tesno 
večino, še enkrat, 5 proti 4, spremenilo stališče, 
ki ga je to isto sodišče sprejelo leta 2001, in s 
tem je sprejelo politično odločitev, da mora 
država zasebne šole in s tem tudi zasebni 
interes financirati. Ustavno sodišče je pokazalo 
svoj pravi obraz, ko je v obrazložitvi napisalo, da 
gre v Sloveniji za izrazito prevlado javnih 
osnovnih šol. Kot da bi bil obstoj kvalitetne 
mreže javnih šol nekakšen problem. Ali lahko 
torej od Ustavnega sodišča v prihodnosti 
pričakujemo stališče, da gre v Sloveniji za 
močno prevlado javnih bolnišnic? Ali pa da gre 
za izrazito prevlado državnih zaporov nad 
zasebnimi? Ali pa da gre pri zagotavljanju javne 
varnosti za izrazito prevlado policije? Mislim, da 
je nesmisel takšne argumentacije logičen. 
Odločba Ustavnega sodišča iz leta 2014 je 
škodljiva za družbo in tudi ni v duhu z Ustavo 
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Republike Slovenije, ki našo državo opredeljuje 
kot socialno. Ustavni sodniki in sodnice imajo, 
jasno, svoje nazore in v tem primeru so – in pri 
tem gre za vse prej kot za neko osamljeno 
odločitev – z majhno večino stopili na stran 
zasebnega interesa v škodo javnemu, 
skupnemu interesu. Upam si trditi celo, da je v 
tem konkretnem primeru Ustavno sodišče 
prestopilo svoje pristojnosti in prevzelo vlogo 
zakonodajalca, s tem pa samo kršilo načelo 
delitve oblasti.  
 V Levici zato odločbo Ustavnega 
sodišča beremo točno tako, kot je bila zapisana, 
in nič širše. Ustavno sodišče namreč ni odločilo, 
da je potrebno javnoveljavne programe na 
zasebnih šolah 100-odstotno financirati, ampak 
da je del 86. člena v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki se 
nanaša na javnoveljavne programe 
osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z 
ustavo, in seveda, da mora Državni zbor to 
protiustavnost odpraviti. Kot smo v Levici že 
ničkolikokrat povedali, če želimo zares odpraviti 
ugotovljeno neustavnost in hkrati potegniti jasno 
ločnico med javnim in zasebnim šolstvom ter 
vzpostaviti tudi ustrezen način njihovega 
financiranja, moramo ustrezno in nedvoumno 
spremeniti 57. člen Ustave. Zato smo v Levici 
zadržani do odpravljanja te neustavnosti s 
spremembo Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Četudi je zakon v 
trenutni obliki tehnično morda sprejemljiv, pa je 
na neki načelni ravni korak v napačno smer. Ta 
namreč v idejnopolitičnem smislu pritrjuje 
ideološki presoji Ustavnega sodišča, da imajo 
verske skupnosti in privatniki pravico izvajati 
javni izobraževalni program, in to celo z javnimi 
sredstvi, navkljub temu da na istem območju že 
deluje javna šola. In s tem se v Levici žal ne 
moremo strinjati. 
 Tudi argument, da bodo 100-odstotno 
financirani samo obvezni deli programov 
zasebnih šol, ne pa tudi razširjeni, partikularni 
programi, je napačen. Partikularnost zasebnih 
šol, njihovih pedagoških pristopov ali svetovnih 
nazorov ni nekaj, česar se učenci učijo samo 
popoldne ali v ločenem dodatnem programu. 
Specifična obarvanost celotnega programa je 
namreč prisotna pri vseh urah. V pedagoških 
strokah je namreč že dlje časa uveljavljeno 
spoznanje, da tesen preplet vednosti, stališč, 
načel in vrednot ni naključno dejstvo, temveč 
samo bistvo vzgoje in izobraževanja. In tega se 
bržkone zavedajo tudi na zasebni Osnovni šoli 
Alojzija Šuštarja v Zavodu svetega Stanislava, 
saj na svoji spletni strani zapišejo, citiram: 
»Osnovna šola Alojzija Šuštarja je katoliška 
osnovna šola. Njen značaj se odraža na 
različnih ravneh v vsakodnevnem in letnem 
programu. Začetek in konec vsakega šolskega 
dne izročimo bogu. Za vse otroke je obvezen 
šolski predmet spoznavanje vere,« in tako dalje. 
»Šola naj bi postala okolje, ki izhaja iz 
krščanskih vrednot.« Konec citata. Dejstvo, da 
osnovnega programa preprosto ni mogoče ostro 

in nedvoumno ločiti od razširjenega, pomeni, da 
je financiranje obveznih šolskih vsebin hkrati tudi 
financiranje posebnih načel, po katerih šola 
deluje, in vrednot ter stališč, ki jih želi prenesti 
na nove generacije. To pomeni, da je 
financiranje obveznega dela programa na 
zasebnih osnovnih šolah hkrati financiranje 
vrednostnih usmeritev posameznih zasebnih 
izvajalcev osnovnošolskih programov. In ker je 
velika večina vseh zasebnih šol povezana s 
katoliško cerkvijo, je ta pomislek toliko bolj na 
mestu.  
 Rimskokatoliška cerkev je nedvomno 
izredno bogata institucija. Njeno bogastvo se 
ocenjuje na več deset milijard evrov, zato ne 
moremo pristati na to, da mora njene 
izobraževalne institucije financirati država. Sploh 
če upoštevamo dejstvo, da država RKC vsako 
leto podarja milijone evrov in ji ob tem daje še 
neupravičene davčne odpustke. Samo javna 
šola je namreč garant za sekularen kurikulum ter 
za vsem pod enakimi pogoji dostopno 
izobrazbo. Tudi javna osnovna šola si zasluži 
kritiko, vsekakor, vendar mora biti namen takšne 
kritike izboljšava javnih šol, ne pa njihovo 
spodjedanje s privatnimi. Dodatno financiranje 
za zasebne šole bi pomenilo, da bi te šole lahko 
tudi z majhnim prispevkom staršev ali podpornih 
organizacij dosegale nadstandardno 
izobraževanje, kar dolgoročno vodi v prevlado 
zasebnega šolstva nad javnim. Zasebno šolstvo 
pa ni univerzalno dostopno, ampak je selektivno 
in izključujoče na podlagi premoženja in drugih 
osebnih okoliščin, ker utrjuje razredne delitve v 
družbi in vodi v en šolski sistem za bogate in 
enega za revne. Samo javna šola je zares 
vključujoča. Sprejme prav vsakega ne glede na 
premoženje, barvo kože, vero, socialni status in 
tako naprej.  
 Ravno nasprotno, kot je implicitna 
neoliberalna ideološka pozicija trenutne sestave 
Ustavnega sodišča, v Levici menimo, da je tisto, 
kar je potrebno krepitve, javno šolstvo. Pri tem 
ne smemo pozabiti, da je zaradi varčevalnih 
ukrepov in zategovanja pasov javno šolstvo 
absolutno podhranjeno. Ugodno javnofinančno 
stanje moramo zato izkoristiti za okrepitev 
javnega šolskega sistema, denimo za 
zagotovitev pravice vseh do dejansko 
brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja, 
ki bo zagotavljalo brezplačne učbenike in šolske 
pripomočke ter prehrano za vse šolajoče se 
otroke, vključno s predšolsko vzgojo. Nikakor pa 
ne smemo dopustiti, da bi na teh istih sredstvih 
parazitirale zasebne šole. Izenačevanje 
financiranja je jasen neoliberalen napad na 
javno šolstvo, ki vodi v vse večjo 
komercializacijo, vse slabšo kakovost in vse 
večjo neenakost v družbi. Zato v Levici 
zavračamo tezo, da je 100-odstotno financiranje 
zasebnih šol edini način za odpravo 
neustavnosti, ki jo je leta 2014 ugotovilo 
Ustavno sodišče. Predlagani zakon sicer 
predvideva le financiranje obveznega dela in 
določa dodatne pogoje za pridobitev pravice do 
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financiranja. V tem delu prizadevanja ministrstva 
za izobraževanje pravzaprav pozdravljamo, 
vendar je iz javno izraženih stališč predvsem 
predsednika Vlade in posameznih političnih 
strank jasno razvidno, da zakon v predlagani 
obliki ne bo sprejet in da se bo financiranje 
zaradi pritiska desne politike, katoliške cerkve 
ter zasebnih šol z amandmaji spreminjalo in 
potencialno seveda tudi razširilo na razširjeni del 
programa. Tako se bo zakon bistveno spremenil, 
menimo, da vsekakor na slabše.  
 Zaradi vsega navedenega in dejstva, 
da je del koalicije tudi javno napovedal, da bo v 
nadaljnjem postopku popuščal desnici, v tej fazi 
tega zakona ne bomo podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Mag. Matej Tonin bo predstavil stališče 
Poslanske skupine NSi.  
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Gre za osnovne 

šole, ki so jih zgradili moji otroci, ampak več o 
tem kasneje. Zakon ministra Pikala v sedanji 
obliki, kot ga je prestavil, je neustaven, kajti 
odločba Ustavnega sodišča s 4. decembra leta 
2014 je bila zelo jasna. Za javnoveljavni 
program je potrebno enako plačilo ne glede na 
to, za kakšnimi zidovi se ta javnoveljavni 
program izvaja, ali za zidovi, ki jih je zgradila 
občina, ali za zidovi, ki jih je zgradil nek 
zasebnik. Zato ta predlog zakona, ki je danes 
pred nami, zagotovo lahko razumemo – vse od 
leta 2014 pa do danes, da dobimo to na mizo – 
kot neke vrste posmeh staršem, tudi otrokom, 
predvsem pa pravni državi. Na nek način se tudi 
naša poslanska skupina čuti izigrano. Decembra 
lanskega leta nismo pristopili k podpisom 
ustavne obtožbe zoper predsednika Vlade 
zaradi tega, ker smo iskreno verjeli, da bo 
minister Pikalo k stvari pristopil resno in odpravil 
neustavnost. Celo več, zaprosili smo ga za 
sestanek, ampak od tistega pisnega zaprosila je 
minilo več mesecev, sestanka pa še danes 
nismo dobili. Ključno pri vsej stvari je, da ne gre 
za denar. Pogovarjamo se o 300 tisoč evrih. 
Torej, pri tem zakonu so finančne posledice v 
primerjavi z drugimi zakoni relativno 
nepomembne. Zgolj za primerjavo, recimo 
proračun Zagovornika načela enakosti, od 
katerega bi seveda upravičeno pričakovali, da 
zagovarja načelo enakost otrok in staršev tudi v 
primeru osnovnega šolstva, je približno štirikrat 
večji kot sredstev, o katerih se pogovarjamo. 
Njegov proračun je 1,1 milijona evrov, 300 tisoč 
evrov bi bil pa strošek države, če bi odpravili 
neustavnost. Med drugim je, mislim, da v 
prejšnjem mandatu, Vlada podpisala tudi 
poseben sporazum z neko moskovsko rusko 
šolo in ji zagotovila pol milijona evrov, to je 500 
tisoč evrov, za delovanje na slovenski obali, kar 
je več, kot pa gre za slovenske otroke v 
slovenskih šolah.  

 Zelo jasno torej poudarjam in 
podčrtujem, da v primeru tega zakona ne gre za 
vprašanje denarja, ampak gre za izključno 
principialno, ideološko vprašanje, ki ga zlasti 
minister Pikalo in njegova stranka pa tudi Levica 
želijo zapeljati v neko borbo proti vsemu 
zasebnemu, ker naj bi bilo vse zasebno izrazito 
slabo, in ustvarjajo vtis, da moramo zdaj mi vsi 
davkoplačevalci financirati neke zasebne šole, ki 
naj bi imele nek nadstandard, da je potrebno 
zaščititi javno šolstvo. Pred kom? Pred kom je 
potrebno zaščititi javno šolstvo? Pred kom? To 
je temeljno vprašanje. Pred kom? Imamo slabih 
ali pa tam okrog 700 javnih šol v Sloveniji in šest 
takih, ki so jih zgradili zasebniki in imajo 
javnoveljavni progam. In teh šest zasebnih šol 
naj bi predstavljalo grožnjo javnemu šolstvu – 
razumi, kdor more. In zakaj se ta stvar tako 
politizira? Zaradi tega, ker se na eni strani 
zamegljuje in se jo uporablja, zlasti na levi strani, 
za poizkus krepitve svoje volilne baze, v 
preteklosti smo lahko videli tudi poizkus 
spreminjanja ustave in podobne stvari. 
 In zakaj sem zdaj prinesel te tri modele 
osnovnih šol, ki so jih zgradili moji otroci? Zaradi 
tega, ker bi rad eno stvar zelo plastično pokazal 
– meni v pomoč, da se ne bo kdo počutil 
užaljenega, to bo meni v pomoč, da bom jaz 
lažje neko stvar razložil. Ampak bi rekel, da 
imamo v Sloveniji tri tipe osnovnih šol. Recimo, 
imamo osnovno šolo – naj jo predstavlja tale 
zgradba – ki jo zgradi občina, imamo osnovno 
šoli, ki jo zgradi nek zasebnik, kdorkoli je, in 
imamo še eno osnovno šolo, ki jo zgradi nek 
zasebnik. V teh dveh osnovnih šolah, ki imata 
zeleno streho, se v obeh izvaja javnoveljavni 
program. To je program, ki ga je potrdila ta 
država. V šoli z oranžno streho pa se izvaja nek 
čisto XY program, kakršnegakoli si ta šola želi, 
in gre za zasebno šolo. Mi danes ne govorimo o 
teh šolah, zaradi tega jo bom jaz preprosto 
umaknil z mize, ker ni na naših mizah in ni na 
našem dnevnem redu, jo dam dol. In potem 
ostanemo pri dveh osnovnih šolah. Eno zgradi 
občina, drugo zgradi zasebnik. V obeh izvajajo 
isti javnoveljavni program. Ustavno sodišče je 
reklo zelo preprosto, da je v obeh teh šolah 
potrebno 100-odstotno financirati javnoveljavni 
program, da ni nobenega razloga, da se v šolah, 
kjer so bili zidovi zgrajeni s pomočjo zasebnikov, 
javnoveljavni program financira 15 % manj.  
 In še ena stvar. Ne gre za financiranje 
šol, kar se poudarja, gre za financiranje 
programa. Ker ta šola, ki jo je zgradil zasebnik, 
ima pa javnoveljavni program, stroške 
infrastrukture nosi sama. Streho, okna, 
ogrevanje, tla, vso opremo plača zasebnik, torej 
ustanovitelj, ki je to šolo ustanovil. Torej bi rekel, 
da je vsak cent, ki ga država da v tako šolo, cent 
več za kvalitetno vsebino. Zaradi tega ker če se 
v vseh teh šolah izvaja javnoveljavni program, ki 
ga je predpisala država, hvala bogu, da se je 
država v tem primeru znebila stroška 
vzdrževanja infrastrukture. Tisti poslanci, ki ste 
kdaj bili župani občin, boste natančno vedeli, 
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kakšne stroške prinašajo osnovne šole, kako je 
treba za njih skrbeti, kaj je treba vse v njih 
vlagati, in hvala bogu, če imaš zasebnika, ki je 
pripravljen ta strošek prevzeti, hkrati pa izvajati 
javnoveljavni program, ki ga je potrdila država.  
 Kaj bo povzročil zakon ministra Pikala? 
Jasno je, da je škoda, da ga danes potrdimo, ker 
bo neustaven. Ker Ustavno sodišče je reklo, da 
je ta dva javnoveljavna programa potrebno 
izenačiti, ministrov predlog pa ne samo, da 
izenačuje, celo zmanjšuje tista sredstva, ki jih te 
šole danes že imajo. Se pravi, ne da izboljšuje, 
kar je naložilo Ustavno sodišče, situacijo, ampak 
celo poslabšuje. Druga zadeva je, da zakon 
ministra Pikala spodbuja elitizem. Kaj konkretno 
govorim? Gre za primer šole v Mariboru, ki ima 
program montessori, ki jo je zgradil zasebnik in 
ima javnoveljavni program. In ko se je ta 
razprava v parlamentu odprla, so se po 
pričevanju ravnateljice začeli dogajati klici na to 
šolo, da zdaj pa, ko se bo ta zakon sprejel, si 
revnejši otroci oziroma otroci iz socialno bolj 
ogroženih družin ne bodo mogli več privoščiti, 
da bodo to šolo obiskovali, zdaj bodo pa te šole 
lahko obiskovali tisti, ki si jih bodo lahko 
privoščili. In zato trdimo, da zakon ministra 
Pikala spodbuja elitizem in ustvarja šole, ki si jih 
bodo lahko privoščili zgolj bogati. Da ne 
omenjam, da zmanjšuje možnost izbire. In celo 
več, kar pa je seveda neke vrste politična 
predrznost, da se minister, kot sam zatrjuje in 
kot se govori, ne bo ustavil samo pri šolah, 
ampak bo to pot nadaljeval tudi pri vrtcih. Zato 
ste danes pred vrati parlamenta lahko spremljali 
protest, ki ni bil še nikoli doslej viden. Zaradi 
tega, ker se je zbudila civilna družba. Ker dokler 
je šlo za vprašanje šestih osnovnih šol, je bila to 
majhna skupina ljudi, ki se je morda tudi SD, 
Levici zdela relativno nepomembna in je bila 
dobro orodje za poudarjanje njihove socialistične 
politike. Ampak zdaj, ko so napovedali, da bodo 
te politike začeli prenašati tudi na vrtce, se je pa 
zbudila širša slovenska civilna družba. In 
dvomim, da bo to prenesla.  
 Pri zasledovanju političnih ciljev je 
minister Pikalo reinterpretiral odločbo Ustavnega 
sodišča. Če smo zelo jasni, se je odločba 
Ustavnega sodišča nanašala na ZOFVI, torej 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. In tam notri je jasno zapisala, da 
je potrebno javnoveljavni program 100 % 
financirati. Torej, odločba Ustavnega sodišča se 
nanaša na ZOFVI. Minister pa zdaj v 
reinterpretacijo te odločbe pripelje Zakon o 
osnovni šoli, ki ga pa ta odločba ne zajema. In 
Zakon o osnovni šoli predvideva, da imamo 
obvezni in razširjeni program, ampak to je v 
Zakonu o osnovni šoli. V ZOFVI, o katerem je 
Ustavno sodišče razsojalo, je pa dejalo, da gre 
za javnoveljavni program, in ker je osnovna šola 
v Sloveniji po ustavi obvezna, ga je potrebno 
100 % financirati. 
 In da se vrnem na Zakon o osnovni 
šoli, ki ima obvezni in razširjeni del. Obvezni so 
po domače povedano predmeti, razširjeni pa 

recimo varstvo, dopolnilni pouk, dodatni pouk. 
Minister zdaj predlaga, da naj bi ta obvezni del 
financirali 100 %, razširjeni, kot je varstvo otrok, 
dopolnilni pouk pa dodatni pouk, pa nič. In zato 
so izračuni pokazali, da bi se tem šolam, ki so jih 
zasebniki zgradili, imajo pa javnoveljavni 
program, dejansko situacija poslabšala. Ampak 
če gledate Zakon o osnovni šoli kot celoto, 
potem vidite, da je javnoveljavni program celota 
obveznega in razširjenega programa, da teh 
stvari ni možno deliti na dva dela, če želiš 
izvajati javnoveljavni program. Zakaj vam to 
govorim? Ministra spodbujam, da si pogleda 69. 
člen Zakona o osnovni šoli, kjer zelo jasno piše, 
da lahko nek učenec ponavlja razred, se pravi, 
je ocenjen negativno in ponavlja razred, če mu 
je osnovna šola ponudila dopolnilni pouk. Se 
pravi, si vi zdaj predstavljate, če minister reče, 
da je razširjeni program neobvezen in ga ne 
bomo financirali, to pomeni, da po sedanjem 
Zakonu o osnovni šoli učenci enostavno ne bi 
mogli ponavljati nekega razreda, ker jim ne bi 
mogli ponuditi dopolnilnega pouka. To je totalen 
nonsens, govori pa v prid temu, da je jasno, da 
je treba javnoveljavni program razumeti kot 
celoto, kot skupek obveznega in razširjenega 
programa, ki ga ni možno razločevati. 
 Potem se je tukaj pojavila cela vrsta 
nekih zavajanj. Velikokrat se uporablja: »Veste, 
to je zdaj taka večina na Ustavnem sodišču, saj 
če bi bila pa drugačna, bi bila pa zadeva 
drugačna.« In se potegne neko odločbo 
Ustavnega sodišča iz leta 2002 ven in reče: »A 
veste, takrat je pa Ustavno sodišče drugače 
dosodilo.« Pa ni res, ker je razsojalo o dveh 
različnih zadevah. Leta 2002 je razsojalo o 
šolstvu kot celoti, torej o osnovnem šolstvu, o 
srednjem šolstvu, torej o šolstvu kot celoti, in je 
dejalo, da naj država to šolstvo financira po 
svojih zmožnostih, kar je edino logično. No, 
potem je pa prišlo leto 2014, kjer se pa nanaša 
samo na javnoveljavni program samo v osnovnih 
šolah, ki pa je, osnovna šola, predpisana tudi v 
ustavi. Številni tisti si danes niste vzeli časa – 
ste imeli obveznosti, razumem, seja je tekla, 
ampak – da bi prisluhnili staršem pred Državnim 
zborom ali pa na posvetu v Državnem svetu, ki 
so bili resnično v skrbeh. In težko razumejo, 
zakaj neka stranka ali pa nek minister želi graditi 
svojo kariero ali pa svojo pot na njihovih plečih 
pa na njihovih otrocih in zakaj bi oni morali biti 
diskriminirani, zakaj bi oni morali biti finančno 
prikrajšani zgolj zato, ker njihov otrok obiskuje 
šolo, kjer je zidove te šole postavil nek zasebnik, 
in to kljub temu, da ta šola izvaja javnoveljavni 
program, ki ga je potrdila država. To je 
enostavno staršem nerazumljivo – da so 
diskriminirani na takšen način, da morajo 
plačevati za neko stvar, ki jo je predpisala 
država.  
 Po stvareh, ki naj bi jih zagovarjala 
stranka ministra Pikala, da so za solidarnost, da 
so proti razslojevanju … Ampak še enkrat vam 
poudarjam mariborski primer. Pokličite 
ravnateljico v Maribor, montessori, in vam bo te 
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stvari povedala. Skratka, če bo ta zakon ministra 
Pikala ugledal luč sveta, bo to pomenilo 
razslojevanje slovenskih učenk in učencev in 
tudi državljank in državljanov. Ker danes sistem, 
ki ga imamo, je takšen, da omogoča šolanje tudi 
v teh šolah, ki so jo zgradili zasebniki vsem, ne 
glede na to, kakšne veroizpovedi so. Tisti, ki so 
danes ali pa ki še bodo razpravljali o tem, kako v 
cerkvene šole – čeprav izraz cerkveni je čuden, 
ker imamo šest šol in od tega sta dve taki in se 
potem to posplošuje –, kako v te šole ne bi smeli 
hoditi tudi tisti, ki so morda drugačne 
veroizpovedi ali pa ki so ateisti. To enostavno ne 
drži. Če greste na obisk v te šole in jih vprašate, 
boste lahko ugotovili, da te šole obiskujejo 
ateisti, tudi drugačne veroizpovedi, skratka, te 
šole so podprte. In imamo sistem, ki dejansko 
državi pomaga, da zasebnik prevzame stroške 
infrastrukture zaradi tega, da država lahko da 
vsak cent več za boljši, bolj kvaliteten program. 
In zdaj se takšen sistem želi ne samo porušiti, 
želi se ga celo poslabšati oziroma razbiti. In to je 
težko razumljivo. Seveda vse pa pod pretvezo, 
ker jaz vem kaj poskuša stranka Levica ali pa 
SD pri ljudeh vzbuditi, te slike ameriških 
zasebnih šol ali pa britanskih zasebnih šol, ker 
je šolnina po 50, 100 tisoč evrov, ki si jo lahko 
privošči le malokdo, in strašijo s temi podobami 
s temi slikami, češ, bojmo se takih šol, ker 
potem bo pa to pomenilo ne vem kaj še vse. Mi 
smo daleč od tega in ne govorim o teh stvareh.  
 Da pride na koncu do rešitev, jaz vidim 
predvsem dve rešitvi. Ena rešitev je, da Ustavno 
sodišče enostavno samo odloči in samo popravi 
člen tega neustavnega zakona. Ne bi bil to prvi 
primer. Spomnite se primera Občine Ankaran, 
ko je bila odločba Ustavnega sodišča jasna, ta 
parlament oziroma zakonodajna veja oblasti 
tega ni želela realizirati, pač ni zaradi take 
politične matematike, in je Ustavno sodišče 
samo poseglo in ustanovilo Občino Ankaran. 
Danes jo imamo. Tudi v tem primeru ima 
Ustavno sodišče to možnost. Mislim, da bi bilo 
pametno, ker bi se izognili vsemu temu 
političnemu preigravanju, tej napetosti, tudi 
skrbem staršev, če bi enostavno Ustavno 
sodišče to zadevo razrešilo samo. Nenazadnje 
bi imelo upravičen razlog, ker zakonodajna veja 
oblasti tega ni realizirala vse od leta 2014. To je 
ena možnost. Druga možnost pa je, da ta zakon 
danes enostavno zavrnemo, da izglasujemo, da 
je neprimeren za nadaljnjo obravnavo, in da se 
oblikuje neka normalna koalicija, ki bo poskušala 
spoštovati načela pravne države in v duhu 
pravne države spisati takšen zakon, ki bo 
realiziral odločbo Ustavnega sodišča. Jaz kot 
potencialne kandidatke v taki koaliciji vidim prav 
vse stranke, z izjemno Socialnih demokratov in 
Levice, medtem ko pa vse ostale stranke jaz 
potencialni vidim, da bi se lahko v taki koaliciji 
enostavno zbrali in to stvar realizirali.  
 Kot sem rekel, Poslanska skupina Nove 
Slovenije bo glasovala, da je ta zakon, ki ga je 
pripeljal minister Pikalo, neprimeren za nadaljnjo 
obravnavo.  

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja bo stališče predstavila gospa 
Maša Kociper, in sicer stališče Poslanske 
skupine SAB.  
 Izvolite, gospa poslanka.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): spoštovane 

poslanke, spoštovani poslanci!  
 Odločitev Ustavnega sodišča, že danes 
večkrat omenjena, in poizkusi spremembe 
zakonodaje v tej zadevi so očitno sprožili zelo 
burne, tudi zelo emocionalne odzive. Čustvenost 
teh odzivov kaže na to, da res ne gre samo za 
vprašanje o tem, kako tehnično financirati 
določene šole, ampak za nedvomno ideološko 
vprašanje oziroma kot je rekel že govornik pred 
mano, vprašanje načelne narave. To prav 
gotovo drži.  
 Tudi v stranki SAB, v Stranki Alenke 
Bratušek menimo, da ta odločitev v tej konkretni 
zadevi vpliva ne le samo na način financiranja 
šolstva, ampak tudi na bodoči razvoj slovenske 
družbe. Popolno izenačenje financiranja 
zasebnih šol z državnim denarjem je po našem 
mnenju uvod v razslojevanje naše družbe. 
Enaka izhodišča za vse otroke, vse otroke v naši 
državi, ne glede na njihov socialni status, kar je 
doslej uspešno zagotavljala javna osnovna šola, 
bo s tem porušena. Poudarjam pri tem, da je 
slovenska družba ena najmanj razslojenih. Na to 
bi morali biti ponosni in to v prihodnosti za vsako 
ceno ohraniti.  
 Kaj je prva osnovna razlika med javnimi 
in zasebnimi šolami? Zelo koristen pripomoček, 
se strinjam. Če so to javne šole, potem moramo 
vedeti, da je država v skladu z ustavo in zakoni 
obvezana to šolo zagotavljati po celem področju 
Slovenije. Se pravi, v oddaljenih področjih, tam, 
kjer ni dovolj otrok, tam, kjer je težja dostopnost 
in tako naprej. Tam mora šola biti, zagotovljen 
mora bit prevoz in tako naprej, ne glede na tržne 
parametre. Šola številka 2 in številka 3 na 
takšnih področjih nikoli ne bo delovala. Dalje, 
šola številka 1 mora zagotoviti in sprejeti otroke 
ne glede na to, od kod prihajajo in kdo so. Šola 
številka 2 in številka 3 ima pri tem veliko izbire. 
Verjetno bo ta izbira zlasti tržne narave. Šola 
številka 1 mora delovati ne glede na to, ali je to 
tržno ustrezno in vzdržno, ne glede na to, ali jo 
obiskuje 5, 7 ali 300 otrok. Šola številka 2 in 
številka 3 bo delovala samo dokler bo to tržno 
vzdržno, kajti to je interes, ki poganja javno 
pobudo.  
 Popolna izenačitev financiranja javnih 
in zasebnih osnovnih šol bi torej dolgoročno 
vodila v osiromašenje mreže javnih šol, kajti 
denar bi se namesto, da bi spodbujali to vrsto 
šol, prilival v to šolo, to pa ne, se strinjam, in prej 
ko slej dolgoročno bi dobili dve vrsti šol, kot je 
bilo že danes rečeno, šole za bogate in šole za 
revne. Mi pa želimo v stranki SAB, da imajo tudi 
revni otroci vsej to prvo štartno pozicijo enako – 
osnovno šolo. Potem jih bodo že zaznali 
podjetja, druge srednje šole, sponzorji in jim 
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nudili izobrazbo v prihodnje, morajo pa imeti 
enako štartno pozicijo. Država je torej dolžna 
zagotoviti pogoje za kakovosten sistem vzgoje in 
izobraževanja in skrbeti za enakopraven dostop 
za vse udeležence v izobraževalnem procesu, in 
to ne glede na socialni status, kot rečeno. To je 
težko izborjena pravica, kateri se pod nobenim 
pogojem ne smemo odpovedati.  
 Koncept slovenskega javnega šolstva 
in socialne države pač temelji na razumevanju 
odnosa med javnim in zasebnim, tudi pri šolstvu, 
smislu socialne države, ki podaja neko podstat 
javnega dobra, dostopno vsem. In to, kot 
rečeno, še posebej velja za osnovnošolsko 
izobrazbo.  
 Z izenačitvijo financiranja obveznega 
dela programa v stranki SAB imamo težav. 
Tukaj bomo sledili odločbi Ustavnega sodišča, 
pa četudi se z njo nekateri ne strinjajo.  
 Pri tem pa moramo vedeti, da imamo 
med temi šolami distinkcijo, na katere je zelo 
lepo opozoril že kolega pred mano. Tretja šola, 
popolnoma zasebna šola, izvaja programe, na 
katere naša država ne vpliva, imamo pri nas 
šolo, ki otroke v Sloveniji vzgaja popolnoma v 
ameriškem duhu. Imajo ameriške praznike, 
dneve proste takrat, ko so razni ameriški 
prazniki in tako naprej, učijo se o ameriški državi 
in tako naprej. In stanejo tisoč 200 evrov na 
mesec na otroka. To so mi povedali znanci, ki 
imajo otroka v taki šoli. Potem pa imamo to šolo, 
kjer so pa starši rekli, tale javna šola, tu nam 
nekaj ni v redu, mi bi pa želeli malo drugačen 
program, malo drugačne pedagoške pristope, 
radi bi, da bi naše otroke malo bolj v krščanskem 
duhu vzgajali ali pa da bi posebne metode 
uporabljali pri pedagogiki, ta šola nam ni okej, mi 
mislimo, da bi naši otroci nekaj drugega. In 
Ustavno sodišče je reklo, okej, ker ste tako 
prijazni in izvajate obvezni program, obvezni 
javni program, smo odločili, da vam ga bo 
država financirala v 100 procentih, ampak če pa 
izenačimo financiranje tudi v ostalem delu, pa 
potem ni več nobene razlike me to šolo, ki mora 
zagotavljati vse, kar sem prej naštela, in to šolo, 
ki lahko zagotavlja samo to, kar želi. In prav 
gotovo bo na ta način prva šola nekoliko 
osiromašena. V tej šoli, v razredu moje 10-letne 
punčke je v razredu 29 otrok. V tej šoli jih je v 
razredu 12, 14, 17. In če hočejo nekateri starši 
nekoliko nadstandarda, kar jaz nič ne zamerim, 
če želijo manjše razrede, kjer se bodo njihovim 
otrokom lahko bolj posvečali, če želijo posebne 
vzgojne pristope, za katere se država še ni 
odločila, naj nekaj malega tudi plačajo. Naj nekaj 
malega tudi plačajo. / oglašanje iz dvorane/ Naj 
nekaj malega tudi plačajo v smislu programa. To 
kar plačujejo nekateri starši, zato da imajo 
njihovi otroci tukaj še balet, pa klavir, pa tako 
naprej. To je druga stvar. To plačujemo tudi tisti, 
ki imamo otroke tukaj. Ne razpravljati … 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Kolegi z 

SDS, lepo prosim, če pustite gospo Kociper, da 
konča s svojim stališčem. 

MAŠA KOCIPER (PS SAB): Skratka, odstopila 

sem od običajnega podajanja, ker je odstopil 
tudi kolega in mislim, da je to bilo zelo dobro in 
zelo dobrodošlo. Pogovarjamo se o konkretnem 
primeru in taka ponazoritev je zelo koristna. In 
če je ta odločitev, ki jo ponuja ministrstvo, 
protiustavna – tega še ne vemo. Trditev kar 
tako, da je to protiustavno, takih trditev smo imeli 
že veliko, pa se je izkazalo potem, da ni bilo 
protiustavno. In tisočkrat smo bili že v tej hiši 
prepričani, da je ustavno in vse v redu, pa se je 
potem nekaj izkazalo kot protiustavno. 
 Novela Zakona o financiranju v vzgoji in 
izobraževanju, ki je pred nami, naslavlja po 
našem mnenju in ponuja odgovore točno na 
vprašanja, izpostavljena v ustavni odločbi. 
Predlog spremembe zakona po našem mnenju 
ustrezno ščiti mrežo javnih šol in hkrati v 
zadostni meri spoštuje odločbo Ustavnega 
sodišča. Tako bo obvezni del programa, ki je isti 
tukaj in tam, financiran 100 %, razširjeni del iz 
sredstev državnega proračuna pa za enkrat 
sredstev po tej varianti ne bo prejel. Zasebna 
šola lahko javno veljavnost pridobi tudi brez 
tega, zato Vlada in naša poslanska skupina 
očitno menita, da popolno financiranje 
razširjenega programa popolnoma izenačuje 
način financiranja obeh šol. Razen tega 
pozabljamo, da zakon prinaša še številne druge 
spremembe, kot je, na primer, pridobivanje javne 
veljavnosti novih nastajajočih šol. Kajti če bo 
takih šol nastalo veliko in se bo mnogo staršev 
odločilo zanje, sploh če bo enakovredno 
financiranje, bo država tole šolo še vedno 
morala zagotavljati. Zato je tudi na mrežo in 
pogostost šol treba dati nek poudarek.  
 Kot izjemno pozitivnega bom 
izpostavila tudi postopek evalvacije, ki ga za 
novoustanovljene zasebne šole predvideva ta 
novela. Ta bo po vzoru postopka zagotavljal 
določen nivo kvalitete, ki ga bodo morale take 
šole zagotavljati. Tako bo Zavod za šolstvo kot 
pristojni organ ves čas budno spremljal in 
zagotavljal evalvacijo teh šol. Poleg tega bi rada 
opozorila čisto na koncu, da tudi številne druge 
države, ki imajo uveljavljen ta sistem in 
spodbujajo možnost staršev, da se posamezniki 
odločajo za drugačne vzgojne prijeme in 
sisteme, skoraj nikjer ne financirajo teh dveh šol 
v enakem odstotku. To je že bilo rečeno s strani 
ministra. Financirajo jih v manjšem obsegu ali pa 
jih sploh ne. Ali kot je lepo rekel minister, pravica 
do izbira ni enaka pravici do popolnega 
financiranja. 
 Povedala bi na koncu še to, da ne 
držijo navedbe posameznikov, kako bodo zdaj 
nekateri oškodovani, da so šli v to šolo pod 
drugimi pogoji in tako naprej. Ta novela ne bo 
poslabšala položaja učencev, kajti tisti, ki so že 
vpisani, bodo enake pogoje ohranili do konca 
svojega šolskega programa. To velja do konca 
šolanja zadnje generacije, vpisane v šolskem 
letu 2019/2020, se pravi zdaj, ko sprejemamo ta 
zakon.  
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 Prav tako ne držijo navedbe nekaterih, 
da otroci s financiranjem samo obveznega dela 
programa ne bodo pridobili popolne izobrazbe. 
To mislim, da smo zdaj že razčistili. To ni res. 
Kajti od učencev se doseganje ciljev zahteva le 
od obveznega dela izobraževanja in ne od 
ostalega. 
 Torej, poudarjam, v Poslanski skupini 
SAB raznovrstni ponudbi in različni izbiri 
posameznikov ne nasprotujemo, lahko jo tudi 
podpiramo, vendar če želite nekaj drugačnega in 
nekaj več, dajte nekaj več tudi doplačati. Mi si 
bomo pa dosledno in vedno prizadevali za to, da 
bi tudi javna šola bila kvalitetna, da bi 
sprejemala nova spoznanja s področja 
pedagogike, vzgojnih pristopov in da bi sledila 
razvoju družbe in vsega, kar moramo naše 
otroke naučiti, da bodo v tej hitro razvijajoči 
družbi lahko preživeli.  
 Da zaključim. Dolžnost države ni 
podpirati izobraževalno ustanovo, ki služi 
posameznim verskim, filozofskim ali drugim 
prepričanjem, katerim ne nasprotujem, ampak 
zagotavljat močno, kakovostno in vsem 
dostopno javno šolstvo. Vsakemu otroku 
moramo, ne glede na socialni status, omogočiti 
najboljši razvoj, isto štartno pozicijo – le tako 
bomo vzgojili državljane, ki bodo lahko delali 
koristno, svobodno in v interesu vseh nas. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

gospa podpredsednica. Spoštovani minister z 
ekipo, poslanci in poslanke! 
 Če rečem, da smo danes na koncu poti 
petletnih prizadevanj, da uresničimo ustavno 
odločbo, bi izgledalo, da rešitve prej ni bilo ali 
pa, da rešitev ni bila prava. Zdaj je jasno, da bi 
lahko to mučno in razdelilno pot zaključili 
bistveno prej, saj je danes pred nami pravzaprav 
rešitev, ki smo jo v podobni različici in vsebinsko 
podobni imeli v poslanskih klopeh konec leta 
2017. Žal je ta zbor v takratni sestavi ni zmogel 
slediti in posvojiti. V naši poslanski skupini 
Desus, si želimo, da tokrat zgodbo uspešno 
zaključimo.  
 Predlog zakona, ki ga danes 
obravnavamo, je za našo poslansko skupino 
Desus, dobra osnova za zakon, ki bo usklajen in 
dopolnjen zadostil odločbi Ustavnega sodišča. 
Že v pripravi zakona in na podlagi komentarjev v 
poslanskih skupinah koalicije in izjavah 
predsednika Vlade, se je kazala možnost in 
potreba po določenih dopolnitvah predlaganega 
zakona. Nič nam namreč ne koristi, če 
sprejmemo zakon, ki bo takoj podvržen novi 
ustavni presoji. 
 Kot napredna, socialna država 
uresničujemo ustavno zavezo, da finančno 

omogočimo vsakemu otroku, da je v polnem 
obsegu deležen predpisanega obveznega 
minimuma osnovne izobrazbe. Ker je osnovna 
šola obvezna za vse, mora biti ta obvezen 
minimum izobrazbe enak za vse učence, ne 
glede na to, ali koristijo javno šolo ali obiskujejo 
privatne izobraževalne ustanove. Torej enak po 
vsebini in po nivoju podanega in osvojenega 
znanja. Finančne obremenitve v tem delu 
programa, torej obveznega programa, ne bo 
nosil noben otrok oziroma starš. To je 
prvenstvena dispozicija pravične družbe, ki 
ustvarja enake pogoje in možnosti za vse. 
Državni sistemi, praviloma s pobiranjem javnega 
denarja preko davkov in prispevkov, zagotavljajo 
prebivalstvu določene storitve. In prav je, da se 
te storitve praviloma zagotavljajo, po poti javnih 
služb oziroma javnih izvajalcev. Tako bi moralo 
biti v zdravstvu in prav tako v šolstvu, saj sta 
zdravje in izobrazba dva ključna faktorja v 
življenju posameznika, ki morata biti na 
razpolago vsem, vsaj v temeljnih osnovah. Če 
hočemo storitev prej, če hočemo od neke 
storitve več, če želimo v storitvi drugačen 
pristop, kot je tu določeno v osnovni košarici, ki 
se seveda prilagaja razpoložljivim proračunskim 
sredstvom, moramo za to želeno doplačati pač 
iz lastnega žepa. 
 V Poslanski skupini Desus se 
zavzemamo za ohranjanje javnega šolstva, 
javnega zdravstva. Tega stališča ne bomo nikoli 
spremenili. Prepričani smo, da le skozi javne 
oblike servisiranja državljanov, lahko država 
zagotavlja pravice vsem in pod enakimi pogoji 
ter nenazadnje enako kakovostno. Menimo, da 
mora socialna in solidarna država, kar Republika 
Slovenija od nekdaj je, z razporejanjem 
proračunskih sredstev, najprej skrbeti za čim bolj 
dosledno in kakovostno zagotavljanje javnih 
dobrin. Obvezna osnovnošolska izobrazba je 
ustavna kategorija in zato javna vrednota, zato 
njene vsebine, ideološko, filozofsko in versko 
neobremenjene, koristijo vsakemu posamezniku 
in družbi kot celoti. Ta primarna izobrazba mora 
biti dostopna vsem pod enakimi pogoji in za 
javne šole velja, da je mreženje organizacijsko 
in geografsko dobro ustaljeno. 
 V Poslanski skupini Desus seveda 
nimamo proti ustanavljanju zasebnih šol prav 
ničesar. Prav je, da imajo starši možnost izbire 
pri vpisu v javni ali privatni šolski prostor. To 
torej pomeni, da se lahko svobodno odločijo, 
kako in kje bodo vzgajali in izobraževali svoje 
otroke. Mi se strinjamo, da se zasebne šole s 
svojimi pedagoškimi pristopi, drugačnimi 
izobraževalnimi praksami in nenazadnje 
vsebinsko drugačnostjo, ki ji podlago dajejo 
določeni svetovnonazorski pogledi, bogatijo 
šolski prostor, hkrati pa bi morale skozi obvezne 
vsebine zagotavljati varovancem enakovreden 
izobrazbeni standard, kot to velja pri ostalih 
98 % varovancev v javnih šolah.  
 Strinjamo se tudi s tem, da mora enako 
kot državna šola, tudi zasebna šola svojo vrata 
odpreti vsakomur, ki na njih potrka. Zasebne 
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pobude v izobraževalni sferi se ne sme zatreti. 
Ampak to, kar je zapovedano vsem, mora biti 
tudi zagotovljeno vsem, in sicer na enak način, 
preko obveznega programa. Zato je kot 
posledica temu jasno, da mora biti tudi 
financirano v enakem obsegu. Predlagana 
novela zakona tako izenačuje obseg financiranja 
javnih in zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne 
izobraževalne programe in pridobijo 100 % 
sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost 
zagotavlja za izvajanje obveznega programa 
javne šole. Ustavna odločba je za nas na ta 
način uresničena. Pomemben vidik predlagane 
novele je tudi v postavitvi jasne ločnice med 
javnim in zasebnim. Javne šole so temelj 
slovenskega izobraževanja z dolgoletno tradicijo 
in znane po izjemnih dosežkih učencev tudi na 
mednarodnih ravneh. Obstoječa javna mreža šol 
je kvalitetna in zagotavlja dostopnost vsakomur 
po vsej državi, zato se strinjamo, da se mora ta 
javna mreža varovati. Varovalko v noveli, ki 
ščitijo obstoj javne mreže, zato z veseljem 
pozdravljam.  
 Izpostaviti velja še nekaj pomembnih 
korelacij med javnim in zasebnim, ki skozi 
prizmo enakovrednega financiranja iz javnega 
denarja upravičljivo terjajo od zasebnih 
ponudnikov določeno ravnanje oziroma 
preverjanje s strani financerja. Gre za 
podvrženost evalviranju izvajanja obveznega 
programa in možnost izbrisa zasebne šole iz 
razvida javno veljavnih programov, če bi kršile 
določbe v skladu s cilji sistema vzgoje in 
izobraževanja ter o zagotavljanju 
enakovrednega izobrazbenega standarda. Izbris 
pomeni tudi ukinitev financiranja.  
 Bojazen, da se bo poslabšal položaj 
obstoječim zasebnim šolam, da bodo 
financirane v manjšem obsegu kot doslej, je 
odveč. Tiste namreč, ki imajo koncesijo, položaj 
ohranijo, kar pomeni enako polno 100 % 
financiranje v obveznem in razširjenem 
programu. Tiste, ki so pridobile javno veljavnost, 
bodo prav tako financirane, kot so bile doslej, 
torej v 85 % obeh vrst programov do konca 
šolskega leta oziroma generacije, ki bo vpisana 
v šolskem letu 2019/2020, to torej pomeni 
naslednjih 9 let. Vse ostale, ki se bodo 
ustanavljale odslej, pa bodo seveda deležne 
nekoliko nižjega financiranja, kar pa je, kot 
rečeno, po naši presoji pravilno in edino 
sprejemljivo.  
 Še enkrat, poslanci Desusa 
verjamemo, da je to, kar je predlagano v tej 
noveli, dobra osnova za zakon, ki bo usklajen in 
dopolnjen zadostil zahtevam na podlagi ustavne 
odločbe. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa Jelka Godec bo predstavila 
tališče Poslanske skupine SDS. 
 Izvolite. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Spoštovani! 

 Vzgoja in izobraževanje naj bi temeljila 
na kakovosti storitev, postavila naj bi otroka 
oziroma mladostnika v središče, sledila naj bi 
temeljnim načelom pedagoškega dela in 
temeljila naj bi seveda na svobodni izbiri, ki jo 
narekuje 57. člen Ustave Republike Slovenije. 
Vprašanje pa je, ali je danes v Sloveniji temu res 
tako. Javni šolski sistem, ki ga danes v Sloveniji 
lahko preprosto imenujemo kar državni šolski 
sistem, saj imamo v večini šole, torej 99 % 
osnovnih šol, ki jih financira država, pa je danes 
dostikrat bolj zagotovilo uspešnega socialnega 
izobraževanja poskrbeti za vse posameznike in 
nikogar izpustiti izven zahtevanega 
standardiziranega kroga izobraževanja. Upam, 
da se vsi dobro zavedamo, da se otroci 
razlikujejo po sposobnostih, nagnjenjih, 
izkušnjah, družinskem okolju, socialni 
vključenosti, okolju, v katerem živijo, po 
predznanju, računalniški pismenosti, likovni 
ustvarjalnosti in lahko bi še naštevala več stvari. 
V državnem šolstvu se marsikateri ravnatelj, 
učitelj oziroma pedagoški delavec tega zaveda, 
vendar tog šolski sistem ne dovoli njegovega 
alternativnega delovanja v razredu, še manj pa 
alternativnega izobraževanje otroka. Lahko 
govorimo tudi o represivnosti državnega 
šolskega sistema, saj država do natankosti 
predpiše program, predmetnik šole, določi šolski 
koledar, kako naj učitelji poučujejo, kako naj 
pišejo dnevnike, priprave in tako naprej. Tako se 
učenci in učitelji podredijo državnim predpisom 
in zato je šola postala sredstvo uresničevanja 
državnih ciljev in ideologije družbenega sistema. 
Vse to je seveda v nasprotju s temeljnimi načeli 
pedagoškega dela, je v nasprotju s psihološkim 
pogledom na razvoj mlade osebe. V središču 
naše vzgoje je treba postaviti človeka, 
mladostnika, otroka, ga obravnavati kot celostno 
osebnost v svoji telesni, duševni, intelektualni, 
družbeni, moralni in duhovni razsežnosti. 
Seveda smo tukaj na drugi strani še starši, ki 
imamo različne poglede na vzgojo in 
izobraževanje svojih otrok. Jasno je, da o tem 
nimamo enotnega mnenja, je pa pomembno 
dejstvo, da želimo svojim otrokom zagotoviti tisto 
najboljše, da želimo, da najdejo svojo pot v 
življenju. Vemo, da ima vsak otrok svoje 
specifike, ki so včasih še posebej izražene. Ker 
včasih vse to umanjka v državnih šolah, šolski 
sistem postane za marsikaterega otroka in 
starša neustrezen in tako zaradi okostelosti 
državnega šolskega modela ali sistema, zaradi 
pomanjkljivosti državnega šolstva, kjer je 
predpostavka, da so vsi v razredu enaki, 
nastanejo potrebe po nastanku zasebnega in 
alternativnega šolstva. Z ustanovitvijo 
nedržavnih šol presegamo pedagoško togost in 
se približujemo idealu psihološkega razvoja 
otrok. Odpravljamo birokratizacijo šolstva, 
uniformiranost šolskega prostora, uniformiranost 
poučevanja in učenja, brezoseben pristop, 
neučinkovitost. Ob tem pa se poleg državnih 
sredstev uvajajo tudi novi viri financiranja, to so 
zasebna sredstva za investicije, materialne 
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stroške, kajti vemo, da zasebne, torej nedržavne 
šole, financirajo tisti, ki so ustanovitelji in ne 
država. V vzhodnih evropskih državah, ki so v 
80. in 90. letih doživele demokratizacijo družbe, 
so doživele tudi ogromen skok na področju 
zasebnega šolstva. Tako veliko več zasebnega 
šolstva srečamo na Češkem, Poljskem, 
Madžarskem. Slovenija je bila v tem dokaj 
sramežljiva in ima zelo nizek delež šol, katerih 
ustanovitelj ni država, to je pod 1 %, in je še 
danes na samem evropskem repu. V Sloveniji 
delujejo naslednje zasebne osnovne šole, ki 
izvajajo javno veljavne izobraževalne programe: 
Waldorfska šola, ki je začela s poukom leta 
1992/1993, Osnovna šola Alojzija Šuštarja 
Ljubljana, s poukom začela 2008/2009, 
Montessori inštitut leta 2010/2011, Zasebno 
vzgojni-izobraževalni zavod Walfdorska šola 
Maribor leta 2015/2016, Vzgojno-izobraževalni 
zavod Antona Martina Slomška Maribor začne z 
delom leta 2015 in Inštitut za celostno vzgojo in 
izobraževanje otrok LILA, ki je dobil potrjen 
program leta 2016. Omenjene šole torej obiskuje 
manj kot 1 % populacije vseh osnovnošolskih 
otrok. Delež državnega šolstva, ki je 99 %, je 
postavil Slovenijo v samo špico med državami 
Evropske unije. 
 Ustava Republike Slovenije torej v 57. 
členu določa, izobraževanje je svobodno, 
osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se 
financira iz javnih sredstev. Država ustvarja 
možnosti, da si državljani lahko pridobijo 
ustrezno izobrazbo. Zakoni, ki jih sprejemamo v 
parlamentu, morajo biti skladni z ustavo. Če se 
kasneje izkaže, da je zakon v nasprotju z 
ustavno ureditvijo, je to potrebno popraviti. V 
Državnem zboru smo to poskušali v prejšnjem 
mandatu štirikrat, v tem mandatu že enkrat s 
strani tudi Slovenske demokratske stranke, ko 
smo predlagali, da se program, javno veljavni 
program osnovne šole financira 100 %. Zato 
danes lahko rečemo, da smo lahko že utrujeni 
od razlaganja, prikazovanja, kako in kaj je 
odločilo Ustavno sodišče in kako bi moral biti 
zakon pravilno napisan, in tudi dokazovanja, kaj 
pomenijo alternativne šole marsikateremu otroku 
in staršu. Državljani, starši otrok, ki obiskujejo 
zasebne šole z javno veljavnim programom, so 
bili leta 2012 mnenja, da Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja krši njihovo 
ustavno pravico in so na Ustavno sodišče vložili 
vlogo za presojo ustavnega določila 87. člena 
ZOFVI. Ustavno sodišče je leta 2014 odločilo, 
da je prvi odstavek drugega stavka 86. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v delu, ki se nanaša na javno 
veljavne programe osnovnošolskega 
izobraževanja v neskladju z ustavo. Zdaj bi 
prosila za prezentacijo. Kaj pa govori odločba 
Ustavnega sodišča? Da je prvi odstavek 
drugega odstavka 86. člena, ki se nanaša na 
javno veljavne programe osnovnošolskega 
izobraževanja, v neskladju z ustavo. Malo manj 
se vidi, ker je zelo dolg ta člen, 86. člen, vendar 
jasno in razvidno, da zasebnim šolam, ki izvajajo 

javnoveljavne programe osnovnošolskega 
izobraževanja, pripada danes 85 % sredstev, ki 
jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja 
za izvajanje programa javne šole. Torej 
govorimo še enkrat o javnoveljavnem programu. 
Danes je javnoveljavni program po 14. členu 
Zakona o osnovni šoli razdeljen na obvezni in na 
razširjeni program. Javno veljavni program, o 
katerem govori Ustavno sodišče, da ga je 
potrebno financirati 100 %, ne glede na to, kdo 
je ustanovitelj, je razdeljen na obvezni program 
in razširjeni program. Oba skupaj predstavljata 
celoto. Šola je obvezna razpisati tako obvezni 
kot razširjeni program. Čudi me, da je minister 
ob izvajanju enega izmed naših kolegov 
poslancev o razširjenem programu zmigoval z 
glavo, češ, ni res, da dopolnilni in dodatni 
spadata v razširjeni program. Torej še enkrat, 
obvezni program imate napisano, notri so poleg 
vseh predmetov še naravoslovni dnevi, tehnični 
dnevi, športni dnevi, šola v naravi. V razširjenem 
pa so neobvezne izbirne vsebine, individualna in 
skupinska pomoč učencem, dodatni dopolnilni 
pouk, podaljšano bivanje in jutranje varstvo. 
Javno veljavni program v Zakonu o osnovni šoli, 
še enkrat, je torej razdeljen na obvezni in 
razširjeni in Ustavno sodišče govori o javno 
veljavnem programu. Danes je financiranje po 
obstoječem zakonu narejeno tako, tam, kjer je 
ustanovitelj država, in ustanovitelj zasebnik, oba 
izvajata javno veljavni program, torej tako 
obvezni kot razširjeni. Danes imamo takšno 
financiranje, torej 100 %, tam, kjer je ustanovitelj 
država, tam, kjer je ustanovitelj, pa 85. Kaj je 
predlog Vlade? Predlog je sledeč. Razdelijo 
javno veljavni program posebej na obvezni in pa 
razširjeni in želijo, da je financiranje takole, 
obvezni 100 %, razširjeni 0 %, kar skupaj po 
novem potem pomeni tole, 65 % financiranje 
javno veljavnega programa zasebnih šol. To je 
čisto preprosta osnovnošolska matematika, malo 
prava, malo razumevanja tistega, kar preberete, 
in potem dobite v bistvu tole, da se bo javno 
veljavni program po novem predlogu zakona 
Ministrstva za šolstvo financiral v nižjem 
procentu. Torej tisti, ki še danes tega ne razume, 
lahko vam dam powerpoint pa si še enkrat te 
zadeve poglejte.  
 Kaj to pomeni? Ko boste rekli, da se 
razširjeni program financira 0 %, to pomeni, da 
ne boste financirali v zasebnih šolah, ki izvajajo 
javno veljavni program, ne individualne pomoči 
učencem, ne dopolnilnega pouka, ne dodatnega 
in ničesar tistega, kar je v bistvu v razširjenem 
programu. Hkrati pa se v seveda v 17. členu 
zapiše, da morajo vse šole, tudi zasebne 
seveda, zagotavljati minimalna znanja, ki 
omogočajo uspešno zaključeno izobraževanje in 
tako naprej. Kako bodo zasebne šole, recimo, 
tistim učencem, ki ne dosegajo minimalnih 
znanj, pomagale? Zdaj jim pomagajo s 
skupinsko pomočjo, z dopolnilnim poukom. Kako 
pa zdaj naprej? In seveda bodo to tudi ponudile, 
jaz verjamem, da so tudi pedagoški delavci 
dovolj usposobljeni in razumejo, da če želijo 
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učenci dosegati minimalna znanja, pa jih 
mogoče ne morejo, če ne dobijo, recimo, 
individualne pomoči, da jim bodo to tudi 
omogočili. Vendar od jutri naprej bodo v 
zasebnih šolah, ki izvajajo javno veljavni 
program, to plačevali starši. To bodo plačevali 
starši, ker je Vlada, ker bo koalicija tako želela.  
 S tega vidika predlog zakona 
diskriminiral tako otroke kot starše med 
državnimi in nedržavnimi šolami. Otroci, ki so 
opisani v javno šolo, bodo še naprej lahko brez 
doplačila staršev obiskovali dopolnilni, dodatni 
pouk, neobvezne izbirne vsebine, imeli 
individualne in skupinske učne pomoči. Medtem 
ko bodo morali starši otrok, ki so vpisani v šolo 
Montessori, recimo, dodatno plačevati stroške, 
če bodo želeli, da otroci obiskujejo dodatni pouk, 
individualno učno pomoč in dosegajo minimalne 
standarde. S predlogom zakona bo Vlada 
finančno breme za izvajanje razširjenega 
programa prenesla na starše. Kako bodo to 
zmogli starši socialno šibkih družin? V tem delu, 
če že ne drugje, boste sprožili elitizacijo teh šol 
oziroma tega, da bodo v te šole res potem pa 
lahko hodili samo tisti, ki si bodo to lahko 
privoščili. Brez vzdihovanja, dragi kolegi, ampak 
starši, ki imajo danes vpisane otroke tam, ne 
plačujejo individualne pomoči, ne plačujejo 
dopolnilnega pouka, od jutri naprej bodo to 
morali narediti. Torej, bo za njih šolnina toliko 
višja.  
 Naj izpostavim še zadeve, ki so že bile 
pa še bodo verjetno še očitek zagovornikov 
predlaganega zakona, in sicer najprej 
financiranje zasebnih šol, češ, da je Ustavno 
sodišče dejalo, da se pač razširjeni program ne 
sme financirati. Če dobro preberete ustavno 
odločbo iz 2001 in pa sedajo oziroma iz 2014, 
boste videli kar razliko. Tista iz leta 2001 je 
govorila o prvem odstavku, da je izobraževanje 
svobodno, govorila je, mislim da, o 74. členu 
ZOFVI, o tem, ali je javno prostor zaščiten pred, 
bom rekla, verskim izobraževanjem. In ugotovila, 
da je zakon skladen z ustavo in da ta zaščita 
obstaja. Medtem ko iz leta 2014 govori o 
financiranju in v 25. točki svoje odločbe tudi 
zapiše: »Pravica do brezplačnega obiskovanja 
obvezno javno veljavnega programa 
osnovnošolskega izobraževanja od države 
namreč ne zahteva naj financira tudi izvajanje 
nadstandardih ali razširjenih programov, s 
katerimi zasebne šole zasledujejo svoje 
partikularne interese.« In se sklicuje na odločbo 
iz 2001. Torej, Ustavno sodišče jasno in glasno 
pove, da tiste vsebine, kjer zasebne šole 
zasledujejo partikularne interese, se ne 
financirajo. Danes smo lahko slišali na posvetu, 
da nekatere šole, sedaj ne vem točno, katera je, 
v nižjih razredih imajo dodatno plesne vaje, 
pevske vaje, kulturo in vero in latinščino. In to 
plačujejo starši že danes. Ker to zasleduje 
partikularne interese te šole. Že danes plačujejo. 
Ne plačujejo pa individualnih učnih pomoči. 
Financiranje partikularnih interesov niso predmet 
in ne smejo biti predmet financiranja s strani 

šole, in to tudi v Slovenski stranki večkrat 
povemo. Nadstandardne dejavnosti, ki tudi 
financirajo v javnih šolah, financiramo dodatno 
šolo v naravi in tako naprej, tako da v tem delu 
tudi v javnih šolah določene stvari plačujemo.  
 Pojavljajo se očitki, da želimo zrušiti 
javno mrežo. Kolegi poslanci, jaz ne vem, ali ste 
si res prebrali celotni ZOFVI, verjetno ne, ker v 
11. členu ZOFVI določa, kaj je to javna mreža, in 
sicer za opravljanje javne službe na področju 
vzgoje in izobraževanja se organizira javna 
mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci in šole, 
zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo 
koncesijo. Vi pa govorite, da želimo zdaj 
razgraditi javno mrežo. V javni mreži imate javne 
šole pa imate zasebne šole. To je tako, kot pri 
zdravstvu, imamo koncesionarja in imamo 
zdravstvene domove. Torej, javna mreža že 
zajema zasebne šole. Kdo bo to javno mreži 
razgradil zdaj? Nihče. To je bolj ko ne, bom 
rekla, v glavah tistih, ki določenih stvari pač ne 
želite razumeti.  
 Potem se pojavljajo tudi očitki, da se 
financirajo šole in da bodo sedaj zasebniki 
bogateli. Še enkrat je treba povedati, pa 
mislim,da so kolegi že povedali tudi pred menoj, 
ne financira se šola, ne financira se tisti, ki je 
ustanovitelj. S tem denarjem, ki ga daje države, 
se financira program, ki se izvaja v tej zasebni 
šoli. In se ne financira zasebnik. Državljani vsak 
mesec plačujejo prispevke za šolstvo iz svojih 
zasebnih dohodkov, plačujejo in pričakujejo, da 
bodo imeli glede na 57. člen Ustave Republike 
Slovenije svobodo izbiro do izobraževanja in da 
bodo javno veljavni programi financirani 100% 
ne glede na to, kje njihov otrok obiskuje šolo 
oziroma kdo je ustanovitelj šole. Danes, z 
možno uveljavitvijo novele zakona, ki ga 
predlaga Vlada, je v Republiki Sloveniji kršena 
svobodna izbira do izobraževanja, saj sili starše, 
da svoje otroke vpišejo v državne šole, čeprav je 
to v nasprotju z njihovimi osebnimi okoliščinami. 
Če želi država, ki danes vsekakor želi uravnavati 
vsa področja človekovega življenja, biti 
verodostojna, potem mora dopuščati tudi 
izobraževanje in vzgojo koncepta montessori 
šole, waldorfske šole ali katoliške šole in jim 
omogočiti izvajanje javno veljavnega programa, 
ki ga je potrdil strokovni svet Ministrstva za 
šolstvo in je v skladu z zakonodajo in v skladu z 
Ustavo Republike Slovenije.  
 Samo še ena pripomba, kar se tiče 
zakona in kar je minister tudi danes izpostavil, je 
sprememba 86. člena, kjer za zasebne šole 
zahteva, da se lahko ustanovijo oziroma začnejo 
delovati pod posebnimi pogoji, naslednjimi 
pogoji, med drugim tudi to, da imajo vključena 
oziroma vpisana najmanj dva oddelka prvega 
razreda, zato ker ministrstvo želi socializacijo. 
Jaz bi prosila ministra, v nadaljevanju ima 
možnost, da pove, koliko javnih državnih šol ima 
oziroma nima dveh prvih razredov. V mojem 
rojstnem kraju, je šola, kjer ima vseh 9 let en 
razred. Vi pa govorite o socializaciji. Potem mi 
povejte, kako se lahko socializirajo otroci v 
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podružnični šoli, kjer je 8 otrok v razredu in jih ni 
35 v vsakem. Jaz mislim, da so takšni 
argumenti, da s tem želite socializacijo, za lase 
privlečeni. V bistvu želite s tem pogojem še bolj 
zaostriti oziroma onemogočiti odpiranje novih 
alternativnih šol, ki so seveda alternativni državi 
in državni vzgoji. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Kot zadnji bo stališče Poslanske 
skupine LMŠ predstavil gospod Aljaž Kovačič.  
 Izvolite. 
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

podpredsednica. Spoštovani minister, kolegice 
in kolegi! 
 Imamo dobro javno mrežo osnovnih 
šol, ki je dostopna vsakemu otroku v skorajda 
vsakem kraju v Republiki Sloveniji. Skozi to šolo 
je šlo na tisoče otrok, ki danes opravljajo 
različne poklice tako v Sloveniji kot tudi v tujini. 
O kakovosti javnih šol govorijo tudi raziskave, ki 
se po dosežkih učencev in dijakov pravilom 
uvrščajo v sam vrh sodelujočih izobraževalnih 
sistemov, ponekod tudi pred sisteme, s katerimi 
se želimo primerjati. A kljub temu, da imamo 
odlično javno šolstvo, je pred nami ponovno 
tema, ki je bila že večkrat populistično in 
ideološko zlorabljena. Nekateri so šli celo tako 
daleč, da so proti predsedniku Vlade vložili 
ustavno obtožbo. Zakaj? Ker ni bil sprejet 
predlog, ki je predvideval 100 % financiranje 
programa zasebne osnovne šole, ampak več kot 
očitno je bila to samo še ena populistična gesta 
predlagatelja. Ne pozabimo, da je Vlada že tedaj 
zagovarjala uresničitev Ustavne odločbe. 
Poudariti želimo, da imamo zelo dobro in 
uspešno javno mrežo osnovnih šol, vendar na 
žalost na to pozabljamo ali pa se nam morda zdi 
samoumevno. Žalosti nas, da se v zadnjih letih 
več kot očitno pojavlja intenca po razvrednotenju 
javne šole. Na drugi strani zasebna šola nikakor 
ne more biti enaka javni. Zasebno šolo ustanovi 
skupina enako mislečih, tu lahko govorimo o 
verskem ali filozofskem prepričanju, o posebnih 
pedagoških načelih, o zagotavljanju strožje 
discipline, drugačnemu pogledu na svet in še bi 
lahko naštevali. Medtem ko je javna šola prostor 
skupnih temeljnih vrednot in raznolikosti, pri 
čemer zagotavlja kulturno identiteto in socialno 
integriteto bodočih generacij. Javna šola ponuja 
kvaliteten in ideološko nevtralen program. Starši 
otrok, ki jim le-ta ne ustreza, pa lahko iz različnih 
razlogov izberejo zasebne šole s posebnimi 
interesi, ki ustrezajo njihovim vrednotam.  
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport je pripravilo predlog zakona, ki po 
zagotovilih ministra dr. Jerneja Pikala uresničuje 
odločbo Ustavnega sodišča, saj osnovnošolcem 
zagotavlja 100 % financiranje obveznega dela 
javno veljavnega programa. Kljub temu, pa so 
nekateri že pred prvo obravnavo šli tako daleč, 
da so se postavili v vlogo Ustavnega sodišča in 
govorili o neustavnosti. 

 V Poslanski skupini Lista Marjana 
Šarca, smo odprti za konstruktivno in 
neideološko razpravo, ki bi lahko z dopolnitvami, 
če bi se za to izkazala potreba, ustrezno 
dopolnili izhodiščni predlog zakona. Vsekakor pa 
ne kupimo argumenta, da gre za malo število 
zasebnih šol in nizek finančni vložek, kajti v tem 
primeru ni vprašanje denar, ampak sistem, ki 
vsakemu otroku ne glede na narodnost, raso, 
spol, jezik, vero, družbeni položaj, politično ali 
katerokoli drugo prepričanje, zagotavlja 
kvalitetno in dostopno izobraževanje. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Sledi splošna razprava 
poslank in poslancev o predlogu zakona. Kot 
prvi dobi besedo gospod Predrag Baković, 
pripravi pa naj se gospa Iva Dimic.  
 Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoča, 

hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegice in 
kolegi! 
 Javno šolstvo v naši državi je eden od 
poslednjih dobro urejenih in delujočih področij, ki 
ne povzroča razlik med otroci in njihovimi starši. 
Vsi namreč imajo enako pravico do 
izobraževanja, ki ni ali pa vsaj ni v odločujoči 
meri povezana s finančnim položajem staršev. 
Torej tudi tisti, ki so socialno ogroženi, imajo 
primerljive možnosti kot ostali pridobiti ustrezno 
izobrazbo in s tem popraviti svoj socialni status. 
To, spoštovani, je najdragocenejša srebrnina, ki 
jo v naši državi še imamo. Zato je ne smemo 
prodati, pokloniti oziroma izgubiti.  
 Sam menim, da je pojavljanje zasebnih 
šol v naši državi lahko tudi žebelj v krsto 
javnemu šolstvu. Kajti, če javno šolstvo zamre in 
prevlado dobi zasebno, se bodo nemudoma 
pokazale nepremostljive razlike med ljudmi in 
tisti najbolj ogroženi, bodo oropani še zadnjih 
možnosti, da skozi izobrazbo izboljšajo svojo 
kakovost življenja. Opozoril bi tudi na ideološko 
komponento zasebnega šolstva. V Ustavi, 
točneje v 7. členu, je navedeno, da sta država in 
verske skupnosti ločeni. To je potrebno razumeti 
v širšem smislu in kontekstu, kajti kjer gre za 
izvajanje državnih dolžnosti, in izobraževanje to 
zagotovo je, ni prostora za izvajanje sicer tudi z 
ustavo zagotovljenih pravic do verskih aktivnosti, 
verskih aktivnosti, kakršnihkoli že. Pomembno 
dejstvo je tudi, da pravila igre za obe vrsti šol, 
tako zasebno kot javno, niso enaka. Če se 
natančno pogleda zakon, se najde 15 razlik, in 
to kar precejšnjih, ali ugodnosti, ki jih imajo 
zasebne šole v primerjavi z javnimi. Ena je ta, da 
mora javna šola skozi 9 let izvesti 18 obveznih 
programov oziroma predmetov, medtem ko 
zakon zahteva za zasebno šolo le 9 obveznih 
predmetov – enega z naravoslovnega področja, 
enega z družboslovnega, enega z področja 
umetnosti. Prav tako zasebni šoli ni potrebno 
upoštevati šolskega koledarja in zanjo ne velja 
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pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja. Za 
zasebno je že vnaprej določeno, da je predmet 
tuj jezik samo angleščina, medtem ko ima javna 
šola nabor štirih tujih jezikov. Zasebna šola tudi 
ne potrebuje vzgojnega načrta in pravil šolskega 
reda. In kar je zelo pomembno, zasebna šola 
sme izbirati, kateremu otroku bo omogočila 
izobraževanje in kateremu ne. To so dejstva, o 
katerih se ne govori veliko. 
 Opozoril bi še na eno. V skladu z 
zakonodajo, imajo starši pravico šolati otroka 
tudi na domu, a ti za opravljeno delo ne dobijo 
sredstev, ki so sicer namenjena tistim, ki to 
pravico lahko uresničujejo znotraj sistema. Še 
več, ti učenci so podvrženi tudi rednemu 
preverjanju znanja, enkrat letno v javni osnovni 
šoli, to pa je hkrati dejanski preizkus uspešnosti 
izvajanja javno veljavnega programa v 
domačem okolju. Tudi to je neke vrste neenaka 
obravnava.  
 Nenazadnje je prav, da se javno 
seznani tudi s podatki, koliko zasebne osnovne 
šole dobijo od ministrstva, resornega ministrstva. 
Podatki, ki jih bom zdaj navedel, so iz aplikacije 
ERAR za leto 2016, za 2017 in 2018 pa so tudi 
še višji. Valdorfska šola v Ljubljani okrog milijon 
600, torej za dejavnost osnovnih šol skupaj 2 
milijona 200, vključuje pa se še glasbena in 
srednja šola. Zavod sv. Stanislava, Osnovna 
šola Alojza Šuštarja Ljubljana okoli 1,2 milijona, 
celoten zavod, ki vključuje še gimnazijo, 
glasbeno šolo, vrtec in dijaški dom, je v tem letu 
prejela 4 milijone 200 in še nekaj evrov. 
Montessori inštitut za pomoč staršem pri razvoju 
otrok 382 tisoč evrov. Waldorfska šola Maribor 
skorajda 500 tisoč evrov. Vzgojno-izobraževalni 
zavod Antona Martina Slomška Maribor, 
Osnovna šola Montessori med 50 in 60 tisoč 
evrov, sicer je začela delovati v letu 2015/2016, 
za celotno dejavnost, predvsem gimnazija, 
glasbena šola, dijaški dom pa milijon 800 tisoč 
evrov.  
 Tako danes s predlaganim 
spremembami zakona uresničujemo ustavno 
odločbo iz leta 2014. Jaz ne razmejujem med 
javnim in zasebnim šolstvo, pri čemer smo 
dolžni zaščiti javno osnovno šolstvo in hkrati 
določiti jasne kriterije za financiranje 
izobraževalnih programov zasebnih šol iz javnih 
sredstev.  
 Glede očitkov iz vsebine stališč 
poslanskih skupin, predvsem s strani NSi, da bo 
novela prinesla več bremen za starše, ki so tako 
revni, da si zasebnega šolanja ne bodo več 
mogli privoščiti, naj vam, spoštovani, povem, da 
osebno ne poznam nobenega siromaka, ki 
obiskuje zasebno šolo.  
 In za konec: Na eni strani imamo 
zainteresirano javnost, to so starši otrok, ki 
obiskujejo zasebno šolo, učitelji, lastniki teh šol, 
neki drugi, ki pravijo, da je zakon slab oziroma 
predlog zakona slab, neustaven, nezakonit. Na 
drugi strani imamo preostalo javnost, ki svoja 
stališča izražajo v komentarjih pod novicami in 
na družbenih omrežjih, da danes v Državnem 

zobru obravnavamo ta zakon. Jaz bi prosil, da si 
te komentarje preberete. Ti so naklonjeni noveli. 
Pravzaprav še več! Komentarji grejo celo v 
smer, če nekdo želi kaj posebnega, drugačnega, 
kot je dobro za večino ljudi, naj plača iz svojega 
žepa. Sami presodite, katerih ljudi je več in 
čigava volja je v večini. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja ima besedo gospa Iva Dimic, 
pripravi pa naj se gospod Tomaž Lisec. 
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani! 

 Dejstvo je, da je zakon neprimeren za 
nadaljnjo obravnavo, da je neustaven, 
enostavno, da se s tem zakonom zlorablja otrok 
otroke in njihove starše. To je dejstvo. Da ni v 
duhu enakopravnega, enakovrednega 
izobraževanja za vse enako. Najbolj sprevrženo 
pa mi je ta delitev na obvezni in pa dodatni 
program v neki osnovni šoli. To pa je zame že 
od vsega začetka bilo sprevrženo dejanje. Da je 
nek dopolnilni pouk nadstandard osnovne šole. 
Jaz nisem vedela, da sem jaz bila deležna v 
času mojega osnovnošolskega izobraževanja 
nadstandardnega programa. Res nisem vedela. 
In tako iskati in deliti Slovence, otroke, se mi zdi, 
da je enostavno, z eno besedo samo povedano, 
minister je nesposoben. Ker če bi bil minister 
sposoben, bi znal delati v korist otrok. Minister je 
nesposoben, enostavno se ne zna soočiti z 
nasiljem v osnovnih šolah. Tudi s spolnim 
nasiljem v preteklosti, spolni napad je bil v 
osnovni šoli. Minister ni bil sposoben, jaz nisem 
zasledila nobenega ukrepa, ki bi govoril, da bo 
to preprečeval. Edin ukrep je varnostnike v 
osnovno šolo. Zdaj mi pa povejte, ali so 
varnostniki v osnovnih šolah nadstandard ali je 
to obvezni program, ki ga plačamo državljani.  
 In sprašujem, spoštovani gospod 
minister, koliko osnovnih šol v Sloveniji ima 
varnostnike? In koliko ima zasebnih šol, od teh 
šestih, varnostnike? Prosim za ta podatek, jaz 
verjamem, da kot minister to marate vedeti 
vsako minuto. 
 Niste bili sposobni urediti tudi, pa sem 
vam že leta 2013 zastavila poslansko vprašanje, 
nacionalnega preverjanja znanja. Kaj bo s tem? 
Enostavno zadeva še vedno visi v zraku in še 
vedno niste potegnili nekih novih pogledov, kaj 
bo z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovni 
šoli.  
 Govorite o brezplačnem šolanju. 
Kakšno brezplačno šolanje? Za dva otroka v prvi 
triadi je brezplačno šolanje vsak september 600 
evrov brez torb, brez copatov, samo delovni 
zvezki in pa zvezki?  Spoštovani minister, 
tam, kjer zmanjka strokovnosti, stopi v ospredje 
ideologija. Verjamem, da Socialnim demokratom 
ta tema prinaša pozitivne rejtinge, še malo ste 
Levico postavili ob stran, tako da verjetno na ta 
račun pridobivate, ker se tako zavzemate za 
javno šolstvo. Tako kot se zavzemate za 
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socialno državo. Deset let ste se zavzemali za 
socialno državo, pa je bilo vedno več revežev v 
tej državi. Jaz ne razumem, da se ne želite 
ukvarjati z delom, ki vam kot ministru pritiče. 
Mislim tudi na to, na kar opozarjajo šolski ali pa 
otroški parlamenti – želijo več vsebin, življenjskih 
vsebin. Kaj od tega se je spremenilo, da bi dobili 
učenci v osnovni šoli več takih vsebin? Jaz žal 
nisem zasledila nič v to smer.  
 In še nekaj. Danes je bilo že v 
določenih stališčih, mislim, da je kolega Rajić 
izpostavil, kaj bo z otroki s posebnimi potrebami. 
Imate podatek koliko jih je? Kakšna je krivulja? 
Odločbo izda Zavod za šolstvo na Gotski v 
Ljubljani, mogoče v Mariboru kje drugje, ampak 
mi spadamo pod okrožje Ljubljane, in tam piše, 
koliko določenemu otroku zaradi disleksije ali 
hiperaktivnosti ali kakšne druge motnje pripada 
dodatnih ur strokovne pomoči. Vi ste zdaj tu 
rekli, da je to nadstandard. Ali je nadstandard to, 
da imaš otroke in da ne moreš vplivati kakšne 
imaš? Se mi zdi, da je s tega vidika v vaših očeh 
ali pa v vašem srcu preveč ideološkega boja in 
da bi bilo počasi, da vendarle, minister, začnete 
delati za starše, za otroke, predvsem pa zato, da 
bomo imeli res kvalitetno šolo.  
 Kar se tiče brezplačne šole. Švedska 
ima brezplačne šole oziroma tam se ne plačuje 
delovnih zvezkov. Od teh vaših obljub ni nič. In 
ko nimaš po enemu letu kaj pokazati, je najlažje 
z eno takole rešitvijo, pavšalno in seveda tudi 
neustavno, priti pred ljudi, v javnost. Seveda 
javnost zanima, kako se bo minister opredelil, 
ampak enostavno se mi zdi, da tako dejanje ni 
vredno ministra. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa poslanka.  
 Naslednji ima besedo gospod Tomaž 
Lisec, pripravi naj se mag. Meira Hot.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednica, za dano besedo. Spoštovani 
minister, državna sekretarka, kolegi, kolegice, 
vsem skupaj lep pozdrav!  
 Ključno vprašanje, ki bi se ga morali 
danes zastaviti, je zelo enostavno. Ali bomo 
poslanci tega sklica Državnega zbora spoštovali 
tole knjižico, ki se ji reče Ustava Republike 
Slovenije, ali pa ustave ne bomo spoštovali? 
Glede na stališča poslanskih skupin koalicije, 
torej vseh šestih strank, vidim, da jim ustava ni 
resen dokument, ki bi ga morali spoštovati v prvi 
vrsti poslanci Državnega zbora, ne glede na to, 
od kod prihajamo ali pa kakšno je naše znanje. 
Ustava je jasna. O temi, o kateri danes 
govorimo, je dokaj jasna in enostavna. Drugi 
odstavek 57. člena govori: »Osnovnošolsko 
izobraževanje je obvezno in se financira iz 
javnih sredstev.« In to bi morali spoštovati in tudi 
uzakoniti in udejanjati. In ker to ni bilo 
udejanjeno, so se starši, ki imajo otroke v 
zasebnih šolah, odločili, da izpodbijajo na 
Ustavnem sodišču zakonsko dikcijo, ki je v 

Zakonu v organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanje. In glejte zlomka, 4. 12. 2013 je 
Ustavno sodišče enostavno odločilo, prvi stavek 
drugega odstavka 86. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja je v delu, ki se nanaša na javno 
veljavni progam osnovnošolskega 
izobraževanja, v neskladju z ustavo. Skratka, ne 
govorimo o starših ali pa otrocih v zasebnih 
šolah, kakšne so njihove želje, ampak govorimo 
o odločitvi Ustavnega sodišča, ki je svoje 
stališče izreklo v odločbi. Jasno, zakon je v delu, 
ki se nanaša na javno veljavne programe 
osnovnošolskega izobraževanja v neskladju z 
ustavo. Štiri leta in pol pa levičarji v Državnem 
zboru ne želijo spoštovati odločbe Ustavnega 
sodišča – in je očitno tudi danes ne bodo, o tem 
malo več kasneje – pa čeprav smo poskušali v 
Poslanski skupini SDS petkrat vložiti zakon, ki bi 
to neustavnost uredil. Smo ministrici v prejšnji 
vladi dali interpelacijo, smo dali sedanjemu 
predsedniku Vlade ustavno obtožbo, ker ne 
spoštuje ustave. Ampak ne samo, da se bo 
neustavno stanje podaljšalo, celo poslabšalo se 
bo z dikcijo besed v zakonu, ki ga imamo danes 
pred seboj.  
 In če, spoštovani poslanci, ne veste, 
kakšno neumnost boste sprejeli, vam bom 
prebral neka stavkov iz službe Vlade Republike 
Slovenije za zakonodajo, ki je pravni organ, 
sicer posvetovalno telo Vlade. Citiram: »V zvezi 
s predlaganim tretjim odstavkom spremenjenega 
86. člena zakona opozarjamo, da bodo 
pobudniki, ki so s prejšnjo pobudo uspeli, s 
predlagano ureditvijo financiranja zasebnih 
osnovnih šol v slabšem pravnem položaju, kot 
so v skladu z veljavno ureditvijo, zaradi katere 
so na Ustavno sodišče pobudo vložili.« Danes 
sem dobil nek latinski izrek na mizo, Reformatio 
in peius – pravni položaj vlagatelja na Ustavnem 
sodišču se ne sme poslabšati. Služba Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo: »S 
predlagano ureditvijo financiranja zasebnih 
osnovnih šol bodo pobudniki v slabšem pravnem 
položaju.« V nadaljevanju: »To pomeni, da se za 
zasebne šole obseg javnega financiranja ne 
spreminja glede na veljavno ureditev. Takšna 
ureditev postavlja zasebne šole v neenak 
položaj, pri tem pa ni navedena nobena pravno 
utemeljena razlaga za to dejanje. Dodatno je 
takšna ureditev sporna tudi z vidika drugega 
odstavka 57. člena Ustave, ki določa, da je 
osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se 
financira iz javnih sredstev.« Ampak danes, kaj 
reče minister? S tem zakonom dosledno 
uresničujemo odločbo Ustavnega sodišča. 
Skratka, ali politik v imenu in priimku ministra za 
izobraževanje laže ali pa naj Vlada pod 
vodstvom Marjana Šarca takoj razpusti službo 
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ker 
so očitno tam nesposobni pravniki, ki citirajo, da 
bodo pobudniki, ki so uspeli z ustavno pritožbo, 
v slabšem pravnem položaju. In verjetno bo isto 
zapisala tudi Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora, ki je leta 2018 pri našem, 
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mislim da, četrtem poizkusu zakona zapisala: 
»Menimo, da predlog zakona odpravlja v odločbi 
ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom 57. 
člena.« Ampak zakaj bi imeli v Sloveniji Ustavno 
sodišče, zakaj bi imeli pravnike, če imamo 
večinski del politike, ki se … na pravo in na 
Ustavno sodišče. Za vas, glede na današnje 
izvajanje, predlagam nadaljnji korak v razgradnji 
pravne države, ki se je začel v prejšnjem 
mandatu. Ukinite Ustavno sodišče, ker ga itak 
ne spoštujete, kadar vam ni všeč. Včeraj je bil 
tukaj imenovan novi ustavni sodnik. Kakšne 
hvalospeve ste dajali Ustavnemu sodišču in 
kakšno vlogo naj bi imeli v slovenskem sistemu 
ustavni sodniki. Danes boste povozili odločbo 
Ustavnega sodišča, še enkrat, tistega 
Ustavnega sodišča, ki ste mu včeraj peli hvalo.  
 Ob tej priložnosti bi spoštovanega 
ministra še enkrat spomnil, kaj je rekel ob 
prisegi: »Prisegam, da bom spoštoval ustavni 
red.« Glej ga zlomka, vsi pravijo, da ga ne bo 
spoštoval. Ne samo, da bo nadaljeval neustavno 
stanje, še poslabšal ga bo. Kot sem danes že 
slišal: V čem je torej smisel, da imamo Ustavno 
sodišče? Ali je smisel v spoštovanju odločb 
Ustavnega sodišča, kar je normalno za neko 
parlamentarno demokracijo? Ali pa je smisel 
Ustavnega sodišča to, da se ga oblast hoče 
znebiti oziroma vsaj tistih odločb, ki jim niso po 
ideološki volji? Samo to se vprašamo, ali želimo 
spoštovati odločbe ustavnega sodišča ali ne. In 
tukaj je razlika v tem državnem zboru. Nekateri 
menimo, da je to za poslance, zakonodajno vejo 
oblasti in za izvršno vejo oblasti sveta knjiga. 
Drugi mislijo, da je to nek spisek želja, ki se ga 
lahko v skladu z ideologijo povozi. In že večkrat 
sem v tem državnem zbor rekel: Kako naj 
pričakujemo od državljanov, da bodo spoštovali 
ustavo in zakone, če so poslanci prvi, ki so k 
temu poklicani, ampak tisti, kjer večinski del 
noče spoštovati niti ustave niti zakonov? To 
povejte ljudem v vaši pisarni, ko bodo rekli, da 
se jim je zgodila krivica, kjer so nekaj naredili 
mimo zakona nevede, ali pa je sistem nekaj 
naredil mimo njih in na njihovih plečih. 
 Danes je bilo kar nekaj stvari rečenih – 
zaščita javnega šolstva. Šest zasebnih osnovnih 
šol in, mislim da, 445 državnih osnovnih šol. 
Povejte mi, tako matematično, strokovno, 
nenazadnje tudi politično, česa se bojite, če vas 
je strah, šest zasebnih šol je pot k razgradnji 
javnega. Ravno nasprotno. Šest zasebnih 
osnovnih šol je minimum, ki bogati javno šolstvo. 
In naša želja bi morala biti – kaj? Še več 
zasebnih šol, še več konkurence in še več 
kakovosti. Ampak, ker to ni v skladu z doktrino in 
ideologijo posvečenega levega dela Državnega 
zbora in izvršilne veje oblasti, se to ne bo 
zgodilo, ker se določene stranke v tem 
Državnem zboru točno zavedajo, kaj je, če bi 
izpustili vsaj 2 % konkurence v šolski sistem, da 
jih je strah, da ta ideologija, na kateri sloni njihov 
obstoj, lahko začne dobivati razpoke. Zato 
danes poslušamo o razgradnji javnega šolstva. 
Celo poslušamo o tem, kako je javno šolstvo 

brezplačno, smo slišali prej v stališču socialnih 
demokratov. Spoštovani državljani, spoštovane 
državljanke, jaz prosim, da naslednjič, ko dobite 
položnico, pridete do vašega najbližjega 
poslanca SD ali pa morda tudi kogarkoli drugega 
iz koalicije, da si to razdelite in plačate 
položnice, vsaj za tiste položnice, ki govorijo o 
javno veljavnih programih, ki jih morajo starši 
plačati. Ne govorimo o nadstandardih, pod kar 
pa ne spada jutranje varstvo, dopolnilni pouk in 
vse to. Govorimo o klasičnih, standardnih 
prispevkih, ki jih vsak starš plačuje, po vašem 
mnenju, v to brezplačno šolstvo.  
 Danes smo slišali celo to, ja, 5:4 je bila 
večina in ta večina ni dobra. Včeraj smo imeli 
eno glasovanje, mislim, da je bilo 38 za in 39 
proti. Je večina zmagala ali ni z 39 glasovi? Je 
zmagala. Verjamem, da vsi spoštujemo tisto 
glasovanje. Ampak, glej ga zlomka, 5 proti 4 je 
pa diskutabilno, to pa ni fer. Gre za politično 
odločitev Ustavnega sodišča. Naštejte mi tri 
sodnike, ki spadajo približno na desni politični 
pol, pa častim pivo. Tri, ne pa pet, kot jih vi 
naštevati, da naj bi bilo desnih političnih ustavnih 
strokovnjakov. Čedalje bolj leve radikalne 
ustavne sodnike dobivamo, ene, ki nam bodo 
slejkoprej dali nagobčnik, da ne bomo smeli več 
govoriti. Vi govorite o politični odločitvi 
Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče, ki je 
ideološko levo, je sprejelo neko politično 
odločitev. Če je kateri ustavni sodnik sprejel 
politično odločitev in ne strokovno, prosim, da ga 
takoj pozovete, da se korakoma sprehodi skozi 
hodnik Ustavnega sodišča in zapusti Ustavno 
sodišče. Bilo je rečeno, ah, ta odločba 
Ustavnega sodišča iz leta 2014 je pa čisto 
drugačna kot ista odločitev Ustavnega sodišča iz 
leta 2001. Saj ni res. Poglejte, kaj so pobudniki 
zagovarjali leta 2001 v Ustavni pritožbi in kaj leta 
2013. Takrat je šlo za celotno vertikalo. In tudi 
sam bi imel problem z uresničevanjem, če bi 
takrat, leta 2001 Ustavno sodišče reklo, ja, 
država mora financirati vse zasebno, od vrtca do 
visokih šolskih programov in vsega ostalega. 
Ampak zakaj je ta odločba različna? Zaradi 
drugega odstavka 57. člena – osnovnošolsko 
izobraževanje je obvezno. Tukaj je ključna 
poanta. In kaj dobimo danes po petih neuspelih 
poskusih zakona, interpelacij in ustavni obtožbi? 
Še en faliran projekt leve politike. Nov faliran 
projekt leve politike, ki je v prejšnjem mandatu 
celo skušala izigrati odločbo Ustavnega sodišča 
tako, da je skušala spremeniti ustavo. Toliko o 
spoštovanju vladavine prava, pravne države, 
Ustavnega sodišča s strani leve politike. Polna 
usta o vladavini prava, polna usta o tem, kako 
pomembno je Ustavno sodišče. Ko pa je 
potrebno priti do dejanj, pa boli nas đoko za 
vladavino prava in poteptali bomo odločbe 
Ustavnega sodišča. Polno besed, lepih, na drugi 
strani polno pokvarjenih dejanj v praksi. In zelo 
zanimiva je tudi misel, ko minister Pikalo reče: 
»Dosledno se uresničujejo odločbe Ustavnega 
sodišča.« Ko je pa v ponedeljek kolega Pavlin, 
če sem si prav zapomnil, mislim, da je on 
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spraševal predsednika Vlade glede 
uresničevanje odločbe Ustavnega sodišča, in je 
rekel: »Ja, če pa kaj ni prav v tej odločbi, bomo 
pa z amandmaji uredili.« Predsednik Vlade 
pravi, če kaj ni prav, bomo uredili, minister pa 
trdi, dosledno se uresničuje. Če se nekaj 
dosledno uresničuje, potem ni več tukaj malo 
levo malo desno, malo gor malo dol, kot se je 
dogajalo pri prejšnjem predlogu zakona, ki ga je 
pripravila prejšnja ministrica Maja Makovec 
Brenčič, ko so poslanci koalicije na odboru mi 
citirali 185, so se na hitro spomnili v SMC, 165, 
mislim, da je bil predlog SD, 100 : 0, mislim, da 
je bil predlog Desusa, ampak nobena rešitev ni v 
skladu z odločbo Ustavnega sodišča. Ker 
Ustavno sodišče govori o javno veljavnih 
programih, je rešitev samo ena – 100 % 
financiranje javno veljavnih programov, brez 
nebuloz o obveznih in razširjenih vsebinah. Tudi 
tu vam je prej kolegica Jelka Godec pokazala 
nekaj določb členov iz ZOFVI in Zakona o 
osnovni šoli, kaj pomeni eno v praksi in kaj je 
vaše besedičenje.  
 Ko govorite o javni šoli in javni mreži. 
11 . člen ZOFVI: »Za opravljanje javne službe 
na področju vzgoje in izobraževanje se 
organizira javna mreža, ki jo sestavljajo javni 
vrtci in šole, zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki 
imajo koncesijo.« Torej, kaj je javna mreža? 
Javni vrtci in šole, zasebni vrtci in šole ter 
zasebniki, ki imajo koncesijo. Saj veste, prej je 
kolega Tonin kazal, kaj je vse to. Ampak za vas 
je javno samo določen del javnega, očitno. Tukaj 
piše, zasebni vrtci in šole. Še naprej: »Javna 
mreža vrtcev mora biti organizirana tako, da 
omogoča staršem in otrokom dostopnost in 
izbiro programa za predšolske otroke, javna 
mreža osnovnih šol pa mora zagotavljati vsem 
otrokom možnost osnovnošolskega 
izobraževanja.« In kaj dobimo namesto tega? 
Poleg skrpucala, ki se mu reče ZOFVI, ki bo 
nadaljeval neustavno stanje, dobimo osnutek 
Zakona o vrtcih, kjer se nadaljuje razgradnja 
zasebnega. In v predalu ima minister Pikalo še 
Predlog zakona o visokem šolstvu, kjer se prav 
tako nadaljuje razgradnja zasebnega s tem, ko 
želite preprečiti ustanavljanje zasebnih fakultet. 
In imamo predlog Levice, ki bi ukinila zasebno 
zdravstvo. Pričakujem, da ko boste ukinili 
zasebne šole, vrtce, zdravstvo, da boste v duhu 
vaše levičarske manire ukinili zasebno lastnino. 
To je zadnji korak, ki vam je še dovoljen, ki si ga 
boste, glede na to, da imate večino, morda tudi 
slej ko prej izmislili. In namesto uspešne zgodbe 
o uspehu, bomo dobili drugo in očitno edino 
naslednico Severne Koreje. Venezuela je 
razpadla, Kuba je propadla, Severna Koreja in 
Slovenija pa bosta očitno edini državi, ki bosta 
črtali vsepovsod karkoli zasebnega imamo. 
 Spoštovani minister, jaz upam, da 
boste v duhu tega, kar ste povedali ob 
imenovanju, spoštovali ustavni red in še pred 
koncem današnje razprave podali predlog, da se 
jutri glasuje proti zakonu in da pridete v Državni 
zbor z zakonom, ki bo dosledno spoštoval 

ustavni red Republike Slovenije. Kajti če tega ne 
boste naredili, boste ne samo dobili zaušnico 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, 
slejkoprej boste zopet dobili pobudo za oceno 
ustavnosti 86. člena ZOFVI, verjetno s strani 
staršev, ki so danes množično prišli na posvet v 
Državni svet, kamor leva noga levih poslancev in 
leve izvršilne oblasti ni upala prikorakati in slišati 
realne zgodbe, realnih ljudi, ne tistih izmišljotin o 
brezplačnem javnem šolstvu, da bi videli, kako je 
zgrešena vaša politika in kako je zgrešen vaš 
predlog zakona. 
 Skratka, pri tem zakonu gre za tri 
zadeve. Ena je ideologija leve oblasti, ki 
nasprotuje čemurkoli, kar vsaj malo diši po 
zasebnem. Ta zakon uvaja diskriminacijo, ki ima 
za posledico elitizem, kajti po tem predlogu 
zakona bodo tisti povprečni starši, ki dajo otroke 
v zasebne šole, izločeni, ker si tega ne bodo 
morali več privoščiti, bodo pa lahko verjetno v te 
zasebne šole prišli ravno otroci tistih, ki najbolj 
glasno vpijejo proti zasebnim osnovnim šolam – 
otroci bogatih, predvsem levih politikov. 
Nenazadnje, danes je bilo rečeno, moramo se 
pogovarjati o otrocih in o šolah in ne kot 
sistemu. Ampak vi delate iz otrok in iz vzgojno-
izobraževalnih programov čisti biznis. 
 Danes je bilo rečeno še nekaj stvari. 
Cerkev prihaja v zasebne šole. Od šestih 
zasebnih šol sta dve cerkveni, dve, kjer je 
ustanoviteljica cerkev. In tam starši plačujejo 
ravno tisto, kar je prej rekla gospa Maša 
Kociper, če hočejo nekaj več, pa naj nekaj več 
plačajo. Če bi gospa Maša Kociper danes bila 
na posvetu, bi ravno to slišala, kako starši za 
dopolnilne aktivnosti v teh zasebnih šolah 
plačujejo nekaj več in se odpovedujejo, kot je 
bilo rečeno, ne gredo na izlet v Francijo, ampak 
gredo na izlet nekam bližje, ker si želijo, da na 
področju izobraževanja njihovi otroci niso na 
slabšem. Ampak verjamem, da nekdo, ki težko 
spravi velike kroge v majhne, ne razume tako 
enostavnih zadev, kot je odločba Ustavnega 
sodišča, ki govori, da je treba ustrezno v zakon 
zapisati dikcijo glede javno veljavnih programov 
osnovnih šolah.  
 In nenazadnje, bivši predsednik Vlade 
gospod Miro Cerar, človek ki se je imel za 
ustavnega pravnika, ki mu praksa vsakodnevno 
oziroma vsakotedensko dokazuje, da je blefiral o 
svojem znanju glede prava, ki se mu tedensko 
dokazuje, da je kršil zakone in vladavino prava, 
ta ubogi gospod spet ne bo mogel spati, kajti 
leta 2015 je rekel, da ne bo mogel spati, da bo 
nesrečen, dokler odločba Ustavnega sodišča ne 
bo realizirana. Kako naj bi spal, ker ne da ne bo 
odločba Ustavnega sodišča realizirana, še 
poslabšala bo položaj tistih, ki jim je ob obisku 
zagotavljal, kako bo on kot pravnik to rešil? 
Danes pa očitno svojim poslancem nalaga, da 
naj nadaljujejo s to neustavnostjo.  
 Skratka, razlogov, zakaj ne smemo 
podpreti tega zakona v prvi obravnavi, je vsaj 
toliko, kolikor je otrok, ki hodijo v zasebne šole, 
ki jih boste še nadalje diskriminirali. Diskriminirali 
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jih boste tisti, ki govorite o vladavini prava, tem 
otrokom pa ne boste dali tistega, kar jim je 
Ustavno sodišče določilo – da imajo enak 
položaj v določenih zadevah kot tistih, ki hodijo v 
državne osnovne šole, ki so obvezne. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vašo … / oglašanje iz 
dvorane/  
 Ali želite postopkovno? Repliko ali kaj 
tretjega. / oglašanje iz dvorane/ Če mi daste 
možnost, da spregovorim, bom spregovoril. 
Replika ni možna, ker še niste spregovorili, saj 
poznate Poslovnik. / oglašanje iz dvorane/ 
Postopkovno je pa možno.  
 Beseda je vaša, vstanite in povejte, 
prosim.  
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala 

lepa.  
 Vstal sem, zdaj bom še povedal. Gre 
za zavajanje. Na to moram opozoriti. Namreč 
predsednik Vlade v prejšnjem mandatu, Miro 
Cerar, je naredil vse, da bi se ta odločba 
uresničila in pravzaprav vse do pred volitvami je 
kazalo, da bomo to dosegli. Tako da mislim, da 
je neosnovano in neupravičeno, da se na tak 
način komentira, sploh pa poslancem nihče ne 
narekuje, kako bodo reagirali in presojali. V tem 
smislu je tudi nekorektno od kolega Lisca, da na 
tak način sklene svojo razpravo.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani poslanec, sedaj ste zlorabili 
postopkovni predlog. Postopkovnega predloga 
ni bilo. Prosim, da tega več ne ponovite.  
 Bi še kdo želel kaj zlorabiti? (Ne.) 
Hvala. Potem pa je na vrsti mag. Meira Hot, 
pripravita se gospod Miha Kordiš in za njim 
gospod Aleksander Reberšek.  
 Izvolite. 
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, 

spoštovani gospod predsednik.  
 2. člen Ustave pravi, »Slovenija je 
pravna in socialna država.« In v Sloveniji je 
najvišji organ sodne oblasti Ustavno sodišče. In 
veste, samo Ustavno sodišče je tisto, ki je 
pristojno presojati o ustavnosti in zakonitosti. 
Zato mi je popolna neznanka, kako lahko danes 
opozicijske stranke a priori presojajo, da je 
predlagana novela zakona neustavna in da ne 
uresničuje pravilno odločbe Ustavnega sodišča. 
Seveda je to nedopustno. Torej, leta 2014 je 
Ustavno sodišče odločilo, da je prvi stavek 
drugega odstavka 86. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v neskladju z Ustavo. Zakaj? Ker 
ne zagotavlja v celoti financiranja obveznega 
osnovnošolskega izobraževanja oziroma ne 
zagotavlja izvedbe javno veljavnega programa 
osnovnošolskega izobraževanja vsem 
izvajalcem na enak način. Obseg državnega 
financiranja, izvajanja javno veljavnih programov 
je različen, kar po mnenju Ustavnega sodišča ni 

v skladu z drugim odstavkom 57. člena, ki 
določa, da je osnovnošolsko izobraževanje 
obvezno in se financira iz javnih sredstev. 
Ampak tukaj velja vseeno opozoriti na ločeno 
mnenje sodnice Korpič Horvat, ki navaja, da 
vseeno ni mogoče zatrjevati neenake obravnave 
in posega v pravico otrok do javno financiranega 
osnovnošolskega izobraževanja, kajti po njenem 
mnenju država zagotavlja javno mrežo 
osnovnošolskega izobraževanja, v katero so 
vključene tudi zasebne šole s koncesijo, in s tem 
ne dvoumno izpolnjuje svojo obveznost iz 
drugega odstavka 57. člena. In zanimivo je tudi 
njeno stališče, da prvi odstavek 57. člena 
Ustave, ki zapoveduje, da je osnovnošolsko 
izobraževanje obvezno, dejansko pomeni, da so 
starši dolžni poskrbeti, da njihovi otroci 
obiskujejo javno veljaven osnovnošolski 
program. In tudi sama menim, da je to resnični 
duh zadevne določbe. Kakor tudi, da ustvarijo 
obveznost otroka, da se mora šolati, da se mora 
osnovnošolsko izobraževati, saj se najbrž 
spomnite: osnovna šola je obvezna, 
srednješolsko izobraževanje je izbira, vsaj tako 
so nam vselej zapovedovali naši srednješolski 
profesorji.  
 Republika Slovenija ima izjemno 
kakovosten sistem in mrežo javnih šol. In sama 
sem prav ponosna na svojo piransko osnovno 
šolo, ki sem jo obiskovala. Imela sem izjemne 
učitelje, prosto izbiro mnogih interesnih 
dejavnosti. Ta šola je celo zelo zgodaj postala 
del UNESCO mreže šol. In mislim, da sem bila 
deležna resnično kakovostnega izobraževanja, 
ki pa je bilo dostopno prav vsem v občini Piran, 
in to ne glede na status ali pa na finančni položaj 
njihovih staršev. To je bistvo današnje razprave. 
Ne gre za vprašanje obstoja zasebnih šol. Te 
lahko pomenijo tudi kvalitetno dopolnitev javne 
mreže osnovnošolskega izobraževanja. Lahko 
tudi razumem željo staršev, da svojim otrokom 
ponudijo drugačen tip izobraževanja, drugačen 
program, drugačen pedagoški pristop. To je 
njihova prosta izbira. Ampak veste, ta izbira pa 
dejansko ni ravno vsakomur dostopna. Lahko na 
primer že iz razloga geografske oddaljenosti. V 
občini Piran si starši te izbire ne morejo 
privoščiti, razen če se bodo vsak dan 105 
kilometrov peljali v Ljubljano v najbližjo zasebno 
šolo. Torej ta prosta izbira ni dejansko prosta. 
Ampak vseeno niti to ni bistvo. Pravo vprašanje 
in naš cilj je, da izobraževanje, ki smo ga mi bili 
deležni, ostane v javnih šolah iste kakovosti 
oziroma treba bi bilo stremeti k temu, da bo še 
višje, še boljše. Z razvojem države naj se še 
dodatno dviguje kvalitet. In ta naj bo vselej 
dostopna prav vsakomur, ne glede na njihove 
osebne okoliščine. Veste, po svetu so kvalitetne 
javne osnovne šole prej izjema kot pravilo. 
Privatizacija tovrstne javne službe dejansko 
pripelje do zelo hude družbene razslojenosti in 
jaz mislim, da si to naši mladi resnično ne 
zaslužijo. Naši mladi si zaslužijo najboljšo 
možno izobrazbo, kakovostno, k temu moramo 
stremeti. In pri tem ne bi smeli biti omejeni na 
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finančno stanje svojih staršev. To je po mojem 
mnenju dolžnost države – zagotoviti izvajanje 
obveznega javnega programa, ki naj bo 
dostopno vsem. Boriti bi se morali za pravice 
otrok in staršev v javnih šolah. Zakaj se o njih ne 
govori? Si oni zaslužijo a priori nižjo kakovost, 
ker morda dejansko nimajo možnosti izbire, kot 
sem že prej povedala, ker je morda najbližja 
zasebna šola za njih predraga, predaleč? 
Spoštovani, ravno s tem popolnim 
izenačevanjem javnega in zasebnega se 
dejansko začenja razgradnja javnega sistema, in 
to je nedopustno. Javna osnovna šola je javna in 
zasebna je zasebna. Če želiš drugačno 
izobraževanje od tistega, ki ti ga zagotavlja 
država, si ga plačaj. Tako je po vsem svetu. 
Zasebne šole v Angliji niti ne razmišljajo o 
kakršnemkoli 100 % javnem financiranju. In po 
mojem mnenju je vprašanje, ki bi si ga danes 
resnično morali zastaviti, tisto, ki ste ga tudi iz 
opozicije večkrat že izpostavili – Ali je v Sloveniji 
osnovnošolsko izobraževanje resnično dostopno 
vsem pod enakimi pogoji? Ali je resnično 
brezplačno? In to vemo tudi mi, da de facto ni. 
To terja rešitev, to terja aktivacijo vseh nas. V 
Sloveniji živi ogromno otrok na robu revščine, 
katerim starši ne morejo omogočiti šola v naravi, 
ne morejo kupiti delovnih zvezkov, učbenikov, 
šolskih potrebščin. To je zaskrbljujoče in to je 
alarmantno in o tem bi morala danes tukaj 
potekati razprava. In zato pozdravljam tudi 
odločitev ministra, ki je odločil in je omogočil, da 
bodo s septembrom dejansko šolski učbeniki v 
1. in 2. razredu brezplačni. To je pravi korak 
naprej. In enako bi moralo veljati za vse razrede 
osnovne šole in vem, da je to tudi cilj ministra in 
da k temu stremimo. To so ukrepi, ki bodo 
zagotovili dostopnost osnovnošolskega 
izobraževanja resnično vsem. O tem bi se danes 
morali pogovarjati.  
 Če se vrnemo nazaj na predlog zakona 
v prvi obravnavi, ki dejansko uresničuje odločbo 
Ustavnega sodišča iz leta 2014 in odpravlja 
neskladje 86. člena ZOFVI z drugim odstavkom 
57. člena Ustave. V navedeni odločbi je Ustavno 
sodišče presodilo, da je zakonska ureditev, ki 
omejuje delež sofinanciranja javno veljavnega 
programa v zasebnih šolah na 85 %, v neskladju 
z Ustavo in naložilo Državnemu zboru, da to 
neskladje odpravi. Ni pa naložilo, kakšen naj bo 
ta odstotek financiranja, niti ni naložilo, kako 
izvesti zadevno odločbo.  
 Ustava zagotavlja učencem pravico do 
brezplačnega obiskovanja obveznega 
javnoveljavnega programa osnovnošolskega 
izobraževanja ne glede na to, ali ga izvaja 
javnopravni ali zasebnopravni subjekt. Predlog 
zakona danes odpravlja tisto, kar je bilo s strani 
pobudnikov ustavne presoje najbolj očitno. 
Odpravlja torej temeljno nepravičnost pri 
financiranju obveznega javnega 
izobraževalnega programa v zasebnih šolah, v 
katerih so starši morali poleg prispevka za 
dodatne nestandardne vsebine plačevati tudi 
manjkajočih 15 % sredstev za izvedbo pouka 

matematike, slovenščine, tujega jezika ter 
ostalih predmetov javnega kurikuluma. Na 
kratko, javno veljavni obvezni osnovnošolski 
programi bodo 100-odstotno financirani ne glede 
na to, ali se izvajajo v javni ali zasebni šoli. In 
tako bo spoštovana odločitev Ustavnega 
sodišča in bo zagotovljena enaka obravnava 
izvajalcev javnega obveznega osnovnošolskega 
programa, ki ga država mora izvajati v skladu z 
Ustavo Republike Slovenije.  
 Pomembno pa je na koncu poudariti, 
da je predlagatelj določil tudi devetletno 
prehodno obdobje, česar v prejšnjih predlogih ni 
bilo zaslediti. Na ta način torej ne bo nihče 
oškodovan in se ne bo posegalo v že 
pridobljene pravice. Pogoji financiranja bodo 
torej še devet let veljali popolnoma enako, kakor 
do sedaj. In po mojem mnenju bo s tem več kot 
zadoščeno pravičnosti kakor tudi pravni varnosti 
in javnosti. 
 Zato bom seveda predlog zakona v prvi 
obravnavi podprla. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo predstavitev.  
 Besedo imate gospod Miha Kordiš, 
pripravita pa se gospod Aleksander Reberšek in 
nato mag. Marko Koprivc.  
 Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
 Današnji predlog financiranja zasebnih 
šol poteka v senci odločbe Ustavnega sodišča 
oziroma natančneje politične odločitve 
političnega sodišča. Zgovorno je, da je isto 
sodišče spremenilo sodbo o praktično isti vsebini 
iz leta 2001. Kaj se je vmes spremenilo? Členi 
Ustave? Ne. Spremenila se je zasedba 
Ustavnega sodišča. In kako se je to zgodilo? 
Liberalni center zadnjih deset let oziroma še več 
sklepa pakte s politično parlamentarno desnico 
in kupuje njihove glasove na način, da jim 
imenuje ustavne sodnike. In danes je situacija 
taka, da ima Ustavno sodišče na sebi kar nekaj 
rumenih kravat. Bolj kot parlamentarna desnica 
je v resnici za tako stanje stvari odgovoren 
liberalni center, ki je sestavljal zadnjih nekaj 
vlad.  
 Če grem na samo vsebino. Zakaj 
imamo socialisti tak problem z zasebnim 
šolstvom? Zato, ker zasebno šolstvo zasleduje 
zasebni interes, sicer dejavnost izobraževanja 
sploh ne bi izvajalo. Zakaj navsezadnje bi ga? 
Ker pa je tu od zadaj zasebni interes – Zakaj bi 
ta zasebni interes financirali iz javnih sredstev? 
Zasebno izobraževanje je sicer znano orodje 
generacijske samorekrutacije vladajočega 
razreda. Vzpostavlja neko ločeno okolje, kje se 
mlajša generacija iz vrst vladajočega razreda 
lahko spoznava, navezuje stike, krepi te stike, 
sklepa romantična poznanstva tudi, če želite, in 
prejema boljšo izobrazbo od preostale družbe, 
denimo otrok iz delavskega razreda. Potem pa s 
tako izobrazbo, s takimi socialnimi mrežami, 
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kulturnim kapitalom, podprta z vezami svojih 
privilegirani staršev naslednja generacija 
vladajočega razreda zavzema oziroma včasih 
kar deduje ključne položaje moči v družbi, v 
politiki, v medijih, v gospodarstvu. In od tam 
dalje izvaja svoje razredno gospostvo in svoj 
razredni interes na celotno družbo. S 
privatizacijo šolstva se tudi v Sloveniji 
izpostavljamo grožnji tega, da bomo dobili en 
sistem izobraževanja za bogate in drug sistem 
izobraževanja za vse ostale. Javno financiranje 
zasebnih šol je institucionalni okvir, ki spodbuja 
to samorekrutacijo vladajočega razreda, ki jo 
pomaga izpostavljati. Ampak ker je Slovenija 
majhna država, učinki tega niso tako zelo vidni. 
Če bi pa radi videli, do kam tak razvoj stvari 
pripelje, se pa lahko ozrete po kakšnih drugih 
državah zahoda, recimo Združenih državah 
Amerike. In ta nevarnost se z zasebnim 
šolstvom, še zlasti zasebnim šolstvom na pogon 
javni sredstev, odpira tudi pri nas. Kjer pa lahko 
sledimo te mehanizme samorekrutacijo bolj 
otipljivo, bolj očitno, pa je pri samorekrutaciji 
desnega spektra politične razreda, ki vzpostavlja 
cel set svojih paralelnih inštitucij in jih poskuša 
tudi delno obešati na javne finance, vrtci, 
izobraževanje, osnovnošolsko, srednješolsko, 
visokošolsko, svoja gospodarska omrežja. Tukaj 
pa prihaja do čisto idejnopolitične 
samorekrutacije desnega omrežja moči v 
slovenski družbi. In zasebne šole tu igrajo 
vitalno vlogo zaradi tega, kar vzpostavljajo nek 
prostor, v katerem se lahko srečujejo, ponovno 
navezujejo romantične stike, ustvarjajo družine 
dobri katoliški otroci iz dobrih katoliških družin. In 
na tak način neka kobajagi nevtralna oziroma 
zunanja instanca vzpostavlja neke take nežne 
okvirje, ki visijo v prid ohranjanja katoliškega 
duha med določenimi družinami določenega 
prepričanja. Ampak če bi to ostajalo samo na 
zasebni ravni, ne bi bilo v tem nič 
problematičnega, problem nastane, ker gre tukaj 
za neformalne, polformalne mreže, ki služijo kot 
baza, kot odskočišče desnice, iz katerih potem 
zavzema oziroma poskuša zavzemati ključne 
vzvode moči in oblasti v slovenski družbi. Ampak 
vse te mreže, kot rečeno, neformalne, 
polformalne, družinske, znanstva, prijateljstva, 
se začnejo z institucionalnim okvirjem, ki je 
katoliška zasebna šola. In to počne slovenska 
desnica z močnim zaledjem Rimskokatoliške 
cerkve in vso infrastrukturo Rimskokatoliške 
cerkve sistematično, načrtno in namensko. Če 
ne verjamete meni, vam bom citiral nekdanjega 
dekana Teološke fakultete dr. Gostečnika, ki je 
sicer na Teološki fakultet izrekel naslednje, 
citiram: »Izobražujemo bodoče duhovnike, ki 
bodo v prihodnosti evangelizirali ta svet.« Konec 
citata. Evo, to je drža slovenske desnice z 
zaledjem Rimskokatoliške cerkve do 
izobraževanja. In vse to, kar poslušamo zdaj o 
zasebnem izobraževanju, kako ga je potrebno 
podpreti, kakšno krivico, da se dela s poskusi, 
da se zasebnim šolam pristriže peruti javnih 
financ, je v resnici zgolj slabo pokritje čisto 

političnega ali pa idejnopolitičnega interesa 
slovenske desnice po izvajanju rekatolizacije 
slovenske družbe. Rekonkvista. Lahko 
navsezadnje posežemo tudi po citatu 
aktualnega ministra gospoda Pikala: »Na eni 
strani so se že od časov Marije Terezije borili, da 
se šola in cerkev popolnoma ločita, sedaj pa se 
počasi v dveh desetletjih v Sloveniji cerkev vrača 
neposredno v šolski sistem. Pazite, ne gre za 
osamljene korake, za neke naključne stvari, pač 
pa za dolgoročno, dobro premišljeno strategijo.« 
Konec citata. In ko je gospod Pikalo to izrekel, je 
seveda imel prav. In ta citat sem navedel tudi že 
nekaj mesecev nazaj, ko smo se pogovarjali o 
Teološki fakulteti, o tem glasovali, takrat je, žal, 
vrsta tudi socialdemokratov počepnila pred tem 
cerkvenim interesom, ampak zdi se mi, da pri 
noveli ZOFVI temu ni tako. Mislim pa, da ta 
novela niti približno ne gre dovolj daleč in da 
gospod Pikalo izhaja iz napačne strategije in iz 
napačnih izhodišč, zato ker jemlje za merodajno, 
ponovno povem, politično odločbo političnega 
sodišča z rumenimi kravatami. Jaz osebno tega 
ne bi storil na tak način.  
 Če zaključim. V Levici zagovarjamo 
popolno razločitev javnega in zasebnega, tudi 
spremembo ustave. To smo poskušali tudi v 
prejšnjem mandatu. Žal, nekako se ni našlo 
dovolj posluha in pripravljenosti, da bi to 
dejansko storili. Ampak zaradi funkcije zasebnih 
šol v tem specifičnem slovenskem prostoru 
samorekrutacije slovenske desnice kot neke 
osnove za poizkus katoliške rekonkviste 
slovenske družbe, osebno mislim, da je 
potrebno narediti korak naprej in zasebne šole v 
celoti odpraviti.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Postopkovno, in verjamem, da ga ne 
boste zlorabili.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsednik Državnega zbora. 
Nikoli ne zlorabljam postopkovnih predlogov. 
 Vas pa prosim, postopkovno, da 
opomnite našega kolega oziroma tovariša Miho 
Kordiša, ki je, če ste ga, gospod predsednik, 
dobro poslušali, tukaj žalil verska čustva. 
Nekako se je posmehoval in govoril, dobri 
katoliški otroci iz dobrih katoliških družin. Tudi vi 
ste, gospod predsednik, nekoč menda bili 
ministrant, ne vem, če se vas je to dotaknilo, 
mene se je, jaz sem katolik. Ali imamo na 
dnevnem redu, gospod predsednik, Zakon o 
verski svobodi ali je verska svoboda v tej državi 
še sploh svoboda? In prosim, da tovrstne 
razprave vi kot prvi med enakimi ustavite in 
obsodite. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

postopkovni številka dva. Saj časa imamo 
zadosti.  
 Izvolite.  
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MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala 

predsedujoči.  
 Jaz vam pa predlagam, da pobudo 
kolega Horvata zavrnete. Namreč, ta pobuda je 
bila dana v slabi veri, ni bila dana v dobri veri in 
bila je dana kot poizkus vsebinskega 
obračunavanja z orodjem postopkovnega 
predloga. Sam sem namreč eksplicitno 
izpostavil, da gre za strategije, ki jih izvajajo 
desne instance moči na infrastrukturi 
Rimskokatoliške cerkve, in to spet eksplicitno 
ločil od zasebnih individualnih in drugačnih 
verskih čustev. Skratka, ne gre za religijo, gre za 
moč. / oglašanje iz dvorane/  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlažje 

boste, spoštovana poslanka, govorili, če še 
imate vi postopkovni predlog? Okej. Potem 
imam občutek, da smo zaključili, saj drugače 
bomo prišli še do spovedi. / oglašanje iz 
dvorane/ Ja, in ga nisem sprejel. In vas 
sprašujem, ali pridemo do spovedi ali gremo 
naprej? / oglašanje iz dvorane/ Hvala. Ne delam 
se norca, kakor vem, da se tudi poslanke in 
poslanci ne delamo danes norca. Dovolite, da 
nadaljujemo.  
 Besedo ima gospod Aleksander 
Reberšek, pripravita se mag. Marko Koprivc in 
gospa Mateja Udovč.  
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. Spoštovani!  
 Večina ljudi spremlja politiko manj kot 
dve minute na dan in ne razume, zakaj 
pravzaprav sploh gre. Slišijo besedi javno in pa 
zasebno. In pri nas javno velja za dobro, 
zasebno pa velja za nekaj slabega. V resnici pa 
so vse šole, o katerih danes govorimo, javne 
šole. Program na nevladni šoli je enak programu 
na državni šoli, poučujejo enako kvalificirani 
učitelji in učenci morajo na koncu dosegati 
enake standarde znanja kot vrstniki iz državnih 
šol. Razložite mi, zakaj moramo potem delati 
razlike pri financiranju javnega programa 
nevladnih šol. Nevladne šole s programi, ki so 
pridobili javno veljavnost, predstavljajo bogatitev 
šolskega prostora ne pa ogrožanje javne mreže. 
Nevladne šole same poskrbijo za izgradnjo 
celotne infrastrukture ter za njeno trajno 
vzdrževanje. Država bi zaradi tega morala biti 
zainteresirana, da je takih šol čim več. Naj 
poudarim, da imamo v Sloveniji 6 nevladnih 
osnovnih šol, ki jih obiskuje manj kot 1 % vseh 
učencev, in niti slučajno ne ogrožajo državne 
šole. Marsikatere dobre prakse oziroma 
pedagoške principe iz nevladnih, uvajajo učitelji 
tudi v državnih šolah in s tem jih tudi bogatijo. 
Celo na Pedagoški fakulteti ponujajo predmete, 
ki spoznavajo te pedagoške principe. Le zakaj? 
Starši otrok v nevladnih šolah za nadstandard 
plačujejo, kar je razumljivo in pa tudi normalno, 
vendar pa bodo morali po novem plačati tudi 
jutranje in dopoldansko varstvo, prav tako pa 
dopolnilni in dodatni pouk, kar staršem otrok v 

državnih šolah, ni potrebno. Zakaj delite ljudi na 
plečih otrok in njihovih staršev? 
 Koalicija na čelu z SD pa je pripravila 
predlog zakona, ki popolnoma izigrava odločbo 
Ustavnega sodišča, zaradi katere je ta sploh 
nastal. Namesto, da bi uredili 100 % financiranje 
javnoveljavnega osnovnošolskega programa, 
ste povečali razliko. Povejte mi, kdo gre na 
sodišče, da dobi manj? Sprašujem se tudi, v 
čem je problem. Prvi cilj koalicije na čelu z SD je 
v tem, da nevladne šole dobijo manj, kot so 
dobile prej. Drugi cilj je, da po tem predlogu 
zakona ne nastane nobena nova nevladna šola. 
In tretji cilj je denar in razpis. In poglejte, kaj ste 
naredili. Ministrstvo za šolstvo je spremenilo en 
člen zakona, vnesli so pa dve kategoriji, da 
obstajajo javnoveljavni programi in tisti, ki so 
pridobili javnoveljavni program, izključno zaradi 
tega, da bodo to izkoristili in šole ločevali pri 
razpisih, na katere se bodo lahko prijavile samo 
tiste z javno veljavnim programom, ne pa tiste, ki 
so javni veljavni program pridobile. Medtem ko 
so vas polna usta pravic, sprejemanja 
različnosti, bogatenja kulture in socialne 
pravičnosti, minister Pikalo očitno deluje proti 
socialnodemokratskemu programu. Ste za 
socialno pravičnost, hkrati pa bi nevladne šole 
privoščili samo bogatim družinam. Se pravi, eno 
govorite, drugo delate. 
 Prav tako pa ste proti službi Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo, ki opozarja 
na to, kar v Novi Sloveniji že vseskozi 
opozarjamo. Predlog je neustaven in v nasprotju 
z odločitvijo Ustavnega sodišča. In nenazadnje, 
zakaj želite z zmanjšanjem financiranja 
omogočiti vpis samo eliti? Se pravi, podpirate 
razslojevanje in elitizem. Medtem ko vam je 
spoštovanje ustave in za nekaj osnovnih šol 
težava zagotoviti 300 tisoč evrov, je država ruski 
univerzi, podružnici Moskovske državne 
univerze, zagotovila pol milijona. Delate za ruske 
univerze in hkrati proti našim državljanom. Mene 
bi bilo sram. 
 Ne morem mimo dejstva, da je v ozadju 
te zgodbe nabiranje političnih točk, izkoriščanje 
prednosti, da je večini bližje pojem javno kot 
zasebno. Vi igrate točno na te karte. Zato ste 
tudi sklicali sejo Državnega zbora, čeprav bi 
lahko sklicali tudi sejo odbora, kjer bi o tej temi 
tudi tam razpravljali, zato, da delate iz tega še 
večji šov, da nabirate politične pike zaradi tega, 
ker vam rejting raste, povsem razumljivo. 
Izigravate odločbo Ustavnega sodišča in iščete 
rešitve, kako ne rešiti problema, z namenom, da 
bi še naprej delili ljudi. Čisto preprosto, deli in 
vladaj. Ravno to počnete. Zgodba je torej 
namenjena delitvi naroda, ki odvrača pozornost 
od tem, kot so dolge čakalne vrste v zdravstvu, 
slabe in preveč obdavčene plače, mizerne 
pokojnine, bančna luknja, ki je pogoltnila 
milijone, in vaši kadrovski apetiti. V tej državi je 
problem 300 tisoč evrov za naše državljane, za 
naše otroke, ni pa problem denar za TEŠ 6, za 
drugi tir, za iskanje dražjega ponudnika za 
izgradnjo druge cevi Karavanškega predora, 
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prav tako pa v tem času za izplačilo odpravnin, 
za to pa ni problem pri nas, v naši državi. Zakaj 
se ne lotite davčne, pokojninske in pa hkrati še 
zdravstvene reforme? Zakaj delite slovenski 
narod? 
 Vsem državljanom sporočam, bodite 
enotni in če se le da, naj vas politika ne deli, ker 
ravno to je namen politike. Ne pristajajte na 
umetne delitve, zaradi tega, ker politika skrbi, da 
lahko vlada in da ima od tega koristi. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec za vašo predstavitev stališča.  
 Prišlo je do spremembe, za mag. 
Markom Koprivcem ste Monika Gregorčič in nato 
Željko Cigler.  
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Ja, hvala 

lepa, predsednik, za besedo. Spoštovane 
poslanke, spoštovani poslanci! 
 Povedanega je bilo že kar nekaj, pa mi 
dovolite, da za začetek malo za šalo malo za res 
odgovorim kolegu Liscu na nagradno vprašanje 
za pivo. Namreč izzival je kolegice in kolege, da 
naj naštejejo vsaj tri ustavne sodnike, ki sodijo v 
tako imenovano desno provenienco, recimo 
temu. Pa bom tri naštel, lahko bi jih več sicer, pa 
vendarle. Prvi je gospod Mozetič, bil je poslanec 
SKD, Slovenskih krščanskih demokratov, drugi 
gospod Jan Zobec, verjetno ga poznate, in pa 
gospod Mitja Deisinger, ona dva sta bila 
podpisnika kandidature gospoda Arharja za 
župana Ljubljane, se pravi kandidata SDS, SLS 
in NSi. Toliko, malo za šalo, malo za res. 
 Zdaj pa preidimo k bistvu, k današnji 
temi. Jaz osebno moram pohvalit predlog, ki ga 
je uspelo pripraviti ministru Pikalu in ekipi. 
Namreč dejstvo je, da ne glede na to, kako je 
sestavljeno Ustavno sodišče, mislim, da je prav, 
da odločbe Ustavnega sodišča spoštujemo. To 
je dejstvo. Sodišče je treba spoštovati. In tudi 
Ustavno sodišče in s tega vidika jaz mislim, da 
kljub temu, da sem imel marsikdaj pomislek o 
določenih sodbah, je to potrebno spoštovati. To 
je nad nami. Tudi to konkretno sodbo glede 
financiranja zasebnih šol.  
 Ministru je uspelo pripraviti predlog, ki 
na eni strani, upam si trditi, izpolnjuje odločbo 
Ustavnega sodišča in na drugi strani ščiti naš 
javni šolski sistem, ki je, spoštovani kolegice in 
kolegi, zelo kvaliteten. To potrjujejo tudi 
primerjalne analize. Je zelo kvaliteten in je 
predvsem vsem dostopen, vsem našim 
državljankam in državljanom. In to je zelo, zelo 
pomembno. To je bistveno. Javni šolski sistem 
je razpreden po celotni državi, ne glede na to, ali 
živimo v Ljubljani ali živimo v Spodnji Kungoti, 
lahko obiskujemo javne šole. Je dostopen za 
vse, ne glede na versko prepričanje, ideološko 
prepričanje in tako naprej in sledi ustavnim 
vrednotam.  
 Kot rečeno, s tem predlogom smo 
uspeli zaščititi javni šolski sistem in hkrati 
zadostiti odločbi Ustavnega sodišča. Kar je še 

pomembneje, Predlog sprememb Zakona o 
financiranju in organizaciji vzgoje in 
izobraževanja je bil tudi koalicijsko usklajen in 
soglasno sprejet na Vladi. Tako da sem jaz 
prepričan, da bo to potrebno podporo dobil tudi v 
Državnem zboru. Me pa preseneča, da sploh 
predstavniki desnice že kar vnaprej skušajo 
ugotoviti, da ta predlog ni v skladu s sodbo 
Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče, je bilo 
jasno. Pa bom citiral odločbo, da ne bom govoril 
na pamet. Namreč, dilema je v tem, ali govorimo 
samo o obveznem delu ali tudi o razširjenem 
delu javnega programa. Bom prebral 20. točko 
obrazložitve sodbe: »Pravica do svobodnega 
izobraževanja iz prvega odstavka 27. člena 
Ustave je omejena na ravni osnovnošolskega 
izobraževanja. V skladu z drugim odstavkom 37. 
člena Ustave je osnovnošolsko izobraževanje 
obvezno in se financira iz javnih sredstev. Ker 
koristi od obvezne osnovne izobrazbe nimajo le 
učenci sami, temveč posameznikova osnovna 
izobrazba hkrati služi javni koristi, je ustava 
predvidela tudi njeno javno financiranje. S tem 
pa je učencem zagotovila pravico do 
brezplačnega obveznega osnovnošolskega 
izobraževanja. Ker je ustava to ustavno pravico 
učencev povezala z njihovo ustavno dolžnostjo, 
se mora iz javnih sredstev financirati tisto 
osnovnošolsko izobraževanje, ki je za učence 
obvezno. V modernih demokratičnih družbah se 
obveznost razlaga ozko, saj se nanaša le na 
zakonsko določeno vsebino izobraževanega 
programa, ne pa tudi na izobraževanje 
institucije, ki ta program izvajajo. Drugi odstavek 
57. člena Ustave zato učencem zagotavlja 
pravico do brezplačnega obiskovanja 
obveznega javno veljavnega programa 
osnovnošolskega izobraževanja in ne glede na 
to, ali ga izvaja javnopravni ali zasebnopravni 
subjekt.« Evo to je to. Temu je pritrdila tudi … / 
oglašanje iz dvorane/ Ja, verjamem, da vam je 
smešno, ampak ni smešno, to so dejstva. Temu 
je pritrdilo tudi mnenje Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora, in sicer iz 2. novembra 
2018, ko je bilo vprašano ravno o tem, ali se 
govori tukaj o obveznem ali tudi razširjenem 
programu, in je bil odgovor jasen. Ne bom zdaj 
celega citiral. Vendar pa je treba poudariti, da so 
pobudniki v zadevi številka … ugovarjali le 
obsegu državnih sredstev za financiranje 
delovanja osnovnošolskega izobraževanja. V 
tem okviru je Ustavno sodišče v odločbi 
presojalo le prvi stavek drugega odstavka 86. 
člena ZOFVI v delu, ki se nanaša na obvezni 
javno veljavni program osnovnošolskega 
izobraževanja in le z vidika drugega odstavka 
57. člena Ustave in tako naprej. Skratka, mislim, 
da tukaj dileme ni, da je jasno, da govorimo o 
obveznem delu osnovnošolskega izobraževanja. 
 Vi izpostavljate vprašanje izbire. 
Sigurno ima vsak otrok pravico do izbire, 
navkljub temu, da je je zelo majhen delež otrok 
vpisan v zasebne osnovne šole, ampak možnost 
izbire ne pomeni, da je, če se nekdo odloči za 
neko drugačno, nadstandardno varianto, da 
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mora biti vse brezplačno oziroma zagotovljeno 
financiranje s strani države. Jaz pa verjamem, 
sploh glede na to, da je kar nekaj teh šol 
katoliških in da vemo, da je katoliška cerkev 
dobro situirana, ima svoje nepremičnine, denar 
in tako naprej, da ne bodo teh dodatnih, kot vi 
pravite, stroškov prevalili na učence, ampak da 
bodo zagotovili neka dodatna sredstva za tisti 
del programa, ki je povezan z njihovimi 
vsebinami. Tako da tukaj jaz mislim, da je skrb 
odveč. 
 Kor rečeno, še enkrat, danes govorimo 
predvsem o izvajanju odločbe Ustavnega 
sodišča in, spoštovani kolegice in kolegi, po 
zagotovilih ministrstva in ministra Pikala, je s 
tem predlogom sprememb Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja temu tudi 
zadoščeno. Bi pa še enkrat rad poudaril – 
pogovarjajmo se raje o javnih šolah, o tem, kako 
javne šole v Sloveniji, ki so odlične, še izboljšati. 
V proceduro bo šel zdaj postopek priprave nove 
bele knjige o vzgoji in izobraževanju, kjer bo 
veliko možnosti debate o izboljševanju kvalitete 
javnega osnovnega šolstva na slovenskem. 
Pred nekaj tedni je bil sprejet ukrep, ki 
brezplačne učbenike prenaša tudi v 2. Razred, 
in jaz sem prepričan, da bi na teh stvareh morali 
intenzivno delati, da bo šola prinašala še manj 
stroškov staršem. Kljub temu, da javne osnovne 
šole nimajo šolnin in so brezplačne, pa vendarle 
obstaja še vedno kar nekaj stroškov, ki padejo 
na ramena staršev, in naša naloga bi morala biti 
v tej smeri, da se te stvari izboljšajo. Nihče pa ne 
nasprotuje temu, da so kot neko dopolnilo 
prisotne tudi zasebne osnovne šole. Jaz bi samo 
prosil, da gojimo neko strpno debato in da 
pridemo skupaj do rešitve, ki je predvsem dobra 
za naše učence in učenke, za naše državljanke 
in državljane, pa ne glede na to, od kje prihajajo, 
kakšne veroizpovedi so in tudi, konec koncev, 
kakšne nacionalnosti so. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za predstavitev vašega 
stališča. 
 Gospa Godec, postopkovni predlog 
imate. 
 Izvolite. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Najlepša hvala. 

 Jaz bi, predsednik, prosila, ne vem, ali 
bo kolega Koprivc ali pa minister odgovoril na 
nekaj zavajanj in očitno tudi nekaj nejasnosti, ki 
jih gospod Koprivc danes tukaj širi. Jaz bi 
prosila, predsednik, če lahko pozovete ali 
ministra ali pa predlagam prekinitev, da si 
preberejo zakon. Namreč, najprej bi prosila, če 
lahko minister razloži, kaj vse spada v javni 
šolski sistem oziroma v javno šolsko mrežo, da 
bo kolega razumel, o čem govori oziroma 
kakšne, da ne bom rekla, nejasnosti ali bedarije 
zdaj govori o javni mreži. Torej, če lahko pove 
kaj je javna šolska mreža. Potem pa o tej razliki, 
obvezni javno veljavni program osnovne šole in 
javni program osnovne šole, ki se deli na 

obvezni in razširjeni program. Če lahko, prosim, 
ministrstvo zadeve razloži in pove gospodu 
Koprivcu, da, seveda, javnoveljavni program 
osnovne šole je obvezen za vse osnovnošolce 
od te do te starosti. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. Če prevedem, dali ste 
postopkovni predlog, da se oglasi predstavnik 
Vlade, minister ali kdorkoli drug, on se seveda 
lahko vašemu predlogu odzove, lahko pa tudi 
ne.  
 Sprašujem ministra, ali želi se odzvati? 
Želi se odzvati kasneje. Tudi to pravico ima.  
 Nadaljujemo. / oglašanje iz dvorane/ Ni 
razprave, možen je postopkovni predlog. / 
oglašanje v dvorani/ Spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, jaz verjamem, da je tema 
tako resna, da zmoremo resno razpravljati 
naprej, zato predajam besedo gospe poslanki, ki 
čaka, da pride do besede, brez postopkovnega 
predloga, kolikor razumem, to je gospe Moniki 
Gregorčič, pripravita pa se gospod Željko Cigler 
in gospa Tina Heferle.  
 Izvolite.  
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala lepa 

za besedo.  
 Jaz bi za začetek želela jasno 
izpostaviti, da nisem v sorodu z enim od glavnih 
pobudnikov ustavne presoje dr. Petrom 
Gregorčičem niti ga ne poznam, niti nisem bila 
nikoli z njim v kontaktu, tako, da ne bo kakšnih 
napačnih predpostavk. Se pa vsekakor strinjam 
z nekaterimi njegovimi stališči oziroma 
argumenti, ki so bili javno izraženi in smo jih 
lahko zasledili v medijih. Prav tako pa tudi moja 
otroka nista nikoli obiskovala zasebnih vrtcev in 
šol. Mi pa osnovni čut za pravičnost in poštenost 
nekako nalaga, da danes jasno povem nekaj 
zadev, predvsem pa si v prvi vrsti želim, da bi vsi 
državljani Republike Slovenije lahko zaupali v 
našo pravno državo.  
 Najprej bi se vrnila v obdobje 
preteklega mandata, ko si je SMC s svojo 
ministrico prizadevala realizirati ustavno odločbo 
in si seveda tudi ob tem prizadevala, da se jasno 
zarišejo meje med javnim in zasebnim šolstvom. 
Naše prioritete so bile naslednje: okrepiti 
kakovostno javno šolstvo, javno šolstvo ne sme 
postati središče ideoloških in strankarskih 
prerekanj, vsekakor pa smo si prizadevali 
implementirati odločitev Ustavnega sodišča, kajti 
to je bil za nas temeljni pogoj demokratične in 
pravne države. Vse to je naslovila na Vladi aprila 
2017 sprejeta novela Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. Formula 
financiranja, ki jo je ta novela predvidela, se 
imenuje 100 : 85. In ta formula je predvidela, da 
se v zasebni šoli, ki je pridobila javno veljavnost 
programa 100-odstotno sofinancira obvezni del 
programa, razširjeni del programa pa bi se 
financiral po pridobljeni višini 85 % iz javnih 
sredstev. Tedanja novela ZOFVI je poleg te 
ureditve financiranja vsebovala še druge zelo 
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pomembne spremembe, ki so urejala razmerja 
med javnim in zasebnim šolstvom.  
 Nas v SMC vsekakor veseli, da je 
glavnino teh rešitev kot ustrezne prepoznal in jih 
povzel ter v svoj aktualni zakonski predlog 
implementiral tudi sedanji minister. Leta 2017 je 
žal nato v zakonodajnem postopku prišlo najprej 
do blokade obravnave tega zakonskega 
predloga. Ne levemu ne desnemu političnemu 
polu pač žal ni ustrezala neka taka sredinska 
kompromisna rešitev, ki pa jo je kot ustrezno s 
strani implementacije ustavne odločbe opredelila 
tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega 
zbora. Res je, nato je sledilo neko, po moji 
oceni, nerazumno, če želite, tudi nespodobno 
barantanje na račun otrok, ki je bilo izvedeno 
verjetno v želji, da se zakonodajni postopek 
premakne iz mrtve točke. Na seji Odbora za 
izobraževanje je bil sprejet amandma s formulo 
100 : 0, do katerega pa se je negativno 
opredelila tudi Zakonodajno-pravna služba. Ta 
je že tedaj zelo odločno opozorila na napačno 
razloga pojmov obvezni in razširjeni del 
programa. Zakonodajno-pravna služba je že 
takrat povedala, da sta tako obvezni kot 
razširjeni del zakonsko obvezni sestavini 
ponudbe vseh javnih in zasebnih šol, šole jih 
morajo ponuditi, starši pa imajo možnost, da se 
zanjo odločijo ali ne. Še drugo bistveno 
opozorilo Zakonodajno-pravne službe pa je bilo, 
da bi ta amandma 100 : 0 lahko bil sporen z 
vidika načela varstva zaupanja v 2. člen Ustave, 
ki posamezniku zagotavlja, da mu država 
pravnega položaja ne bo arbitrarno poslabšala.  
 Aktualni vladni predlog, žal, prav tako 
vsebuje povsem enako formulo financiranja 100 
: 0 , tako da lahko samo predvidevamo, da bo v 
podobno smer šlo tudi mnenje Zakonodajno-
pravne službe. Edina razlika današnjega 
vladnega predloga je dodatno 9-letno ugodnejše 
prehodno obdobje po starem sistemu 
financiranja, ki predvideva formulo 85 : 85 še za 
prehodno obdobje 9 let, torej do konca 
osnovnošolskega izobraževanja zadnje 
generacije, ki se v program vpisuje letos. Vendar 
pa se jaz bojim, da gre pri tem le za neko dimno 
zaveso, namreč prehodne določbe zgolj za 
nekaj let ohranjajo obstoječ položaj, ga pa ne 
izboljšujejo, kot to veleva ustavna odločba. V 
resnici ključni člen zakona položaj pritožnikov na 
koncu prehodnega obdobja poslabšuje, kar je v 
direktnem nasprotju z duhom ustavne odločbe in 
zaupanja v pravo nasploh.  
 Jaz bi rada poudarila, da bi morala biti 
končna zakonska rešitev skladna z ustavo, ne bi 
smel odpirati nekih novih vprašanj, povzročati 
novih krivic in morala bi tudi upoštevati naše 
dane mednarodne zaveze države. Jaz sem 
prepričana, da minister to dobro ve, ampak je 
morda ideološko breme preveliko.  
 Ne bi želela pozabiti še na finančno 
plat cele zgodbe. Za dobrih 300 tisoč evrov gre. 
Mogoče za velikostni red, proračun Ministrstva 
za izobraževanje znanost in izobraževanje je 
letno težak dobrih 1,9 milijarde evra. Jasno kot 

beli dan je, da ni problem v denarju. To je 
postala žal prvovrstna politična in ideološka 
tema na račun otrok, to se pravi peščice otrok, 
dobrih tisoč 600 jih je, ki obiskujejo te zasebne 
osnovne šole, ki izvajajo javno veljavni program. 
Moje mnenje je, da je to nedostojno in 
nesprejemljivo. Z implementacijo ustavne 
odločbe se zamuja že 3 leta in pol. Pravijo, da je 
pravica zamujena tudi pravica odrečena. Žel je 
to rakrana našega sistema in zato tudi na 
Evropskem sodišču za človekov pravice država 
izgublja kar veliko tožb. Svojih državljanov očitno 
ne jemlje resno in tudi njihovih pravic ne.  
 Za konec bi rada povedala, da na 
podlagi vsega tega današnji zakon težko 
podprem, sploh ob dejstvu, da smo v tem 
mandatu, odkar sem jaz poslanka, meseca 
decembra 2018 zavrnili pozicijsko novelo ravno 
na podlagi ministrove obljube, ki jo je dal v tem 
hramu demokracije. Obljubil je, da bo do počitnic 
pripravil ustrezen sistemski predlog, ki bo 
dokončno implementiral ustavno odločbo. V 
zakonodajni postopek pa smo dobili zakon, ki po 
moji oceni, lahko rečem, da ruši zaupanje v 
pravno državo. Hkrati pa se zavedam, da je to 
tudi zadnji vlak, ko lahko z nekimi amandmaji še 
zakon bistveno popravimo, če bo za to seveda 
politična volja, in da z zakonodajnim postopkom 
še časovno ujamemo uveljavitev zakona pred 
začetkom prihodnjega šolskega leta.  
 Poudarjam da bom samo iz tega 
razloga, da zakon pride v drugo obravnavo in da 
bo tudi Zakonodajno-pravna služba lahko 
pripravila strokovno mnenje, v tem prvem branju 
zakon podprla.  
 Bi pa imela samo še en odziv kolegu 
Kopricvu. Namreč, navedli ste, da je zakonski 
predlog koalicijsko usklajen. Jaz sem 
prepričana, da veste, da je SMC izrazila zelo 
tehten zadržek, da bomo počakali na mnenje 
Zakonodajno-pravne službe, ki mu bomo tudi 
sledili. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo razpravo. Spodbudili 
ste mag. Marka Koprivca.  
 Izvolite, gospod mag. Marko Koprivc, 
replika. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa, 

predsednik, za besedo.  
 Samo to, na to vaše izvajanje. Dejstvo 
je, da je bil predlog zakona koalicijsko usklajen 
in dogovorjeno je bilo, da gre zadeva lahko na 
Vlado. Nato so na Vladi ministri vseh koalicijskih 
strank zakon soglasno podprli. Tako da me malo 
preseneča ta razprava, ampak vendarle, tudi to 
je mogoče.  
 Še gospe Godčevi, ker prej nisem 
mogel odgovoriti. Gospa Godec, 11. člen ZOFVI 
določa, kaj je javna mreža šol. Poglejte si pa 
boste videli, kaj je in kaj ni. Zasebne šole brez 
koncesije niso. Hvala lepa.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani poslanec, moram vas opozoriti, da 
se na proceduralni predlog ne replicira. Sprejeli 
ste opozorilo.  
 Besedo pa dobi gospod Željko Cigler, 
pripravita se gospa Tina Heferle in gospod Jože 
Horvat.  
 Izvolite.  
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa. 

Spoštovani!  
 25 let sem delal na lokalni skupnosti na 
nivoju izobraževanja in v moji lokalni skupnosti 
funkcionirajo tudi Valdorfska šola, tako da te 
stvari dobro poznam. Jaz moram reči, da po 
tem, kako funkcionira osnovnošolsko 
izobraževanje v moji občini, tudi v državi, trdim, 
da je pravica do izobraževanja vsem otrokom v 
Republiki Sloveniji zagotovljena. Ne samo 
pravica do izobraževanja, ampak tudi 
kvalitetnega izobraževanja. Za to skrbi tako 
mreža javnih osnovnih šol kot tudi zasebne šole, 
ki funkcionirajo. In vsi, ki si želijo več, drugače, 
boljše, skozi zasebno šolsko izobraževanje, 
imajo za to zakonske možnosti, da se takšna 
šola pač ustanovi. Za tisto več in dodatno 
morajo pač zagotoviti tako ustanovitelji kot 
starši, ki se za to odločijo, pač sredstva. In ta 
razprava zdajle, ki danes teče, bi človeku, ki bi 
ne poznal situacije v Sloveniji, dalo občutek, kot 
da gre tukaj za nezaupnico ne ministrstvo ali 
ministru, kako pripravlja rešitev na odločbo 
Ustavnega sodišča, ampak nezaupnico javnemu 
šolstvu, mreži javnih osnovnih šol, kjer ogromno 
ljudi, učiteljev, učiteljic, ravnateljev, ravnateljic, 
svetovalnih delavcev, trdo dela z otroci, in to je 
zahtevno in eno najbolj odgovornejših del po 
mojem v tej državi. In jaz upam, da vse 
pogosteje čustvene in vedenjske motnje otrok v 
naši osnovnih šolah niso posledica tudi 
spremljanja takšnih razprav, kot je tale 
današnja. Oprostite, če moram to reči, ker 
argumentacij je tukaj zelo malo. In rad bi rekel, 
da bi se mi morali pogovarjati, kar večkrat 
opozorim, ko govorimo o primeru šolstva, o tem, 
kako temu zelo pomembnemu sistemu zagotoviti 
več denarja in boljše funkcioniranje, več 
prostorov, več strokovne avtonomije. To je ta 
problem. In poglejte, javna mreža osnovnih šol 
se ogromno ukvarja tako z nadarjenimi kot s 
tistimi iz socialno in kulturno šibkejših okolij v 
naši državi, še posebej s posebnimi potrebami. 
In ko so bile prej izpostavljene posebne potrebe 
pri otrocih, ki obiskujejo zasebne šole, bi rad 
izpostavil, da gre za individualno pravico 
učenca, ki mu pripada na podlagi odločbe o 
usmeritvi, ki jo je ministrstvo dolžno financirati in 
izvajati ne glede na to, ali je na javni osnovni šoli 
ali v zasebni šoli. To je pravica učenca in tukaj 
gre za otroke. Tukaj politika in ideološki 
predznaki nimajo kaj iskati. Iz tega ven, bi rad 
rekel, je tudi bil prej prebran ta primer, ko je v 
preteklosti Evropska komisija za človekove 
pravice v primeru dveh angleških staršev 
odločala o tem, ko sta zahtevala, da se 

financiranje njunih otrok na zasebni šoli zagotovi 
100-odstotno. Po odločitvi Evropske komisije za 
človekove pravice bi namreč zahteva po taki 
finančni podpori pomenila, da se od države 
zahteva, da poskrbi za podporo izobraževalni 
ustanovi, ki služi partikularnim, religioznim ali 
verskim verovanjem, nobena od držav pa take 
dolžnosti nima.  
 Tisto, kar je do našega ministrstva za 
šolstvo in države upravičena zahteva, je, da 
vsem zagotovi kvalitetno, enakopravno, 
dostopno in z njihovimi potrebam in osebnimi 
situacijami skladno – če so tukaj odločbe o 
usmeritvi zadaj – osnovnošolsko izobraževanje v 
javni mreži osnovnih šol. In to ministrstvo 
zagotavlja. Slovenija celo odstopa od mnogih 
razvitih držav v evropskem prostoru, kjer imajo 
zapisano, da je osnovnošolsko izobraževanje 
obvezno, suverena pravica države pa je, da se 
odloči, koliko in ali bo plačala. Slovenija je tukaj 
več kot Švica, kot je v Sobotni prilogi fino bilo v 
preteklem tednu zapisano. Namreč, mi te šole 
financiramo po Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja 85 %. In kar 
sem jaz komuniciral z waldorfsko osnovno šolo v 
Celju, na to zadevo nikoli ni bilo pripombe, 
motilo pa me je nekaj pri tej šoli – ko ni uspela 
uveljaviti, da bi ministrstvo financiralo otroku 
pravico iz odločbe o usmeritvi, to je 
spremljevalca, se je temu otroku odpovedala. 
Jaz ne vem, iz katerih načel in zakaj se tisti s 
posebnimi potrebami ali pa če so malce 
drugačni v zasebnih šolah odklanjajo in 
zavračajo. To ni pravilo. Bil pa je ta otrok – in 
tudi mnogi drugi, ki imajo te probleme – sprejet v 
redno osnovno šolo in se mu te potrebe 
zagotavljajo v sodelovanju ministrstva, delno, in 
lokalnih skupnosti, seveda pa šol. To je tisto, na 
čemer moramo mi igrati in ključno vlogo 
postaviti, da ministrstvu zagotovimo sredstva in 
vse pogoje, da bo lahko našim otrokom 
zagotovilo čim več pravic, da bodo lahko 
kvalitetno izvedli oziroma zaključili 
osnovnošolsko izobraževanje. Jaz mislim, da 
moramo danes reči hvala in priznanje učiteljem 
in učiteljicam in vodstvom šol v javni mreži šol in 
tudi zasebnim šolam, ki te stvari počnejo. 
 Na koncu pa bi rekel tole. Ne gre za 
vprašanje, zasebno ukiniti ali ne. V Levici se 
zavzemamo za to, da se državljanom zagotovijo 
različne storitve skozi družbene dejavnosti – 
bom rekel zdravstvene, kulturne, izobraževalne, 
predšolska vzgoja – skozi dostopne javne 
programe. In ko je prej gospa Jelka Godec 
povedala, da imajo v njenem koncu, mislim, da 
okoli šentjurske Ponikve, po en oddelek na 
razred osnovne šole, me zanima, katera 
zasebna osnovna šola bi imela kapitalski interes 
tam izvajati program. Kateri zasebni zdravnik bi 
imel tam željo in namen, tudi s stališča 
prihodkov, odpreti svojo zasebno ordinacijo? 
Vam jaz odgovorim – nobeden. Tukaj gre za 
denar. Naš interes pa je poskrbeti za vse otroke 
in jim z davkom zagotoviti kvalitetne, dostopne, 
osnovnošolske programe in izobraževanje. To 
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pa zaenkrat zagotavljamo in to je treba tudi 
vgraditi. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vašo predstavitev stališča. 
 Besedo imate, gospa 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE, za vami 
pa gospod Jožef Horvat in kasneje gospod 
Matjaž Nemec. 
 Izvolite. 
 
TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala, gospod 

predsednik, za besedo. 
 Ne bom predolga v svoji razpravi. 
Vsebinsko so veliko o predlaganem zakonu 
povedali že kolegi iz SD pa seveda gospod 
minister, ki ga v njegovem prizadevanju 
podpiram, in pozdravljam predlog, ki je danes 
pred nami. Seveda je to šele prva obravnava in 
glede na naš zakonodajni postopek, ki ga 
imamo v Državnem zboru, bo časa za razpravo 
in pa morebitno dopolnjevanje zakona z 
amandmaji še dovolj. Bistvo nove ureditve smo 
danes slišali jasno in ga tudi pozdravljam. 
 Rada pa bi pokomentirala naslednje. 
Poslanci SDS so vse do danes prav ob vsaki 
priložnosti dosledno zagovarjali in poudarjali, da 
je zgolj in samo Ustavno sodišče tisto, ki je 
usposobljeno dajati ustavno presojo o tem, ali je 
kaj ustavno ali ne. No, danes pa iz teh istih vrst 
lahko slišimo očitke, da je predlog zakona, ki je 
danes pred nami, neustaven. To je zmotilo že 
kolegico Meiro in je zmotilo tudi mene. Kar tako 
počez podana ocena o tem, da je predlog 
zakona neustaven, to se mi zdi skrajno 
nekorektno. Toliko o tej vaši doslednosti, ki to ni, 
pač pa je to očitno dokaz, da se obračate malce 
tako po vetru, tako kot vam trenutno paše. 
 Če se dotaknem še izjave kolega Lisca, 
ki je prej zelo učeno prebral en latinski izrek in 
mu čestitam za to. Kolega Lisec, to načelo, torej 
prepoved reformatio in peius, kar pomeni 
prepoved spremembe na slabše, se uporablja v 
kazenskem pravu, ko se obsodilna sodba zoper 
obdolženca na pritožbenem postopku, se pravi 
na drugi instanci, ne sme spremeniti v njegovo 
škodo. Ta primerjava z zakonodajnim 
postopkom seveda ni niti posrečena niti pravilna, 
ker bi potemtakem recimo vaš zloglasni Zujf ne 
mogel biti sprejet, ker je pač krčil pravice javnih 
uslužbencev. 
 Moj skromni predlog je, pa se 
zavedam, da verjetno ne bo padel na plodna tla, 
da razpravljajmo korektno in da v svojih 
razpravah ne manipuliramo z besedami, ker 
dejansko s tem manipuliramo z našimi 
državljani, kar je pa skrajno nespoštljivo. In tudi 
govorjenje o tem, koliko varnostnikov je v 
zasebnih šolah, koliko v javnih šolah, gospa 
Dimic, ne spada v to današnjo temo in je tudi to 
nek poskus zavajanja in odmikanja pozornosti 
od vsebinskih določb, ki pa jih predlog zakona 
ponuja danes pred nami.  
 Po mojem mnenju je predlog zakona 
seveda primeren za nadaljnjo obravnavo in zato 

bom to potrdila tudi s svojim glasovanjem. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo predstavitev.  
 Sedaj je pa vrstni red nekoliko 
spremenjen, ampak čisto v skladu z vsemi 
pravili.  
 Gospod Jožef Horvat, vi ste vsekakor 
prvi, ampak za vami je pa gospa Alenka Jeraj, ki 
ji sledi gospod Matjaž Nemec. Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik. Spoštovani gospod minister s 
sodelavci, drage kolegice in kolegi! 
 Naša politika temelji na osnovni 
vrednoti krščanske demokracije, to je svoboda. 
Svoboda človeka. Ampak seveda tista svoboda, 
ki je tesno povezana z odgovornostjo. Nekaterim 
to seveda ni všeč, kar je povsem normalno, ker 
tukaj ta zakon ne prinaša svobode staršev, kar 
se tiče izobraževanja njihovih otrok. In toliko 
sem že na svetu, da se spomnim 80. let 
prejšnjega stoletja, ko je neka prejšnja država 
hotela uvesti tako imenovana skupna jedra. 
Predlog je prišel iz krogov, ki so se zavzemali za 
večjo centralizacijo federalne države, zdaj že 
rajnke, takrat pa Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Z zamislijo o skupnih 
jedrih so naletele na velik in dokaj enoten odpor 
v Sloveniji in tudi v drugih republikah. In tudi zdaj 
pri tej zadevi imamo nek odpor. Seveda ni 
masoven – zakaj ne? Zato, ker gre praktično 
samo za 0,84 % osnovnošolskih otrok in toliko 
njihovih staršev. Tako da ne pričakujte, da bo 20 
tisoč ljudi šlo na ulice. Jaz si seveda ne želim, 
da bi ulica diktirala, vznemirjala to slovensko 
družbo, želim si, da bi se tukaj dogovorili za nek 
pameten način, končno, skoraj po petih letih. In 
zdaj se tukaj na nek način prepiramo, kaj trdi, 
menda, desnica, da je to neustavno. Mi samo 
beremo poročilo vladne zakonodajne službe. 
Samo to beremo, jaz nisem ustavni pravnik. Na 
drugi strani pa vi zagovorniki pravite: »To je, to 
sanira ustavno odločbo.« Se pravi, vi se 
postavljate v vlogo Ustavnega sodišča. No, ne 
bom zdaj na dolgo, ker nimam časa, kaj je rekla 
sodnica dr. Jasna Murgel glede cilja, njenega 
preroštva glede sestave ustavnega sodišča. 
 Gospe in gospodje, v Družinskem 
zakoniku piše, 7. člen, načelo otrokove koristi: 
»Starši imajo pri skrbi in odgovornosti za korist 
otroka prednost pred vsemi drugimi.« Pika. Torej 
tudi pred ministrom. Ampak vi pravite, ne, ne, to 
ne drži. Četrta točka: »Državni organi, izvajalci 
javnih služb, nosilci javnih pooblastil, organi 
lokalnih skupnosti ter druge fizične in pravne 
osebe morajo v vseh dejavnostih in postopkih v 
zvezi z otrokom skrbeti za korist otroka.« Vi 
pravite ne. In zakaj, zakaj za božjo voljo, gospod 
minister, na teh nekaj malega, na tem številu 
otrok gradite rejting vaše stranke? Jaz vem in tu 
javno povem, da ste vi dober človek, da ste 
poštenjak, zato sem tudi na začetku rekel 
»spoštovani gospod minister«. Obžalujem, da 
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ste pa zgolj samo podaljšana roka nekaterih 
drugih, tistih, ki so prileteli v prejšnjem mandatu 
v Državni zbor in so rekli nekako takole – da 
bodo razsuli SD, če ne boste šli v spremembo 
ustave. In ste šli. In pogoreli. In ste pogoreli, 
gospe in gospodje.  
 Zasebne šole so del javnega šolskega 
sistema – zakaj? Zato, ker trošijo javni denar. 
Zasebne klinike, zasebne ambulante so del 
javnega zdravstvenega sistema, za katerega se 
mi zavzemamo – zakaj? Zato, ker trošijo javni 
denar. Jaz bi vam zdaj rad še na dolgo našteval 
o Konvenciji o otrokovih pravicah in tako dalje in 
tako dalje, žal mi čas ne dopušča in gotovo to 
poznate. Ampak, gospod minister, mi smo 
razočarani. Dali smo vam termin, odprli vrata, da 
pridete tudi v Poslansko skupino Nova Slovenija, 
napovedovali ste, da boste prišli, vas ni bilo. 
Vrata so še vedno odprta. To razumemo kot 
šolski primer ignorance in arogance. In ko me 
bodo otroci spraševali po teh dveh tujkah, bom 
ta šolski primer tudi razložil. Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Nič se bati, ne bom komentiral, ker ne 
smem. Dajem pa besedo gospe Alenki Jeraj.  
 Gospod Koprivc, želite repliko? Izvolite. 
/ oglašanje iz dvorane/ Omenili ste SD. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa. 

 Gospod Horvat, prepoznal sem se v 
vašem izvajanju, tako da mi dovolite kratko, res 
zelo zelo kratko repliko.  
 Najprej glede mnenja SVZ, Službe 
Vlade za zakonodajo. Tudi na primer o Zujfu, 
zloglasnem Zujfu, je imela SVZ, recimo temu, 
nekoliko odklonilno mnenje, pomisleke, pa je šla 
zadeva kljub temu naprej. Pa vendarle, 
počakajmo pri tem konkretnem primeru še na 
mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega 
zbora in bomo potem videli, kako stvari stojijo. 
 Druga stvar pa, enako kot sem 
odgovarjal prej gospe Godec, ponavljam, 
zasebne šole niso del javnega šolskega 
sistema, to določa 11. člen ZOFVI in pa dodatna 
obrazlaga, 73. člen ZOFVI, bi pa prosil 
ministrstvo, da to še dodatno pojasni. Hvala 
lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Takoj 

dobite, gospa Godec, tudi možnost za 
proceduralno.  
 Še enkrat, da pojasnim. Če poslanec ni 
neposredno omenjen, vendar se prepozna v 
navajanju, lahko ima repliko, drugače pa ne. 
Upam, da se tega vsi zavedate, in jaz 
predvidevam, da nisem naredil poslovniške 
napake. Ampak še enkrat poudarjam, replika je 
možna samo, če ste omenjeni ali če se 
prepoznate v navedbah, ki so na nek način po 
vas povzete. 
 Gospa Alenka Godec, imate možnost 
za proceduralno, izvolite. 
 

JELKA GODEC (PS SDS): Jelka Godec. 

Gospod predsednik, mojo proceduralno je še 
enkrat, da pozovete ministra, ker tudi državna 
sekretarka tvita o tem, kako zasebne šole ne 
opravljajo javne službe. Prebrala bom pa zdaj, 
zato ker se nihče ne želi oglasiti, 11. člen, javna 
mreža: »Za opravljanje javne službe na področju 
vzgoje in izobraževanja se organizira javna 
mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci in šole, 
zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo 
koncesijo.« Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

Predvsem pa se opravičujem zato, ker sem 
združil nezdružljivo. Meni je povsem jasno, da 
ne morem združiti dveh poslank pri imenu in 
priimku, in zato se, prosim, opravičujem. 
 Imamo proceduralno, gospod Matjaž 
Han? / oglašanje iz dvorane/ Pri proceduralnem 
smo imeli prošnjo za odziv Vlade, to je dovoljeno 
proceduralno, se pa Vlada sama odloči, ali se 
odzove ali pa ne. Se želite odzvati, gospod 
minister? Se bo odzval. Izvolite. / oglašanje iz 
dvorane/  
 Spoštovana poslanka gospa Alenka 
Jeraj, v resnici je sedaj beseda vaša. Verjamem, 
da vas nihče ne bo prekinjal, pripravita pa se 
gospod Matjaž Nemec in gospa Mateja Udovč.  
 Izvolite. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. 
 Najprej bi gospodu Ciglerju povedala, 
zakaj zasebne šole ne sprejemajo otrok s 
posebnimi potrebami – zato, ker jih ministrstvo 
ne prizna, ne prizna jim defektologa, tako kot ga 
prizna v javni šoli. In če takega otroka taka šola 
vzame, morajo starši podpisati, da ne bodo 
zahtevali vseh pravic, ki mu gredo, ker jih šola 
ne more zagotoviti. Zato jih ne sprejemajo in ne 
zato, ker jih ne bi želeli. Ampak ker jih 
ministrstvo ne dovoli sprejeti.  
 Z novelo se ne uresničuje odločbe 
Ustavnega sodišča. Nekateri pred mano ste že 
povedali, zakaj ne in zakaj tudi lahko v SDS 
trdimo, da bo to, kar predlagate, ponovno padlo 
na Ustavnem sodišču. Če je nekdo na sodišču 
obsojen na pet let zapora in se nato pritoži, mu 
ne more sodišče povečati kazni na sedem let. 
To ste vi naredili. To ste vi naredili in to tudi sami 
priznate, ker napišete: »Predlog je v nasprotju z 
načelom zaupanja v pravo. Iz ustavne odločbe 
in ustaljene ustavnosodne presoje namreč 
izhaja, da je z ustavno odločbo lahko skladna 
zgolj tista zakonska rešitev, ki vodi k izboljšanju 
pravnega položaja pobudnikov, predlog zakona 
pa položaj pobudnikov slabša.« To ste sami 
napisali v prehodno določbo, ko ste napisali, da 
bo treba v tem prehodnem času zaradi zadnje 
vpisane generacije v šolskem letu 2019/2020 
zagotavljati dodatna sredstva, da bomo lahko to 
izvajali. Torej sami priznate, da boste dali manj 
sredstev, kot ste jih dali doslej. Zato lahko 
govorimo, da bo to padlo še enkrat na Ustavnem 
sodišču in tudi vaša vladna zakonodajna služba 
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vam je povedala, da postavlja starše v slabši 
pravni položaj, kot ga imajo sedaj. Citiramo torej 
Službo Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo, in kot je povedala kolegica 
Gregorčičeva, bo Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora podobno napisala, ker ne 
more drugače napisati. 
 Dilema o tem, kaj je osnovnošolski 
program in kaj ni, za kolego Koprivca. Kolegica 
Gregorčičeva je lepo razložila, lahko si pa tudi 
pogledate, v zakonu je zelo jasno napisano. Če 
pogledate Zakon o osnovni šoli, drugi razdelek, 
od 14. člena naprej imamo program 
osnovnošolskega izobraževanja in potem je notri 
našteto: obvezni program, izbirni predmeti, 
razširjeni program. In vse to je program osnovne 
šole, javnoveljavni program, ki ga morajo šole 
izvajati. Drži, da razširjeni program, ki obsega 
podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni 
pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in 
pouk neobveznih izbirnih predmetov, za otroke 
ni obvezen, se vključujejo prostovoljno. Za šolo 
je obvezen, šola ga mora zagotavljati, ker otroci 
pa morajo imeti možnost, da se na to prijavijo. 
Nobena šola ne more dobiti javnoveljavne 
akreditacije, če tega ne izvaja in če tega ne 
zagotavlja. O tem govorimo. Minister, vi pa 
berete odločbo Ustavnega sodišča tako, kot jo je 
kolega Koprivc bral – da govori Ustavno sodišče 
samo o obveznem programu. Ni res, ker če 
boste prebrali celo odločbo, potem v 
nadaljevanju Ustavno sodišče reče »obvezni 
javnoveljavni program osnovnošolskega 
izobraževanja«, razume torej njegov obvezni 
del, to so predmeti, in razširjeni: podaljšano 
bivanje in tako naprej. Res pa napiše enkrat: 
»Razširjeni program oziroma nadstandard, ki ga 
zasebne šole dodatno zagotavljajo,« to pa je 
verouk in tisto, kar se ne financira že zdaj in se 
tudi poslej ne bo. Vi ste to, bom rekla, malo 
inovativno naredili, zato da nam zdaj razlagate, 
da je tudi Ustavno sodišče reklo, da govori samo 
o obveznem programu, zato da bi pač obvozili 
odločbo, ki vam ni všeč in zaradi katere morate 
nekatere stvari spremeniti.  
 Ves čas je govora o tem, da ščitimo 
javno šolstvo. Pred čim ga je treba ščititi? Kdo 
pa hoče kaj javnemu šolstvu? Povedali smo, 
480 šol je, s podružnicami 700, zasebnih šol je 
6, od tega dve katoliški. In vse te imajo 
koncesijo in so zato financirane, kolega Koprivc. 
In zato spadajo v 11. člen, ki govori o javni 
mreži: »Za opravljanje javne službe na področju 
vzgoje in izobraževanja se organizira javna 
mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci in šole, 
zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo 
koncesijo.« Vseh teh šest ima koncesijo, torej so 
del javne mreže … / oglašanje iz dvorane/ No, 
ali so pa financirani po pogodbi, kjer imate pa v 
nadaljevanju 86. člen, o katerem sploh govorimo 
in zaradi katerega menjamo, ta jasno loči: 
»Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega 
odstavka tega člena, se za izvedbo programa 
zagotavlja 85 % sredstev, ki jih država oziroma 
lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje 

programa javne šole.« Vključen obvezni in 
razširjeni program, ker naprej reče zakon: 
»Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za 
naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.«  
 Kolega iz SD je tudi povedal, koliko 
milijonov in koliko tisoč evrov so dobile različne 
šole s koncesijo oziroma zasebne šole. Ja, so 
ga dobile, ampak za kaj je šel ta denar? Ali je 
šel nekomu na bančni račun ali so se s tem 
plačali plače učiteljev in program, ki ga v tej šoli 
izvajajo? Mimogrede, javnoveljavni program, ki 
ga je država odkljukala, drugače ga ne bi mogli 
izvajati, in zato ga je dolžna tudi financirati. Nima 
smisla razlagati, kaj imajo v drugih državah, mi 
smo v ustavo zapisali, da je osnovnošolsko 
izobraževanje obvezno in da ga država 
financira. In zato ga mora financirati, ker 
financira izobraževanje, ne pa zasebno šolo ali 
pa državno šolo. Financira izobraževanje, ne 
šole, torej plače učiteljev, ki izvajajo program, 
materialne stroške in tisto, kar je potrebno. Vse 
te šole so ustanovljene kot javni zavodi, 
neprofitni javni zavodi. Nobenega dobička ne 
delajo, o čemer je govoril kolega Kordiš in ne 
vem kdo še. Kakšen dobiček? Oni so neprofitne 
organizacije.  
 Nekateri ste rekli oziroma ves čas 
govorimo, da so zasebne šole bogatitev javnega 
šolstva in nek dodatek in starši imajo po ustavi 
pravico, da izberejo, kam bodo otroke dali. 
Poglejte, vi razlagate, da v zasebne šole ne 
morejo otroci, da jih odklanjajo. Ja, ampak ne 
odklanjajo jih zato, ker jih ne bi želeli. Zato, ker 
je želja še enkrat več, kot je mest. In če bi bili mi 
država na mestu, bi poskrbeli – ker država je 
tista, ki ustvarja pogoje – da bodo starši lahko 
imeli izbiro in skladno z ustavo šolali otroke po 
tistem sistemu, kot oni želijo. To je ustavna 
pravica. Ustavna pravica naših staršev, ki jim jo 
pa odrekamo, zato ker mest ni dovolj. Ustavno 
sodišče tudi v svoji odločbi reče, da odločitev 
države, da ne dovoli zasebnih šol, temveč samo 
javne – o čemer vi govorite, čim manj zasebnih 
šol, ker ogrožajo javne, čeprav jih je 0,5 % – v 
praksi zaradi izredne rigidnosti težnje javnih šol 
načeloma ni več v sorazmerju s pojmovanjem 
demokratične družbe. Mi govorimo, da smo 
demokracija, da želimo, da se ljudje lahko 
demokratično odločajo, dovoljujemo pluralnost 
mnenj, tukaj pa zatirate neko civilno pobudo 
zato, ker se bodo pač učili nekaj drugega, kot se 
učijo v javni šoli. Ob tem, da vsi ugotavljate, da 
so dovolj kvalitetne šole, ker če ne bi bile, jih že 
zdavnaj ne bi bilo, ker se starši ne bi odločali 
zanje in vpisovali svojih otrok, če bi bila šola 
slaba.  
 Večji problem imamo s tem, da rajši 
kakšne dobre prakse iz zasebnih šol ne 
pripeljemo v javne šole. Saj to se dogaja, veste, 
vi mogoče tukaj ne veste, ampak učitelji 
prihajajo na waldorfsko šolo, prihajajo v 
montessori šolo. Ko gredo na Finsko in po tujini, 
si pogledajo take šole in potem razne vzorce 
poučevanja prinašajo sem, hvala bogu. Zato so 
tudi mnoge javne šole, ene, bistveno bolj 
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kvalitetne kot druge, ker se pač ljudje angažirajo 
in se bolj potrudijo in več naredijo. Torej, 
polovica staršev otrok ne more dati v zasebne 
šole, v katere bi jih želela, in nekdo je prej rekel, 
da je to samo za elito in da nekateri otroci niti v 
šolo v naravi ne morejo iti. Veste, otroci na 
waldorfski šoli gredo vsi v šolo v naravi, zato ker 
imajo za tiste, ki nimajo denarja, sklad in ostali 
zberejo za njih, ker je tudi to eden od ciljev 
vključevanja in tako naprej. Učijo jih vrednot, da 
pomagaš bližnjemu in tako naprej, in zato nihče 
ne ostane doma, ampak gredo vsi, in za to 
poskrbijo starši drugih otrok in šola. 
 Zasebne šole so razbremenitev za 
državo, za občine. Poglejte, pri nas na Igu smo 
prejšnji teden odprli prizidek k osnovni šoli, 
osem novih učilnic, imamo pa tudi waldorfsko 
šolo. 40 naših otrok hodi v waldorfsko šolo. Sicer 
bi bili ti otroci v javni šoli in bi morali, namesto da 
smo prizidali za osem učilnic, prizidati za deset. 
To je razbremenitev. Združenje občin pove – 
samo da najdem – da bo to bistveno več za 
občinske proračune, ministrstvo tega sploh ni 
izračunalo, seveda, spet bomo obveznosti 
naprtili občinam, pa naj se znajdejo, kakor vedo 
in znajo. Mimogrede, za našo šolo, ki sem jo 
omenila, na Igu, prizidek, ni ministrstvo dalo nič 
in razpisov ni ali pa so na vsake kvatre, da ne 
rečem. Združenje občin je reklo, da ocenjujejo, 
da prinaša novela večje izdatke za proračune. 
Torej, ta eksperiment nas bo stal več, kakor nas 
stane to sedaj. Kolega Baković, kot sem rekla, je 
prej povedal, koliko smo dali za vse te šole, 
ampak to je šlo za plače, ker učitelji, ne boste 
verjeli, v zasebnih šolah so enako javni 
uslužbenci in so plačani tako, kot učitelji v 
državnih šolah. Tudi zahteva se to, sicer ne 
moreš sploh dobiti akreditacije, da ti izvajaš javni 
program. 80 % učiteljev mora biti takih, kot se 
zahteva.  
 Namesto da bi se ukvarjali s tem, da 
financiramo kvaliteto in za tisto, kar plačamo, 
zahtevamo kvaliteto in izboljšujemo tudi državne 
šole, se ukvarjamo s tem, kako onemogočiti še 
teh nekih ubogih šest zasebnih šol. Poglejte, od 
takrat, ko se zaostruje ta zakonodaja, se ni 
ustanovila nobena šola. Nobena zasebna šola 
se več ni ustanovila. Potem najbrž nečesa ne 
delamo v redu, če si želite res obogatitve. Zelo 
dobrodošli so nam vsi, ki prihajajo, bodo 
obogatili našo kulturo in tako naprej, tukaj 
imamo pa težavo z obogatitvijo. Zato imam jaz 
seveda težave s tem, podpreti takle zakon. 
Obžalujem, če se bodo morali zgoditi vsi 
postopki kot prejšnjič, torej veto Državnega 
sveta, ponovno glasovanje tukaj in ponovno 
starši na Ustavno sodišče. Dajmo se usesti pa 
dajmo pametno razmisliti, kaj naredimo. Ustavno 
sodišče je zelo jasno povedalo, ni treba kakšne 
filozofije, petkrat ste imeli pred sabo naš zakon, 
podobno so razmišljali v SMC in glejte, na koncu 
bo treba ustavno odločbo izpolniti, razen če 
boste ustavo spreminjali, kar pa veste, da je 
težko, in upam, da je ne boste, ker od 
osamosvojitve velja ureditev, da lahko imamo 

zasebne šole, pa v 30 letih še ni država zaradi 
tega propadla niti državno šolstvo. Še vedno 
imamo toliko šol oziroma jih še gradimo, 
državne. Če pa je še kakšna zasebna, pa najbrž 
to ne more biti tak problem. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo razpravo.  
 Izvolite, gospod Cigler, imate repliko. V 
bistvu je nimate, ker ste izgubili čas. Se 
opravičujem. Replika je možna samo, če imate 
kot poslanska skupina čas, zdaj ste pa že v 
minusu. / oglašanje iz dvorane/ Boste počakali 
na delitev. To je pa legitimno.  
 Preden dobi besedo gospod poslanec 
Matjaž Nemec, se želi oglasiti vlada.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa, gospod 

predsednik.  
 Nekaj stvari je pa vendarle treba reči o 
tej razpravi, pa se bom v tej intervenciji mogoče 
odzval samo na nekaj pravnih zadev, ki so bile 
izrečene. Prvič, v Sloveniji vladnih šol ne 
poznamo. Tega ne pozna nobena dikcija niti ene 
obstoječe zakonodaje, poznamo pa javne šole. 
Tako da vladnih ne poznamo, če bi bile vladne, 
potem bi seveda bile v skladu z vsakršno politiko 
vsake posamične vlade. To pomeni, da bi se 
včasih tudi na eno leto ali pa leto pa pol ali pa še 
kaj menjale, tako pa tega ne poznamo. Tako da, 
kar se tega tiče, najprej glede vladnih. Poznamo 
pa seveda javne. Pri javnih šolah je tudi jasno – 
ker je bilo prej navedeno pa ker je bila debata o 
tem – kaj spada med javne in kaj ne spada med 
javne. Kristalno jasno je v 41. členu Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, kdo ustanavlja javne šole in 
vrtce, to so lokalne skupnosti, in kdo ustanavlja 
srednje šole, če rečemo po domače, je to 
država. Tega v ZOFVI sicer ne piše, ampak je 
tudi kristalno jasno, kdo ustanavlja univerze – to 
je država. Toliko, kar se tega tiče, kdo je 
ustanovitelj. Vse ostalo je zasebna pobuda in nič 
ni narobe s tem. Vse ostalo je zasebna pobuda 
in so zasebni. To je točka ena. 
 Drugič, ker je veliko debate o 
obveznem in razširjenem. Mi smo pri pripravi 
tega našega stališča vzeli tudi zadnje stališče 
mnenja Zakonodajno-pravne službe z dne 2. 11. 
2018. Tule bom prebral cel odstavek, zato da ja 
ne bi bilo kaj narobe, citiram: »Vendar pa je 
potrebno poudariti, da so pobudniki v zadevi 
številka U-I-269/12 ugovarjali le obsegu državnih 
sredstev za financiranje delovanja 
osnovnošolskega izobraževanja. V tem okviru je 
Ustavno sodišče v odločbi presojalo le prvi 
stavek drugega odstavka 86. člena ZOFVI v 
delu, ki se nanaša na obvezni javnoveljavni 
program osnovnošolskega izobraževanja, in le z 
vidika drugega odstavka 57. člena Ustave. To 
a contrario pomeni, da Ustavno sodišče 
izpodbijane zakonske določbe ni presojalo,« ni 
presojalo, »v delu, ki se nanaša na razširjeni 
javnoveljavni program osnovnošolskega 
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izobraževanja.« Ustavno sodišče po mnenju 
ZPS Državnega zbora z 2. 11. 2018 o 
razširjenem programu ni presojalo. »Niti je ni 
presojalo z vidika morebitnih drugih 
protiustavnosti,« in tako naprej.« In tu je tudi 
konec odstavka. Ko torej govorimo o obveznem 
in o razširjenem, se moramo najprej vprašati, kaj 
je pravzaprav Ustavno sodišče presojalo. In po 
mnenju Zakonodajno-pravne službe, ki je 
seveda potem ponovljeno tudi v zaključku, je 
presojalo o obveznem, ne pa o razširjenem delu 
programa. Na koga pa naj se zanesem, to je 
točka dva. 
 Potem, veliko veliko je bilo besed o 
elitizaciji, o izbiri staršev in tako naprej. Poglejte, 
elitizacija oziroma zagotavljanje svobodne izbire 
ni samo v denarju. Ni samo v denarju. Ni samo 
denar tisti, financiranje, ki omogoča svobodno 
izbiro. Vsi pozabljamo na vpisna mesta. Vsi 
pozabljamo na vpisna mesta – tudi vpisna mesta 
omejujejo dostop do izbire. Kaj če se prijavite 
kot 31., vpisnih mest je pa samo 30? Ja, pač vaš 
otrok ne more biti. Vpisna mesta zasebne 
osnovne šole določajo same. Če se prijavite 31., 
33., pač nimate vpisnega mesta in s tem svoje 
pravice do izbire tudi ne morete uveljaviti. Torej 
ne gre samo za to, da bi vam denar preprečeval, 
torej financiranje preprečevalo, da ne morete 
uveljaviti pravice do izbire. Ne, tudi vpisna mesta 
so tista, ki vam to lahko preprečujejo.  
 In tretjič. Niso samo denar in vpisna 
mesta, je tudi – bom rekel, to, kar je bilo že 
nekajkrat rečeno v tem visokem zboru, in to je – 
preprosto praktičnost, ki vam preprečuje, da 
lahko to pravico tudi dejansko použijete. Če 
imam do najbližje šole 42 kilometrov v eno smer, 
do najbližje zasebne šole, je to zame kot starša 
pravica samo na papirju. Če imam 105 
kilometrov, tako kot je gospa poslanka z Obale 
rekla, potem lahko otroka vsak dan peljem 105 
kilometrov v eno smer pa ga čakam, da konča s 
poukom, in ga peljem 105 kilometrov v drugo 
smer. Če govorimo o realnosti. Kajti naši 
državljani so tudi na Goričkem pa na Koroškem 
pa še kje. Če govorimo o elitizaciji in o tem, kako 
stvari gredo. 
 Četrtič. Kar se tiče oddelkov prvega 
razreda. Samo preprosta analogija z obstoječim 
ZOFVI je bila narejena. 44. člen ZOFVI namreč 
določa, da sta tudi za javne šole dva oddelka 
prvega razreda tisto, na podlagi česar lahko 
nekdo ustanovi javno šolo. Ja, dva oddelka. 
Seveda – to je jasno napisano – to ne velja za 
podružnice. Ampak podružnice so 
organizacijske enote. Nikoli podružnice niso bile 
šole. Podružnice so organizacijske enote. Tako 
da ko govorimo o tem, čisto tako, da samo 
povem, ta pogoj dveh oddelkov v prvem razredu 
je že bil nekoč v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja in je že 
veljal tja do sredine 2000. let, pa ga nihče ni na 
Ustavnem sodišču izpodbijal in nihče glede tega 
ni govoril, da bi kakorkoli zaradi tega bila 
omejevana kakršnakoli pravica, o konzumaciji 
katere sem pa tako ali tako že gori govoril.  

 Potem je pa še nekaj bilo glede mreže 
javnih šol. Lahko se prerekamo okrog tistega, 
kar piše v 11. členu ZOFVI. Jaz to berem malo 
drugače, imam pa tule podzakonski akt, imenuje 
se Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže 
osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in 
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne 
mreže glasbenih šol. Govorimo o uredbi, 
neuradnem prečiščenem besedilu številka 4, ki 
je bilo nazadnje spremenjeno 19. 1. 2018. V 2. 
členu v prvem odstavku jasno piše: javno mrežo 
osnovnih šol sestavljajo javne osnovne šole in 
zasebne šole, ki imajo koncesijo. Pika. To piše v 
uredbi. / oglašanje iz dvorane/ Ki je podzakonski 
akt, ampak je realizacija zakonskega akta, torej 
prvega odstavka 11. člena. Tako da, seveda, 
zdaj se lahko gremo dolgo debato, kako je 
zakonodajalec zapisal ali pa ni zapisal, ampak 
poglejte, to samo kot primer navajam, zato da 
bo jasno, zakaj pri tej mreži vendarle gre. 
 In potem mislim, da je peta stvar, ja – 
samo tiste zasebne šole, ki so ustanovljene pred 
letom 1996, imajo koncesijo. Vsi ostali so po 
pogodbi. In to je razlika. Zato ker v koncesiji se 
določijo koncesijska razmerja, se določijo 
razmerja med koncendentom in koncesionarjem, 
ki so jasna razmerja – tako kot tudi Etelka Korpič 
govori v ločenem mnenju k ustavni odločbi – 
med enim in drugim. Da. Tako da tule ne gre za 
koncesije, gre za navadno financiranje po 
pogodbi. Tudi to je verjetno treba vzeti v obzir, 
zato da bodo naši državljani, ko imamo sedaj to 
debato, to debato tudi zelo natančno razumeli.  
 Kar pa se tiče javne veljavnosti in 
pridobljene javne veljavnosti, pa ni zato, da bi 
kogarkoli, tako kot je bilo rečeno v enem od 
mnenj, šikanirali ali karkoli od tega. Ne. Samo iz 
vse zakonodaje pa jasno izhaja, kaj je izvorno in 
kaj je pridobljeno. Zaradi tega je ta delitev. 
Predvsem je pa seveda pomembna zato, da so 
kasneje spričevala, vsa spričevala, ki jih dobijo 
tako na javnih kot na zasebnih osnovnih šolah, 
javno veljavna, da lahko nadaljujejo 
izobraževanje na podlagi teh spričeval, da je z 
njimi opravljeno in priznano opravljeno 
osnovnošolsko izobraževanje in tako naprej. 
Skratka, javna veljavnost je tu ključnega 
pomena, kako se pride do nje, je pa odvisno od 
tega, kdo je subjekt in na kakšen način je 
subjekt postavljen. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, preden nadaljujemo, vas želim samo 
opozoriti, da se je lista bistveno spremenila, tako 
da bom od sedaj naprej prebiral po tri. Za 
gospodom Matjažem Nemcem je gospa Mateja 
Udovč, ki ji sledi gospod Matjaž Han, ki mu sledi 
gospod Gregor Perič.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa, 

spoštovani predsednik. 
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 Spoštovani minister je govoril o javni 
veljavnosti. Po domače rečeno, vse tisto, kar je v 
spričevalu in bi bilo v spričevalu 100-odstotno 
financirano v zasebnih in v javnih šolah, je tisto 
ključno, o čemer danes govorimo. Torej, 
izključuje predvsem dodatne aktivnosti, kot so 
varstvo, dodatni, dopolnilni pouk in drugi 
programi. Izhajamo predvsem iz svojih lastnih 
programov. Socialni demokrati in mnogi drugi 
partnerji, koalicijski, se zavzemamo za javno 
šolstvo. Mi smo kot Socialni demokrati tukaj 
dosledni iz generacije v generacijo iz 
preprostega razloga, ne samo mi, tudi tujina 
nam priznava, da je naše javno šolstvo med 
boljšimi na svetu. Zakaj bi spreminjali nekaj, kar 
je najboljše na svetu? Jaz živim ob italijanski 
meji, naj vam povem, italijansko javno šolstvo – 
govorim o državi, ki je še vedno med top 10 
močnih gospodarstev na svetu – v javnih šolah 
ne poznajo toaletnega papirja, otroci si ga sami 
nosijo. Ne poznajo klimatskih naprav, ne 
poznajo niti senčil oziroma zaves, po domače 
rečeno. O tem torej govorim. V naših šolah – so 
tudi izjeme, odvisno tudi od občin, ampak 
kakorkoli – je standard visok in temu primeren je 
tudi standard znanja naših dijakov. 
 Tisto, kar sem prej omenil, o izkušnjah, 
ki nas učijo, jaz sem se izobraževal v 80. in 90. 
letih, spomnim se kot otrok, da so prišle družine 
iz nekdanjih republik Jugoslavije k nam v razred. 
Tisto, kar nam je javna šola dala, je to, da so 
danes, 20, 30 let kasneje, tisti, ki so mogoče 
prihajali iz delavskega razreda, intelektualci, tisti, 
ki so pa izhajali iz premožnejših družin, danes 
gojijo neko posebno empatijo do sočloveka. O 
tem govorim – da se kot družba lahko razvijemo 
z enakimi možnostmi. In to je tisto, kar mi 
ohranjamo. Ja, je ideologija, gre za ideologijo. 
Po drugi strani pa nikomur nič ne 
onemogočamo. Imamo možnost imeti dostopno 
tudi zasebno šolo. Seveda v tem delu, ki sem ga 
prej omenjal, tisto, o čemer je tudi minister 
govoril, govorimo o javni veljavnosti, torej o 
tistem, kar piše v spričevalu. Vse dodatno je pač 
potrebno plačati. Tako je.  
 Tretja izkušnja. Spomnim se pred 30 
leti, kako smo govorili o javnem zobozdravstvu. 
Ali danes sploh kdo od nas 90 poslancev 
uporablja javno zobozdravstvo? Tega pač ni 
več. Borimo se za javno in dostopno zdravstvo. 
Zato je tako pomembna ta bitka, da ohranimo 
možnost dostopnega, kvalitetnega javnega 
šolstva s tem, da ne omejujemo nikogar. Kdor 
želi, kdor ima pogoje, lahko svoje otroke vpiše 
tudi v zasebno šolo. Seveda, diskurz bi bil 
najverjetneje nekoliko drugačen, če bi v 
Republiki Sloveniji danes imeli tudi zasebne 
šole, ki bi mogoče ne bile samo katoliške, 
ampak kakšne druge vere, islamske vere na 
primer. Naj samo omenim neke pobude turških 
oblasti, ki so jih želele, in kakšen bi bil odnos do 
tega. Mi, Socialni demokrati, smo naklonjeni 
temu, ampak razlike pa so le pomembne – 
zakaj? Kot sem že prej omenil, zato ker je 
pomembno ohraniti dostopnost za vse enako. 

Edino minister je govoril o prekarizaciji, boju 
proti prekarizaciji v šolstvu, nihče drug. Kot 
določa predlog novele, bodo morale zasebne 
šole zagotoviti, imeti zaposlenih 80 % učiteljev 
oziroma vzgojiteljev. Tudi to je pridobitev. To je 
civilizacijska pridobitev, torej da bodo lahko v 
zasebnih šolah profesorji oziroma učitelji 
dejansko v veliki večini zaposleni in tudi oni imeli 
eno socialno varnost.  
 Minister je tudi poudaril, da se za 
obstoječe zasebne šole način financiranja ne bo 
spremenil. Za izvedbo programa bodo tudi v 
prihodnje pridobile 85 % sredstev, ki jih država 
oziroma lokalne skupnosti zagotavljajo za 
izvajanje programa javne šole. Predlog novele 
zakona ne omejuje oziroma ne določa dodatnih 
pogojev za ustanavljanje zasebnih šol, pač pa 
določa le pogoje financiranja zasebnih šol. 
Uvajamo torej red v smislu financiranja šol in 
šolskega sistema. Seveda, enake možnosti za 
vse, to je glavno sporočilo. Da se bo lahko 
nekdo, ki prihaja s podeželja, izobrazil na isti 
način kot tisti, ki prihaja iz urbanih središč, tisti, 
ki prihaja iz delavskega razreda, bo lahko postal 
intelektualec, in kot že rečeno, tisti, ki je 
intelektualec, bo imel posebno empatijo do 
tistega, ki mogoče ni imel take sreče v življenju. 
To je tisto, kar nas je kot družbo skozi desetletja 
ohranilo, da smo Slovenci vseeno – saj smo 
egalitarni, ampak da so med nami manjše 
razlike. To ne pomeni, da mora tisti, ki je 
sposoben, delati tudi za nesposobnega oziroma 
lenuha. To pomeni, da je družba sposobna 
zagotavljati socialno varnost tudi tistim, ki si 
sami ne morejo pomagati. In tudi to je javno 
šolstvo in zato se je vredno zanj boriti.  
 Jaz bom ta predlog zakona v prvem in 
drugem branju in tudi v nadaljevanju podprl, ker 
verjamem, da počnemo nekaj, kar je koristno za 
vse. Nikomur ne jemljemo in ustvarimo red, kjer 
ga do zdaj ni bilo, in nikomur nič ne jemljemo. 
Jaz verjamem, da je Slovenija lahko prijazna do 
vsakogar, ne glede na vero, ne glede na okolje, 
iz katerega prihaja, in ne glede na našo 
ideološko ali pa politično usmerjenost. Razen 
nekaterih izjem, moram pa vseeno zaključiti z 
enim poudarkom – da bi pričakoval od tistih 
kolegov, tovarišev desno od mene, ki znajo 
večkrat biti zelo glasni pri določenih vrednotah, 
da ko govorimo o javnem dobrem, dejansko tudi 
podprejo tisto, kar je javno dobro. Ne pa, da jih 
preprosto danes tukaj ni. Še več, tega zakona 
ne bodo podprli. Podprli ga bodo pa tisti, ki 
postavljajo mnoga vprašanja in nanje dobijo tudi 
mnoge odgovore. Hvala lepa, gospod 
predsednik.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec za vašo razpravo.  
 Besedo imate, gospa Mateja Udovč, 
pripravite se pa naslednji: gospod Matjaž Han, 
gospod Gregor Perič in nato gospod Robert 
Pavšič.  
 Izvolite, gospa poslanka.  
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MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo. 
 Nimam kaj, zanimiva razprava kolega 
Nemca, ki razpravlja oziroma primerja javno 
zobozdravstvo in sprašuje poslance oziroma 
državljane in državljanke, če še kdo hodi v javno 
zobozdravstvo. Ja, jaz moram reči, da jaz še 
vedno hodim v javno zobozdravstvo. Bojim se, 
če se bo kdaj šolski sistem tako spremenil, kot 
se je zobozdravstvo spremenilo, ko danes 
mogoče resnično veliko naših državljanov ne 
more več priti do zobozdravstvenih storitev.  
 Pa da se vrnem na današnjo temo. 
Ustava Republike Slovenije v 57. členu določa 
obveznost države, da ustvarja potreben pravni 
okvir za ustanovitev in delovanje zasebnih šol in 
da prizna javno veljavnost izobrazbe, pridobljene 
v zasebnih šolah. Seveda je to na deklaratorni 
ravni povsem lepo zapisati in prebrati, pri 
implementaciji teh določil v prakso pa se rado 
zaplete. Kaj hitro se začnejo polarizirati 
strokovna in pravna mnenja, politična stališča in 
seveda se začnejo izpostavljati vprašanja glede 
zagotavljanja finančnih sredstev. Mislim, da je 
skrajni čas, da presežemo to našo ozkost in za 
dobro naših zanamcev vzpostavimo kar najbolj 
učinkovit, pregleden in kakovosten šolski sistem. 
Sistem, ki bo dodana vrednost na področju 
izobraževanja otrok in mladine. Po mojem 
prepričanju mora izobraževanje temeljiti na 
vsem dostopnem javnem šolskem sistemu, kar 
pa ne pomeni, da s tem izključujem zasebne 
šole. Ravno nasprotno, zasebne šole, ki izvajajo 
javnoveljavne šolske programe, so dobrodošla 
konkurenca javnemu šolstvu za dvig kakovosti 
njihovega dela. Vendar moramo postaviti jasna 
pravila. Kot smo že v uvodu lahko ugotovili, nam 
to zapoveduje tudi ustava, zato je skrajni čas, da 
postavimo organizacijsko-pravni okvir, ki bo 
zadostil vsej pravni regulativi in družbenim 
potrebam.  
 Ne bom se vračala v preteklost in iskala 
krivcev, zakaj do realizacije te ustavne določbe 
in odločbe Ustavnega sodišča še nismo povsem 
implementirali v našo šolsko zakonodajo, ostaja 
pa dejstvo, da smo v Stranki modernega centra 
že v prejšnjem mandatu pripravili ustrezno, po 
mojem mnenju optimalno sredinsko rešitev, ki bi 
zadovoljila vse pravne vidike in potrebe. 
Predlagana formula 100-financiranje obveznega 
dela programa in 85-odstotno financiranje 
razširjenega dela programa bi omogočila 
zasebnim šolam kvalitetno izvajanje šolskih 
programov. Ohranila bi njihove specifike in 
prispevala k večji konkurenčnosti na tem 
področju, porabljena sredstva pa ne bi bistveno 
vplivala na sistem javnega šolstva. Pri tej rešitvi 
je pomembno pravilo, da zasebna šola za isto 
storitev ne more biti financirana iz dveh virov. 
Sedanji predlog novele ZOFVI predlaga 
100-odstotno financiranje obveznega programa 
in 0-odstotno financiranje razširjenega programa 
v zasebnih šolah. Prav tu pa je bistvena razlika v 
primerjavi z našim prejšnjim predlogom.  

 Novela ZOFVI, ki je danes pred nami, 
pa poleg novega načina financiranja še jasneje 
postavlja ločnico med javnoveljavnim 
programom in programom zasebnih šol, ki to 
veljavnost pridobijo preko ugotovitve 
strokovnega sveta za izobraževanje. Določa tudi 
kriterije, po katerih se bodo programi zasebnih 
šol razlikovali od javnoveljavnih programov in s 
tem bogatili izobraževanje. Ureja tudi sistem 
spreminjanja in ocenjevanja novo uvedenih 
javnoveljavnih programov in sankcije v primeru 
nezagotavljanja enakovrednega izobrazbenega 
standarda. Prav tako se dodajajo novi pogoji, ki 
jih bodo zasebne šole morale izpolnjevati, da 
bodo upravičene do financiranja iz javnih 
sredstev, in sicer, vpisane bodo morale biti v 
razvid izvajalcev javnoveljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, vpisni pogoji bodo 
morali biti določeni tako, da bodo zagotavljali 
vpis učencev in dijakov ne glede na narodnost, 
raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, 
družbeni položaj, invalidnost in tako dalje, kar se 
meni zdi tudi prav. Vse te rešitve je vsebovala že 
novela ZOFVI, ki jo je v prejšnjem mandatu 
predlagala Stranka modernega centra, v 
nadaljevanju novele pa je opredeljenih še nekaj 
novih določil, ki zaokroženo urejajo to področje z 
namenom zadostitve zahtevam odločbe 
Ustavnega sodišča. 
 Skratka, kot sem že večkrat poudarila, 
dogovore, pogodbe in odločbe je potrebno 
spoštovati in izvajati. To je osnova za delovanje 
vsake pravne države in za naše nadaljnje 
strokovno ter politično odločanje. Tudi tej odločbi 
Ustavnega sodišča je potrebno v celoti slediti in 
jo uresničiti. Upam, da bo predlagana novela 
prestala formalni in materialni preizkus na 
Zakonodajno-pravni službi o izpolnjevanju 
zahtev predmetne odločbe. Prav tako upam, da 
bomo vsi skupaj zmogli dovolj empatije, 
energije, volje ter politične modrosti za 
dokončno rešitev tega problema. V zaključku bi 
rada ponovno poudarila, da se zavzemam za 
dvig kvalitete obstoječega izobraževalnega 
sistema, ki bo prijazen za učence, učitelje in 
starše, ki bo zadovoljeval vse potrebe učencev 
za nadaljnje šolanje glede njihovih želja in 
potencialov. Prav tako pa, da bo dostopen za 
vse. Zasebne šole morajo biti zdrava 
konkurenca javnim šolam, nikakor pa jih ne 
morejo nadomestiti in prevzemati njihove 
celovite vloge v izobraževalnem sistemu. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo predstavitev stališča. 
 Sedaj pa takole, besedo ima gospod 
Matjaž Han, sledijo gospod Gregor Perič, 
gospod Robert Pavšič, nato pa gospod Soniboj 
Knežak. 
 Izvolite. 
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Hvala lepa, predsednik. 
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 Malo mi je žal, da ni kolegov iz Nove 
Slovenije, ampak vendarle, mogoče se bomo v 
drugem branju še kaj poslušali. Najprej 
kolegicam iz SMC in kolegom iz SMC, samo, da 
vam – ker mogoče vi ne veste – orišem sliko iz 
prejšnjega mandata. 36 kolegov in kolegic je 
sedelo tukaj. Takole jih je bilo 36. Tamle jih je 
bilo 30 iz desnih strani, in zdaj se vi izgovarjate, 
da niste mogli zakona sprejeti, tako kot vam je 
bilo pisano na kožo. Nas je bilo pa tukaj komaj 
šest in zdaj smo seveda Socialni demokrati krivi 
ideološko in tako naprej, da ta zadeva ni šla 
skozi. 36 poslancev, imeli ste na desni strani 
verjetno kolege, ki bi vam na nek način zadeve 
upoštevali, še Desus je bil tukaj … / oglašanje iz 
dvorane/ Ja, vem, vem, ampak ko govorijo, da 
niso mogli nič narediti, samo toliko, zaradi 
javnosti. Ampak izgleda, da je socialdemokracija 
res tista stranka, ki daje vendarle neko stabilnost 
in trdnost vsem koalicijam.  
 Dragi moji, najprej naj povem glede 
ideoloških tem. Jaz, Matjaž Han, sem seveda 
opredeljen, nisem pa za razliko od nekaterih v 
tej dvorani obremenjen – ne s svojo politiko ne s 
socialdemokracijo ne z neko ideologijo. Sem pa 
seveda opredeljen. Zato imam tudi na tej temi 
ne ideološke pomisleke – jaz nimam nič proti 
cerkvi, dragi moji, jaz nimam nič proti zasebnem, 
proti zasebni pobudi, imam pa proti tem, da 
enostavno ta zadeva, ki jo vi hočete vpeljati, ni 
pravična. Ni pravična. Pravijo, da je zasebno 
šolstvo nek dodatek k javni šoli. Brez zamere, 
danes se pol premalo pogovarjamo o javni šoli, 
vrhunski javni mreži naših osnovnih šol, kjer ima 
vsak otrok v tej državi ne glede na to, ali imajo 
očetje in mame debelo denarnico ali pa je sploh 
nimajo, možnost, da se izšola – Jelka, absolutno 
– v človeka, ki bo lahko razvil svoje talente, v 
osnovni šoli. Ni res? V kaj si se ti … Si uspešna 
gospa, poslanka si, verjetno si hodila v osnovno 
šolo v javni mreži. V vsaki vasi je. Zraven je 
cerkev, zraven je osnovna šola in gostilna. In 
vse funkcionira.  
 Kar se tiče pa zasebnih šol, ki so 
dodatek k javnim šolam, proti katerim nimam jaz 
nič proti, ampak so totalno nepravične, dragi 
moji. V občini, iz katere prihajam, imam veliko 
prijateljev ali pa mogoče celo več takih, ki hodijo 
v cerkev ob nedeljah, ki so verni, ki spoštujejo 
vero in bi verjetno tudi z nekim prepričanjem radi 
dali v katoliško osnovno šolo tule v Šentvidu 
svojega otroka – ja, pa ga ne morejo. Ne morejo 
ga, pa lahko da država še ne vem koliko denarja 
zraven! Veste, zakaj ga ne morejo? Zato ker 
otroka, starega sedem let, ne moreš odpeljati s 
Svibnega v Radečah v Šentvid in ga pustiti, da 
bo v osnovni šoli v Šentvidu pet dni na teden. 
Ne moreš, ker so mama in oče in družina, 
mislim, še bolj pomembni kakor učitelji v neki 
osnovni šoli. Ga menda tudi ne moreš vsak dan 
voziti! In zato ni pravično. V to šolo lahko vozijo 
ljudje, ki imajo malo več denarja, ki so dosti blizu 
te osnovne šole, oni imajo ta privilegij, če želite, 
samo oni. Iz Šentjurja, iz tvoje vasi, tamle, od 
koder je Jože, ne morejo voziti v Ljubljano v tako 

šolo. Ne morejo. Nimam … / oglašanje iz 
dvorane/ Ja, vozijo, samo ne vem, kaj potem ti 
starši delajo! Hodijo v službo? Ali jih stari starši 
vozijo? Bodimo realni! Dajmo se vprašati, ali 
lahko v vsako zasebno šolo, ki pravim, da je 
dobra, vsak starš pelje svojega sedemletnega 
otroka? V tako šolo, vsak dan? Ali ga lahko pusti 
v internatu? Ne more ga. / oglašanje iz dvorane/ 
Ja, ampak vozijo ga lahko samo nekateri in tisti 
nekateri naj tisti dodatek, dragi moji, plačajo. 
/ oglašanje iz dvorane/ Saj se ne pustim. To je 
ena stvar. Saj jih ni veliko. 
 Druga stvar, ki bi vam jo rad povedal. 
Jaz si ne rabim pomagati s hišicami pa z 
legokockami, zato da znam kaj povedati. Jaz 
vabim tistega, ki je tisto hišico z zeleno streho 
naredil oziroma ki jo je opredelil za zeleno 
streho, ker je zasebnik, da pride – pa ne zdaj na 
Svibno, v mojo vas – v Zidani Most naredit 
zasebno šolo. Naj jo naredi, naj jo zgradi ali naj 
v najem vzame prostore, naj zaposli ljudi in naj 
čaka, koliko ljudi bo prišlo v to zasebno šolo. Ne 
bo nobene zelene strehe. Nič ne bo mogel Tonin 
prestavljati hiške gor, hiške dol pa hiške sem 
dol. Ne bo mogel, ker se enostavno ne splača, 
dragi moji. Ker se ne splača. Ne splača. Državi 
se pa seveda splača in država je dolžna po 
ustavi vsakemu v tej naši državi, vsakemu 
otroku omogočiti, da gre v osnovno šolo. Dolžna 
mu je to narediti. In hvala bogu, da imamo 
takšno državo. To je ena stvar.  
 Moram reči, da že dolgo nisem slišal 
toliko ustavnopravnih specialistov, kolikor sem 
jih danes slišal, in bom zelo vesel, ko bo 
verjetno čez kakšne tri mesece predsednik 
države razpisal zopet eno mesto za ustavnega 
sodnika. Upam, da se ne bodo prijavili samo 
trije, ampak da se jih bo prijavilo kakšnih 15. Jaz 
pa ne vem, kaj bo Ustavno sodišče naredilo. 
Enkrat sem mislil, da že približno vem, kako bo 
naredilo, glede na ti dve ustavni odločbi ne vem, 
kaj bo naredilo, ampak spoštujem. Kljub temu da 
sem se enkrat zagovoril pa sem rekel, da je 
Ustavno sodišče kot Pisa, kot stolp v Pisi da je. 
In takrat so bili več kot trije ustavni sodniki, ki so 
kobajagi bolj desni – pa mene to sploh ne 
zanima. Mene to sploh ne zanima. 
 Tako da vabim, da kdo prevzame 
podružnično šolo na našem Svibnem in 
razbremeni Občino Radeče. Dokler smo Socialni 
demokrati v Občini Radeče na oblasti, ne bomo 
gradili kakšne ceste, ampak bomo zmeraj dali za 
podružnično šolo na Svibnem. Tudi ministrstvo 
je že pred kratkim reklo – ne, ko so bili naši, ko 
so bili mogoče kateri drugi, so rekli – glejte, dva 
otroka sta tam, ne splača se imeti podružnične 
šole. Mi smo rekli, absolutno se splača in bo 
doplačala občina tisto, česar ne bo plačalo 
ministrstvo. In smo jo obdržali. Danes imamo že, 
mislim da, kakšnih 10, 15 ljudi na podružnični 
šoli in zadeva funkcionira, vas na nek način živi. 
In če je kaj dobrega v vsej moji politični karieri, je 
to, da smo obdržali neko podružnično šolo, ki bi 
jo zaradi ekonomike že vsi na nek način zaprli. 
Medklic: ti otroci so neizmerno uspešni. 
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 Rad bi vam še eno stvar povedal ali pa 
jo vprašal, pa res ne vem. Koliko mora starš, ki 
je svojega otroka vpisal v zasebno šolo, zdaj 
doplačati? Tega ne vem. Ali je to 20, 30, 200 
evrov? Tega ne vem. Ker verjetno je bila 
podlaga, da so se na Ustavno sodišče obrnili 
starši, kar je seveda legitimno, to vplačilo. Okej, 
Ustavno sodišče je naložilo ministrstvu oziroma 
Vladi, da mora zakon spremeniti. Mislimo, da je 
ta zakon okej. Jaz verjamem oziroma 
predvidevam, da bodo šli starši še enkrat na 
Ustavno sodišče, počakali bomo, kaj bo Ustavno 
sodišče naredilo. Vem, kaj se bo naprej naredilo, 
ta zakon bo verjetno sprejet v drugi obravnavi z 
neko normalno večino, potem bo padel veto, za 
to vem, da bo Jelka poskrbela, tako kot je 
poskrbela danes za sejo, ki je bila v Državnem 
svetu, ker se je pač predsednik Državnega sveta 
zatipkal pa je poslal tvoje direktive, kaj si mu 
napisala, kako mora sejo voditi in katere mora 
povabiti, ker tega verjetno predsednik 
Državnega sveta ne zna sam. Jaz predvidevam, 
da bo potem ta zakon v vetu padel. Ampak 
Socialni demokrati smo svoje naredili in bomo, 
dokler bomo v Državnem zboru, pa tudi če ne 
bomo, zagovarjali, da je javno še zmeraj najbolj 
pravično. Ne vem, če je najboljše, je pa najbolj 
pravično za vse, ne glede na to, od kod ta otrok 
prihaja. Zdaj pa še nekaj, potem pa res končam. 
Proračun 2020 bo, 2021 bo, bomo videli, koliko 
se vas bo borilo za to, da boste filali denar, da 
boste hoteli imeti v proračunu denar za svoje 
osnovne šole, javne šole. Pokličite svoje 
zasebnike pa naj jih gradijo v vaših občinah. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.   
 Besedo ima Gregor Perič, pripravi naj 
se Robert Pavšič.  
 Izvolite.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Najlepša hvala za 

besedo, gospod podpredsednik. Pozdravljam 
tudi predstavnike Vlade, oba državna sekretarja 
in seveda ministra, pa kolegice in kolege, ki še 
vztrajajo danes pri tej temi! 
 Mislim, da smo to temo že kar nekajkrat 
v tej hiši tudi obdelali, ampak očitno še ne dovolj 
nadrobno in verjamem, da bomo o njej 
razpravljali tudi v prihodnje. Hkrati me je tudi 
kolega Han nekoliko spodbudil k mojemu 
razmišljanju, da razmišljam bolj široko. Omenil 
je, da smo v SMC malo nerodno šteli v 
prejšnjem mandatu. Mislim, da znamo vsi dobro 
šteti, nisem pa čisto prepričan, če bi v prejšnjem 
mandatu bili kot koalicijski partnerji navdušeni 
nad tem, da bi rešitve za posamezne zakonske 
predloge iskali izven koalicije, ker je to nek, bom 
rekel, neobičajen signal. Koalicija se mora biti 
sposobna določene stvari dogovoriti, zmeniti. 
Tudi danes smo na taki točki, ampak smo pa na 
različnih izhodiščih, vsaj nekateri. V SMC 
vztrajamo na svojem izhodišču iz prejšnjega 
mandata, torej ko smo se pogovarjali o 

implementaciji te ustavne odločbe glede 
obveznega dela, ostajamo na tistih 100 %, tako 
kot smo predlagali tudi takrat. Pri razširjenem 
programu smo pa ponudili resda različne rešitve, 
predvsem v znamenje tega, da si želimo nekega 
dogovora, nekega političnega kompromisa, ki 
nikakor ni bil in tudi danes noče biti ideološki 
kompromis, ampak kot sem že nekje omenil, gre 
za zlasti neko tehnično vprašanje, ki bi ga z 
lahkoto uredili, če bi bilo za to dovolj volje.  
 Kar me nekoliko preseneča in me hkrati 
tudi navdaja z nekim upanjem, je dejstvo, da 
smo pri nekaterih strankah tudi naredili nek 
korak naprej. Levica ostaja na svojem trdnem 
stališču, da je edina rešitev, ki jo vidi, 
sprememba ustave. To je dokaj ambiciozna 
rešitev, ki bo glede na to, kaj vse smo slišali, 
težko doživela nek pozitiven, nek uspešen 
epilog. Na istem izhodišču ostaja tudi Desus, ki 
je že v prejšnjem mandatu predlagal en 
amandma k materiji, s katero se danes 
ukvarjamo, in je ponudil rešitev 100-odstotno 
financiranje obveznega programa in 0 % 
financiranja razširjenega programa, kar je danes 
predlog, ki ga imamo na mizi, torej predlog 
samega ministrstva. Se pa moram potem 
dotakniti še kolegov iz SD. Kolegi iz SD ste bili v 
prejšnjem mandatu na stališču, zelo trdno na 
stališču, kljub temu da ste imeli šest poslancev – 
pa mislim, da to sploh ni pomembno, koliko je 
poslancev, ampak kakšen je naš pogled na vse 
skupaj, in sicer vaše trdno stališče je bilo v tem – 
da lahko ta problem, s katerim se tudi danes 
ukvarjamo, razrešimo predvsem na način, da 
spremenimo ustavo. Tudi gospod minister, sicer 
v prejšnjem mandatu v drugi vlogi, je zdaj 
prevzel nekoliko bolj institucionalno držo in je 
omehčal, tako kot vaša stranka, poglede na 
rešitev tega problema, in zdaj ponujate oziroma 
zagovarjate rešitev 100/0.  
 Če se dotaknem nekoliko bolj natančno 
te rešitve 100/0 skozi procese oziroma na 
podlagi materialov, ki so se zgenerirali skozi 
proces zlasti v prejšnjem mandatu, in se oprem 
na stališče Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora, ki se je lotila te materije zlasti 
na predlog oziroma na amandma Poslanske 
skupine Desus. Takrat je bilo iz magnetograma 
razvidno, en del bom citiral, da bi lahko bil tak 
amandma poslanske skupine Desus sporen z 
vidika načela varstva zaupanja v pravo iz 2. 
člena Ustave, ki posamezniku zagotavlja, da mu 
država pravnega položaja ne bo arbitrarno 
poslabšala, to je poslabšala brez razloga, 
utemeljenega v prevladujočem javnem interesu. 
Torej če zdaj povzamem, še nadaljevanje: Vlada 
oziroma predlagatelj mora pojasniti razloge, 
zakaj ukinja tudi del sofinanciranja dela 
razširjenega programa, ki je enotno določen za 
vse osnovne šole.  
 Skratka, naloga, ki je pred nami, je zelo 
kompleksna na nek način, ker smo se, jaz se 
bojim, zelo zapletli v stališčih v preteklosti in 
hkrati tudi danes. Potrebna bodo neka 
popuščanja, in če ne bomo v smislu teh 
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popuščanj imeli pred očmi predvsem tistih, s 
katerimi se danes ukvarjamo … Jaz mislim, da 
se na številnih točkah z njimi ukvarjamo na 
precej nespoštljiv način. Ker če se postavim v 
kožo tistih – dobro, otroci verjetno te seje danes 
ne spremljajo, ampak – staršev oziroma 
družinskih članov teh otrok, ki obiskujejo 
zasebne šole, danes smo lahko slišali marsikaj, 
tudi kakšno stvar, ki sem noter ne sodi, in jaz 
verjamem, da se oni ne počutijo prijetno ob 
vsem tem, kar so slišali. Bile so številne 
interpretacije. Jaz osebno nimam nobene 
težave, če se starš ali pa stari starš nekega 
otroka odloči in ga vsak dan vozi 20 kilometrov 
ali zaradi mene tudi 250 kilometrov, ker mu v 
končni fazi ustava to možnost daje, mu omogoči 
in jo lahko tudi izkoristi ali pa pač ne. Nekdo se 
odloči drugače. Nekdo gre raje, ne vem, na 
počitnice še enkrat več na leto, nekdo pa 
investira v svoje otroke skladno s prepričanji, ki 
jih ima. Ker to je njegova pravica. Navsezadnje, 
kdo smo mi, da bi nekomu narekovali, na kakšen 
način naj svoje otroke vzgaja. To omogoča 
ustava pa še kaj drugega.  
 Res je pa tudi, da smo se danes 
večkrat dotaknili dveh ustavnih odločb, in sicer 
ene iz leta 2001, ki govori o zasebnem šolstvu 
kot celoti, in pa tiste iz leta 2014, zaradi katere 
danes tukaj stojimo oziroma sedimo, ki pa govori 
samo in zgolj o financiranju osnovnega šolstva, 
ki je edino obvezno. Torej, vrtci niso obvezni, in 
tudi ko gremo v srednjo šolo, nam profesorji že 
zelo jasno dajo vedeti, da če nismo 
zainteresirani za izobraževalni proces, so tam 
nekje neka vrata, ki jih lahko prečimo in ne bo 
več nobenih težav. O visokem šolstvu pa itak 
vemo. Res je pa tudi, da Ustavno sodišče v tej 
odločbi govori zgolj o obveznem programu. 
Tukaj pravi, da mora biti to financiranje 
100-odstotno in tukaj eksaktno tudi ministrstvo 
to ugotavlja in implementira. Težava je pa potem 
na tistem razširjenem delu programa, stokrat 
smo danes in v preteklosti že ponovili, kaj 
zajema, tako da ne bom ponavljal. Iz 
mednarodne prakse, če jo skušam dati na nek 
skupni imenovalec, izhaja, da ima država 
povsem proste roke, kaj bo s tem neobveznim 
oziroma razširjenim programom naredila, koliko 
ga bo financirala. V preteklosti – mislim, da leta 
1996 – je bilo z zakonom, s katerim se danes 
ukvarjamo, postavljeno to razmerje 85 za 
obvezni in 85 za razširjeni javnoveljavni 
program. Tukaj poudarjam, javnoveljavni 
program. Rešitev, ki jo imamo danes na mizi, pa 
poslabšuje položaj vseh teh otrok oziroma 
družin, če tako rečem, ki so vključene v sistem, 
torej v zasebne šole. To je vsekakor nekaj, kar 
moramo jasno in glasno poudariti in se tega 
zavedati.  
 Pri debati, ali je to pridobljena pravica 
ali ni pridobljena pravica, lahko imamo tudi 
različna mnenja in poglede, zagotovo pa 
pozornemu bralcu predloga zakona ne uide to, 
da obstaja tudi neko prehodno obdobje. Jaz to 
prehodno obdobje razumem tudi v tem smislu, 

da je to neka pravica, ki se jemlje, kljub temu da 
je pridobljena. Ampak predvsem počakajmo na 
to, da se tudi Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora opredeli do tega. Vladna se je. 
Stališče smo danes tudi večkrat slišali, in sicer 
pravi, da slabša pravni položaj predlagatelja 
glede na veljavno ureditev, zaradi katere so 
vložili pobudo za ustavno presojo. Jaz nisem 
pravnik, ampak lahko to sporočilo tudi razumem 
kot neko opozorilo, da bodimo v tem smislu 
modri in previdni, da ne bi zaradi nekih odločitev 
povzročili nove krivice, nove težave, nove 
potrebe po tem, da se bodo spet prizadeti 
pritožili na Ustavno sodišče, nove ustavne 
odločbe in potem nove zadrege nekih sklicev 
Državnega zbora, da morajo to zadevo urediti. 
Kaj se bo potem notranjepolitično dogajalo, raje 
niti ne ugibam, ampak verjamem, da tudi 
opozicija ne bo stala križem rok, ampak bo 
nadaljevala z dosedanjo prakso vlaganja in 
interpelacij in ustavnih obtožb. In verjamem, da 
lahko z nekaj modrosti vso to energijo usmerimo 
v kaj bolj produktivnega in koristnega, ker to 
mislim, da ne bo povezalo ne tako ne drugače.  
 Poudariti moram še nekaj, v javnosti je 
zelo težko pojasniti kompleksnost področja, ki 
ga skušamo zdaj urediti. Marsikdo to razume, da 
se zdaj ukvarjamo s celotnim šolstvom, da bo 
vse, kar je zasebno, zdaj financirano iz 
proračuna. Naj izpostavim še dodatno, da to ne 
velja za glasbene šole, ki tudi delujejo na nivoju 
osnovnih šol, če tako rečem, torej, to ne zadeva 
nivoja osnovnega glasbenega izobraževanja ali 
pa tako imenovanih nižjih glasbenih šol. 
Izpostaviti moram še eno stvar, kljub temu da 
sem rekel in da sem zadovoljen, da vidim to kot 
nek pozitiven signal, tudi s strani SD, da ste 
omehčali to svoje sicer trdno stališče iz 
prejšnjega mandata, da je zgolj sprememba 
ustave rešitev, ki jo zagovarjate, v to, da se pa 
sedaj strinjate s tem, da se 100-odstotno 
financira javni del obveznega programa zasebne 
osnovne šole. Čeprav če gremo gledat kakšne 
stare tvite gospoda ministra – mislim, da je bilo 
5. septembra 2017 – ni bil ravno tega stališča. 
Jaz to razumem kot neko pozitivno sporočilo in 
kot neko željo po tem, da pridemo do ene 
rešitve, ki bo dobra in ki bo pravična in tudi ne 
bo generirala dodatnih težav znotraj celotnega 
političnega sistema. Kajti če se mi ne bomo 
zganili, se bo pa zganilo Ustavno sodišče in bo 
odločilo namesto nas. Jaz mislim, da smo dovolj 
zreli kot Državni zbor in si tega ne bomo 
privoščili. 
 In če še zaključim z Ustavnim 
sodiščem, moram reči, da sem bil izredno 
razočaran nad tem, ko sem poslušal stališča 
poslanskih skupin. Če bi tako stališče slišal s 
strani enega poslanca, bi še nekako prebolel, 
ampak ko sem slišal stališče Poslanske skupine 
Levica, ki je zelo direktno napadla odločitev 
Ustavnega sodišča, ki je komentirala sodbo 
Ustavnega sodišča, ki je izražala vrednostne 
sodbe na račun bodisi odločbe bodisi ustavnih 
sodnikov – jaz mislim, da je ta praksa izredno 
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slaba, izredno škodljiva za naš celoten politični 
sistem, za sodstvo kot tako, za katerega že sami 
vidimo, da je pred številnimi izzivi, in da tudi 
določeni ljudje oziroma določene sile v naši 
družbi interpretirajo vlogo sodstva zelo po svoje 
in je potrebno temu odločno reči ne. S takimi 
stališči, da se nek poslanec oziroma poslanska 
skupina postavi po robu sodbi Ustavnega 
sodišča – jaz mislim, da bi tukaj morale goreti 
vse lučke in da bi morali čisto vsi to obsoditi. Jaz 
bom to razumel kot nek zdrs, kot nekaj, kar ni 
bilo dovolj premišljeno, ker v nasprotnem 
primeru se bomo težko resno pogovarjali, 
predvsem pa nas državljani ne bodo resno 
jemali. Že tako nas zelo neresno jemljejo. 
 Upam, da bo danes in tudi v prihodnje 
prevladala predvsem modrost in da se 
ukvarjamo z veliko večjimi izzivi, kot ga imamo 
pri implementaciji oziroma pri nekem sila, za 
moje pojme, enostavnem političnem dogovoru, 
ki je predvsem tehnične narave. Tukaj moram še 
enkrat izpostaviti to, kje naj postavimo tisto 
letvico financiranja zasebnega šolstva, ki pa 
nikakor in na noben način ne ogroža javnega 
šolstva. Govorimo zgolj o šestih zavodih oziroma 
institucijah, ki se s tem ukvarjajo, tako da v tem 
smislu smo lahko varni in lepo bi bilo, da 
spoštujemo tudi mi kot Državni zbor, ker smo 
nenehno na očeh javnosti, odločbe Ustavnega 
sodišča, ne pa da debato speljemo na nek 
poligon nekega ideološkega obračunavanja. Jaz 
se tukaj ne znajdem in tudi nočem imeti čisto nič 
s tem. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Robert Pavšič, pripravi naj 
se Soniboj Knežak. 
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Lepo pozdravljeni 

vsi skupaj! 
 Jaz sem pa prepričan, da bo Ustavno 
sodišče o tej materiji zagotovo še najmanj enkrat 
odločalo, in meni se tudi zdi oziroma sem 
prepričan, da je praksa komentiranja odločb 
Ustavnega sodišča tukaj nekaj čisto povsem 
običajnega, naj bo to higienično ali pa ne. To je 
zdaj popolnoma drugo vprašanje. Vprašanje ni 
kompleksno, je povsem enostavno, ampak je pa 
zakomplicirano, zakomplicirali smo ga pa mi. 
Nehajmo se slepiti, ne gre za izobraževanje, 
ampak gre za popolnoma ideološko vprašanje, 
in to na več nivojih, da me ne bo kdo narobe 
razumel. Gre za boj med zasebnim in javnim in 
na vsebinskem nivoju za uveljavljanje nekih 
svojih nazorov. Vse skupaj je legitimno in 
legalno, žalostno pa je to, da se izvaja tokrat, 
danes, na otroških hrbtih. Tukaj bi morali 
dejansko povleči črto. Mi imamo odlično, dobro 
javno šolstvo, ki je dostopno vsem, pri zasebnih 
šolah pa hočeš nočeš govorimo o elitizmu. 
Nekaj razlogov je naštel že minister, dejstvi, ki 
potrjujeta to tezo – ne govorim, da je to res, torej 
je to teza – pa sta še najmanj dve: vsak ne more 

v to šolo, ima takšne ali drugačne ovire, in teh 
šol je samo šest. Torej jim po definiciji 
dodeljujemo nek poseben status. Ne pravni, 
ampak v percepciji ljudi imajo te šole potem nek 
poseben položaj, ki ga je najlažje opisati z 
elitizmom. In elitizem naj plača tisti, ki si ga je 
izbral. Tako pač je. Če hoče nekdo nekaj več, 
naj to plača. 
 In trditve, da zasebno pomeni boljše, 
kar se tudi lahko povleče iz današnje debate, ne 
morejo zdržati neke resne presoje. Konec 
koncev so se vsi ti učitelji, naj bodo v javnem ali 
pa v zasebnem, učili na istih fakultetah v 
Sloveniji. Torej so dobili enako znanje. V čem je 
potem razlika? Samo v pristopu, ali je to 
zasebno ali je javno. In če je zasebno, potem ne 
more delovati po istih principih kot javno. Nič ni 
narobe z zasebnim, ne me narobe razumeti. 
Treba je spodbujati zasebno iniciativo, treba je 
malo širše razmišljati, ampak to pač odstopa od 
modela države, v katerem živimo. Neka osnova 
je v javnem in ta osnova, vsaj na 
osnovnošolskem področju, je odlična in daje 
vsem enake možnosti. Slišali smo, da se pravni 
položaj ne sme poslabšati. Torej je trenutna 
ureditev zdaj v redu, čeprav ni bila v redu, ker so 
sprožili ustavno presojo, če bomo pa to sprejeli, 
pa spet ne bo v redu. Torej, karkoli naredimo, 
bomo spet na istem izhodišču in spet bomo imeli 
pred sabo neustavnost. Namen je, izgleda, da 
se pritožujemo, dokler ne dosežemo svojega. In 
to do onemoglosti. In potem se sprašujemo, od 
kod takšen pritisk na sodišča, takšna ali 
drugačna. Kdo je zdaj tu pameten? Mi bomo 
tiščali svoje, nekdo drug bo tiščal svoje svoje, na 
koncu bo imel eden prav, čez nekaj časa ne bo 
imel prav, in ta pingpong si bomo podajali 
naprej.  
 Sprašujem se, ali bomo imeli zaradi 
tega mogoče še kakšno ustavno presojo pa 
bomo tukaj imeli celotno Vlado in jih bomo dali 
na pranger, kako niso uresničili ustavne 
odločbe. Ne samo, da sem prepričan, siguren 
sem, 100-odstotno se bo to zgodilo. Zelo 
lahkotno je bilo tukaj ocenjevati, kaj je ustavno in 
kaj ni ustavno. Minister zatrjuje, da je predlog 
zakona skladen z ustavno odločbo. Jaz nimam 
razloga, da mu ne bi verjel. Če se bo kasneje 
izkazalo na sodišču, da temu ni tako, potem se 
je verjetno zmotil. Ampak motiti se je človeško. 
Mi tu v tej hiši se pa sploh motimo, konstantno, 
nonstop. Ali mi ali kdo drug. Nič ni narobe z 
zmotiti se, važno je to napako priznati pa potem 
popravljati.  
 In še to. Danes – zdaj niti ne, zdaj smo 
že zelo na nivo prišli s tole debato, ampak – se 
kar žalimo med sabo. »Vi poslanci nimate 
pojma,« je bilo slišati s tiste strani, »nič vam ni 
jasno, ubogi mali človek, ker mi veliki sploh ne 
smemo živeti.« Kajne, Andrej? »Samo mali 
ljudje so ubogi, mi veliki nismo«. In če potem 
rečeš kaj nazaj – saj tudi jaz sem dostikrat 
užaljen, moram priznati, dostikrat me kaj strese 
– je pa spet vse narobe. Treba si je nastaviti 
ogledalo pa dostikrat tudi sprejeti kakšno kritiko, 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  262  

tudi z moje strani, da ne bomo rekli, da ne 
znamo tudi mi kdaj pikniti pa žaliti oziroma jaz 
osebno. Kar nekaj izrekov in pregovorov smo 
danes slišali, tudi latinskih, meni je pa en 
slovenski prišel na misel, Kdor drugemu jamo 
koplje, sam vanjo pade. In zdaj smo mi tako 
globoko luknjo tu skopali, da karkoli bomo 
naredili, rešitev ne bo prava ne za ene ne za 
druge. Na koncu bo važna pa res samo 
osnovnošolska matematika. 46 jih mora biti za. 
Na koncu bo pa nekaj ustavnih sodnikov 
zagotovo odločalo, kdo je imel prav in ali bomo 
odtekli še enega, dva, tri, štiri, pet ali pa šest 
krogov. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK SIMONOVIČ BRANKO: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima mag. Branislav Rajić, 
pripravi naj se Maša Kociper.  
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala, 

predsedujoči. Drage vse tri kolegice poslanke in 
ostali kolegi poslanci, spoštovani minister, 
državni sekretar in gospa! 
 Ostalo nas je v tej luknji, o kateri je 
kolega govoril, v izkopani luknji, le 16. Ampak to 
je le eden manj od števila članov odbora za 
izobraževanje, v katerem delam in na katerega 
upam, da bo prišla ta tema, da nadaljujemo s 
postopkom pri tem zakonu. Kaj je to dostopna 
mreža šol za vse otroke? Jaz mislim, da je to 
nekaj, na kar moramo biti pozorni in gledati proti 
temu. Namreč, otroci imajo ne glede na 
preference svojih staršev to pravico, da dobijo 
dostojno izobrazbo, in gledam na ta problem 
skozi prizmo pravice otroka. V momentu, ko se 
odloča, ko gre v šolo, se ne more odločati, v 
kakšno gre. To namesto njega naredijo starši in 
pravzaprav iz tega razloga, tudi če imam sam 
nekatere pomisleke do določenih filozofskih ali 
drugih preferenc, računam na to, da otroci 
nimajo vpliva, morajo pa svoje življenje na nek 
način začeti tam, kjer jim je določeno. Moji otroci 
so hodili, hodijo in bodo hodili v javne vrtce in 
javne šole. In to zato, ker jaz mislim, da so naše 
šole odlične, vrtci prav tako, in v sebi tudi nisem 
začutil nobenega notranjega klica, da bi jim 
nekaj drugega skušal privoščiti v smislu 
izobraževanja. Ampak otroci mojih prijateljev 
hodijo v ene zasebne šole, in ko se 
pogovarjamo, vidim, da so zadovoljni in starši in 
otroci. In ko primerjam torej svoje in njihove 
otroke, je jasno, da jim gre enaka pravica do 
dobrega izobraževanja, in zato razumem to tezo 
o državnem financiranju tudi zasebnega šolstva 
v meri, ki jo moramo mi določiti s tem zakonom.  
 Ko pa govorim o zasebnih šolah, bi rad 
poudaril, da takrat mislim na šole, ki si zaslužijo 
državno financiranje vsaj tega dela 
javnoveljavnega programa, kot na šole, ki si jih 
ne predstavljam kot take, ki bi bile izključujoče 
pri vpisu za recimo otroke neverujočih staršev ali 
ne bi sprejemale otrok priseljencev ali ne bi 
dovoljevale vpisa otrok drugačne barve kože, ne 
nazadnje tudi otrok, ki jih posvojijo istospolni 

starši, in otrok iz revnih družin. To je zame prava 
zasebna šola. Taka, ki teh razlik ne dela. In ko 
gre za te presoje, ki smo jih danes velikokrat 
slišali, se jaz ne čutim sposobnega in ne dam te 
pravice nobenemu od nas tukaj, da bi presojal 
ustreznost ustavnosti tega zakona oziroma 
ustavnega odgovora na ta zakon. Kolegi, ki to 
vehementno določajo, ustavnost ali neustavnost, 
so enostavno šli čez meje svoje zmogljivosti 
brez neke samorefleksije, ker poglejte, niti en 
ustavni sodnik ne more povedati za drugega 
ustavnega sodnika, kako se bo odločil. In za to 
jih je devet. Nas je tukaj 90, da bi govorili o 
nečem drugem. Mi smo tu, da sklepamo 
kompromise, da ne ostajamo zabetonirani na 
stališčih, na katerih smo začeli, ker bomo še 20 
let naprej ostali na isti točki, če se bomo držali 
samo tega. Zrelost posameznikov in zrelost 
družbe je v rešitvah, ne pa v razpravah. In to je 
naša naloga.  
 Torej, imamo ministra za 
izobraževanje, ki pripravlja in predlaga rešitev. 
On ima ta resor, rešitev njegova je, naše pa je, 
da … In nam jo ponuja, pravzaprav, ne 
zabetonirano, ampak odprto, kot podlago, ki jo 
lahko dopolnimo v procesu, ki se nadaljuje. 
Torej, dajte prispevke, poslanske skupine, dajte 
pobude, kaj bi spreminjali, konkretne modele in 
ne ostanimo na nekih lastnih okopih in na 
utrdbah, iz katerih samo dražimo volivce. Tukaj 
smo pravzaprav obrat, tukaj smo tovarna 
zakonskih izboljšav in moramo dvigniti to 
produktivnost z zakonom, ki bo implementiral 
odločbo Ustavnega sodišča. Rešitev torej vidim 
v podpori zakonu in da gre v nadaljnjo 
proceduro, v tem, da zbližamo stališča in da 
podamo konkretne predloge za udejanjanje te 
odločbe. Pomerjanje mišic na izobraževanju 
otrok in pljuvanje z robov ideoloških skrajnosti 
ne sme biti tema v Sloveniji in v Evropi 21. 
stoletja.  
 Računam torej na to, da bo brez veta in 
brez vnovične ustavne presoje, zato ta zakon 
podpiram. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Maša Kociper, pripravi naj 
se Jelka Godec.  
 Izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa, 

podpredsednik. 
 Jaz sem danes že imela priliko, da v 
imenu Poslanske skupine SAB obrazložim naše 
stališče glede tega zakona. Tako poslanska 
skupina kot tudi osebno verjamemo v kvalitetno 
javno šolstvo, takšno javno šolstvo, ki ga bomo 
še naprej razvijali v smeri modernejših 
pedagoških pristopov, boljših vsebin, 
kurikuluma, ki bo prilagojen modernemu 
življenju, modernemu razvoju družbe, in vse to 
zahteva nenehen napor, trud, materialne in tudi 
finančne vire. Kot rečeno, želimo si osnovnega 
šolstva, kjer bodo vsi otroci, ne glede na socialni 
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status, imeli enako štartno osnovo, da bodo 
lahko začeli izobraževanje. In potem, v toku tega 
osnovnega izobraževanja se bo pa morda ne 
glede na njihov status pojavil štipendist, 
osnovna šola oziroma srednja šola, ki ga bo 
želela imeti, in tako naprej in tisti, z 
nadpovprečnimi znanji in veščinami bodo 
sigurno v tem sistemu opaženi. 
 Danes glede na tri hišice govorimo 
pravzaprav največ o tej drugi, to je o šestih 
osnovnih šolah, glede katerih je Ustavno 
sodišče dejalo, da jih je treba financirati, da je 
treba obvezni program financirati v 100 %, in to 
ta zakon tudi določa. Nasprotniki zakona na tej 
strani ves čas ponavljajo in kričijo, da se ta 
določba ne nanaša samo na obvezni del 
programa. Lahko, da vi to tako razumete, ampak 
tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega 
zbora je v svojem mnenju povedala, da meni, da 
se ustavna določba nanaša samo na obvezni 
del programa in da zanj ustavna določba – se 
strinjamo z njo ali ne, to niti ni relevantno – 
določa, da se mora financirat v 100 %. Kar bi pa 
vi zdaj radi na tej strani, je pa, da bi se cela ta 
zasebna šola, teh šest zasebnih šol pravzaprav 
– to je razvidno iz debate in vaših predlogov, 
tudi prej, zakonodajnih – v celoti financirala v 
100 % z javnim denarjem. Tukaj pa lahko, kot je 
rekel že kolega pred mano, morda govorimo tudi 
o osnovni nepravičnosti. 
 Če smo imeli danes tri luštne hišice, 
smo lahko ugotovili, da morajo država oziroma 
lokalne skupnosti, ki organizirajo javno šolstvo, 
šole postaviti ne glede na to, kje je to območje, 
se pravi morajo zagotoviti mrežo šol, ne glede 
na to, koliko je tam otrok, ne glede na to, ali je to 
tržno, zanje vzdržno ali ne, morajo sprejeti vse 
otroke ne glede na raso, vero, nacionalno 
pripadnost, status staršev in tako naprej, in to je 
treba zagotavljati v vsakem primeru. Seveda 
obstaja že zdaj nekaj zasebnih šol, o katerih 
danes govorimo, in moji znanci – kar nekaj jih je 
in imajo otroke v njih – ko jih vprašam, zakaj so 
se odločili za to šolo, rečejo, veš, tam je en kup 
stvari super, recimo, v razredu je samo 12 otrok 
ali pa 16, v eni šoli. Ponavljam, v razredu moje 
desetletne hčerke jih je 29, v javni šoli. Se pravi, 
super je, če jih je v razredu 14, se strinjam. 
Pravijo: »Pa take lepe prostore imajo, veš. Res 
imajo urejeno, tak red imajo pa vse lahko tam 
dobiš. A veš, do štirih ti že oni tja pripeljejo 
učiteljico klavirja, pa likovni krožek, pa balet, pa 
vse, tako da ob štirih, ko otroke vzameš, imaš to 
vse zagotovljeno.« Super, perfektno. In potem 
še dodajo, in to me pa res razjezi: »Saj veš, jaz 
si za svojo ljubico XY«, dodajmo ime, »želim 
samo najboljše.« Jaz si pa za mojo ljubico ne 
želim samo najboljše? Želim si, samo najboljše. 
Kot vsak med nami, ki ima otroka. Ampak kaj se 
dogaja? Taka šola, ki je poleg javnega 
financirana še z zasebnim – ker to bo v vsakem 
primeru, bom potem razložila zakaj – bo seveda 
vedno imela to neko primerjalno prednost, bodisi 
v številu učencev bodisi v vrsti programa bodisi v 
posebnem pedagoškem pristopu, ki pa je javno 

šolstvo nikoli ne bo moglo ponuditi. Ne bo 
moglo! Zato ker so sredstva omejena in nikoli ne 
bomo mogli ponuditi tisoč različnih pedagoških 
pristopov in tisoč tega in tisoč drugega.  
 Čeprav se že zdaj stvari spreminjajo. 
Jaz velikokrat kritiziram naše javno šolstvo, 
ampak vem, da se stvari spreminjajo in da se 
tudi v šolstvu trudijo, da bi dosegli spremembe. 
Sama sem predavateljica v programu 
Neverjetna leta. To je poseben program, ki 
temelji na komunikacijskih veščinah, na 
reševanju problemov out of the box in tako 
naprej, to je program, s katerim so na 
Norveškem za 60 % zmanjšali število odločb za 
otroke z raznimi posebnimi potrebami. Za 60 %. 
In ta program recimo – govorim pač o enem 
konkretnem primeru, ki ga poznam – vem, da se 
zdaj že uveljavlja, da se z njim seznanjajo 
učiteljice v vrtcih pa tudi posamezne šole, 
nekateri se izobražujejo, nekateri te metode že 
uvajajo v način dela. Skratka, to si jaz želim – da 
javna šola napreduje, postane vedno bolj 
kvalitetna in gre s časom.  
 Nasprotniki tega zakona tudi govorijo o 
koristih otrok, da ne skrbimo za koristi otrok. Mi 
skrbimo za koristi otrok, absolutno vsi skrbimo 
za koristi otrok. Pravijo tudi, da zatiramo 
pluralnost, da ne dovolimo, da se sami odločijo. 
Nihče tega s tem zakonom ne zatira. Vi se še 
vedno lahko odločite, za kakršnokoli šolo želite, 
ampak če imate posebne želje in potrebe, pa 
dajte za to nekaj plačati. Saj plačate, saj. Jaz 
imam tudi znance … / oglašanje iz dvorane/ 
Bom na to tudi odgovorila. Jaz imam tudi 
znance, ki imajo v tisti hišici z oranžno streho 
otroke, v popolnoma zasebni šoli, kot rečeno, to 
je ameriška šola, v razredu je deset otrok pa dve 
učiteljici na deset otrok, plačajo tisoč 200 evrov 
na mesec pa dva otroka imajo. Razmislimo, 
koliko ljudi si lahko to privošči. Učijo se ameriško 
kulturo, tradicijo, o ameriškem predsedniku vedo 
več, kot vedo o našem parlamentu in Vladi, 
praznujejo ameriške praznike. Ampak bodi tako, 
to je njihova izbira. To je njihova izbira in za to 
tudi plačajo. So pa tudi taki, kot je gospa Jelka, 
o čemer sem skoraj prepričana, saj mislim, da 
tega tudi ne taji, ki ima v taki šoli otroka, ki pa bi 
imeli vse bonitete neke zasebne šole, pa ne bi 
nič plačali oziroma itak morajo plačati, ker 
drugače zasebnik ne bi delal, ampak da bi čim 
več država plačala. To bi si oni želeli. Imeti nek 
nadstandard, ker navadna šola ni dobra za njih, 
za njihove otroke, ker oni vendarle želijo svojim 
otrokom vse najboljše, ampak ne bi pa za to 
plačali in kar naj se iz javnih sredstev vse to 
plača. Ali ne? 
 Iz nekaterih razprav, ne vseh, ampak iz 
nekaterih razprav, ki so šle v to smer, »to je 
državna šola, mi nočemo, da so otroci 
indoktrinirani in tako naprej«, se človek vpraša, 
kakšni so interesi posameznikov proti temu 
zakonu. Prvič, to ni državna šola, ker je niti 
država ne ustanovi, že tukaj bi bilo treba malo 
paziti. Drugič pa, če vam je vse narobe v tej 
državi, če je še šola narobna, ker tam 
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indoktrinirajo otroke, čeprav ni ne vere ni ne 
politike, ne vem, česa vse, jaz ne vem, kako 
sploh še lahko živite v tej grozni državi, ki vse to 
dela. Ampak to je tudi vaša izbira, konec 
koncev. Dajmo biti še malo bolj konkretni. O 
šestih šolah se pravzaprav pogovarjamo, že 
pogled na strica Googla nam pove, da sta to dve 
šoli, ena je v Mariboru ena v Ljubljani, ki ju je 
ustanovila cerkev. Potem sta dve šoli z 
montessori pedagogiko, to je posebna vrsta 
pedagogike. Nekateri jo poznate, lahko se 
strinjam, da so to za koga zanimivi pristopi. Ena 
je waldorfska in ena je še, šesta, ne bom zdaj 
izgubljala besed glede tega, ampak dve sta, 
smo rekli, krščanski. Zmolijo zjutraj, zmolijo 
zvečer, imajo tam križe, praznujejo praznike. V 
redu. V redu, super, samo zakaj mora država za 
to plačati?! Zakaj? Mislim, zakaj mora plačati še 
več, kot že tako plača – plača 100 % tega 
javnega programa. To sta dve.  
 Potem pa pogledamo montessori, 
vtipkam jaz v strica Googla montessori, dobim 
prispevek Nova montessori šola v Podutiku: šola 
brez ocen in učbenikov. Super. V nadaljevanju 
preberem, da tudi domačih nalog ni. Super, če je 
to komu v redu, če misli, da bo na ta način 
pripravil otroka za ta konfliktni svet hude 
tekmovalnosti. Jaz se v to ne bom spuščala. 
Potem pa duhovnost in krščanska kateheza. 
Značilno je, da otroke vzgajajo v duhu vrednot. 
Gre za duhovnost, krščanske vrednote, kajti 
krščanstvo je del našega okolja. Učencem je v 
šoli na voljo tiha soba, kot interesna dejavnost 
poteka tukaj tudi kateheza. Šolo so odprli takrat 
in takrat in prostore šole je blagoslovil tudi 
nadškof Stanislav Zore. Se pravi dve šoli, od 
šestih smo zdaj že pri štirih. Nič hudega. Nič 
hudega, samo da vemo, o čem se pogovarjamo. 
In na koncu 3,3 milijona evrov vredna naložba, 
šola v Podutiku, 100 učencev naj bi gostila, 
premore 2 tisoč 500 kvadratnih metrov. 3,3 
milijona je bila vredna, pazi zdaj, ustanovitelj 
Center montessori, in lastnika centra sta lahko 
prispevala le kakšnih 100 tisoč evrov, zato sta 
najela 2,2 milijona evrov dolgoročnega posojila, 
nekaj so prispevali donatorji – me prav zanima, 
kdo so ti donatorji – pol milijona evrov za nakup 
zemljišča pa sta si sposodila pri sorodnikih, 
znancih in starejših občanih. Pazi to – te 
dolgove sta, kot sta povedala včeraj, že nekaj 
vrnila s prihodki iz poslovanja šole, vrtca in 
seminarjev, ki jih prirejajo.  
 Ja seveda plačate, gospa Jelka, če pa 
morate plačati, da ima ta šola prihodke! Da ima 
šola prihodke, morate vi še nekaj plačati, 
drugače se noben zasebnik ne bi tega šel! Zakaj 
bi se nekdo kar spomnil pa ustanovil šolo, če ne 
bo od tega nekaj imel? Razen če ima kakšne 
druge namene, seveda. Indoktrinacija, o kateri vi 
tako radi govorite. Ampak ne dajmo se slepiti. 
Nekdo take šole financira in ima določen interes 
in nič hudega, samo ne zahtevati od države, da 
partikularne interese, filozofske in religijske 
poglede financira ona. Ker če bi bila ta vreča 
brez dna – vreča denarja, o kateri govorim – 

potem jaz to razumem. Ampak ta sredstva bodo 
za naše šolstvo in za socialno državo vedno 
omejena. Kot je rekel predstavnik Levice – saj 
oni so skrajni v svojih stališčih, ampak znajo 
včasih tako zelo na hard povedati: »Vsak evro 
za zasebno šolo je evro manj za javno šolo.« 
Zdaj, ali je to res ali ne … Ampak, da bodo 
gledalci razumeli, mi s tem zakonom 100 % 
plačujemo obvezni program v teh šolah, ki je bil 
zdaj financiran 75 %, za razširjeni program pa 
pravimo, da si ga naj plačajo sami. In ta 
razširjeni program po obsegu niti slučajno ni 
tako obsežen, kot vsi predmeti in vse to, kar sodi 
pod obvezni program. Tako da razlika gotovo ni 
75 %, in to seveda vsi prav dobro veste.  
 Skratka, jaz si prizadevam za to, da bi 
se kvalitetno razvijale naše javne šole. Nisem 
proti temu, da se zasebne razvijajo, takšne in 
drugačne. Če smo se odločili za sistem – in 
očitno smo se, kajti tudi ta zakon gre v to smer – 
da take določene šole sofinanciramo, tudi v 
redu, ne morem pa pristati na popolnoma 
izenačeno financiranje obeh teh šol. Ker kot je 
bilo še rečeno v razpravi, in s tem bom 
zaključila: »Ja, veste, te zasebne šole imajo zelo 
velike čakalne dobe, ampak žal vsi otroci ne 
morejo priti, ker jih je premalo.« Ja, seveda. 
Zakaj imajo velike čakalne dobe? Zato, ker je 
tam v razredu 15 otrok, pri meni pa 30 otrok. Ker 
je tam lepša infrastruktura, pri nas pa slabša. In 
zato, ker tudi, če dajo v to šolo, jih nič kaj več ne 
stane, kot če dajo v ono šolo, normalno. Ampak 
če bomo to podprli, bo pa to dolgoročno sigurno 
pomenilo slabšo kvaliteto javnih šol, v to sem 
prepričana. 
 Zato bom ta predlog zakona seveda z 
veseljem podprla. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Zadnja prijavljena na seznamu 
razpravljavcev je gospa Jelka Godec. 
 Izvolite. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Hvala lepa. 

 Po tem izvajanju človek nima več kaj 
povedati, ker je gospa Maša Kociper povedala 
vse, celotno bistvo tega, kar danes predlaga 
Vlada. Celotno bistvo. Pa še prej je kolega 
povedal takole: »Zasebno šolstvo odstopa od 
modela države, v kateri živimo.« Tudi to je 
povedalo popolnoma vse. Jaz mislim, da skoraj 
ni več kaj dodati. Rada bi samo tule gospe 
Kociprovi povedala: ja, enega otroka od treh 
imam na zasebni šoli, ampak na gimnaziji, 
veste, na osnovni šoli pa ne. In ko sem ga 
vpisala v srednjo šolo, sem ga vpisala na 
njegovo željo, z mojimi velikimi dvomi, kar sem v 
javnosti že večkrat povedala, ker se tudi nisem 
strinjala – hodi seveda na škofijsko – z 
določenimi zadevami, ker sem mislila, da je to 
tako, kot vi pravite, zjutraj molijo pa zvečer 
molijo. Ne! Ste se zmotili. No, gospa Kociper, 
vam samo povem, najprej ste se zmotili, nimam 
otroka v zasebni osnovni šoli in ne molijo ne 
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zjutraj ne zvečer. Laži, ki jih trosite tule – pravim, 
povedali ste vse, v bistvu. Imam otroka na 
gimnaziji po njegovi želji, ker se pač ni več 
videla, hčera je, ni se več videla v tem šolskem 
sistemu in je izbrala to, z mojimi velikimi dvomi, 
danes sem zelo hvaležna njeni odločitvi. Zelo 
hvaležna, tako kot vi pravite, »pa naj plačajo«. 
Plačamo, ja. Plačam šolnino. In jaz sem vedela, 
da jo bom plačala, in sploh ni nobenega 
problema. Še več bi plačala, zato ker, tako kot vi 
pravite, zasebne šole se pač prilagajajo in 
pripeljejo k ljubici tudi klavir, če je treba. Vi se 
vprašajte, zakaj tega javne šole ne delajo. 
/ oglašanje iz dvorane/ A ne, ne – ker ne znajo 
prilagajati. Ker ob dveh na uro nekateri učitelji 
pogledajo pa rečejo, čakajte, jaz grem pa 
domov. Jaz sem bila sama učitelja in točno vem, 
kako so bile te stvari.  
 Tako da, glejte, če bi se javne šole 
prilagajale – pa zdaj nam bo kritika letela, 
ampak jaz tu odgovarjam gospe Maši Kociper, 
ne tistim, ki učijo v javnih ali pa zasebnih šolah 
ali pa učiteljem, daleč od tega, odgovarjam 
gospe, ki je zavajala danes, pet minut lagala 
tako, da bog pomagaj. Ampak lahko rečem 
samo ljubi bog, če poslanci razmišljajo v tej 
smeri. Dve katoliški osnovni šoli, ki izvajata, šest 
v bistvu zasebnih šol in celo ena od teh je 
financirana 100-odstotno – to vas pa ne moti? 
100-odstotno je financirana Waldorfska šola, ki 
je bila ustanovljena leta 1995/1996. To je pa 
okej? Saj pravim, povedali ste vse, zasebno 
šolstvo odstopa od modela države, v kateri 
živimo, tam se moli, tam se seveda ljudem pere 
možgane. Ne bom razlagala, kaj se tudi v javnih 
šolah dogaja – tako kot v zasebnih, vsak ima 
dobre in slabe strani. Ne bom, zato da ne bom 
spravljala svojih otrok v kakšno sramoto, ker 
lahko doživijo potem zasmehovanje mogoče tudi 
v šoli. Eni in drugi, ne govorim o nobenih, samo 
pravim, da odgovorila sem pa na te laži, ki so 
bile dane oziroma povedane.  
 Ja, v zasebnih šolah se plača 
nadstandard že danes, in to je prav. Torej, tisti 
razširjeni del, tisti nadstandard, ki zasleduje 
partikularne interese zasebne šole, starši 
plačajo že danes in bodo tudi v prihodnje in tako 
je tudi prav. Če ima zasebna šola v svojem delu 
verstvo in kulturo, latinščino, pripelje k ljubici 
klavir oziroma učiteljico klavirja in tako naprej, to 
starši plačajo, in to tudi vedo vnaprej. In ni 
nobenega problema s plačilom tega dela. 
Problem je seveda s plačilom tega, kar z novelo 
ukinjate, torej s plačilom razširjenega programa, 
individualnih učnih ur, skupinskih učnih ur, 
dopolnilnega, dodatnega pouka in neobveznih 
izbirnih vsebin. To pa je problem, ker to pa šola 
mora ponuditi, drugače ne more izvajati 
javnoveljavnega programa. V tem delu je 
problem, o katerem tudi Ustavno sodišče govori.  
 Govorili ste tudi veliko o ustavnih 
sodnikih oziroma da nekateri že vnaprej 
prejudiciramo, kako bo ustavna odločba v 
nadaljevanju. To lahko seveda iz vseh teh 
ločenih mnenj in pa iz Ustavnega sodišča tudi 

razberemo in hipotetično tudi o tem govorimo. 
Nedopustno pa je, da se govori, da so ustavni 
sodniki – kdo vse je desni pa kdo vse je levi pa 
kako je skorajda najbolje, da Ustavno sodišče 
ukinemo. To je, kot je rekel kolega iz SMC, res 
nedopustno, da se ocene dajejo glede ustavnih 
sodnikov, kajti to je sporočanje javnosti, da 
ustava pa konec koncev tudi Ustavno sodišče v 
Sloveniji ne velja popolnoma nič. In dajati etikete 
nekomu oziroma ustavnim sodnikom je po 
mojem tudi nedopustno in ne pelje nikamor.  
 O elitizmu. Lahko poveste, koliko vaših 
kolegov tam na vaši strani, bom rekla na tej 
strani, ima otroke v zasebnih šolah? Ali pa koliko 
od vas? Ne bom vam naštevala, ampak to pa je 
elita, ja. To pa je elita. Zato lahko govorite o 
elitizmu. Zelo mi je zanimivo, da tudi ljudje, ki 
imajo otroke v katoliških zasebnih šolah, danes 
v javnosti zelo zelo na široko razlagajo, kako te 
šole ne bi smele biti financirane in tako naprej. 
To pa človeka razžalosti. Hinavščina, ki se 
pojavlja, je pa neverjetna. Torej, otroka daš v 
katoliško zasebno šolo, a hkrati v javnosti jasno 
in glasno razlagaš, kako te šole ne bi smele biti 
financirane. To pa, veste, ni prav. Jaz mislim, da 
ne in da dajte takšne kolege malo opozoriti, da 
pač v javnosti govorijo nekaj, delajo pa drugo. 
Kar se še tiče elitizma, pravite, ne morejo vsi 
peljati otrok v zasebno šolo v Maribor, Ljubljano, 
kamorkoli. Izbiro imajo, pa mogoče res ne 
morejo, tako kot je rekel kolega Han, vendar, 
dajmo biti jasni in glasno povedati, da se 
zasebne šole ne smejo ustanoviti tam, kjer je 
ogrožena javna šola oziroma državna šola, si 
bom dovolila uporabiti ta izraz. To določa 87. 
člen ZOFVI. Torej ne morete zasebne šole 
ustanoviti celo tam, kjer je že podružnična šola 
mogoče ali pa matična šola ogrožena.  
 Naslednja zadeva pa je, jasno in 
glasno je treba povedati tudi, da zasebne šole 
ne dobijo denarja od države oziroma se ne 
financira iz države, državnega proračuna 
infrastruktura. Zasebnik mora sam vložiti v 
infrastrukturo, material, učila in tako naprej, da 
lahko ustanovi zasebno šolo. Zato vpitje, češ da 
v Radečah in ne vem kje vse nimamo zasebnih 
šol – za to je več vzrokov. Ker če bi bilo to tako 
enostavno, potem bi se verjetno te šole razpasle 
že veliko prej oziroma ne šele, ko bi – ali pa 
mogoče, verjetno, ne vem, če bom dočakala to, 
da bi – se 100 % financiral javnoveljavni 
program. Seveda se s tem denarjem ne 
financirajo šole. Kolegici Kociprovi pa 
predlagam, da preišče denarne tokove, o katerih 
je govorila, da bo imela jasno sliko, kako 
zasebniki služijo, kje najemajo kredite in tako 
naprej. Potem bo lažje tudi razpravljala o tem, 
kako zasebniki mastno služijo na račun države. 
Waldorfske šole se odpirajo tudi na periferiji, če 
želite, če je za Ljubljano periferija Žalec, potem 
imamo v Žalcu, Naklem in Ajdovščini, tako da se 
tudi približujejo periferiji; za tiste, ki mislijo, da je 
to periferija.  
 Jaz še vedno vztrajam, moje mnenje je, 
da pri tem zakonu, ki je danes predlagan s strani 
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Vlade, lahko ponovno pride do odločanja na 
Ustavnem sodišču, in še vedno sem mnenja, da 
bo Ustavno sodišče odločilo v smeri, da je tudi ta 
zakon, če bo seveda sprejet, protiustaven. 
Kolegi iz SMC neko varovalko dajejo, češ da 
bodo sprejeli samo v prvem branju oziroma v 
prvem branju definitivno, potem bodo pa videli, 
kako bodo zadeve šle naprej. Mi smo petkrat 
vložili zakon v smislu 100 % financiranja 
javnoveljavnega programa in že takrat v 
prejšnjem mandatu, ko je prišlo do tega 
nedopustnega barantanja na odboru, iz formule 
100/85, 100/65, 100/0, smo rekli, da ostajamo 
na načelu 100/100. Ker če s formulo 100/0 ali 
100/65 slediš ustavni odločbi, potem tudi s 
100/64, 100/85, tako da to je zame potem spet 
popolnoma čisto barantanje. Minister je dejal, da 
so v tem predlogu sledili mnenju 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, 
češ, komu pa naj zaupa, če ne njim. Jaz sem 
vesela, da minister njim zaupa, namreč, koalicija 
bo zdaj prvič ali pa bi prvič zaupala, ker drugače 
se požvižgajo na Zakonodajno-pravno službo. 
Me pa čudi, zakaj minister ni upošteval mnenja 
službe Vlade Republike Slovenije, ki pa je dala 
popolnoma drugačno mnenje. Zdaj ne vem, ali 
tega ni poznal in je to šele prišlo na Vlado ali 
kakorkoli, v glavnem, je pa to res zanimivo, da 
zaupa Zakonodajno-pravni službi Državnega 
zbora. Mislim pa, da smo že imeli celo primere – 
pa ne vem zdaj, če v tem mandatu, ne bom 
trdila, da ne bo kaj narobe – ko so se ministrstva 
že skoraj skregala na odborih z ZPS glede 
mnenj. 
 Poleg tega je tudi zanimivo, da minister 
pravi, da so tu upoštevali mnenje ZPS, niso pa 
ga recimo upoštevali v členu, ki govori o tem, da 
gre razlikovanje v smislu 86. člena v prvem 
odstavku, zadnja alineja, kjer piše, da morajo 
imeti zasebne šole zaposlenih vsaj 80 % 
učiteljev oziroma vzgojiteljev, potrebnih za 
izvedbo programa, ki pridobi javno veljavnost. 
Namreč, ZPS je povedala, da zasebnim šolam 
določate, da morajo imeti zaposlene ob tem, ko 
pridobijo javnoveljavne programe, medtem ko za 
javne šole, državne, 34. člen pa 33. člen 
govorita, da je pri vpisu, torej ko želijo pač 
verificirati osnovno šolo, dovolj priložena izjava, 
da bodo do pričetka izvajanja dejavnosti 
izpolnjeni tudi pogoji, ki se nanašajo na 
zagotovljenost strokovnih delavcev s predpisano 
izobrazbo. Torej že tudi v tem delu razlikujete in 
tu je ZPS jasno povedala, da morajo imeti 
zasebne šole že zaposlene, medtem ko morajo 
pa druge šole dati samo izjavo, da bodo ob 
pričetku imele usposobljen kader. Torej, 
minister, mene zanima, zakaj v tem delu niste 
upoštevali mnenja ZPS, če ste ga že pač v členu 
financiranja. 
 Danes mislim, da je zdaj v obravnavi 
šestič že ta zakon. Vse kaže torej na to, da tudi 
v Državnem zboru ni enotnosti pri tem predlogu, 
tudi ne s strani koalicije, kolikor je bilo razumeti, 
in da je financiranje najmanjši problem. To so 
pokazale zadnje razprave, tudi stališče Levice, 

ki je zelo na grobo obračunavalo z Ustavnim 
sodiščem. Dokler bodo takšne ideološke bariere, 
kot so bile danes pokazane in tudi izgovorjene, v 
Državnem zboru, potem definitivno konsenza 
tukaj, vsaj s strani, skupaj z opozicijo, ne bo. Ker 
vas očitno motijo samo tiste katoliške šole. 
Zavajanje, ki ga izvajate, je za moje pojme tudi 
nedopustno. Jaz bom tu končala. Težko je, 
pravim, po šestih obravnavah istega zakona še 
kaj novega povedati ali kogarkoli še kaj 
prepričati. Jasno je, da smo na dveh ideoloških 
bregovih, in to je tisto, kar razdvaja. S tem se 
razdvajajo tudi državljani in še vedno se delimo 
na tiste, ki želimo svobodno odločati o vzgoji 
otrok, o svojem življenju, o tistem, kar nam daje 
ustava, in tiste, ki mislijo, da nam mora vse 
država predpisati s predpisi in nam uravnavati 
življenje. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Repliko ima Maša Kociper. 
 Izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Jaz nisem v svoji 

razpravi niti enkrat užalila gospe Godec, 
medtem ko je ona zame rekla, da sem lažnivka 
in da sem pet minut lagala. Lagala sem pa baje, 
je rekla, da ima ona otroka v osnovni šoli, kar da 
ni res, ker ga ima v srednji, pa da sem lagala, 
ker sem rekla, da molijo zjutraj pa zvečer. 
Zanimivo, ne najdem več na internetni strani 
Osnovne šole Alojzija Šuštarja, pa je bilo – in to 
so mi kolegi potrdili – zjutraj in zvečer se 
poklonijo bogu. Kaj to pomeni drugega kot 
molitev, jaz ne vem. In nikoli nisem rekla, da 
mastno služijo. Tako da, zavajate in žalite vi in 
tisti, ki … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik 
Vlade kot predlagatelj.  
 Izvolite. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa. 

 Prav posebej ne bom šel, dosti je bilo 
danes rečeno. Jaz mislim, da je tudi prav, da 
imamo tako splošno debato. Na odboru, če 
bomo prišli do drugega branja, bomo seveda 
lahko dopolnjevali ta predlog, če se bo to 
izkazalo za potrebno. Bi pa rad mogoče dve ali 
pa tri malenkosti rekel. To so res tehnične 
malenkosti, ampak prav je, da naši ljudje, ki to 
poslušajo, tudi razumejo. Eno je bilo tisto glede 
tega, kdo kam vozi otroke oziroma kako 
konzumira to pravico do izbire. Rečeno je bilo, 
da lahko kdo kakšnega otroka tudi kam dlje vozi, 
ampak seveda se potem lahko začnemo 
spraševati o koristi tega otroka. In prva mora biti 
korist otroka, če govorimo o tem. Ampak 
pustimo, to so res malenkosti.  
 Tisto, kar pa niso, je pa to, o čemer 
smo govorili, je pa ta 87. člen ZOFVI, ki ne 
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govori ali kakorkoli prepoveduje ustanavljanja. 
Ne, ne, govori o financiranju. To pa ni eno in 
isto. Velikokrat je tule, tudi danes v zboru, to 
nekako sinonimno šlo skupaj, pa ni. To je ena 
od stvari. Ustanavljanje je eno, je ustavna 
pravica, da otroka vzgajamo vsak posebej v 
skladu s svojimi prepričanji, takimi in drugačnimi. 
Je pa seveda tisto, kar sem rekel tudi na samem 
začetku, vprašanje, do katere mere in na kakšen 
način mora država to iz javnih sredstev tudi 
plačati. Ampak to pa ne sme, ne sme omejevati 
pravice do tega, da se šole na eni strani 
ustanavljajo in da potem starši v te šole te 
otroke tudi vpisujejo.  
 Tretja stvar, mogoče, samo toliko, da 
bodo tudi naši ljudje še enkrat razumeli. Tisto, 
kar ste, gospa poslanka, omenjali, tisto so 
seveda podružnice, v Žalcu pa tako naprej. 
Tehnično gledano so organizacijske enote in 
niso samostojne šole. In to ima potem nekoliko 
drugačen status. 
 Drugače pa, če smem, ker ne vem, če 
bom še dobil besedo, jaz bi se rad vsem 
poslankam in poslancem zahvalil za debato. 
Mislim, da je bila debata taka, kot je ob takem 
vprašanju vedno – včasih tudi čustvena. Ampak 
se vam zahvaljujem. Mislim, da smo tudi veliko 
razčistili med seboj, tudi ljudem doma večkrat 
povedali, kako stvari stojijo. Samo taka debata 
lahko pravzaprav pelje stvari naprej. Tako da 
najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa, minister.  
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati. Ugotavljam, da je interes. Če 
želi razpravljati tudi predstavnik Vlade, prosim, 
da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop 
mikrofona. V tem primeru dobi besedo kot 
zadnji. Prosim za prijavo.  
 Imamo tri razpravljavce, vsak dobi po 
pet minut. Prvi je na vrsti Jani Ivanuša.  
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav z moje 

strani!  
 Saj ne bom pet minut niti porabil, daleč 
od tega. Bi pa opozoril na en problem, ki se je tu 
pojavil danes, to je, da od 15. ure poslušam že 
to razpravo, to je zdaj že pet ur, pa sem prišel do 
mnenja, da nam še vedno ni jasna odločba 
Ustavnega sodišča. To je dejstvo. To je 
popolnoma jasno. Predpisi morajo biti jasni, pa 
tudi odločbe sodišč morajo biti jasne. In v tem 
primeru imam občutek, da ta zadeva ni jasna. 
Ker minister je sam povedal, da se je obrnil na 
zakonodajno službo Državnega zbora, 
zakonodajna služba Vlade je drugačnega 
mnenja. To je nedopustno, zato pozivam Vlado, 
naj se vrne na Ustavno sodišče in naj od 
tolmača zahtevajo, točno kaj ta odločba pomeni. 
Zdaj je to pet let stara odločba, da se to ni 

zgodilo, da nihče ni poiskal tolmača, da razloži, 
obrazloži to ustavno odločbo – to je problem. 
Ker potem pa na tej strani poslušam, da je tako, 
na drugi strani poslušam, da je tako, in to je pet 
ur trajalo. Nismo si na jasnem, ali odločba govori 
o obveznem programu ali plus razširjenem 
programu. Toliko. Gospod minister, vzemite si 
tolmača pa boste vse vedeli. Potem pa, da ne 
bomo komu krivic napravili. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo dobi Jožef Lenart.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. 
 Takole bom rekel. Spoštovani gospod 
minister, vsi kolegi poslanci in poslanke, slišati 
je, da imamo v Sloveniji najboljši šolski sistem, 
najboljše javne šole ali pa recimo med 
najboljšimi na svetu. Najmanj najboljši smo v 
Evropi in seveda potem tudi v Evropski uniji. Če 
pogledamo malo na hitro po internetu, pa potem 
vidim, da nas Independent daje na 17. mesto v 
Evropski uniji, se pravi, v Evropi bi bili verjetno 
malo nižje, na svetu govorijo o vrhunskih 
sistemih na Japonskem, na Finskem. Malo pa 
sem tudi sam v svoji delovni dobi pokukal v naše 
šole in bom rekel, da se nekako ve, da je Finska 
zelo dobra, Belgija zelo dobra po sistemu, Švica 
zelo dobra, Slovenija, verjamem, javne šole, 
dobre. Ampak danes se torej pogovarjamo tudi – 
bom rekel, naneslo je na javno in zasebno. Ne bi 
se želel opredeljevati, ker menim, da je prav, da 
imamo tudi najboljšega ministra, najboljšega 
sekretarja pa najboljše učitelje, zato da bomo 
imeli potem najboljše rezultate v šolah. In kar je 
še bolj pomembno, če bi bile zasebne šole 
slabe, bi vsi tisti ljudje, ki jih plačajo, takoj otroke 
ven izpisali. Ker tisto, kar plačamo pa ni dobro, 
potem vedno nehamo kupovati. Se pravi, te šole 
ne morejo biti tako slabe in na nek način pa le je 
neka mala konkurenca, da lahko imamo. Takšno 
konkurenco bi si želel tudi v javnih šolah, in sicer 
da bi lahko starši vpisali otroke tudi mogoče, ne 
vem, v drug šolski okoliš, če ima tista šola, bom 
rekel, boljše kvalitete in otroci pridejo ven bolj 
razgledani, bolj pripravljeni na življenje in na 
srednjo šolo.  
 Danes torej razpravljamo o predlogu 
sprememb zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja. V javnosti je bila burna razprava, 
namreč starši, ki že imajo ali bi želeli svoje 
otroke vpisati v zasebno osnovno šolo, bodo s 
temi popravki znova izviseli. Tukaj smo na 
jasnem. Sedaj se bo financiranje uredilo, kot 
smo že rekli danes večkrat, in sicer bo prišlo do 
delitve javnoveljavnega programa. Verjamem, 
da bo potem to šlo skozi tudi tako, kot smo rekli 
– da ne zaobidemo ustavne odločbe. Ker v tej 
državi ljudje to delamo že lep čas. Novi poslanci 
se moramo držati tega, da ne bomo starih, bom 
rekel, posnemali v tistih nečednih stvareh, kot je 
bilo leta 1998 in tako naprej, in potem gremo 
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spreminjat ustavo, zato da se izmaknemo 
ustavni odločbi. Torej če pravi Služba Vlade za 
zakonodajo, da bodo pobudniki ustavne presoje 
s predlagano ureditvijo financiranja zasebnih 
osnovnih šol v slabšem položaju, potem ne vem, 
kako bi še sedaj lahko trdili, da se znova ne 
dogaja nek obvoz te ustavne odločbe, kot nam 
je naročena.  
 In sicer, spoštovani minister in kolegi 
poslanci, ne vem, če ni zavajanje, in odlično 
izpeljano, zadeva, da spet ne bomo neoporečno 
in brezpogojno izpolnjevali ustave. Brezpogojno 
bi jo morali izpolnjevati v vsakem primeru in vse 
ustavne odločbe izpolniti. Če rečem, da se želi 
malo omejevati in onemogočiti, da bi se zasebne 
šole začele prehitro širiti kot gobe po dežju – to 
so izjave, zato pa tudi, bom rekel, mogoče malo 
včasih, udarimo nazaj, smo kontra, pa ne gre za 
to, da bi bili v teh strankah ljudje pobožni pa bi 
navijali za teh šest zasebnih šol, ampak dejstvo 
je, da se tukaj malo bremza, se malo omejuje 
zaradi nekaterih tistih starih – kaj je že? – 
ideologij, ki so pač bile v prejšnji socialistični 
državi zelo prisotne, in nekaj tega je še prav 
gotovo ostalo. Sedaj pa se vprašajmo, ali je to 
prav in ali je to demokratično, da se 
demokratično izvoljeni poslanci v parlamentarni 
demokraciji obnašamo nedemokratično, 
strahopetno in odkrito omejujemo nastajanja 
zasebnih šol, da nekdo reče, to nam je trn v peti. 
Zasebnih šol, učiteljev v zasebnih šolah se 
bojimo kot hudič križa. Težko je tole verjeti. V 
temle novem sklicu sem verjel, da se bodo stvari 
popravljale in ne da posnemamo … / izklop 
mikrofona/  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa, čas vam je potekel, žal. Hvala.  
 Besedo ima še Željko Cigler. 
 Izvolite.  
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani 

gospod minister s sodelavci in tisti, ki smo zdajle 
tu ostali!  
 Jaz želim dvema kolegicama in kolegu 
odgovoriti, ampak so ušli. Rad bi samo tole 
rekel, da ko sem se prej skliceval na odličen 
prispevek v Sobotni prilogi praktično avtoritete 
za filozofijo vzgoje v naši državi, po mojem 
mnenju seveda, Zdenka Kodelja, napisal je 
odličen povzetek današnje razprave, naslov pa 
ima Horizont razumevanja javnega šolstva se 
spreminja, to drži. Ko je prej zelo prijetna 
kolegica Alenka Jeraj govorila, da ko sem jaz 
rekel, zakaj so odklanjale zasebne šole – za 
celjsko sem govoril, ne bom za druge govoril – 
otroke s posebnimi potrebami, je rekla, to pa 
zaradi tega, ker jim ministrstvo ni zagotovilo 
pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči 
ali pa jim ni tega dalo. To ne drži. Individualna 
pravica otroka izhaja iz odločbe o usmeritvi in 
ministrstvo šoli financira izvajanje dodatne 
strokovne pomoči. Šola je pa tista, ki mora 
zagotoviti defektologa, logopeda, specialnega 
pedagoga in tako naprej. Celjske javne šole to 

zagotovijo in poiščejo. Če ne morejo, se obrnejo 
za pomoč na Zavod za šolstvo. In tako morajo 
ravnati tudi zasebne šole, ne pa otroka odkloniti. 
To je prvo.  
 Kar se pa tiče, kolega Gregorja Periča, 
škoda, da je šel ven, sem mu malo pomignil, naj 
počaka, da mu lahko povem nazaj, tako kot sem 
jaz njega poslušal, ali pa zelo simpatične 
kolegice Jelke Godec, bi tole povedal. Levica 
nikoli ni v tem parlamentu v tej dvorani danes 
trdila, da smo proti odločbi Ustavnega sodišča 
ali proti njenemu spoštovanju. Ne. Mi smo jo 
vrednostno in moralno ocenjevali in smo zraven 
vzporedno dali še lansko leto sprejeto odločbo 
Ustavnega sodišča, ki je govorila, da se 
namenska javna zdravstvena sredstva pri 
zasebnikih, v kolikor gre za viške prihodkov nad 
odhodki, lahko uporabijo za nenamensko, za 
dobičke, za jahte in tako naprej. Podobna 
zadeva je zdajle, kar se tiče odločbe Ustavnega 
sodišča, kar se tiče izobraževanja. Namreč, ni 
samo naše mnenje, delijo ga tudi mnogi 
pravniki, ki so v preteklosti opozarjali, da se 
Ustavno sodišče postavlja nad demokratični 
organ, ki je zakonodajen, to je naš Državni zbor, 
in razveljavlja odločitve našega demokratično 
izvoljenega parlamenta oziroma samo sprejema 
odločitve, kot je bilo za ustanovitev ene občine 
povedano. V tem smislu sem hotel Periču 
povedati, da je tudi njegov predsednik stranke 
Cerar zapisal: »V strokovni in laični javnosti se 
zato pogosto oblikuje vtis, da ravna Ustavno 
sodišče oziroma večina na njem, ki je sprejela 
določeno usmeritev v prid točno določene 
politične opcije oziroma posameznih političnih 
strank ali skupin strank.« To je rekel Cerar. 
Zapisano je pa v Teoriji in praksi leta 1997.  
 Levica je dala predlog že v prejšnjem 
mandatu, da se spremeni 57. člen slovenske 
Ustave, če želimo odpraviti to ugotovljeno 
neustavnost in hkrati potegniti jasno ločnico med 
zasebnimi in javnimi osnovnimi šolami in 
vzpostaviti ustrezen način njihovega 
financiranja. Zato moramo na ustrezen in 
nedvoumen način spremeniti tudi 57. člen 
Ustave. Da imamo prav, potrjuje tudi to, da 
Ustavno sodišče leta 2001 in Ustavno sodišče 
leta 2002 sprejme dve nasprotni si mnenji. V 
primeru, da se ta zadeva uredi, ta natančnejša 
formulacija 57. člena, se bo namreč ustrezno 
zožil tudi prostor oziroma se bo popolnoma zožil 
prostor za različne interpretacije in bo, prvič, 
jasno, na kakšen način se javno šolstvo oziroma 
zasebno šolstvo financira in, drugič, ne bo več 
prostora za ene ideološke politične boje, ki so se 
danes tule dogajali in gredo popolnoma stran od 
tistih bistvenih problemov našega sistema 
vzgoje in izobraževanja, za katerega smo pa vsi 
poslanci potrdili, da je mreža javnih šol v naši 
državi kvalitetna in dobra in namenjena otrokom. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
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 Zaključujem splošno razpravo. O 
predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren 
za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali jutri, 20. 
junija 2019, v okviru glasovanj.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 9. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri 
ob 9. uri. Hvala lepa. 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 19. 
JUNIJA 2019 OB 20.21 IN SE JE 
NADALJEVALA 20. JUNIJA 2019 OB 9.01.)  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
gospe in gospodje!  
 Začenjam nadaljevanje 9. seje 
Državnega zbora.  
 Obveščena sem, da se današnje seje 
ne morejo udeležiti naslednje poslanke in 
poslanci: Nataša Sukič, mag. Dejan Židan, 
Violeta Tomić, Janez Janša, dr. Franc Trček do 
13. ure, dr. Matej Tašner Vatovec od 17.30 
dalje, dr. Milan Brglez do 15.30, Ljudmila Novak, 
mag. Matej Tonin od 15. do 16. ure, Mateja 
Udovč do 13. ure in Ivan Hršak do 18. ure.  
 Vse prisotne lepo pozdravljam!  
  
 Prehajamo na 13. TOČKO 
DNEVNEGA REDA – ŠTIRIINDVAJSETO 
REDNO LETNO POROČILO VARUHA 
ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2018. 

 Štiriindvajseto redno Letno poročilo je v 
obravnavo zboru predložil Varuh človekovih 
pravic.  
 Besedo zato dajem varuhu človekovih 
pravic gospodu Petru Svetini za dopolnilno 
obrazložitev poročila.  
 
PETER SVETINA: Spoštovana gospa 

predsedujoča, cenjene gospe poslanke, 
gospodje poslanci, lepo pozdravljeni v mojem 
imenu!  
 Uveljavljanje človekovih pravic in 
svoboščin ne moremo in ne smemo prelagati, 
temveč se je treba na vse spremembe in kršitve 
odzivati hitro in učinkovito. Varuh človekovih 
pravic, ki je slovenska nacionalna inštitucija za 
človekove pravice, svoja priporočila vsako leto 
predstavi v letnem poročilu. To je naše 
najmočnejše orodje, saj vas odločevalce preko 
tega poročila seznanjamo, predvsem pa jasno 
opozarjamo na stopnje kršitev človekovih pravic 
v Sloveniji. Vesel in zadovoljen sem, da bom 
lahko danes vam, poslanke in poslanci, kot tudi 
slovenski javnosti osvetlil problematiko na tem 
področju.  
 Poročilo varuha za leto 2018 so pod 
vodstvom moje predhodnice gospe Vlaste 
Nusdorfer pripravili sodelavke in sodelavci, za 
kar se jim zahvaljujem, saj je bil s tem, ko je bilo 
poročilo že izdelano, nekoliko lažje začeti z 
delom na tej zahtevni in odgovorni funkciji. 
Poročilo temelji na 4719 zadevah, ki se jih je 

obravnavalo v letu 2018. Če ga primerjamo z 
letom 2017, lahko ugotovimo, da smo v lanskem 
letu obravnavali kar 248 zadev več in da je bilo 
od tega 398 pobud. V njih je varuh ugotovil 377 
kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti 
pri 45 organih.  
 Aktualno poročilo varuha vsebuje tudi 
88 priporočil, za katere pričakujem, da jih bodo 
organi, na katere so naslovljena, torej Vlada, 
Državni zbor, lokalne skupnosti in drugi tudi 
uresničili. Med njimi so tudi nekatera, ki se 
vlečejo že leta. Na to ne moremo biti ponosni. 
To me žalosti, zato je na tem mestu ključno tudi 
vprašanje odgovornosti. Varuhova naloga je, da 
na nepravilnosti in kršitve opozori. To je 
predpisano v Ustavi in v Zakonu o varuhu 
človekovih pravic, odpraviti pa jih morate drugi. 
Na zakonodajni, sodni, največkrat pa na izvršilni 
oblasti je, da varuhova priporočila jemljejo resno 
in se nanje odgovorno odzovejo. Ni dovolj le 
sprejeti priporočilo, ključno je, da se priporočilo 
varuha tudi dejansko uresničijo in Državni zbor 
mora bdeti nad tem. Moram reči, da nas 
preseneča nerazumevanje položaja in vloge 
Varuha človekovih pravic s strani nekaterih 
nosilcev izvršilne oblasti. Predvsem se to kaže 
na odgovarjanju na pobude varuha in tudi na 
pogajanjih o proračunskih sredstvih za delovanje 
te nacionalne inštitucije za človekove pravice. Z 
novelo našega matičnega zakona v letu 2017 in 
konsenza o pridobitvi statusa A po pariških 
načelih se širijo zakonske obveze Varuha 
človekovih pravic, tudi nasvet varuha, center za 
človekove pravice, zagovorništvo, mednarodne 
aktivnosti, za kar nenazadnje potrebujemo ne le 
človeške, ampak tudi finančne vire. Z 
omejevanjem proračunskih sredstev s strani 
Ministrstva za finance in Vlade pa se postavlja 
pod vprašaj kredibilnost institucije ter 
pridobivanje oziroma ohranjanje statusa A po 
pariških načelih. Opozoriti moram tudi, da se 
Vlada zakonodajalec ne odzivata pravočasno na 
odločbe Ustavnega sodišča, prav tako za 
odpravo protiustavnosti pred potekom zakonsko 
določenih rokov ne pripravljata ustreznih rešitev. 
Več kot 10 odločb tega sodišča, ki je najvišji 
organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti 
zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ostaja nespoštovanih. Odprava 
protiustavnosti v zakonih je v pristojnosti 
Državnega zbora kot zakonodajalca, vendar pa 
je dolžnost Vlade, ki je predlagateljica 
zakonodaje, da pravočasno pripravi zakonske 
podlage in jih predloži v zakonodajni postopek. 
Varuh je v vseh letih svojega delovanja vložil 31 
zahtev za presojo ustavnosti ali zakonitosti 
predpisa ali splošnega akta, izdanega za 
izvajanje javnih pooblastil. Žal tudi nekatere 
odločbe Ustavnega sodišča, ki so bile sprejete 
na podlagi varuhovega predloga, še niso dobile 
ustreznega odziva, na kar ponovno opozarjamo 
tudi v tem letnem poročilu. Tako še vedno ni 
uresničena odločba Ustavnega sodišča o 
financiranju osnovnih šol, kljub temu da sta 
včeraj obravnavali predlog zakona. Še vedno 
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tudi ni zakona, ki bi uredil ustavnoskladno 
pravico do sodnega varstva za vse že vložene in 
prihodnje tožbe v zvezi z izbrisi kvalificiranih 
obveznosti na podlagi Zakona o bančništvu. Še 
vedno ni posodobljen Zakon o duševnem 
zdravju, ki bi z Ustavo uskladil postopek 
sprejema oseb, ki jim je odvzeta poslovna 
spodobnost, v varovanem oddelku 
socialnovarstvenih zavodov, kar je tudi še 
trenutno zelo aktualen problem, ki ga 
ugotavljamo tudi pri naših obiskih 
socialnovarstvenih zavodov, ki smo jih opravili v 
zadnjih treh mesecih. Tudi v marsikateri 
slovenski občini na primer še niso odpravili 
neustavnih predpisov kategorizacij javnih cest. 
Prav tako še niso sprejeti predpisi, ki bi zaščitili z 
Ustavo vpisano pravico do vode, čeprav je rok 
za njihov sprejem potekel že maja 2018, in še bi 
lahko našteval.  
 Gospe in gospodje, naj se vrnem na 
pobude, kjer je varuh ugotovil kršitve človekovih 
pravic. Kot sem dejal že na začetku je bilo v letu 
2018 utemeljenih 377 kršitev človekovih pravic, 
največ, kar 87, pa se jih je nanašalo na 
neupoštevanje načela pravičnosti in dobrega 
upravljanja. Tako je bil na primer staršem slepih 
in slabovidnih otrok z navodilom Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti povsem neupravičeno vzet en 
dodatek, čeprav se dva možna dodatka za 
starše in otroke ne izključujeta in bi morali 
prejemati oba. Starši so tako dolga leta iskali 
svojo pravico na sodišču, čeprav smo opozarjali, 
da je treba o pravdah skleniti poravnavo ali za 
popravo krivic sprejeti zakonodajo. Kljub 
zagotovilom ministrice, da je ta primer razrešen, 
ugotavljam, da to še vedno ni tako in da se 
ponovno ne držijo obljubljenih rokov. Pri 
obravnavi pobud smo pogosto tudi ugotovili, da 
nekateri organi delujejo prepočasi, predolgo 
rešuje vloge in pri odločanju prekoračijo vse 
razumne zakonske roke. Vsi vemo, da je hitro 
odločanje izjemno pomembno še posebej pri 
reševanju vlog za priznanje pravic iz javnih 
sredstev ali oblik socialne pomoči in drugih 
postopkih, ki bistveno vplivajo na življenje 
posameznika, in to je nedopustno. Organi še 
vedno pogosto ne odgovarjajo na pisma ljudi, ne 
posreduje zahtevanih javno sprejetih 
dokumentov, neupravičeno zavlačujejo upravne 
postopke in ti ljudje niso izjema. Se tudi zgodi, 
da tudi varuh ne prejme odgovorov v 
predvidenih rokih, zato so večkrat potrebne naše 
intervencije. Skrb vzbujajoče je tudi ravnanje, ko 
je vsebina dopisov, ki so jo prejeli naši 
pobudniki, tako zakomplicirana, da jo redko kdo 
razume. Za običajne ljudi, pa naj mi ne zamerijo, 
ker uporabljam ta izraz, so odzivi raznoraznih 
inštitucij prepogosto preveč birokratski, nejasni 
ali celo brez ustreznih utemeljitev.  
 Druga najpogostejša kršitev se nanaša 
na kršenje temeljne določbe ustave, da je 
Slovenija pravna in socialna država. Na tem 
področju smo ugotovili 30 kršitev. Da je kršeno 
načelo socialne države, zatrjujemo, kadar 

ugotovimo, da je prizadeto človekovo 
dostojanstvo, ko posameznik ali njegova družina 
nima osnovnih pogojev za zadovoljevanje 
temeljnih potreb in so pahnjeni v revščino. Med 
najbolj ogroženimi so starejši ljudje, zato smo 
leta 2018 poglobljeno obravnavali ravno 
problematiko starejših. Sklepne ugotovitve smo 
poslali Vladi in od nje pričakujemo odločnejše 
ukrepe pri odpravljanju nakopičenih težav. 
Stanje ostaja akutno, zato ponovno pozivam 
odgovorne nosilce javnih funkcij, da vendarle 
začnejo ukrepati, sami pa bomo delovanje 
varuha še bolj približali starostnikom in 
invalidom, ki se srečujejo z najrazličnejšimi 
težavami. Starejši ali njihovi svojci za svoje 
drugo bivališče, na primer, izbirajo tudi tako 
imenovane obiteljske kuće v sosednji Hrvaški. 
Pri varuhu smo na to temo obravnavali pobudo 
slovenskega državljana, ki je bil nezadovoljen, 
zato smo za pomoč zaprosili tudi hrvaško 
ombudsmanko. Prejšnji teden nas je obvestila, 
da je bil uveden inšpekcijski nadzor, ki je 
pokazal, da lastnik te hiše ni imel ustrezne 
licence in je storitve nudil nezakonito, za kar je 
bil tudi ovaden.   
 Naj se dotaknem še kršitev po 
področjih. Ko govorimo o diskriminaciji, je gotovo 
eden izmed nazornih in že dolgo ne odpravljenih 
primerov kršenja človekovih pravic diskriminacija 
študentov invalidov pri prevozih. Tudi po 
petletnem vztrajanju varuhovo priporočilo še ni 
uresničeno, sem pa vesel, da je na Komisiji za 
peticije, človekove pravice in enake možnosti 
predstavnik Ministrstva za infrastrukturo 
povedal, da bo z novelo Zakona ta problem 
rešen še letos. Že več let se zamuja tudi z 
zakonsko dolžnostjo sprejetja ustreznih podlag 
za primerno prilagoditev študijskega procesa za 
študente invalide, zato ponovno apeliramo na 
vse odgovorne, da se k reševanju te 
problematike čim prej pristopi.  
 Na področju invalidske problematike pri 
varuhu delujemo izjemno proaktivno, zato bomo 
kot nacionalna inštitucija za človekove pravice v 
skladu s Pariškimi načeli spremljali tudi izvajanje 
33. člena Konvencije o pravicah invalidov. Veseli 
pa tudi dejstvo, da je bilo pobud s področja 
invalidskega varstva manj kot prejšnja leta. Ni pa 
ustrezno in ne pravično, da se nadomestila za 
invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo že 
vrsto let niso uskladila, zato pričakujem, da se 
problem prednostno reši. Prav tako pričakujem 
ukrepe države na področju invalidskih pokojnin. 
Te so izjemno nizke in na terenu, ko se 
srečujemo z invalidskimi upokojenci, so zgodbe 
zelo tragične.  
 Na področju zdravstva smo verjeli, da 
bo država z zdravstvenimi reformami zagotovila 
dostopne, kakovostne in varne programe 
preprečevanja bolezni, zdravljenje in 
rehabilitacije, ob hkratnem zmanjševanju 
neenakosti in zagotavljanju dostopnega 
zdravstvenega varstva vsem skupinam 
prebivalstva, vendar pa se rešitve iz leta v leto 
prelagajo. V februarju je bila sicer dosežena 
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pomembna prelomnica, saj je bila ustanovljena 
urgentna pedopsihiatrična služba.  
 Na področju pravic otrok je število 
pobud v primerjavi z letom 2017 skoraj enako, 
bistveno pa se je spremenila struktura znotraj 
ožjih področij. Splošno lahko ocenimo, da so 
pravice otrok v Sloveniji normativno dokaj dobro 
urejene. Zakonodaja sledi zahtevam, da so 
pravice otrok kot posebno ranljive skupine še 
posebej zavarovane. Po ratifikaciji 3. Izbirnega 
protokola h Konvenciji Združenih narodov o 
otrokovih pravicah in uveljavitvi Družinskega 
zakonika so na vseh področjih uveljavljene 
ustrezne pravne podlage, ki bodo zagotavljale, 
da bodo koristi otroka kot temeljno vodilo pri 
odločanju o zadevah, v katere je vključen, tudi 
dejansko uveljavljene. Aprila sem se v tej hiši 
udeležil zasedanja 29. otroškega parlamenta. 
Udeležencem sem zagotovil, da bo njihove 
predloge in priporočila vsebinsko vključil tudi v 
svoje letno poročilo Varuh človekovih pravic in 
od pristojnih državnih organov zahteval ustrezen 
odziv. Na ta način bo njihov glas dobil večjo težo 
tudi pri obravnavi splošnih vprašanj, ki jih 
zadevajo, in dopolnil ureditev, po kateri imajo 
otroci pravico do zagovornika v posamičnih 
pravnih primerih.  
 Na področju šolstva oziroma 
izobraževanja, kot rečeno že uvodoma, 
izpostavljam neuresničeno odločbo Ustavnega 
sodišča financiranju osnovnih šol. Varuh kot 
nacionalna inštitucija za človekove pravice 
ocenjuje, da so z vložitvijo navedenega predloga 
novele zakona v zakonodajni postopek narejeni 
koraki v smeri uresničitve odločbe Ustavnega 
sodišča, na Državnem zboru pa je, da zagotovi 
uresničitev ustavne odločbe na način, ki ne bo 
poslabšal položaja otrok. Opozarjam tudi na 
neuresničevanje odločb Komisije za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami ali pa njihovo 
jasnost in nedorečenost.  
 Na področju pravosodja in 
dolgotrajnosti sodnih postopkov število pobud 
upada zaradi napredka sodstva pri 
zmanjševanju sodnih zaostankov. To me 
izjemno veseli. V ospredju obravnavanih zadev 
pri Varuhu pa zadnja leta stopajo pobude po 
pravičnih in poštenih sodnih postopkih ter 
skrbnem in kritičnem nadzoru nad sodnimi 
odločitvami. Že leta nas tudi skrbi, ker je 
dostopnost pravnega varstva za številne še 
vedno otežena, in to kljub zakonsko 
zagotovljeni, vendar težko dostopni brezplačni 
pravni pomoči. Spodbudno je, da vrzeli na 
področju brezplačne pravne pomoči zapolnijo 
tudi nekatere slovenske občine in nevladne 
organizacije, skladno z načelom pro bono pa 
brezplačno pravno pomoč zagotavljajo tudi 
odvetniki, notarji, detektivska zbornica in drugi.  
 Na področju policijskih postopkov se 
tudi leta 2018 enako kot prejšnja leta pobude 
nanašajo na vsa delovanja policistov. Na 
področju delovnopravnih zadev smo se v letu 
2018 ukvarjali predvsem s prikritimi delovnimi 
razmerji, neplačevanjem plač in prispevkov, 

nasiljem na delovnem mestu, delovnim časom in 
plačilom za nadurno delo, delovnimi pogoji in še 
bi lahko našteval. Vsebine, ki smo jih 
obravnavali na področju okolja in prostora, 
kažejo na to, da na področju zagotavljanja 
varnega in zdravega življenjskega okolja nismo 
storili dovolj. 
 Naj zaključim z nekaj poudarki, da naša 
naloga kot varuha človekovih pravic ni pisanje 
zakonov, ampak nadzor nad njihovim 
izvajanjem. Vsi skupaj smo v službi ljudi in 
odločanje o zakonskih rokih mora postati 
kategoričen imperativ. Odmikanje od ljudi, 
ukinjanje uradov in služb je problematično. 
Nekaj napredka je bilo narejenega, a nas na 
področju varovanja človekovih pravic v Sloveniji 
v prihodnje čaka še veliko korakov. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod Svetina.  Poročilo je kot 
matično delovno telo obravnavala Komisija za 
peticije, človekove pravice in enake možnosti in 
pripravila Predlog priporočila Državnega zbora.  
 Besedo zato dajem predsednici Evi Irgl 
za predstavitev poročila komisije.  
 Izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo. Spoštovani gospod Varuh človekovih 
pravic!  
 Komisija za peticije, človekove pravice 
in enake možnosti je na 5. seji obravnavala 
štiriindvajseto redno Letno poročilo o delu 
Varuha človekovih pravic za leto 2018. Na 
začetku obravnave je besedo dobil varuh 
človekovih pravic gospod Peter Svetina. Dejal 
je, da se je na kršitve človekovih pravic potrebno 
odzvati hitro in učinkovito. Letno poročilo Varuha 
za leto 2018 vsebuje 88 priporočil. Varuh 
pričakuje, da se bodo ministrstva in Vlada 
odzvali na ugotovitve, zapisane v poročilu. 
Varuh na nepravilnosti opozori, odpraviti pa jih 
morajo drugi, zato bi morale vse tri veje oblasti 
Varuhova priporočila jemati resno in se nanje 
ustrezno odzivati. 
 Varuh opozarja, da se Vlada in 
zakonodajalec ne odzivata pravočasno na 
odločbe Ustavnega sodišča, saj ostaja deset 
odločb neizvršenih, kar pomeni hudo kršitev 
načel pravne države. Varuh je v vseh letih 
delovanja vložil 31 zahtev za presojo ustavnosti 
ali zakonitosti, žal pa nekatere odločbe 
Ustavnega sodišča, ki so bile izdane v zvezi s 
tem, še niso dobile epiloga.  
 V 87 primerih je Varuh ugotovil kršitve 
načela dobrega upravljanja. Nekateri organi 
delujejo prepočasi. Nerazumno dolgo se 
rešujejo zadeve ter pri tem pogosto prekoračijo 
vse razumne zakonske roke. Organi še vedno 
ne odgovarjajo na pobude, pisma in vprašanja 
državljanov ter neupravičeno zavlačujejo 
upravne postopke. Z neodzivnostjo organov se 
srečuje tudi varuh, ki je ponovil opozorilo, da 
mora država zagotoviti kadrovske in materialne 
pogoje za učinkovito delovanje inšpekcijskih 
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služb. V 30 primerih so ugotovili kršitev 
ustavnega načela, da je Slovenija pravna in 
socialna država. Poglobljeno so obravnavali tudi 
problematiko starejših. Gospod varuh je omenil 
kršenje pravic študentov invalidov pri prevozih, 
na kar varuh opozarja več let. Nekateri objekti 
javnih ustanov pa še vedno niso prilagojeni 
invalidom. Država že 16 let ne določi vrste in 
stopnje telesnih okvar, ki so podlaga za 
uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja. 
Alarmanten je odnos do priprave zakona o 
dolgotrajni oskrbi. Neurejene ostajajo razmere v 
posebnih socialnovarstvenih zavodih, še vedno 
ni sprejeta zdravstvena reforma. Varuh kot 
nacionalna institucija za človekove pravice 
trenutno s statusom B je v postopku pridobivanja 
statusa A po tako imenovanih Pariških načelih in 
ga bo predvidoma dobil v letu 2020. To bo 
varuhu omogočilo aktivnejšo vlogo v okviru 
mednarodnih institucij za človekove pravice ter 
vpliv na oblikovanje njihovih politik, potrebno pa 
mu bo zagotoviti zadostna finančna sredstva. 
Ob koncu je dodal, da so se seznanili z odzivnim 
poročilom Vlade. Zaskrbljujoče je, da Vlada 
odklanja realizacijo nekaterih priporočil zaradi 
nestrinjanja. Pohvalno pa, da je bilo poročilo 
pripravljeno hitro, mestoma bolj kritično in da 
bolje izraža dejansko stanje kot v preteklih letih.  
 Predstavnik Državnega sveta je 
povedal, da so se seznanili s poročilom Varuha, 
iz katerega je razvidno, da je varuh v letu 2018 
uspešno zaključil obravnavo več kot 2 tisoč 600 
zadev. Predstavnica Vlade se je zahvalila 
varuhu za njegovo poročilo, ki kaže jasno sliko 
spoštovanja človekovih pravic v Republiki 
Sloveniji. Ministrstvo za pravosodje je od leta 
2016 določeno kot koordinacijski organ znotraj 
Vlade, ki skrbi za sistemski pristop pri obravnavi 
področja človekovih pravic, zato so že v 
februarju vsa ministrstva in vladne službe 
pozvali k pripravi odziva na posamezna 
priporočila. Menijo, da so podana priporočila 
varuha odlična podlaga za iskanje sistemskih, 
organizacijskih in finančnih rešitev. Vsako kršitev 
je treba obravnavati z enako stopnjo 
prizadevnosti, ne glede na to, koliko ljudi tangira, 
in ne glede na morebitno medijsko odzivnost.  
 Potem so svoja stališča do varuhovega 
poročila predstavili še predstavniki ministrstev. 
Potem je besedo dobil predstavnik Uprave 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, ki se je varuhu zahvalil za še enoletno 
poročilo, ki je vpogled v stanje človekovih pravic. 
URSIKS sprejema poročilo kot pomemben 
opomnik pri nadaljnjem delu, kot konstruktivno 
kritiko in tudi kot pohvalo za opravljeno delo. Še 
naprej bodo delovali v smeri varovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Predstavnik Vrhovnega sodišča se je varuhu 
zahvalil za priporočila, ki se nanašajo na 
sodstvo ter dodal, da so ta v celoti usklajena s 
prioritetami, ki si jih je postavilo sodstvo v svojih 
dokumentih. Predstavnik Vrhovnega državnega 
tožilstva je povedal, da tožilstvo kot del 
pravosodja z zanimanjem spremlja delo varuha 

in prisluhne njegovim priporočilom. Delo tožilstva 
je zahtevno in odgovorno, saj gre pogosto za 
odločanje o usodi ljudi. Omenil je priporočilo, ki 
zadeva hitrost delovanja državnih tožilcev in se 
ponavlja. Dodal pa je, da je treba upoštevati tudi 
kakovost in strokovnost pri sprejemanju tožilskih 
odločitev.  
 Nato je sledila razprava članic in članov 
komisije, nato pa je na glasovanje bilo dano 
delovno gradivo, osnutek predloga priporočila, ki 
so ga članice in člani komisije soglasno sprejeli. 
Državni zbor namreč priporoča vsem institucijam 
in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoštevajo 
varuhova poročila, zapisana v štiriindvajsetem 
rednem Letnem poročilu Varuha človekovih 
pravic za leto 2018. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Besedo sedaj dajem predstavniku 
Vlade za predstavitev mnenja, gospod Gregor 
Strojin, državni sekretar na Ministrstvu za 
pravosodje.  
 Izvolite.  
 
GREGOR STROJIN: Hvala lepa.  

 Spoštovana predsednica, spoštovani 
varuh človekovih pravic, poslanke in poslanci! 
 Uvodoma se želim zahvaliti varuhu 
človekovih pravic Petru Svetini za njegovo 
predstavitev letnega poročila za 2018, ki 
predstavlja že štiriindvajseto redno letno 
poročilo, ki obravnava stanje človekovih pravic v 
Republiki Sloveniji. Za pripravo poročila se še 
posebej zahvaljujem nekdanji varuhinji Vlasti 
Nusdorfer. Tako posamezna resorna ministrstva 
kot tudi Vlada kot celota dajemo vsakoletnemu 
poročilu varuha veliko pozornost. To se kaže 
tudi v obsežnem in sistematičnem odzivu na vsa 
priporočila varuha, kjer pristojni resorji 
predstavljajo stanje in tudi svoja prizadevanja in 
zadržke. Čaka nas veliko dela, saj je 
zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic 
stalna naloga, za katero si moramo prizadevati 
vsi in vsak dan. Od 88 priporočil iz letnega 
poročila se jih kar 83 nanaša na delo ministrstev 
in drugih vladnih resorjev. Ta priporočila se sicer 
ne nanašajo samo na kršitve oziroma 
pomanjkljivosti, ampak jih kar 21 predstavlja 
stalno nalogo organa. Vlada je na skoraj 300 
straneh pripravila obsežno odzivno poročilo, ki 
pojasnjuje stanje realizacije in samo oceno 
realizacije posameznih priporočil. Vsa priporočila 
so bila skrbno pregledana, pripravljeni so bili 
konkretni odzivi. 29. aprila je Vlada sprejela 
skupno odzivno poročilo, ki je sestavljeno iz treh 
relativno samostojnih poročil, in sicer informacijo 
o realizaciji priporočil ob obravnavi 
triindvajsetega Letnega poročila za leto 2017. 
Odzivno poročilo Vlade na štiriindvajseto Letno 
poročilo varuha in odzivno poročilo Vlade na 
poročilo varuha o izvajanju nalog državnega 
preventivnega mehanizma za leto 2018.  
 Glede na kratek čas med objavo 
poročila varuha in pripravo odzivnega poročila 
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Vlade je razumljivo, da vsa priporočila niso 
uresničena, vendar pa na Vladi in ministrstvih 
vidimo priporočila varuha kot nekakšen kompas, 
ki nas pri našem rednem delu opozarja, da 
premalo pazimo na ranljive skupine prebivalstva 
kot tudi posamezne segmente svojega 
delovanja. Na podlagi tega kompasa nastaja 
zavest v državi in družbi, da priporočila kažejo 
želeno smer delovanja ter uresničevanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Pogosto se je izkazalo, da je bil dialog ključen 
pri iskanju ustreznih rešitev, saj se priporočila 
velikokrat nanašajo na kompleksna, lahko tudi 
medresorska vprašanja, kjer ni enostavnih 
enoznačnih rešitev ali pa so rešitve povezane z 
vedno težkimi vprašanji finančnih in dejanskih 
resursov. Verjamem, da se bo ta konstruktiven 
in odkrit dialog nadaljeval tudi v prihodnje, saj 
imamo vsi enak cilj: zagotavljanje spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 
Sloveniji. Vlada je v preteklih letih zelo dobro 
sodelovala z varuhom pri odpravljanju 
ugotovljenih kršitev oziroma izvrševanju 
priporočil kot tudi na sistemski ravni pri 
nadgrajevanju zakonodaje. Ta bo med drugim 
varuhu omogočila, da pridobi status A po 
Pariških načelih o statusu državnih institucij za 
človekove pravice iz leta 1993. Dobrega 
sodelovanja si želimo tudi v bodoče.  
 Varuh je v aktualnem poročilo za 2018 
dal največ priporočil s področja omejitev osebne 
svobode – 14, enakosti pred zakonom in 
prepovedi diskriminacije – 10, na področju 
pravosodja prav tako – 10, in na področju 
različnih upravnih zadev – 8. V tej uvodni 
predstavitvi, razumljivo, ne morem nasloviti 
vsakega posameznega priporočila. Vsa so 
pomembna in potrebujejo svojo pozornost, 
vendar pa bi želel izpostaviti nekaj aktivnosti z 
Ministrstva za pravosodje, ki zasleduje cilj 
pravičnega in učinkovitega pravosodnega 
sistema. Med drugim smo aktivno pristopili k 
reševanju problematike pomanjkanja 
pravosodnih policistov. V februarju je URSIKS 
objavil razpis za zasedbo 54 prostih delovnih 
mest – pravosodni policist kandidat. Eden izmed 
ključnih ukrepov v smeri reševanja kadrovskega 
primanjkljaja je tudi predlog o prehodu vojakov 
po 45. letu med pravosodne policiste. Še vedno 
sicer ostaja potreba po strokovnih sodelavcih, ki 
jo bo treba reševati tudi v nadaljnje.  
 Naj izpostavim tudi aktivnosti na 
področju zmanjševanja prezasedenosti zaporov. 
Splošni cilj investicijskih projektov novogradnje 
moškega zapora v Dobrunjah in ženskega na 
Igu je zmanjšati prezasedenost, izboljšati pogoje 
za delovanje zaporov, tako da se vzpostavi 
sistem, ki bo varen, human in vključujoč tako za 
družbo, zaprte osebe kot tudi za zaposlene. 
Pomembno delo v tej smeri opravljajo tudi 
lansko leto ustanovljena Uprava za probacijo. Z 
njeno ustanovitvijo se manjša obremenjenost 
zaporov. Lansko leto ob začetku delovanja je 
uprava prevzela 488 zadev. Konec leta 2018 pa 
so jih imeli že 2 tisoč 126. Ministrstvo za 

pravosodje nadalje namenjajo posebno 
pozornost izvrševanju sodb Evropskega sodišča 
za človekove pravice. To v poročilu pozdravlja 
tudi varuh. Na tej točki je treba izpostaviti 
statistične podatke, ki kažejo, da je imela 
Slovenija konec leta 2014 302 neizvršene 
sodbe, leta 2015 309, ob zaključku 2018 pa je 
imela Slovenija neizvršenih le še 13 sodb, od 
tega je 11 dokončnih. Navedene številke kažejo 
na opazen napredek Slovenije, ki nam ga 
priznava tudi Odbor ministrov v svojih poročilih.  
V priporočilu številka 62 Varuh Vrhovnemu 
sodišču Republike Slovenije priporoča, da ob 
skrbi za enotno sodno prakso vseh sodišč še 
naprej spodbuja k izboljšanju poslovanja in 
kakovosti sojenja. Ministrstvu za pravosodje pa 
priporoča, da še naprej skrbi za krepitev 
delovanja pravosodja za učinkovito in 
kakovostno izvajanje sodne oblasti. Ob otvoritvi 
sodnega leta 2018 je Vrhovno sodišče med 
prioritetnimi področji izpostavilo projekt 
izboljšanja kakovosti sojenja, kjer so zastavljeni 
cilji, da se ob upoštevanju načel postopkovne 
pravičnosti zagotovi kompetentno vodenje 
sodnih postopkov in še kakovostnejše sodne 
odločbe, ki bodo obrazložene v jeziku, ki je 
razumljiv tudi za nepravnike. Prav tako bo za 
zasledovanje tega cilja Služba za nadzor 
organizacije poslovanja sodišča, ki deluje v 
okviru ministrstva, nadaljevala z izvajanjem 
nadzorov sodne uprave.   
 Kot dodatno pojasnilo na ostala 
priporočila varuha bi omenil še sprejeto novelo 
Zakona o kazenskem postopku – N, pri čemer 
čakamo na uradno potrditev Evropske komisije, 
da smo v svoj pravni red v celoti prenesli 
Direktivo o žrtvah, s sprejetjem katere se je 
bistveno izboljšal položaj žrtev. V letošnjem letu 
pa je bil sprejet tudi Zakon o nepravdnem 
postopku. To je ključni procesni zakon, ki bo 
omogočil, da bo v praksi zaživela reforma 
družinske zakonodaje, ki je bila začrtana v 
začetku leta 2017 s sprejetjem Družinskega 
zakonika.  Želel bi tudi izpostaviti, da se 
mi je, ko sem pregledoval priporočila varuha in 
odgovore vladnih resorjev nanje, večkrat 
postavilo vprašanje, ali in koliko so nam 
pomembne človekove pravice drugih oziroma ali 
bodo človekove pravice v prihodnje še 
razumljene kot pomembne, ko se soočamo z 
aktualnimi oziroma potencialnimi izzivi. 
Neenakost, socialna pravičnost oziroma 
nepravičnost, nacionalizmi, sovražni govor, 
migracije so namreč sodobni izzivi, ki jim tako v 
Sloveniji kot v Evropi in na globalni ravni ni 
mogoče ubežati. Izzivi so med seboj povezani 
na zelo kompleksne načine, prav tako pa vedno 
znova trčijo ob vprašanje vrednot in spoštovanja 
človekovih pravic. Ko človekove pravice trčijo ob 
druge vrednote, ki so za ljudi prav tako 
pomembne, na primer, varnost ali pa materialno 
blagostanje, lahko prepogosto opazimo 
zadržanost do spoštovanja pravic drugih. 
Zaskrbljujoče je tudi, da se v družbi zdi vedno 
bolj sprejemljivo omejevanje številnih političnih in 
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državljanskih pravic, zato so s tega vidika 
priporočila, kritike in pripombe varuha še bolj 
pomembne. Spet kot neke vrste kompas, ki 
pokaže, da je treba proaktivno reagirati, da se 
zadrži ali obnovi že dosežena ustrezna raven 
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
 Naj zaključim z ugotovitvijo, da je skrb 
za spoštovanje človekovih pravic pomembno 
vodilo delovanja Vlade, ki je prepričana, da se 
ne smemo samo sklicevati na obstoj in 
pristojnosti pravne države, ampak da je pravno 
državo treba uresničevati predvsem na področju 
uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Državni organi zato ves čas 
stremimo k stalnemu ozaveščanju in 
usposabljanju s področja človekovih pravic.  
 Zavedati pa se moramo tudi, da v 
Sloveniji ni vse slabo. Različne primerjalne 
študije in kazalniki, kot na primer kazalnik 
kakovosti življenja ali pa kazalnik varnosti, 
Slovenijo uvrščajo na visoka mesta. To seveda 
ni razlog, da ne bi stremeli k še višji kakovosti 
življenja, kar vključuje tudi spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 
državi. Uspešni pa smo lahko le s sodelovanjem 
in skupnim delovanjem, za to pa si bo Vlada tudi 
v prihodnje prizadevala. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin.  
 Kot prva dobi besedo gospa Mojca 
Žnidarič v imenu Poslanske skupine SMC. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. 
 Spoštovani varuh, spoštovani 
predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! 
 S svojim delom in medsebojnimi odnosi 
vsak dan soustvarjamo delček zgodovine. Vsa 
naša dejanja so dobra, kadar so usmerjena v 
napredek, iskanje in zagotavljanje ne samo 
pravic, temveč tudi obveznosti, ki jih ima sleherni 
državljan naše države, bodisi je to otrok, 
starostnik, predstavnik manjšine, tujec, politični 
funkcionar ali kdorkoli drug. Nič ni samoumevno, 
še posebej, ko gre za tisto, kar nam pripada. 
Zgodovina nas uči, da so nekatere, danes 
samoumevne, pravice rezultat odrekanj, močne 
volje, poguma in tudi boja. Nekoč volilna pravica 
žensk, danes pravica do svobodnega odločanja 
o rojstvu otrok in izbire življenjskega partnerja, 
jutri pravica do dostojanstva in miru. 
Spoštovanje teh pomembnih človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin tako predstavlja temelje 
vsake demokratične države. Njihova 
pomembnost je zavedena v temeljnih aktih 
države. Odgovornost za spoštovanje človekovih 
pravic kažejo tudi z institutom varuha človekovih 
pravic. Odgovornost za njihovo uresničevanje pa 
je v rokah slehernega od nas. Danes ob 
obravnavi že štiriindvajsetega rednega letnega 
poročila in prvega za novega varuha gospoda 
Svetino bomo tako ponovno ugotavljali stanje 

varstva in spoštovanja človekovih pravic v naši 
državi. Zaključek bo najbrž podoben tistim iz 
prejšnjih let. Poleg številnih kritik in 
pomanjkljivosti, velikokrat upravičenih, bo 
prepoznan tudi določen napredek pri varstvu 
pravic naših državljank in državljanov, zato 
moramo biti pozorni na vseh 88 priporočil, ki jih v 
letošnjem letu organom oblasti nalaga varuh 
človekovih pravic. Vsa imajo enako težo, saj 
rišejo splošno sliko o tem, katera področja pravic 
in svoboščin najbolj obremenjujejo ljudi. 
Pravzaprav ob vsakokratni obravnavi letnega 
poročila varuha sami sebi kot družba 
nastavljamo ogledalo, zato je prav, da si 
priznamo, kje zaostajamo in se pohvalimo tam, 
kjer zaznamo napredek. Žal tudi letos ni 
možnost zaobiti dejstva, da moramo več 
pozornosti usmeriti etiki javne besede. 
Mednarodne institucije nas po eni strani že več 
let opozarjajo, da smo neučinkoviti pri 
sankcioniranju sovražnega govora, neposredno 
pred očmi pa se nam dogaja nasilje, na katerega 
nismo sposobni jasno in učinkovito odreagirati. 
Ker svoboda izražanja pač po mnenju nekaterih 
nima meja. A to je vsekakor daleč od resnice. 
Dolžnost države je, da regulira in po potrebi tudi 
sankcionira oziroma kaznuje sovražni govor ter 
uporabi vse vzvode in pooblastila, da ustavi 
nevarne procese, v kateri se legitimirajo politika 
ustrahovanja, fizično ali verbalno nasilje oziroma 
kjer je dovoljeno vse. Koliko primerov še 
potrebujemo, da bomo dokončno doumeli, da 
besede sicer ne ubijajo neposredno, lahko pa se 
hitro prelevijo v nasilje, brutalne napade, celo 
poizkuse umora.  
 V Stranki modernega centra menimo, 
da bodo morala resorna ministrstva ter tudi drugi 
organi oblasti in pregona v prihodnje resno 
začeti razmišljati o potrebnih spremembah 
zakonodaje na tem področju. Svoboda izražanja 
vsekakor je ena od pomembnejših 
demokratičnih pridobitev, vendar je varovana 
zgolj do meja varstva pravic drugih. Varuhu 
človekovih pravic je že z Ustavo dodeljeno 
posebno mesto v sistemu varstva pravic in 
svoboščin naših državljank in državljanov, zato 
mu tudi z vso resnostjo in upravičenostjo 
pripada pristojnost, da lahko začne postopek za 
oceno ustavnosti zakonov oziroma aktov, če 
meni, da ti nedopustno posegajo v človekove 
pravice ali temeljne svoboščine.  
 V tokratnem poročilu, ki je bilo sicer 
pripravljeno pod okriljem prejšnje varuhinje, se 
soočamo s primerom, ko varuh zelo obširno in 
argumentirano ugotavlja, da je Zakon o 
partnerski zvezi v delu, ki se nanaša na ureditev, 
da partnerja ne moreta skupaj posvojiti otroka, 
ustavno sporen. Varuh torej zelo neposredno 
ugotavlja potencialno protiustavnost, a v isti sapi 
poslankam in poslancem predlaga spremembo 
zakonodaje, ne izkoristi pa možnosti, da bi sam 
vložil presojo ustavnosti takšne ureditve. To 
nekoliko spominja na izogibanje odgovornosti in 
v Poslanski skupini SMC od aktualnega varuha 
pričakujemo nekoliko več smelosti pri 
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naslavljanju širših vprašanj, ki so pomembna za 
varstvo pravic in temeljnih svoboščin ter za 
pravno varnost naših državljanov, četudi so ti v 
manjšini.  
 V Poslanski skupini SMC bomo predlog 
priporočila, s katerim Državni zbor vsem 
institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh 
priporoča, da upoštevajo priporočila Varuha 
človekovih pravic, podprli tudi v duhu tega, da si 
je še naprej vredno prizadevati za moderno, 
svobodno in varno Slovenijo, ki ob zagotavljanju 
varstva temeljnih pravic in svoboščin vsakomur 
omogoča, da si ustvari človeka dostojno 
življenje. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

spoštovana podpredsednica. Spoštovani varuh, 
kolegice in kolegi, lep pozdrav! 
 Tudi letos smo pozorno preučili poročilo 
Varuha človekovih pravic, vseh 23 poglavij. 
Opažamo, da je varuh v letu 2018 obravnaval 
229 zadev več kot leto pred tem, kar pomeni 
5,5-odstotno povečanje. Poročilo varuha daje 
poglobljen vpogled v slabo delovanje državnih 
organov. Ugotovitve so kočljive, terjajo ne le 
razmislek, ampak tudi ukrepanje. Skozi leta se 
kot rdeča nit ponavlja neodzivnost državnih 
organov in slaba realizacija varuhovih priporočil. 
V poročilu za leto 2018 je varuh podal 88 
priporočil ter izpostavil odgovornost 
zakonodajne veje oblasti, ki bi morala poleg 
sprejemanja zakonskih rešitev spremljati tudi 
njihovo izvrševanje. Kot poslanke in poslanci 
tega zbora bi se teh kot tudi ostalih opozoril 
morali veliko resneje zavedati. A ne samo v 
Državnem zboru. Skozi leta smo tudi priče, da 
poročilu Varuha nobena vlada ne nameni 
ustrezne pozornosti. Vlade so doslej priporočila 
bolj ali manj ignorirale. Levica bo tako kot v 
prejšnjem mandatu predstavljala stranko, ki 
dosledno spoštuje in brani človekove pravice 
brez izjem in brez oklevanja. Človekove pravice 
so univerzalne, nedeljive in ne poznajo 
hierarhije.  
 Ne bi rad obnavljal zapisanega na 
skoraj 450 straneh poročila, izpostavil bom le 
nekaj najbolj pomembnih točk. Problematika 
blagoslavljanja javnih šol, vrtcev, občin ostaja 
nerazrešena. Varuh nanjo vztrajno opozarja že 
vrsto let in je v svojih poročilih jasen – 
blagoslavljanje in spremljajoči verski obredi 
kršijo 7. in 42. člen ustave. Kršijo tudi 72. člen 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Stanje je treba urediti tako, da bo 
v skladu z ustavo in zakonom. V tokratnem 
poročilu je zapisano, da je bil varuh, citiram, 
»deležen negativne kritike iz vrst Poslanske 
skupine Levica«. In res je tako. Varuh namreč 
navaja za Levico nesprejemljivo stališče, da je 
treba, če ni sankcij za kršitev prepovedi 

konfesionalne dejavnosti v javnih šolah, sprejeti 
zakonski predpis, ki versko dejavnost v javnih 
šolah dovoljuje. Varuh med priporočili celo 
predlaga poslancem Državnega zbora, naj sami 
po 88. členu Ustave vložijo predlog za črtanje 
prepovedi organiziranih religioznih obredov v 
javnih vrtcih in šolah oziroma njihovo izrecno 
dovolitev. V Levici poudarjamo, da je to 
priporočilo sporno. Razumemo ga kot napotilo, 
da se v javnih šolah to dovoli, in se sprašujemo, 
ali gre za napeljevanje k protiustavnosti. Seveda 
bomo vztrajali pri zahtevi, naj se v ZOFVI uvede 
primerna sankcija za kršitev 72. člena. 
Zagovarjamo strogo načelo ločenosti Cerkve in 
države, laično javno šolstvo in sekularnost, saj 
gre za obrambo splošnega interesa. V to 
poglavje sodi tudi vprašanje sodelovanja 
državnega vrha pri bogoslužju in verskih 
obredih. Protokolarna udeležba političnega vrha 
pri mašah za domovino, recimo, pomeni, da 
najvišji politični funkcionarji, ki predstavljajo 
državo, ne spoštujejo ustavnega načela 
ločenosti države in verskih skupnosti. Tudi bivša 
varuhinja se je udeležila maše za domovino, in 
to zapisala v Letno poročilo za leto 2017.  
 Levica je omenjena tudi v poglavju o 
svobodi izražanja, saj je že pri obravnavi 
varuhovega poročila za leto 2017 opozorila na 
nevzdržno širjenje sovražnega govora in 
opomnila na prešibko odzivnost varuha v smeri 
ostrejše obsodbe sovražnega govora. Naša 
opozorila glede pereče problematike sovražnega 
govora, lažnih novic, spodbujanja nestrpnosti, 
sovraštva in nasilja ostajajo enako odločna. Kot 
osrednja figura v polju varstva človekovih pravic 
mora varuh postaviti zgled in storiti vse, in še 
več, v obrambo demokratičnih vrednot.  
 Obžalujemo tudi, da kršitve pravic 
invalidov vseskozi ostajajo občutljiv problem na 
vseh življenjskih področjih, od arhitekturne 
dostopnosti do uresničevanja volilne pravice za 
invalide. Konvencijo Združenih narodov o 
pravicah invalidov je Slovenija ratificirala leta 
2008. Ta pa določa polni dostop invalidov do 
politične participacije ter uresničevanje pravic v 
vseh sferah dela in življenja.  
 V Levici smo že večkrat odpirali 
vprašanje pravnega priznanja spola. To 
vprašanje zaznava tudi varuh, ki opozarja na 
nepotrebnost pogoja zdravstvenega potrdila o 
spremembi spola za priznanje spola. Veseli nas, 
da varuh, medtem ko si ministrstva podajajo 
kljuko, vidi Ministrstvo za notranje zadeve kot 
tisto, ki je pristojno voditi nalogo priprave 
predpisa za področje pravnega priznanja spola.  
 Zaskrbljujoče je, da varuh tudi tokrat 
obravnava zadeve s področja svobode 
izražanja, nestrpnost do beguncev, spola, 
spolne usmerjenosti, verske pripadnosti in tako 
naprej. V zadnjih šestih poročilih je varuh izdal 
priporočilo, da naj poslanke in poslanci ter 
politiki sploh sprejmejo etični kodeks in 
ustanovijo razsodišče, ki bi se odzvalo na 
sovražni govor v politiki. Strinjamo se z njim, da 
je potreben samoregulacijski mehanizem za 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  276  

etiko javne besede v vsakem političnem 
delovanju. Premalo se govori o škodljivosti 
sovražnega govora, premalo se govori o 
škodljivosti ksenofobije, rasizma, homofobije in 
drugih sovražnih diskurzov.  
 Pod krinko svobode izražanja se 
razrašča v javnem prostoru, politika z molkom in 
pasivnostjo daje tihi pristanek. Vsak poskus 
sovražnega govora bi moral biti odločno, ostro in 
javno obsojen. Politični razred je dolžan in 
poklican prevzeti odgovornost in dati zgled.  
 Soglašamo z Varuhom glede opozorila, 
da pravni red Republike Slovenije ne premore 
učinkovitega varstva v zvezi z prepovedjo 
spodbujanja k nestrpnosti, sovraštvu in nasilju iz 
63. člena Ustave niti na področju medijev kaj 
šele na področju družbenih omrežij. Prepoved 
spodbujanja neenakopravnosti in nestrpnosti po 
8. členu Zakona o medijih ne vsebuje sankcije, 
kot tudi ne 10. člen Zakona o varstvu pred 
diskriminacijo.  
 Varuh zopet opisuje težave romske 
skupnosti pri uresničevanju človekovih in 
posebnih pravic in ponavlja opozorila: 
komunalna in pravna neurejenost romskih 
naselij, dostop do pitne vode in sanitarij, dostop 
do električne energije, pravice otrok do šolanja, 
do šolskega prevoza za romske otroke. Pravica 
do pitne vode se s 15. členom Ustave uresničuje 
neposredno na podlagi Ustave. Za varovanje 
ustavnih pravic na ozemlju Republike Slovenije 
pa je odgovorna država. V Levici opozarjamo na 
nujo, da Vlada zagotovi dostop do pitne vode 
vsem prebivalcem, prav tako tudi, da se odpravi 
diskriminacija romskih otrok v šolstvu. 
 Podpiramo varuhove pozive državnim 
organom naj se opredelijo do zahtev po 
priznanju srbske, hrvaške in nemške narodne 
skupnosti tudi glede na evropsko listino o 
regionalnih manjšinskih jezikih. In naprej. Varuh 
se zavzema za ureditev razmer v 
socialnovarstvenih zavodih, zlasti na varovanih 
oddelkih, ko gre za neprostovoljno nastanitev in 
pridržanje. Menimo, da ugotovitve in pozivi 
varuha terjajo takojšnje ukrepanje. 
 Posebno skrb je treba posvetiti tujcem, 
prosilcem za azil in otrokom beguncem brez 
spremstva. Kot piše varuh, je pilotni projekt 
namestitve mladoletnikov brez spremstva v Novi 
Gorici in Postojni primer dobre prakse. V 
poročilu pa pogrešamo zaznavo nevarnosti, ki 
so ji begunci, zlasti ženske in otroci, v begunski 
krizi izpostavljeni kot potencialne žrtve trgovine z 
ljudmi. 
 Na področja okolja varuh zaznava manj 
pobud kot leto prej. Pravico do zdravega 
življenjskega okolja tudi jamči Ustava v svojem 
72. členu, zanjo pa tudi skrbi država. Kršitev na 
tem področju je v praksi, roko na srce, v izobilju. 
v Levici opozarjamo še posebej na problem 
proizvodnje glifosata v Račah v kemični tovarni 
Albaugh. Prav bi bilo, da se varuh sam opredeli 
do alarmantnih okoljskih zadev, kot je na primer 
proizvodnja kancerogenega herbicida, ki je eden 
najbolj nevarnih stropov sploh.  

 Površno je tudi poglavje o kulturi. Tudi 
kjer je malo pobud, naj varuh pokaže 
samoiniciativo. Zlasti položaj samozaposlenih 
kulturnih in umetniških ustvarjalcev je zelo 
pereč. Velika večina teh je vpeta v prekarne 
oblike zaposlitve brez osnovne socialne 
varnosti. Izpostavljena je višjemu tveganju za 
socialno ogroženost in revščino. Pa kulturniki v 
pasti družbene neenakosti in revščine še zdaleč 
niso sami in edini. Na področju nasilja v družini 
varuh poroča, da je manj prijav kot v prejšnjih 
letih, vendar policija beleži porast prijav glede 
družinskega nasilja oziroma nasilja nad otroki. 
Najokrutnejša dejanja, katerih žrtve so otroci, so 
spolne zlorabe, telesne poškodbe, uboji, nasilje 
v družini in zanemarjanje. Odgovornost celotne 
družbe je zaščita otrok, preprečevanje zlorab. To 
bi moral biti tudi alarm za vse organe in 
organizacije v državi, ki delujejo v polju varstva 
pravic otrok. 
 Za konec. Pomembno se nam zdi, da 
varuh naj ne bi obravnaval zgolj prispelih pobud, 
ampak spremljal aktualno stanje in širša 
vprašanja za varstvo človekovih pravic ter 
pravno varnost državljanov. Tudi tam, kjer nima 
sam ožjih pooblasti, lahko s svojo moralno figuro 
daje zgled in vpliva nanje.  
 Poslanska skupina Levica bo poročilo 
varuha človekovih pravic za leto 2018 podprla in 
pričakujemo, da ga bo vlada začela upoštevati 
takoj. Od varuha pa pričakujemo, da bo naša 
opozorila in pripombe vzel z najvišjo mero 
resnosti kot smernice za prihodnje delo.
 Spoštovani varuh, vso srečo naprej! 
Kolegice in kolegi, hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec. 
 Naslednji bo stališče predstavil gospod 
Blaž Pavlin, in sicer stališče Poslanske skupine 
NSi. 
 Izvolite. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo. 

Spoštovani varuh človekovih pravic, predstavniki 
Vlade, kolegice in kolegi! 
 Letno poročilo varuha za leto 2018 
vsebuje 88 priporočil. Ne bi nam smelo biti v 
čast, da vsako leto izpostavlja bolj ali manj 
enake poudarke. Varuh predvsem pričakuje, da 
se bodo ministrstva in Vlada odzvali na 
ugotovitve, zapisane v poročilu. Varuh in 
poslanci opozicije lahko le opozarjamo na 
nepravilnosti, odpraviti pa jih morajo drugi. Vse 
tri veje oblasti bi morale Varuhova priporočila 
jemati resno in se nanje ustrezno odzvati. Tako 
kot Varuh opozarjamo, da se Vlada in 
zakonodajalec ne odzivata pravočasno na 
odločbe Ustavnega sodišča, saj ostaja deset 
odločb Ustavnega sodišča neizvršenih, kar 
pomeni hudo kršitev načela pravne države. Še 
vedno predstavljajo velik problem dolgotrajni 
sodni postopki, in to predvsem pri stečajnih 
postopkih in pri odškodninskih postopkih za 
povrnitev škode, ki so jo pobudniki utrpeli v 
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predhodnih sodnih postopkih zaradi 
prepočasnega sojenja. Opozarja tudi na 
neustrezno ureditev področja brezplačne pravne 
pomoči, saj zakon ne zagotavlja večja 
dostopnosti do brezplačne pravne pomoči. 
Varuh opozarja tudi na nekatere odprte zavede, 
kot je še nerešeno vprašanje slepih in 
slabovidnih otrok v zvezi z odrekanjem pravice 
do prejemanja dveh dodatkov. Pristojno 
ministrstvo pa opozarja, da pri pripravi zakonske 
podlage upošteva tudi druge skupine s 
podobnimi težavami. To problematiko smo 
obravnavali tudi na Komisiji za peticije, 
človekove pravice in enake možnosti. Sprejeli 
smo nekaj sklepov, ki pa jih ministrstvo še ni 
realiziralo.  
 Še vedno so velik problem zaostanki pri 
odločanju o pritožbah zoper odločitve centrov za 
socialno delo kot prvostopenjskih organov. 
Pritožniki bodo tako morali na odločitev zoper 
odločbe o štipendijah, ki so jih vložili leta 2016, 
čakati najmanj 2 leti in pol. Dvoletni zaostanki so 
tudi v zvezi z odločanjem o pritožbah zoper 
odločbe o otroškem dodatku in subvencij za 
znižano plačilo vrtca. Pritožbe zoper odločbe o 
oprostitvah plačil socialnovarstvenih storitev se 
rešujejo pol leta po prejemu, za reševanje 
pritožb zoper pravico do družinskega pomočnika 
pristojni potrebujejo dve leti in pol, za pritožbe 
zoper odločbo o subvenciji najemnine pa 
približno štiri leta. Prav tako Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve ni uresničilo 
priporočila, naj se hkrati z reorganizacijo centrov 
za socialno delo poenoti tudi njihov informacijski 
sistem. Varuh pa posebej opozarja, da se je 
izkazalo, da reorganizacija CSD časovno ni bila 
ustrezno načrtovana predvsem glede na obseg 
obremenitev v zadnjem časovnem obdobju, zato 
je sistem decembra 2018 odpovedal.  
 Število pobud na področju 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja se je v letu 2018 glede na preteklo 
leto izjemno povečalo, kar je po mnenju Varuha 
človekovih pravic predvsem odziv na predlagane 
spremembe zakona o nalezljivih boleznih. Varuh 
ponovno izpostavlja slabo odzivnost Ministrstva 
za zdravje, ki zelo zamuja z odgovori na 
poizvedbe Varuha, kot tudi da ima težave pri 
komunikacijami s strankami, saj na odgovore 
čakajo tudi 10 mesecev. Varuh meni, da čakalne 
dobe niso rezultat le neustreznega financiranj, 
temveč slabe organizacije dela.  
 Tudi v Novi Sloveniji smo zgroženi nad 
ugotovitvijo, da v Sloveniji v digitalni dobi in 
razcvetu informatizacije vseh poslovnih 
procesov ne znamo prešteti pacientov, ki čakajo 
na zdravstveno storitev in zaradi nedopustno 
dolge čakalne dobe ljudje tudi umirajo. Čakalna 
doba ne sme biti nikoli tako dolga, da se 
bolnikom med čakanjem zdravstveno stanje 
poslabša. Vseskozi poudarjamo, da zgolj 
povečanje dotoka denarja v zdravstvo ne bo 
rešilo problema čakalnih dob. Nujne so korenite 
sistemske spremembe tudi v organizaciji, ne 
samo financiranju.  

 Na področju okolja je Varuh ugotovil 
predvsem kršitve pravice do zdravega 
življenjskega okolja, načela pravičnosti, 
zakonitosti in pravne države, dobrega 
upravljanja, enakosti pred zakonom ter enakega 
varstva pravic. Izpostavlja predvsem 
neodzivnost inštitucij, tako občin, Arsa in 
Ministrstva za okolje in prostor pri sodelovanju z 
Varuhom. Potrebne so številne urgence, 
odgovori in pojasnila niso bila vsebinsko 
popolna. Ministrstvo za okolje in prostor je iz 
postopkov sprejemanja zakonodaje pogosto 
izključeval javnost oziroma jo je v oblikovanje 
rešitev vključil prepozno.  
 Varuh človekovih pravic tudi opozarja, 
da je v zakonodajo treba prenesti v ustavo 
zapisano pravico do čiste pitne vode. 18-
mesečni rok se je iztekel že 17. maja 2018.  
 Danes obravnavamo štiriindvajseto 
redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic 
za leto 2018, ki ga je pripravila še prejšnja 
varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, 
Državnemu zboru pa nam ga je predstavil že 
novi varuh Peter Svetina, za kar se mu 
zahvaljujemo. Čaka ga nadaljevanje dela na 
vseh področjih.  
 V Novi Sloveniji si želimo, da bi več 
pozornosti usmerili na resnične probleme, tudi 
tiste, ki posegajo v spremembe temeljev naše 
družbe, pri tem pa mislim predvsem na pravice 
otrok, s katerimi smo začeli preveč manipulirati 
in jih jemati kot pravice odraslih. Pričakujemo, da 
bo Varuh opozarjal na pomembnost ohranjanja 
družine kot osnovne celice zdrave družbe.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče 
Poslanske skupine SAB.  
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovana 

predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovani 
varuh! 
 Človekove pravice in temeljne 
svoboščine so se oblikovale skozi vso 
zgodovino od teženj po enakopravnosti in 
medsebojnem spoštovanju v starodavnih 
kulturah, filozofskih razpravah o naravnih 
pravicah do prvih pravnih dokumentov, ki so 
ljudem priznavali pravice, podobnih človekovim 
pravicam. Največji mejnik v razvoju je splošna 
deklaracija človekovih pravic, ki je leta 1948 
nastala kot posledica grozot druge svetovne 
vojne. Tako so človekove pravice in temeljne 
svoboščine danes zapisane v najvišjih pravnih 
aktih držav, tudi v Ustavi Republike Slovenije. Ta 
človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam 
namenja posebno poglavje. V 159. členu Ustava 
opredeljuje tudi varuha človekovih pravic, ki je 
bil z Zakonom o varuhu človekovih pravic 
ustanovljen leta 1993.  
 Danes je pred nami štiriindvajseto 
redno letno poročilo o delu Varuha človekovih 
pravic Republike Slovenije. Gradivo, ki ga je v 
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obravnavo prejel Državni zbor, je tudi tokrat 
pripravljeno dobro in pregledno ter predstavlja 
ključno analizo stanja človekovih pravic pri nas. 
Predstavniki ministrstev in drugih institucij so v 
obravnavi poročila o delu varuha kot vsako leto 
zagotavljali, da poročilo jemljejo resno. Dejali so 
tudi, da je bil na številnih področjih dosežen 
napredek, kar nedvoumno drži. Kljub temu da je 
v poročilu zapisanih kar nekaj pohval in 
uresničitev priporočil, pa še vedno izstopajo 
nekatere kršitve in neuslišana opozorila. V letu 
2018 je bilo ugotovljenih, kar 377 kršitev 
človekovih pravic pri kar 45 organih. Vsi ti 
podatki nam kažejo jasno sliko stanja na 
področju spoštovanja človekovih pravic. 
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je varuh v letu 
2018 pripravil kar 88 priporočil, to je 11 več kot 
leto po prej. Na Ministrstvu za delo se stvari leta 
niso premaknila na bolje. Tudi letos varuh 
opozarja, da je bilo največ kršitev človekovih 
pravic in nepravilnosti ugotovljenih prav na tem 
resorju. Varuh je na seji Komisije za peticije, 
človekove pravice in enake možnosti ponovno 
izpostavil težave na področju invalidskega 
varstva, še posebej pa na neurejen prevoz 
študentov invalidov. Prav tako še vedno ostaja 
potreba po prenovi invalidskega zavarovanja 
predvsem glede postopkov ugotavljanja vrst in 
stopenj telesnih okvar. Na področju 
zdravstvenega varstva, ki je trenutno precej 
kritično, po navedbah varuha ni zaznati 
povečanja števila pritožb na račun čakalnih dob. 
Varuh pri tem ugotavlja, da ne gre samo za 
rezultat neustreznega financiranja, ampak tudi 
slabe organizacije dela. Varuh ministrstvu 
priporoča, da pripravi celostno analizo vzrokov 
čakalnih dob. Prav tako se v letnih poročilih 
varuha iz leta v leto ponavljajo opozorila 
povezana z uresničevanjem načela pravne in 
socialne države. Varuh tako vsakič znova poziva 
k sprejemanju ukrepov za izboljšanje kakovosti 
sodnih odločb. Le tako bomo lahko okrepili 
zaupanje v pravno državo.  
 Izpostavil sem zgolj nekatere poudarke 
poročila in ti poudarki pričajo o tem, da nas na 
področju varstva človekovih pravic čaka še 
veliko dela. Vsi mi tukaj z Vlado na čelu imamo 
dolžnost oblikovati zakonodajo, ki bo kršitev 
pravic odpravila. Zavedati se namreč moramo, 
da z neukrepanjem kršitev človekovih pravic tiho 
in nezavedno podpiramo. Pasivnost pomeni 
poseg v temeljne dobrine posameznika in 
nadaljnje kršenje človekovih pravic, zato 
moramo na kršitve in razmere, ki do njih vodijo, 
neizprosno opozarjati – mi, vi, vsi. Država pa 
mora v celoti izpolniti odgovornost, ko gre za 
osveščanje in zaščito človekovih pravic. Upam in 
želim se, da bo naslednje varuhovo poročilo še 
krajše, razprava pa bo tekla o korakih, ki smo jih 
storili za boljše in kakovostnejše življenje ljudi. 
 V Poslanski skupini SAB bomo Poročilo 
o delu Varuha človekovih pravic za leto 2018 
podprli. Hvala lepa.  
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

gospa podpredsednica. Spoštovani varuh, 
predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, vsem lep 
pozdrav! 
 V Poslanski skupini Desus smo se 
odločili, da bomo danes predstavili skupno 
stališče za obe varuhovi poročili za leto 2018, 
torej za štiriindvajseto redno letno poročilo o 
delu Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije in Poročilo o izvajanju nalog 
državnega preventivnega mehanizma po 
Opcijskem protokolu h Konvenciji Organizacije 
združenih narodov proti mučenju in drugim 
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanjem.  
 Če začnem s štiriindvajsetim rednim 
letnim poročilom o delu Varuha za leto 2018, naj 
najprej izrazim razočaranje, da se, kot je 
razvidno iz poročila, stanje na področju varstva 
človekovih pravic ne izboljšuje tako, kot bi si vsi 
skupaj želeli. Tudi tokratno poročilo ni nič manj 
obsežno, kot so bila poročila preteklih let. Varuh 
je lani namreč prejel 4 tisoč 700 zadev in 
ugotovil 377 kršitev človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, in to je kar pri 45 organih. 
Zaskrbljujoče je, da je bilo največ kršitev 
zaznanih pri organih, ki spadajo pod Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Organi, ki spadajo pod to ministrstvo, 
naj bi imeli po našem mnenju prav največ 
posluha za ljudi in njihove težave, vendar, kot 
vidimo iz številčnosti kršitev, to žal ni tako.  
 Varuh je v poročilu za lani podal 88 
priporočil različnim državnim organom in seveda 
upravičeno pričakuje, da bodo v najkrajšem 
možnem času tudi uresničena. Žal pa se na 
osnovi izkušenj iz prejšnjih let ter iz odziva Vlade 
na letošnja priporočila v Poslanski skupini Desus 
bojimo, da kar nekaj priporočil tudi tokrat ne bo 
upoštevanih in izvršenih. Zato se moramo na 
tem mestu strinjati z oceno Državnega sveta, da 
je v organih zaposlenih še vedno preveč 
uradnikov, ki za svoje odločitve in neaktivnost 
niso pripravljeni sprejeti individualne 
odgovornosti. Organi namreč še vedno ne 
odgovarjajo na pobude, pisma, vprašanja 
državljanov ter neupravičeno zavlačujejo 
upravne postopke. Delujejo počasi, nerazumno 
dolgo rešujejo zadeve ter pri tem pogosto 
prekoračijo vse razumne zakonske roke. Po 
mnenju Poslanske skupine Desus je alarmantno 
tudi število kršitev ustavnega načela, da je 
Slovenija pravna in socialna država. 
Problematika starejših se navkljub temu, da so 
postali glavna tema vseh političnih strank, 
nikakor ne izboljšuje. Še vedno je namreč pri 
starejših moč prepoznati zlasti probleme 
revščine. V socialnovarstvenih zavodih ostajajo 
razmere še vedno neurejene. Število prostih 
postelj v domovih za upokojence se nikakor ne 
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poveča. Gradnje novih domov in tudi posebnih 
socialnovarstvenih zavodov ni. Cene oskrbe v 
zavodih se višajo, kar pomeni, da se manjša 
dostopnost do socialnovarstvenih storitev, kar 
nas v Poslanski skupini Desus še posebej zelo 
skrbi.  
 Prav tako še zdaleč ni urejena 
problematika varstva invalidov, ne glede na 
ponavljajoča se opozorila s strani varuha. Poleg 
ostalih težav, s katerimi se srečujejo invalidi, kot 
je na primer otežen dostop do medicinskih 
pripomočkov in podobno, vedno pogosteje 
slišimo tudi opozorila o težavah pri prevozih 
invalidov, ki še vedno ne morejo neovirano 
dostopati do javnega prevoza. To pomeni, da bo 
treba sistem javnih prevozov v bližnji prihodnosti 
za invalide celostno urediti, čeprav se tako radi 
hvalimo, kako smo že danes invalidom prijazna 
država. Še vedno nimamo določene vrste in 
stopnje telesnih okvar, ki so podlaga za 
uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja. 
Na to določitev se čaka že več kot 16 let. 
Ponavljajo se opozorila na kršitve v sodnih in 
policijskih postopkih, opozorila o kršitvi 
človekovih pravic zaradi sovražnih komentarjev 
v spletnih medijih, ker posameznik, ki je 
napaden, praktično ne more doseči pravice, ter 
opozorila o neurejenosti bivalnih razmer v 
romskih naseljih in tako naprej.  
 Da ne bo vse tako negativno, pa 
moram tudi jaz izpostaviti nekaj pozitivnih stvari. 
Velik napredek je bil napravljen na področju 
instituta zagovorništva otrok. Zaostanki pri 
reševanju pritožb na ministrstvu, ki se večinoma 
navezujejo na področje uveljavljanja pravic iz 
javnih sredstev, se odpravljajo. Intenzivno se je 
pristopilo k reševanju situacije slepih in 
slabovidnih otrok ter začelo s pripravo zakona. 
Letos je začel delovati varovani oddelek za 
intenzivno psihiatrično obravnavo otrok in 
mladostnikov v okviru Univerzitetne psihiatrične 
klinike Ljubljana. Sodni zaostanki se zmanjšujejo 
in podrobno. To se pravi, da ni vse tako slabo.  
 Naj se dotaknem še drugega poročila 
varuha, in sicer Poročila o izvajanju nalog 
državnega preventivnega mehanizma po 
Opcijskem protokolu h konvenciji Organizacije 
združenih narodov proti mučenju in drugim 
krutim nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanjem. V Poslanski skupini Desus nas 
veseli, da v letu 2018 varuh ni ugotovil mučenja 
ali drugega krutega kaznovanja ali ravnanja na 
vseh 81 krajih, ki jih je obiskal in kjer se nahajajo 
sebe z odvzeto prostostjo. Vseeno pa varuh še 
vedno opozarja na prezasedenost 
socialnovarstvenih zavodov, katere posledica so 
neustrezni bivalni pogoji, obravnava v njih 
nameščenih oseb in prekomerna obremenjenost 
osebja. Stanje na tem področju se namreč v letu 
2018 ni izboljšalo in ostaja še naprej 
zaskrbljujoče. Socialnovarstvene zavode varuh s 
svojimi priporočili spodbuja pri ureditvi oddelkov, 
namenjenih izključno osebam z diagnozo 
demence. Prav tako pa bi morali domovi za 
starejše pri zagotavljanju požarne varnosti dati 

večji poudarek osebam z demenco. Glede 
priporočil, ki se nanašajo na psihiatrične 
bolnišnice, je skrb zbujajoče to, da se vsako leto 
opozarja na isti probleme, napredka pa za 
enkrat žal ni videti. Zato nas veseli zagotovilo 
Ministrstva za zdravje, da bodo prek 
predstavnikov ustanoviteljev predlagali, da se 
končno poročilo o izvajanju nalog državnega 
preventivnega mehanizma obravnava tudi na 
sejah svetov zavodov, s čimer želi ministrstvo 
pripomoči k odpravljanju ovir za uresničitev 
svojih priporočil.  
 Ob koncu bi rad izrazil mnenje 
Poslanske skupine Desus, da so poročila varuha 
iz leta v leto bolje pripravljena, narašča pa tudi 
prepoznavnost Varuha človekovih pravic v 
javnosti. Poslanci Poslanske skupine Desus 
bomo oba predloga priporočil podprli. Hvala za 
pozornost.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Stališče Poslanske skupine SNS bo 
predstavil gospod Zmago Jelinčič Plemeniti.  
 Izvolite.  
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): Lep 

pozdrav vsem skupaj!  
 No, še eno letno poročilo Varuha 
človekovih pravic je pred nami. Tudi v tem 
poročilu ne vidimo tistega, kar bi moralo pisati. V 
bistvu gre za skupek raznih debat, obiskov in 
razmislekov o stvareh, vendar pa ne vidim tukaj 
notri ničesar, da bi se lahko reklo, da je 
varuhinja človekovih pravic oziroma ta inštitut 
pomagal našim ljudem. Cela vrsta zadev je, ki 
so nesmiselne. Pri poglavju 2.15 o pravosodju 
nikjer ne vidim, da je v bistvu ugotovitev, da se 
sodi po priimkih in po imenih, ne pa po zakonih 
in po tistem, kar je kdo naredil. Če se nekdo piše 
prav, sigurno ne bo obsojen oziroma bo 
oproščen ali pa minimalno obsojen. Če se nekdo 
piše narobe, bo dobil po glavi še za tisto, česar 
ni naredil. Pa o tem v tem poročilu ne vidim 
nobenih razmislekov. Zelo slabo je to. Če gremo 
na okolje in prostor. Dogajajo se požigi, ko 
vsake toliko časa zagori ena firma, kjer imajo 
skladiščene nevarne odpadke. Najlažje je to vse 
skupaj zakuriti, da gre v dim in v ogenj in da ni 
treba tega odvažati in imeti stroškov. Pa ni 
vidim, da bi se kdaj varuhinja ali pa kdo iz te 
inštitucije obrnil do ljudi, ki živijo tam v okolici, ki 
so potem pod vplivom nevarnih strupenih snovi 
v zraku, ki padejo na tla in je potem 
onesnaženost zemljišča.  
 Pri pravicah otrok se govori o nasilju 
nad otroki v družini. Nikjer pa nimam 
podpoglavja o nasilju nad otroki s strani države. 
Slovenska država je v zahtevah Evropske unije 
podlegla tisti tendenci, da je povsod treba LGBT 
skupine porivati naprej in jih vrivati v šole in vrtce 
in je izdala knjige tudi za otroke devet let 
starosti, kako naj se obnašajo in kako naj 
spoznavajo lezbične in pedrske variante. Ali to ni 
nasilje nad našimi otroki? To je nasilje nad 
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našimi otroki, ki ga izvaja država, v kateri, kot 
nekateri pravijo, je na vrhovnih pozicijah do 60 
% homoseksualcev. To je čudna zadeva, da se 
potem naša varuhinja, ki je pisala še to poročilo, 
s tem ni ukvarjala. Upam, da bo novi varuh 
človekovih pravic to zadevo gledal malo 
drugače.  
 Vsi bi želeli zdravo populacijo, 
normalno populacijo, ne pa zblojeno, 
dekadentno, kakršno hoče narediti iz nas 
Evropa. Poglejmo malo na vzhod. Poglejmo v 
višegrajsko skupino, poglejmo na Madžarsko, 
poglejmo v Rusijo, kjer raste zdravi mladi rod. 
Pri nas se sedaj na določenih fakultetah, ki 
imajo sploh poseben, specifičen status, 
stranišča za moške in ženske ukinjajo, ne govori 
se več tako, kot je v skladu s pravili slovenskega 
jezika o moški obliki, ampak sedaj so vse 
ženske oblike. Tako da bom sedaj našega 
gospoda Židana imenoval gospa Židan, ker 
zgleda, da je to bolj primerno in v skladu s temi 
tendencami. Ali pa mogoče gospodična Židan ali 
pa kaj jaz vem kaj. Tako daleč smo prišli.  
 Tukaj notri pa beremo ene flavze in 
neke statistike itd. Kaj me moti? Moti me 
segregacija. Varuh človekovih pravic, inštitucija, 
izvaja segregacijo nad Cigani. Dejstvo je, da se 
povsod govori o romski skupnosti. Kaj pa ostali 
dve skupnosti? Skupnost Sintov in skupnost 
plemena Kale. To so tri plemena Ciganov, sodijo 
vsi skupaj v korpus Ciganov, ampak obravnava 
se samo romska skupnost. Tukaj gre za 
evidentno segregacijo. In ne mi govoriti, da se 
ne sme govoriti Cigani. To je ravno tako, da 
lahko rečeš, da so na svetu Komanči, pa Apači, 
pa Suji, ne smeš pa reči, da so to Indijanci. Tako 
daleč gremo tudi v tej naši Sloveniji, ki je postala 
ena kloaka bedastih izhodišč, bedastih zahtev, 
ki kima zgolj tistemu, kar da Evropa, kar je nekaj 
najbolj bedastega, kar se lahko zgodi.  
 Sicer ni čudno, da je vse skupaj tako. 
Konec koncev, ko govorimo o romskih 
skupnostih pa pozabljamo tudi na druge 
nacionalne skupnosti. V statističnem popisu 
prebivalcev ne vidimo več nacionalnosti ali 
narodnosti. To se, ne vem, zakaj, skriva. Tukaj 
gre za kršenje človekovih pravic, recimo 
pripadnikov srbske narodnosti, pripadnikov 
hrvaške narodnosti, ki imajo pravico, da se vpiše 
ali pa zavrne vpis, kakšne narodnosti je.  
 Ravno tako je Slovenska nacionalna 
stranka tudi predlagala, da se vpiše materni 
jezik. Pa seveda slovenska vlada to zavrača. 
Zakaj? Tukaj se treba vprašati, kje gre za 
kršenje človekovih pravic in kje je tu varovanje 
človekovih pravic. Pri nas vidimo varovanje 
človekovih pravic samo pri migrantih. Migrantom 
je dovoljeno vse. Lahko si privoščijo, kar hočejo, 
in nisem zasledil, da bi se varuhinja človekovih 
pravic obregnila ob razne nevladne organizacije, 
ki kriminalna dejanja spodbujajo in sodelujejo v 
kriminalnih dejanjih ilegalnih prehodov meja. Ne, 
tega ni. Jamranje migrantov, da so v zaprtih 
prostorih, da imajo premalo gibanja naokrog, so 
bedasta. Če gremo po Ljubljani, pojdite se 

sprehodit po Ljubljani, proti večeru jih boste 
našli, kolikor hočete. Po Ljubljani hodijo sem ter 
tja in že nadlegujejo mlada dekleta. To ni 
izmišljotina. Čeprav naši govorijo, da to ni res. 
To je res! In začele se bodo dogajati svinjarije, 
kakršne se dogajajo na Švedskem, v Nemčiji, 
Franciji, o katerih naši mediji ne smejo poročati, 
ker to ni v skladu z evropsko usmeritvijo. Ampak, 
kaj se pa dogaja! Seveda, policiste je pa treba 
zategniti in jih kaznovati. Policisti, namesto da bi 
jim dali večja pooblastila, se ne smejo migranta 
niti dotakniti. Pa so se zgodili napadi na policiste 
z nožem, z grizenjem, s palicami in z ne vem 
čim še vse. Policist, ki se je branil, je bil potem 
procesiran s strani slovenske oblasti. Kakšna 
država smo mi?! Kakšna država smo mi?! 
Gnojišče! Leta 1991 smo nekateri vzeli orožje v 
roke, malo nas je bilo, zelo malo, ne toliko, kot 
se zdaj hvalijo, da je, ne vem, preko 65 tisoč 
veteranov. Mogoče nas je 40 pritisnilo na 
petelina, jaz sem pritisnil na petelina. Velika 
večina ostalih pa se je skrivala. Danes so vsi 
hrabri. Ampak naj povem, nismo se takrat borili 
za to, za tako svinjarijo, ki jo imamo danes! Borili 
smo se za nekaj popolnoma drugega. In če bi še 
enkrat prišlo do česa takega, bodite prepričani, 
da marsikdo ne bi dvignil puške več za to 
državo, od katere ni ostalo pravzaprav nič. 
Ostala nam je domovina, domovino nam pa 
jemljejo tudi taka letna poročila Varuha 
človekovih pravic, ki konec koncev na mesečni 
ravni porabi kakšnih 160 tisoč evrov. Za kaj le? 
Zato da je tam zaposlenih nekih 40 ljudi, ki 
gledajo, kako je migrantom hudo, kako je 
Ciganom hudo. Kaj pa naši ljudje? Kaj pa naši 
ljudje?! Ali je kdaj bila delegacija na 
Kozjanskem? Ali so bili kje v Prlekiji, v kakšni 
vasi, kjer nimajo ne elektrike, ne vode in kjer 
ljudje živijo iz dneva v dan. Ne! Treba je hodit v 
ciganska naselja in pisati potem, kako jim je 
hudo. To, da je pa Ciganov vedno več in da se 
priseljujejo iz Romunije, da nimajo nobenih 
dokumentov, to ni važno. To ni važno, da delajo 
kriminalna dejanja in da jih policisti ne smejo 
zagrabiti pa sankcionirati. Če pa že pridejo na 
sodišče, imajo nekateri po 60, 70 kaznivih dejanj 
in niti za eno kaznivo dejanje niso kaznovani. 
Ha, človek se vpraša, ali smo sploh še država. 
Mislim, da smo prišli na nivo plemenske 
skupnosti, in to slabe plemenske skupnosti. Če 
bi že morali kaj narediti, bi morali narediti tisto, 
česar nismo naredili leta 1992 – ustanoviti 
pokrajine. Pet slovenskih pokrajin bi moralo biti. 
Štiri zgodovinske: Koroška, Primorska, Štajerska 
in Kranjska ter Pomurska. Na ta način bi se 
izognili tudi tistemu strahu, ki ne ve, kaj je 
zgodovina, in jamra in se boji, kaj bodo Madžari 
rekli v zvezi s ponovnim odpiranjem Trianona. 
Ampak ne, tega mi ne bomo delali. Tega mi ne 
bomo delali. Mi se bomo ukvarjali z vsemi 
mogočimi kozlarijami in s hudim nasiljem policije 
nad migranti. Aja?! Poglejte si malo, kaj delajo 
migranti po Evropi. Namesto da bi letno poročilo 
Varuha človekovih pravic pisalo, koliko 
slovenskih ljudi ste zavarovali pred nasiljem 
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migrantov, tega ne piše. Tukaj notri nič ne piše, 
koliko je bilo uničenih vikendov, koliko je bilo 
uničenih hiš, kamor so se naselili migranti, 
kakšne svinjarije so tam delali, kaj so počeli. Nič 
od tega ne piše. Tega izgleda, da ni v Sloveniji. 
So samo grdi Slovenci in pa grozni slovenski 
policisti. Žalostno je to vse skupaj.  
 Varuhinja se je ukvarjala z 
nenapovedanimi obiski policijskih postaj. Ja, a je 
to prioriteta Varuha človekovih pravic? Pa 
sigurno ni tja hodila zaradi slovenskih 
zapornikov ali pa tistih, ki so jih pridržali. Ne, 
sigurno ne. Hodila je zaradi dveh segmentov. En 
segment so Cigani, drug segment so migranti. 
Zakaj? Ne zato, da bi ugotovila dejansko stanje, 
ampak da bi pomagala tem ubožčkom. Ne vem, 
kaj bi rekel.  
 Mi tega poročila ne bomo podprli. 
Zagotovo ne! Kajti to je sicer lepo oblikovana 
knjiga, zanimiv dizajnerski pristop, ampak 
vsebina je pa žalostna. Žalostna vsebina. Jaz bi 
pričakoval, da bi pisalo o tem, kje se je 
pomagalo našim ljudem. Tega razen 
deklarativnih zadev tukaj notri nimamo kaj dosti. 
Seveda je pa na široko napisano o 
mednarodnem sodelovanju, za katerega pa se 
jaz vprašam – kakšno mednarodno 
sodelovanje? Dajmo skrbeti za sebe. Poglejmo 
vzore v tistih državah, kjer se skrbi za lastne 
ljudi. Poglejmo, kako se skrbi za lastne 
državljane na Madžarskem. In seveda vsi 
pljuvajo po Madžarski, da ni človekovih pravic, 
ampak Madžari skrbijo za svoje državljane. Pri 
nas mi za svoje državljane ne skrbimo. Imamo 
kakšne dušebrižnike, ki bi bilo fino, če bi kdaj 
svojo nežno ritko peljali kam po Sloveniji pa 
videli, kako se tam dogaja, ampak to se verjetno 
ne bo zgodilo. Tisti bodo hvalili vse tiste, ki 
delajo Sloveniji kot državi škodo in slovenskemu 
nacionalnemu telesu v bistvu odžirajo nadaljnji 
razvoj.  
 Še enkrat, mi tega ne bomo podprli, ker 
v bistvu se nam to niti ne zdi niti vredno niti 
karkoli drugega. Mislim, da ta knjiga bo v 
glavnem najboljša, če ima kdo zlomljeno nogo 
na omari, da bo to knjigo postavil spodaj.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod Jelinčič. 
 Bi vas pa opozorila, da v kolikor boste 
razpravljali, ko bo odprta razprava, da se 
poslužujete malce bolj spoštljive retorike. 
Nadaljujemo.  
 Gospod Felice Žiža bo predstavil 
stališče Poslanske skupine italijanske in 
madžarske narodne skupnosti. 
 
FELICE ŽIŽA (PS IMNS): Spoštovana gospa 

predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani 
kolegice in kolegi, spoštovani varuh človekovih 
pravic gospod Peter Svetina! Egregia vice 
presidente della Camera di Stato, grazie, egregi 
deputati, egregio tutore civico signore Peter 
Svetina! Tisztel Hölgyeim és Uraim!  

 V Poslanski skupini italijanske in 
madžarske narodne skupnosti se zavedamo 
velikega pomena in vloge Varuha človekovih 
pravic z mehanizmom, ki ga uporablja, torej 
mehanizem nadzora nad uresničevanjem 
ustavnopravnega položaja in posebnih 
pridobljenih pravic narodnih skupnosti italijanske 
in madžarske narodne skupnosti v praksi. Že 
prejšnji varuhinji človekovih pravic Vlasti 
Nussdorfer je uspelo v njenem mandatu streti 
kar nekaj trdih orehov. Vpeljala je na področju 
narodnih skupnosti sistemsko delovanje in 
proaktivno delovanje, za kar se ji iz naše 
poslanske skupine iskreno zahvaljujem.  Če 
gremo na poročilo za leto 2018, bi hoteli 
izpostaviti samo dva primera. Prvi se nanaša na 
podjetje, ki je pridobilo koncesijo gospodarske 
javne službe in je deloval na področju, kjer živi 
madžarska narodna skupnost. Žal je to podjetje 
skoraj izključno poslovalo v slovenskem jeziku. 
Drugi primer se nanaša na pravosodje. Sicer je 
razkorak med ustavnopravnim položajem in 
pravicami narodnih skupnosti ter uresničevanje v 
praksi. Tudi na področju pravosodja se je 
nekoliko zmanjšalo v zadnjih letih, a ostaja še 
relativno široko. Zgodilo se je zaradi same 
racionalizacije dela, ko so vnesli hitre izvršbe na 
spletu, pošiljali so tudi ovojnice, vabila in 
obrazce na dom vse samo v slovenskem jeziku 
s kar pomembnim nespoštovanjem določb, ki 
urejajo uporabo italijanskega in madžarskega 
jezika na narodno mešanih območjih. Tukaj 
pričakujemo resen pristop s strani Ministrstva za 
pravosodje in ostalih pristojnih sodnih organov, 
da bomo čim prej razrešili, aktivno in pozitivno 
razrešili omenjene težave, in ne samo omenjene 
težave, ker obstajajo tudi druge problematike na 
nivoju varstva pravic avtohtonih narodnih 
skupnosti. 
 Želel bi vas opozoriti na to, kar se 
dogaja že več let, da so državni organi na 
narodno mešanih območjih v zadnjih letih selili 
kar nekaj državnih organov, njihove enote 
seveda, z območij, kjer živita narodni skupnosti. 
Organizacijske enote, ki ostajajo na narodno 
mešanem območju, pa vedno manj poslujejo v 
jeziku narodnih skupnosti. Tako da težave so, 
ostajajo, treba se je naprej truditi in delati. Zaradi 
tega si želimo, da bomo še naprej aktivno 
sodelovali z varuhom človekovih pravic, da bo 
na sistemski ravni in proaktivno tudi gospod 
Svetina nadaljeval delo na področju varstva 
pravic avtohtonih narodnih skupnosti. Za delo, ki 
ga je opravil do sedaj, se mu iskreno 
zahvaljujemo.  
 Poslanska skupina italijanske in 
madžarske narodne skupnosti bo poročilo 
varuha človekovih pravic za leto 2018 podprla. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja bo stališče Poslanske 
skupine SDS predstavila gospa Eva Irgl. 
 Izvolite. 
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EVA IRGL (PS SDS): Še enkrat hvala za 

besedo, spoštovane poslanke, poslanci! 
Spoštovani varuh človekovih pravic gospod 
Peter Svetina! 
 Pred seboj imamo torej že 
štiriindvajseto redno Letno poročilo Varuha 
človekovih pravic za leto 2018, ki dovolj 
natančno povzema probleme državljanov in 
posameznih skupin, katerim so bile kršene 
človekove pravice. Ker že vrsto let kot poslanka 
Državnega zbora pa tudi kot predsednica 
Komisije za peticije ter za človekove pravice in 
enake možnosti verjetno bolj od blizu spremljam 
področje človekovih pravic in v okviru tega tudi 
delovanje varuhov, lahko rečem, da smo do 
sedaj imeli varuhe, ki so si za rdečo nit svojega 
delovanja izbrali različna področja obravnave. 
Nekateri so več svojega truda vložili recimo v 
romska vprašanja, v izbrisane, drugi so 
poudarek dajali otrokovim pravicam, zlasti 
krepitvi zagovorništva, nekateri starejšim – 
prenizke pokojnine, nasilje nad starejšimi, 
nujnost sprejetja zakona o dolgotrajni oskrbi. 
Vsem skupaj do zdajšnjega varuha pa je bilo 
enotno, da se praktično nihče od njih ni 
posluževal 9. člena Zakona o varuhu človekovih 
pravic, in sicer da lahko samoiniciativno reagira. 
To pomeni, da lahko varuh človekovih pravic 
začne postopek na lastno pobudo, ko zazna 
kršenje človekovih pravic. Verjamem, da z novim 
varuhom nastopajo tudi novi časi. Prav tako 
mora biti Varuh človekovih pravic dejansko glas 
nemočnih, torej tistih, ki se jih sicer mogoče v 
kakšnih institucijah ne sliši. Mora biti glas 
prezrtih, najšibkejših. Tistih, ki ne zmorejo sami 
v borbi z institucijami za popravo krivic, tistih, ki 
potrebujejo našo pomoč. Torej glas tistih, ki mu 
zaupajo, da bo v svojih ravnanjih pravičen in 
nikakor ne kakorkoli pristranski. Danes je bilo 
večkrat tukaj rečeno, da ima varuh človekovih 
pravic zagotovo posebno avtoriteto, posebno 
moč; in seveda mora biti zaradi tega zelo pazljiv 
pri svojih odločitvah. Dal pa je tudi zavezo vsem 
nam, torej državljankam in državljanom, ko je 
prisegel pred Državnim zborom, da bo dosledno 
opozarjal na kršitve človekovih pravic, kar je še 
posebej pomembno za države, ki imamo mlado 
demokracijo in predhodno izkušnjo s sistemom, 
v katerem so bile grobo kršene človekove 
pravice in temeljne svoboščine. V Republiki 
Sloveniji imamo jasen pravni okvir varovanja 
človekovih pravic: Ustava Republike Slovenije, 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki presoja, 
ali so bile kršene človekove pravice ali ne, Varuh 
človekovih pravic, ki svoje delo opravlja v okviru 
pristojnosti, ki jih ima, in tudi parlamentarni 
nadzor varovanja človekovih pravic, ki ga 
opravljamo na komisiji za človekove pravice. 
Vendar pa imamo prevečkrat problem v 
izvajanju, torej v praksi, na kar opozarja tudi 
zadnje Varuhovo poročilo, kjer je ost kritike 
usmerjenja zlasti v izvršilno vejo oblasti, ki po 
mnenju Varuha ne stori dovolj za odpravo 
kršitev in uresničitev priporočil ter ne spoštuje 
dogovorjenih rokov; že uvodoma je varuh to 

pojasnil, kar je nazadnje najbolj vidno v primeru 
odprave krivic slepim in slabovidnim, o čemer 
bom več rekla v nadaljevanju.  
 Varuh človekovih pravic je v letu 2018 
obravnaval, če govorimo samo o pobudah, več 
kot 3 tisoč pobud. Večina je zaključenih, nekaj 
jih ostaja še v reševanju. Tako kot ob obravnavi 
lanskega poročila moram tudi letos opozoriti, da 
je še vedno precej velik odstotek takšnih vlog, 
kjer se skozi proces postopka dejansko dokaže, 
da so bile kršene človekove pravice. Na 
nekatere kršitve iz leto v leto opozarjamo tudi na 
Komisiji za peticije, človekove pravice in enake 
možnosti; pa moram reči, da se popolnoma nič 
ne spremeni. Tudi dejstvo, da se nekatera 
priporočila Varuha vedno znova ponavljajo, ker 
jih Vlada ne jemlje dovolj resno in odgovorno, je 
nedopustno. Tako imamo kljub opozorilom 
Varuha še vedno nekatere objekte javnih 
ustanov, ki niso prilagojeni invalidom. Tudi 
zakonodaja, ki bi celostno uredila pravice 
študentov invalidov, še vedno ni sprejeta. Na 
Komisijo za peticije, človekove pravice in enake 
možnosti dobimo veliko vlog, ki se nanašajo na 
področje socialnih zadev, kamor sodijo tudi 
vloge z invalidsko problematiko. Zlasti nas 
opozarjajo na to, da se življenjska raven 
invalidov znižuje, da pogosto živijo pod pragom 
revščine in da si želijo ureditve zakonodaje tako, 
da se bo njihov položaj izboljšal, ne pa slabšal, 
kot opozarjajo v svojih vlogah. Varuh človekovih 
pravic ponovno opozarja, da še vedno ni 
sprejeta ustrezna zdravstvena reforma, o tem 
ves čas govorimo tudi v tem državnem zboru, da 
se rešitve, ki bi reševale zdravstveni sistem, 
prelagajo iz leta v leto. Tukaj pa je moja ocena, 
da vse, kar počne ta vlada na tem področju, je 
menjava zdravstvenih ministrov kot po tekočem 
traku. Najprej se ti ministri seznanijo s stanjem v 
zdravstvenem sistemu, ko pa je treba začeti 
reševati in izboljševati zdravstveni sistem, pa se 
nov minister začne seznanjati s stanjem v 
zdravstvenem sistemu. Tako imamo začaran 
krog, ki ničesar ne rešuje, ampak samo 
podaljšuje agonijo, v kateri pa največje 
posledice trpijo prav državljani Republike 
Slovenije.  
 Varuh človekovih pravic v poročilu 
zapiše, da se je število pobud s področja 
zdravstvenega varstva v letu 2018 v primerjavi s 
prejšnjimi leti izjemno povečalo. To opažamo 
tudi na komisiji, ki jo vodim, saj v zadnjem času 
dobimo precej vlog zlasti zaradi predolgih 
čakalnih dob. Zaradi tega smo tudi že sklicali 
seje komisije za peticije, kjer smo podrobneje 
analizirali položaj, v katerem so se znašli vsi tisti, 
ki nehumano dolgo čakajo na pregled pri 
specialistu. Danes v tej državi, tudi zaradi tega, 
ker se menjavajo ministri kot po tekočem traku, 
namesto da bi delali svoje delo, približno 250 
tisoč ljudi še vedno čaka, da se jim pomaga. 
Čeprav vplačujejo v zdravstveno blagajno, 
zaradi česar upam, da je jasno, da so si s tem 
plačali hitro medicinsko obravnavo in pomoč ter 
jim je le-te nihče ni podaril. In tem ljudem so 
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kršene človekove pravice do zdravstvenega 
varstva. Tudi Varuh človekovih pravic opozarja 
na tako imenovano nesprejemanje odgovornosti 
za napake v zdravstvu. Tukaj govorim predvsem 
o dogajanju na srčni kirurgiji. Varuh človekovih 
pravic tudi opozarja, da je še vedno premajhna 
obveščenost pacientov o njihovih pravicah, ki jih 
lahko uveljavljajo, in o možnih postopkih, ki so 
jim na voljo. Delež utemeljenih pobud na tem 
področju je majhen, kar dokazuje, da 
posamezniki ne izkoristijo vseh možnih poti 
uveljavljanja svojih pravic, preden se pritožijo 
Varuhu človekovih pravic ali pa vložijo vlogo na 
Komisijo za peticije, človekov pravice in enake 
možnosti.  
 Varuh na področju zdravstva tudi 
opozarja na dolgotrajnost postopkov v zvezi z 
uveljavljanjem pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja, na kar že dlje časa opozarja Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Opozoriti 
moram tudi na izrazito velik problem 
pomanjkanja družinskih zdravnikov. Večkrat sem 
na to opozarjala preko poslanskih vprašanj pa 
tudi v razpravah. Sami zdravniki opozarjajo, da 
so zaradi tega preobremenjeni, s tem pa je na 
nek način ovirana njihova najvišja možna 
kvaliteta dela. Vloge s področja zdravstvenega 
varstva so se povečale tudi zaradi množičnega 
odziva na predlagane spremembe Zakona o 
nalezljivih boleznih, kar jasno zapiše tudi Varuh 
v letnem poročilu za leto 2018. Naj tukaj 
opozorim, da sem tudi takrat zaradi te 
zakonodaje sklicala sejo komisije, saj se mi je 
zdelo prav, da možnost pojasniti svoja stališča 
do sprememb zakona dobijo vsi, ki jih zakon 
zadeva; in ker matično delovno telo ni opravilo 
širše razprave, saj je bil zakon vložen po 
skrajšanem postopku. Tudi sicer moram reči, da 
na komisiji ves čas dajemo priložnost, da so 
slišani tudi tisti posamezniki, ki sicer nimajo 
možnosti povedati svojih stališč ali pa pojasniti 
težav, s katerimi se soočajo. V parlamentu smo 
edino parlamentarno telo, ki ves čas komunicira 
z državljani, katerim skušamo pomagati, seveda 
pa v okviru naših pristojnosti. Tukaj naj 
opozorim, da imajo večkrat ljudje tudi napačne 
predstave, tudi pri Varuhu to opažajo, in mislijo 
na primer, da imamo takšno moč in pristojnost, 
da bomo recimo posegali v odločitve sodišč. 
Seveda jim pojasnimo, da je to neodvisna veja 
oblasti in da na njihove odločitve ne moremo 
vplivati; lahko pa povprašamo, zakaj se recimo 
kakšni postopki tako dolgo in predolgo vlečejo.  
 Varuh človekovih pravic opozarja prav 
na to, da se postopki pred sodišči predolgo 
vlečejo. Na to nas opozarja tudi Evropsko 
sodišče za človekove pravice, ki pravi, da je 
pravica do sojenja v razumnem roku ena od 
ključnih človekovih pravic. In če je ta kršena, 
potem je ne samo v pravnem smislu, ampak tudi 
že po čisto normalni človeški logiki jasno, da so 
posledično kršene tudi mnoge druge človekove 
pravice. Ljudje, ki iščejo pravico na sodiščih, pa 
zaradi tega izgubljajo zaupanje v pravosodni 
sistem, obenem pa lahko leta in leta doživljajo 

pravo agonijo. Varuh v poročilu tudi ponovno 
opozarja, da ni storjenega dovolj za 
zagotavljanje varnega in zdravega življenjskega 
okolja, da je nujno treba urediti področje 
onesnaženosti tal, da mora Ministrstva za okolje 
in prostor pripraviti predpise, s katerimi se bo 
uredilo področje izpustov smradu v okolje; 
obenem pa je treba zagotoviti takšne pogoje, 
kjer bodo inšpekcijski postopki bolj učinkoviti. Na 
to se opozarja iz leta v leto, ne glede na to, 
kateri varuh človekovih pravic ima takrat 
mandat. Varuh v poročilu tudi ponovno opozarja 
– ponovno, to je bistvo –, da še vedno ni v 
zadostni meri zagotovljeno ustrezno število 
kadrov v zavodih za prestajanje kazni zapora. 
Tudi sama se kot predsednica komisije srečujem 
z različnimi vprašanji, povezanimi na zaporsko 
problematiko. V zadnjem času je na komisijo 
prispelo kar nekaj vlog, povezanih z ženskim 
zaporom na Igu.  
 Varuh človekovih pravic tudi ves čas 
opozarja, da bi se morale izboljšati kadrovske in 
prostorske razmere pri nameščanju ranljivih 
zaprtih oseb, vključno z osebami z duševno 
motnjo. Opozarja tudi, da še vedno niso 
uresničena priporočila, ki jih je Državni zbor izdal 
ob obravnavi Varuhovega posebnega poročila o 
kršitvah človekovih pravic oseb z duševno 
motnjo pri njihovih neprostovoljnih nastanitvah in 
obravnavi v varovanih oddelkih 
socialnovarstvenih zavodov, čeprav se nekatere 
stvari tukaj vendarle izboljšujejo. Varuh 
človekovih pravic tudi ponovno opozarja, da na 
ministrstvu še vedno ni vedno zagotovljeno 
odločanje na drugi stopnji o predpisanih rokih, 
stranke pa zato začasno izgubijo pravice zaradi 
dolgotrajnega odločanja. Da še vedno ni 
pripravljena celovita strategija varstva starejših 
pred nasiljem, da ne govorimo o zakonu o 
dolgotrajni oskrbi. Tudi Varuh človekovih pravic 
opozarja, da še vedno ni pripravljena pravna 
podlaga, ki bo zagotovila povračilo škode, ki je 
nastala kot posledica napačnega stališča glede 
možnosti sočasnega uveljavljanja dodatka za 
nego otroka ter dodatka za pomoč in postrežbo. 
Naj tukaj pojasnim, da je v petek, 14. junija, 
potekel štirimesečni rok, ko smo bili s soglasno 
sprejetim sklepom Komisije za peticije, 
človekove pravice in enake možnosti 
dogovorjeni, da bo Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti z ureditvijo 
ustrezne zakonodaje popravilo krivice slepim in 
slabovidnim zaradi napačnega tolmačenja 
zakona. Prvič sem se s starši slepih in 
slabovidnih otrok srečala 20. decembra 2018, ko 
so protestirali pred Državnim zborom. Takrat jih 
ni nihče slišal, jaz pa sem se odločila, da jih 
sprejmem in se z njimi pogovorim.  
 Starši so na pogovoru predstavili 
položaj, v katerem so se znašli zaradi napake 
centrov za socialno delo in ministrstva. Da je bila 
storjena napaka, je leta 2012 odločilo tudi 
sodišče. 14. februarja 2019 pa je bila sklicana 
nujna seje komisije za človekove pravice, na 
kateri pa sta bila soglasno sprejeta naslednja 
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sklepa, da Državno odvetništvo nemudoma 
prekine vse postopke izvršb zoper starše v 
omenjeni zadevi in da Vlada Republike Slovenije 
takoj oziroma najkasneje v štirih mesecih z 
ustrezno zakonodajo popravi povzročene 
krivice. Ministrica in državna sekretarka sta 
takrat na seji povedali, da bo zakonodaja 
sprejeta v roku, kot je bil dogovorjen; danes pa 
lahko vidimo, da temu ni tako. Kljub temu 
resnično upam, spoštovana državna sekretarka, 
ker ministrice danes ni z nami, da bo ustrezna 
zakonska podlaga za popravo omenjenih krivic 
čim prej pripravljena in da se bodo v 
nadaljevanju popravile krivice tudi drugim ljudem 
s podobnimi težavami. Tukaj moram izpostaviti, 
da se podobne krivice dogajajo tudi otrokom s 
posebnimi potrebami, ki imajo zaostanek v 
telesnem in duševnem razvoju. Prav je, da je 
naša komisija opozorila na krivico in da so se s 
tem odprla tudi druga vprašanja, ki pa jih mora 
Ministrstvo za delo čim prej rešiti. Varuh 
človekovih pravic opozarja tudi na problematiko 
starejših, zlasti na prenizke pokojnine, ki ne 
zagotavljajo dostojnega življenja. Tudi na 
komisiji večkrat opozarjamo na nesprejemljivost 
nizkih pokojnin in na nujnost sprememb na 
področju pokojninskega sistema. V Slovenski 
demokratski stranki smo že večkrat predlagali 
rešitve v zvezi s pokojninskim sistemom, dvig 
minimalne pokojnine za starostne in invalidske 
upokojence. Vsakič ste predlog zavrnili in vedno 
z argumentom, da gre za nesistemsko rešitev.  
 Predlagali smo dvig odmernega 
odstotka in tudi to je bilo za vas nesistemska 
rešitev, zato ste predlog zavrnili. Predlagali smo, 
da se v pokojninsko dobo upošteva tudi 
dokupljena doba. Zavrnili ste to z istim 
argumentom, da gre za nesistemsko rešitev. 
Predlagali smo, da se odpravi diskriminacija 
kmečkih zavarovancev – zavrnitev, nesistemska 
rešitev. Predlagali smo višji letni dodatek za 
upokojence, tudi to je bila za vas nesistemska 
rešitev, zato ste to zavrnili. In ker je vaš 
argument, zakaj še tako dober predlog za 
državljane zavrnete z razlogom nesistemskosti, 
sem se resno začela spraševati, kaj pravzaprav 
za vas pomeni sistemska rešitev, o kateri zelo 
veliko govorite. Kaj za vas pomeni sistemska 
rešitev? In prišla sem do ugotovitve, da je 
sistemska rešitev za vas reševanje sistema, ne 
pa izboljšanje položaja državljanov. Veliko je 
kršitev človekovih pravic, na katere opozarja 
Varuh v letnem poročilu. Vseh ne moremo v 
stališču izpostaviti, bi pa želela omeniti vedno 
bolj pereč problem izgorelosti na delovnem 
mestu in tudi problem mobinga v delovnem 
okolju, kar nekaj peticij dobimo na to temo, ki pa 
ga ljudje, čeprav gre za kaznivo dejanje, 
velikokrat ne želijo prijaviti, ker se bojijo 
posledic, predvsem izgube službe. Stisk 
posameznikov je torej veliko. Naloga vseh nas 
pa je, zlasti pa tistih, ki delujemo na področju 
človekovih pravic, da jih vidimo, slišimo in 
prepoznamo ter da jih na koncu začnemo tudi 
reševati. V razpravi bomo skupaj s poslanskimi 

kolegi še opozorili na druge kršitve človekovih 
pravic, ki so izpostavljene v varuhovem poročilu. 
Vsekakor pa bomo podprli poročilo Varuha za 
leto 2018 in tudi vsa priporočila. Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

podpredsednica. Spoštovani varuh, predstavniki 
Vlade, kolegice in kolegi! 
 Vsakoletno poročilo Varuha človekovih 
pravic nas venomer opomni, da imamo kljub 
napredku, ki ga dosega naša družba, na 
posameznih področjih še vedno anomalije, ki 
načenjajo osnovne človekove pravice in 
svoboščine. Ob prebiranju poročila za leto 2018 
lahko opazimo, da so številne nepravilnosti in 
kršitve človekovih pravic enake oziroma 
istovrstne že vrsto let. Z letom 2018 je Varuh k 
obstoječim priporočilom dodal še novih 88 
priporočil. Priporočila se nanašajo na različna 
področja: enakost pred zakonom, socialna 
varnost, delovnopravne zadeve, pravice otrok 
ter invalidov in tako dalje. Čeprav se pristojni 
državni organi, med njimi tudi Vlada in Državni 
zbor, trudijo uresničiti večino teh priporočil, pa so 
nekatera od njih še vedno zgolj črka na papirju. 
Predstavniki zakonodajnega telesa si moramo 
vztrajno prizadevati za odpravo kršitev 
človekovih pravic, če je to posledica 
pomanjkljivega zakonodajnega urejanja. Vendar 
pa ni venomer težava v pomanjkljivem ali 
slabem normativnem urejanju posameznih 
družbenih področij; pogosto je težava v tem, da 
je zakon napisan dobro, izvajanje pa je slabo. 
Kot primer lahko vzamemo predolgo odločanje o 
nekaterih socialnih transferih, kjer zakon, ki ureja 
upravni postopek, zelo jasno govori, v kolikšnem 
roku bi moralo biti odločeno o posamezni vlogi, 
pa se ti roki velikokrat nerazumno podaljšujejo. 
Spomnimo se primerov, ko so študentje čakali 
na odgovore na pritožbo na odločbo za 
štipendijo tudi več kot leto dni. Štipendija, ki 
marsikomu omogoča zadostna materialna 
sredstva za študij, nekaterim pa celo preživetje, 
ne pride ravno prav, če jo dobimo več kot leto 
dni prepozno. V teh primerih ne gre za 
neustrezen zakon, ampak za slabo organizacijo 
dela oziroma podhranjenost kadrov, ki rešujejo 
tovrstne vloge. Vendar podhranjenost kadrov 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne more 
biti opravičljiv razlog za nespoštovanje 
človekovih pravic. Spoštovanje slednjih vsekakor 
stane, vendar se moramo kot družba odločiti, kaj 
so naše prioritete. In v Poslanski skupini Liste 
Marjana Šarca dajemo spoštovanju človekovih 
pravic visoko prioriteto.  
 Človekove pravice so univerzalne in so 
pridobljene z rojstvom ter pripadajo vsem, ne 
glede na raso, spol, nacionalno ali etnično 
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pripadnost, jezik, vero ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino. Ključno je, da ne ločujemo 
med različnimi kategorijami kršitev človekovih 
pravic, ampak vse naslovimo ustrezno in 
zadostno. Varuh človekovih pravic skrbi za to, 
da državni organi in institucije delujejo v skladju 
s spoštovanjem in varovanjem človekovih pravic 
in svoboščin, zato je njegova priporočila treba 
jemati skrajno resno, pri tem pa preseči 
strankarske delitve in dnevne politične razprtije. 
Vsaka koalicijska pogodba bi morala vsebovati 
ključne premike na področjih, kjer Varuh 
ugotavlja kršitve človekovih pravic. Državljanom 
in državljankam smo odgovorni za dosledno 
preučitev navedb Varuha in vztrajno 
prizadevanje, da se podana priporočila tudi 
uresničijo. Zelo zahteven izziv, ki ga je treba 
nasloviti, je pa vsekakor spoštovanje in izvajanje 
ustavnih odločb, na kar opozarja tudi Varuh 
človekovih pravic. Gre za zahtevo po 
spoštovanju načela delitve oblasti in načela 
pravne države. Državni zbor mora vložiti vse 
napore, da implementira zahteve Ustavnega 
sodišča, tudi če se z njim ne strinjam. Ni dovolj 
zgolj zatrjevanje, da bomo posamezno odločitev 
Ustavnega sodišča sprejeli in spoštovali; 
potreben je zakonodajni odziv v ustreznem roku. 
Če tega ni, gre dejansko za nespoštovanje 
ustavnih odločb. Na kršitve človekovih pravic se 
je treba odzvati hitro in učinkovito, vendar pa je 
treba poudariti, da se tudi na tem področju 
dogajajo ključni premiki. Poslanske skupine si 
prizadevajo sprejeti ustrezne spremembe na 
področju financiranja šol, volilne zakonodaje in 
tako dalje.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca podpiramo predlog priporočila k poročilu 
Varuha človekovih pravic ter predlog priporočila 
Vlade Republike Slovenije na Poročilu o 
izvajanju nalog državnega preventivnega 
mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji 
OZN proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanju za leto 2018. Za konec pa poleg vsega 
izrečenega ponovno izpostavljamo pomislek, da 
bi bilo v prihodnosti smiselno razmisliti o 
razširitvi pristojnosti, ki jih ima slovenski varuh, 
ali pa celo o uvedbi več posebnih varuhov za 
posamezna področja, kot to omogoča drugi 
odstavek 159. člena Ustave Republike 
Slovenije. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Kot zadnja bo stališče Poslanske 
skupine Socialnih demokratov predstavila mag. 
Meira Hot. 
 Izvolite. 
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, 

spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani 
varuh, spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in 
kolegi! 
 Od obravnave zadnjega letnega 
poročila Varuha človekovih pravic v Državnem 

zboru je minilo šele dobrega pol leta, pa vendar 
je bilo to kratko obdobje čas velikih sprememb. 
Varuhinji človekovih pravic gospe Vlasti 
Nussdorfer, ki je pripravila poročilo za leto 2018 
in ga 20. februarja 2019 predala predsedniku 
Državnega zbora, se je iztekel mandat. V čevlje 
prvega zagovornika človekovih pravic v 
Republiki Sloveniji je 24. februarja 2019 stopil 
gospod Peter Svetina, ki je kot kandidat za 
varuha človekovih pravic v Državnem zboru 
prejel najvišjo podporo doslej. V Poslanski 
skupini Socialnih demokratov verjamemo, da 89 
glasov podpore poslank in poslancev novemu 
varuhu človekovih pravic ni bila le podpora 
gospodu Svetini kot odličnemu kandidatu; 
podporo si razlagamo kot zavedanje prav vseh 
političnih opcij o pomenu spoštovanja in varstva 
človekovih pravic kot ustavne kategorije ter 
izjemno pomembne vloge, ki jo ima pri tem 
institut Varuha človekovih pravic. Tudi število 
individualnih pobud, ki jih varuh prejme letno, je 
pokazatelj zaupanja ljudi v poslanstvo Varuha in 
njegovo dejansko neodvisnost od državnih 
institucij. Letna poročila Varuha človekovih 
pravic so na ta način vedno dobrodošel realni 
prerez napredka naše države pri uresničevanju 
človekovih pravic, žal včasih tudi zastojev ali 
kakšnega neljubega koraka nazaj.  
 Ob razpravi na komisiji za človekove 
pravice ter drugih zainteresiranih delovnih 
telesih se za skupno mizo zberemo predstavniki 
vladnih resorjev, poslanke in poslanci ter tudi 
civilna družba. In tudi zato predstavlja varuhovo 
leto poročilo in razprava o njem redko priložnost, 
ko so človekove pravice v praksi obravnavane 
kot nedeljive, medsebojno povezane in 
soodvisne. Kot zaokrožena celota, za 
uresničevanje katere smo v resnici odgovorni vsi 
deležniki v državi, na osebni ravni pa s 
spoštovanjem pravic človeka čisto vsak od nas. 
Obsežnosti poročila, ki se z leti ne zmanjšuje, 
temelječa na naraščajočem številu obravnavanih 
zadev, v letu 2018 kar 248 več kot leto poprej, si 
ne gre razlagati kot inflacijo človekovih pravic, 
ampak kot dokaz praktične uporabnosti 
konceptov, ki so bili mednarodno utemeljeni po 
2. svetovni vojni. Človekove pravice s svojo 
univerzalno in splošno naravo obsegajo vse 
ključne družbene dileme ter hkrati partikularne 
osebne okoliščine posameznic in posameznikov. 
Vse kršitve človekovih pravic in načela dobrega 
upravljanja so pomembne, pri čemer pa je še 
posebej nujno pristopiti k odpravljanju 
sistemskih nepravilnosti, ki na najbolj grob način 
posegajo v pravice širšega kroga ljudi. Socialni 
demokrati smo tudi Štiriindvajseto redno letno 
poročilo Varuha človekovih pravic pozorno 
prebrali. Pri prebiranju poročila smo žal pretežno 
naleteli na znana opozorila, ki jih že več let 
spremljamo v letnih poročila Varuha. Tam 
kontinuiteta državi žal ne more nikakor biti v 
ponos. Dejstvo je, da je še vedno veliko takih 
priporočil, ko ostanejo delno ali v celoti 
nerealizirana skozi obdobje več vlad. In tudi 
aktualna vlada se tako prioritetno ukvarja z 
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nujnimi reformami zdravstva, ki bi zagotovile 
enako in učinkovito zdravstveno varstvo vsem 
ljudem brez nedopustnih čakalnih vrst. Posebej 
problematični so določeni segmenti iz 
zdravstvenega sistema, kakor je področje 
duševnega zdravja. Že dolgo smo si vsi enotni, 
da so starejši ena od najbolj ranljivih skupin 
prebivalstva, ki je izpostavljena tveganju 
revščine in socialne izključenosti. Ob trendu 
starajoče se družbe nujno potrebujemo rešitve 
na področju dolgotrajne oskrbe. Pri tem želim že 
v okviru te točke dnevnega reda poudariti 
zadovoljstvo naše poslanske skupine, da Varuh 
človekovih pravic pri izvajanju nalog državnega 
preventivnega mehanizma po Opcijskem 
protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in 
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju tudi v letu 2018 ni ugotovil 
primerov mučenja ali drugega kaznovanja 
oziroma ravnanja. Se je pa treba zavedati 
nevarnosti, da problemi, kot je prezasedenost 
posebnih socialnovarstvenih zavodov ali 
neuresničevanje priporočil, ki se nanašajo na 
psihiatrične bolnišnice, predstavljajo nevarnost 
za nastanek nečloveškega in poniževalnega 
ravnanja.  
 Varuh je upravičeno kritičen tudi do 
zamude pri pripravi zakonodaje za zaščito 
pravice do pitne vode, ki smo jo sami zapisali v 
Ustavo. Odlašanje z zakonskimi rešitvami 
pomeni nespoštovanje našega pravnega reda 
ter daje vtis, da pitna voda ne teče dlje od 
papirja. Socialni demokrati zelo resno jemljemo 
tudi kritiko v zvezi z neuresničevanjem odločb 
Ustavnega sodišča. Zavedamo se nujnosti 
njihove implementacije, hkrati pa tudi politične 
realnosti, v kateri se predlogi zakonov 
sprejemajo. Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport pod vodstvom dr. Jerneja Pikala 
je držalo besedo in pripravilo pretehtan predlog 
novele Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, ki na eni strani 
odpravlja ugotovljeno neustavnost v obstoječem 
zakonu glede financiranja zasebnih osnovnih 
šol; hkrati pa ščiti mrežo javnih šol, skozi katero 
Republika Slovenija primarno zagotavlja pravico 
do izobraževanja vsem šoloobveznim otrokom. 
Socialni demokrati upamo, da bo tudi v 
nadaljevanju postopka dovolj volje za 
konstruktivno sodelovanje, da potrdimo novelo, 
zadostimo odločbi Ustavnega sodišča in končno 
implementiramo dolgoletno priporočilo Varuha 
človekovih pravic. V nadaljevanju se bomo s 
kolegicami in kolegi zagotovo podrobneje 
dotaknili naštetih pa tudi drugih zadev, zato se 
želim na tem mestu predvsem zahvaliti varuhu 
človekovih pravic za pripravljeno poročilo ter s 
tem za vsakokratno dobro razpravo, za razpravo 
o aktualnem stanju človekovih pravic v Republiki 
Sloveniji.  
 Socialni demokrati bomo seveda 
soglasno podprli predlog priporočila vsem 
institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da 
upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic 
iz letnega poročila Varuha za leto 2018; ter tudi 

predlagano priporočilo vsem pristojnim državnim 
in drugim organom, da sprejmejo prav vse 
potrebne ukrepe za uresničevanje priporočil 
državnega preventivnega mehanizma. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Končali smo s predstavijo stališč 
poslanskih skupin.  
 Sledi razprava o poročilu in o predlogu 
priporočila.  
 Besedo ima Jani Prednik.  
 Izvolite.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovani 

podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani 
varuh, predstavniki Vlade, poslanke in poslanci, 
lep dober dan! 
 Dejstvo je, se to poročilo nanaša na 
leto 2018, kar pomeni, da se vsebinsko nanaša 
še na bivšo varuhinjo. To poročilo je precej 
debelo, kar kaže na to, da imamo v tej državi 
probleme, katere moramo začeti reševati in jih 
tudi seveda dokončno rešiti. Ko sem prebiral to 
poročilo, sem naletel na ogromno težav, me je 
pa presenetila ena zadeva, in sicer to, da v tem 
poročilu nisem zaznal nič oziroma, lažem, skoraj 
nič o redkih boleznih, o katerih sva z varuhom že 
debatirala. Vse, kar je v tem poročilu napisano o 
redkih boleznih je, pozor, 11. 9. 2018 se je v 
Križankah v Ljubljani bivša varuhinja udeležila 
dobrodelnega koncerta, katerega izkupiček je bil 
namenjen obolelemu fantku Viljemu Julijanu in 
drugim otrokom s težkimi redkimi boleznimi. To 
je vse, kar je o redkih boleznih napisano v tem 
poročilu. Ko je bil gospod Fakin še minister, sem 
ga kot ministra spraševal o teh redkih boleznih; 
in mi je seveda nonšalantno odgovoril, da 
potrebujemo več denarja. Moja ocena je, da mi 
nismo neka revna država, smo neka 
srednjeevropska država, ki ima denar. Otroci z 
redkimi boleznimi obstajajo, ni jih veliko, ampak 
dejstvo je, da so. To so otroci, ki trpijo za 
različnimi redkimi boleznimi; in posledično trpijo 
tudi njihovi starši, ne samo psihično, predvsem 
finančno, kajti morajo se finančno zadolževati, 
da rešujejo težave z zdravljenjem teh otrok. Kot 
rečeno, sva z varuhom že začela debato o tem, 
tudi z ministrom Šabedrom. Na vrhu koalicije, ki 
je potekal prejšnji teden, sem izpostavil to 
zadevo in minister Šabeder je z ekipo obljubil, 
da se bo te problematike lotil in začel reševati, 
ima precej drugačen pristop do tega, kot ga je 
imel minister Fakin, kar me seveda veseli. Tukaj 
vidim predstavnika Ministrstva za zdravje, upam, 
da bo ministrstvo držalo besedo in se bo te 
zadeve lotilo. Prej je bilo v predstavitvi stališča 
ene stranke rečeno, da varuh ne hodi po terenu 
oziroma da hodi na teren samo k Romom. Varuh 
hodi na teren že od leta 1995. Trenutni varuh je 
bil 9. 5. tudi na Koroškem, pa za čuda na 
Koroškem Romov nimamo, pa je varuh bil na 
Koroškem, kjer se je seznanil tudi s 
problematiko CUDV Črna, to je Center za 
usposabljanje, delo in varstvo Črna na 
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Koroškem oziroma v enem od varstveno 
delovnih centrov na Muti, kjer je lahko tudi varuh 
videl, kako katastrofalni pogoji so v tej ustanovi. 
Tudi inšpekcijska služba Ministrstva za delo je 
naložila centru, da obnovi prostore, predvsem to 
centralno zgradbo v Črni na Koroškem. Jaz tukaj 
prosim, vidim državno sekretarko, da se centru 
zagotovijo finančna sredstva v proračunu 2020–
2021 in da se ta centralna stavba tudi z ostalimi 
enotami uredi. Ta institucija se ukvarja z 
osebami z motnjo v duševnem razvoju. Tudi te 
osebe spadajo pod tiste ranljive skupine. Upam, 
da bo ministrstvo pristopilo k reševanju tega, 
vidim, da se je varuh seznanil s problematiko; in 
tukaj prosim za pomoč ministrstvo in tudi varuha, 
da bomo v nekem dialogu in seveda s finančnimi 
sredstvi tudi to problematiko rešili. Jaz se varuhu 
zahvaljujem, ker mislim, da je pristopil zelo 
proaktivno k reševanju težav; verjamem, da 
bomo s takim pristopom rešili marsikatero 
težavo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Naslednji bo dobil besedo Jožef Horvat, 
za njim pa Janja Sluga.  
 Izvoli. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani predstavnice 
in predstavniki Vlade, dragi kolegice in kolegi! 
 Zelo dober uvod v to debelo knjigo, 
očitno je to poročilo vsako leto debelejše, 
obsežnejše. Zelo dobra misel, ki jo povzema 
varuh oziroma prejšnja varuhinja po Gandhiju, ki 
pravi v zadnjem stavku: »Če želiš videti 
spremembo v svetu, moraš biti ta sprememba 
ti.« Razumem, da z besedo »ti« Gandhi tu kaže 
na vse nas devetdeset, mi smo tisti »ti«, ki 
moramo biti sprememba; pa nismo. Prej smo 
zelo korektno s strani kolegice slišali, da ta 
kontinuiteta državi ne more biti v ponos, nekako 
tako je rekla. Ja, res, ta kontinuiteta državi ne 
more biti v ponos. Kdaj bomo mi sprememba? 
Ali bomo kar šli še na 25. poročilo in tako 
naprej? Mi moramo biti sprememba. Ampak 
upam si trditi, da teh sprememb do 25. poročila, 
žal, ne bo ali pa bodo res zelo minimalne. Jaz se 
zahvaljujem varuhu gospodu Petru Svetini in 
njegovi ekipi za predstavitev in želim, ker mi do 
sedaj nismo bili sprememba ali pa nismo bili 
sprememba v zadostni meri, da tudi on izkoristi 
zakonodajno, zakonsko možnost, da podajo 
iniciativo za spremembo. Zanimivo, slučajno ali 
namerno, priporočil je 88, za vsakega od nas, 
dajmo žrebati; in bo vsak nosilec enega od teh 
priporočil, naša kolega iz Poslanske skupine 
italijanske in madžarske narodne skupnosti pa 
bosta vsem nam pomagala. Naredimo to! 
Žrebajmo. In vsak se mora zavezati, da bo v 
roku enega leta ali pač kolikor se da to 
priporočilo rešil. Ker drugače je vse skupaj brez 
zveze, brez zveze. Če postopamo drugače, 
nismo ljudje z integriteto, ker človek z integriteto, 
kar bi vsak poslanec moral biti, je tisti človek, ki 

govori tisto, kar misli, in dela tisto, kar govori. 
Treba je torej preiti od besed k dejanjem.  
 Gospe in gospodje, čez pet dni bomo 
praznovali v naši državi dan državnosti. 25. 
junija 1991 je v tej naši hiši na skupni seji treh 
zborov takratna Skupščina Republike Slovenije 
sprejela med drugim tudi Temeljno ustavno 
listino, ki se v svoji preambuli zelo jasno nasloni 
na voljo ljudstva, izraženo na plebiscitu 23. 
decembra 1990, in je sprejeta ob dejstvu, da 
Socialistična federativna republika Jugoslavija 
ne deluje kot pravno urejena država in se v njej 
hudo kršijo človekove pravice. To je bila naša 
prejšnja država in so se v njej hudo kršile 
človekove pravice. To je bil eden od razlogov, 
da smo se Slovenke in Slovenci osamosvojili. Ali 
smo se tudi osvobodili, je drugo vprašanje, 
morda za kakšno drugo sejo Državnega zbora. 
Pozdravljam ta letna poročila, ki so na nek način 
ogledalo vsem nam devetdesetim, seveda tudi 
vladi. In resnično tudi sam ponavljam za 
kolegico, ta kontinuiteta nedelovanja ne more 
biti tej državi v ponos. Več kot deset odločb 
Ustavnega sodišča ostaja nerealiziranih. Res je, 
eno pa zdaj le poskušamo realizirati po štirih 
letih in pol. Ali je to normalni odzivni čas 
zakonodajne veje oblasti? Najbrž se bomo vsi 
strinjali, da ni. Maja lansko leto je potekel rok, ko 
bi morali glede na spremembo Ustave, ko smo v 
novi 70.a člen zapisali pravico do pitne vode; in 
se samo hecali. Samo hecali smo se. Kakšno 
pravico do pitne vode? Zato, da se takratna 
vlada tukaj slikala, mi pa smo glasovali. V 
Ustavnem zakonu je določen 18-mesečni rok. 
Ustavni zakon je bil objavljen v Uradnem listu 
30. novembra 2016. 18 mesecev, kot rečeno, je 
minilo pred dobrim letom in ni se nič zgodilo, ker 
smo se mi s to pravico samo hecali. Takratnega 
ministra za finance dr. Mramorja sem spraševal: 
»Dr. Mramor, ali imate v proračunu predvidena 
finančna sredstva, ker ta pravica tudi stane?« Bil 
sem zraven, ko smo štartali in lansirali največji 
kohezijski projekt v tistem času, to je 
vodooskrbna Pomurja. Danes, 20. junija 2019, 
nekatera gospodinjstva na Goričkem še nimajo 
pitne vode, morda tudi kje drugje. Seveda 
Ustava ni izvršilni akt, ampak zato smo v Ustavni 
zakon zapisali, da bomo v 18 mesecih adaptirali 
ustrezno zakonodajo v skladu s 70.a členom. Pa 
nismo, ker se mi s to pravico o pitni vodi hvalimo 
na mednarodni sceni, ampak mi se samo 
hecamo. Kakšen je to odnos do državljank in 
državljanov te države?  
 Naprej, centri za socialno delo. Res je, 
v prejšnjem mandatu je prišlo do reorganizacije 
centrov za socialno delo. Mi smo temu 
nasprotovali, ker nismo verjeli, da bi to lahko bila 
dobra rešitev za državljanke in državljane, 
predvsem tiste, ki storitve centrov za socialno 
delo potrebujejo. Zdaj je evidentno, da smo imeli 
prav; veliko časa in veliko volje bo še treba, da 
bodo res ti centri za socialno delo delovali in 
služili ljudem, ker so zaradi ljudi postavljeni. 
Danes imamo tukaj, bom direktno rekel, razsulo. 
Najbolj poznam zadeve na pomurskem območju, 
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gotovo se pa podobne stvari dogajajo še kje 
drugje. Ustava Republike Slovenije je varuh 
človekovih pravic. Največ členov Ustave se 
ukvarja prav s človekovimi pravicami in naša 
ustava je dobra ustava. Seveda pa Slovenija kot 
članica, ki jo je priznala mednarodna skupnost 
leta 1992, smo postali člani Organizacije 
združenih narodov, leta 2004 smo postali po 
volji ljudi člani Evropske unije in tako naprej; in 
smo dejansko tudi tukaj ratificirali mnoge 
konvencije, mednarodne pogodbe s področja 
človekovih pravic. Glede na aktualnost teme, ki 
smo jo včeraj začeli, mi dovolite, da navedem 
tudi nekaj splošnih deklaracij o človekovih 
pravicah, konvencij. Kljub vsemu bom začel z 
Ustavo Republike Slovenije. 41. člen, svoboda 
vesti: »Starši imajo pravico, da v skladu s svojim 
prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko 
in moralno vzgojo.« In 54. člen, pravice in 
dolžnosti staršev: »Starši imajo pravico in 
dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati 
svoje otroke.« Naprej, Splošna deklaracija 
človekovih pravic, 1948, 26. člen, 2. točka: 
»Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu 
razvoju človekove osebnosti in utrjevanju 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin.« 3. točka: »Starši imajo prednostno 
pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih 
otrok.« Konvencija o varstvu človekovih pravic 
ter temeljnih svoboščin Sveta Evrope, 9. člen, 
svoboda mišljenja, vesti in vere: »Vsakdo ima 
pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi.« 
Naprej, Protokol h Konvenciji o varstvu 
človekovih pravica in svoboščin, 2. člen, pravica 
do izobrazbe: »Nikomur ne sme biti odvzeta 
pravica do izobraževanja. Pri izvajanju funkcij, ki 
so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora 
država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo 
svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, 
ki sta v skladu z njihovim lastnim verskim in 
filozofskim prepričanjem.« Pri vseh teh 
navedbah se, normalno, upam, vsak vpraša: A 
res, ali pri nas to deluje? Pri kakšni zadevi 
seveda deluje. Naprej, Mednarodni pakt o 
državljanskih in političnih pravicah OZN, 1966, 
18. člen, 4. točka: »Države pogodbenice tega 
Pakta se zavezujejo spoštovati pravico staršev 
oziroma zakonitih skrbnikov, da svojim otrokom 
zagotovijo tisto versko in moralno vzgojo, ki je v 
skladu z njihovim lastnim prepričanjem.« Naprej, 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah, OZN, 1966, 13. člen, 3. 
točka: »Države pogodbenice tega Pakta 
sprejmejo obveznost, da bodo spoštovale 
pravico staršev oziroma zakonitih skrbnikov, da 
izberejo za svoje otroke tudi take šole, ki jih niso 
ustanovile javne oblasti, če te šole ustrezajo 
takim minimalnim standardom izobraževanja, ki 
jih določi ali predpiše država, in pravico staršev, 
da zagotovijo svojim otrokom versko in moralno 
vzgojo v skladu z njihovim lastnim 
prepričanjem.« Evropska socialna listina, 1. del 
listine, 7. točka: »Otroci in mladostniki imajo 
pravico do posebnega varstva pred fizičnimi in 
moralnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni.« In 

Deklaracija o otrokovih pravicah, 2. načelo: 
»Otrok mora uživati posebno varstvo. Z 
zakonom ali na drug način mu je treba 
omogočiti, da se bo v svobodi in dostojanstvu 
razvijal fizično, psihično, moralno, versko in 
družbeno zdravo in normalno. V zakonih, 
sprejetih za varstvo otroka, naj bo otrokova 
korist poglavitno vodilo.« In 7. načelo: »Otrok 
ima pravico do šolanja, ki naj bo vsaj na stopnji 
osnovne šole brezplačno in obvezno.« Tu bom 
pa le vprašal, ali je res brezplačno. »Deležen naj 
bo vzgoje, ki bo razvijala njegovo splošno 
kulturno raven in ga usposobila, da na osnovi 
enakih možnosti razvija svoje sposobnosti in 
zmožnosti za lastno presojo, čut moralne in 
socialne odgovornosti, da bo lahko postal 
koristen član človeške družbe. Koristi otroka naj 
bodo vodilo tistim, ki so odgovorni za njegovo 
vzgojo in izobraževanje; na prvem mestu pa 
morajo biti za to odgovorni starši. Otroku 
moramo priskrbeti igro in razvedrilo, katerih 
namen je prav tako vzgojen. Družba in javne 
oblasti naj si prizadevajo, da bodo otroci lahko 
kar najbolj uživali te pravice.« In Konvencija o 
otrokovih pravicah, OZN, 1989: » … upoštevajoč 
pomen tradicije in kulturnih vrednot posameznih 
narodov …,« ta pomen tradicije in kulturnih 
vrednot je posebej izpostavljen v preambuli. 13. 
člen pa pravi: »Otrok ima pravico do svobode 
izražanja; ta pravica zajema svobodno iskanje, 
sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in 
idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali 
umetniški obliki ali na katerikoli drug način po 
otrokovi izbiri. Glede uveljavljanja te pravice so 
možne nekatere omejitve, vendar le take, ki jih 
predpisuje zakon in ki so potrebne zaradi 
spoštovanja pravic in ugleda drugih; ali zaradi 
zavarovanja državne varnosti ali javnega reda 
ali javnega zdravja ali morale.« In 14. člen: 
»Države pogodbenice spoštujejo otrokovo 
pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. 
Države pogodbenice spoštujejo pravice in 
dolžnosti staršev oziroma zakonitih skrbnikov, 
da otroka pri uveljavljanju te pravice usmerjajo 
na način, prilagojen njegovim razvojnim 
zmožnostim.« Zelo širok nabor – pa gotovo 
vsega nisem navedel – mednarodnih konvencij, 
deklaracij, ki jih je tudi povzel, ratificiral ali kako 
drugače ponotranjil Državni zbor ali pa že prej 
Skupščina Republike Slovenije.  
 Kar se tiče stanja v slovenskem 
zdravstvenem sistemu, tudi tu se soočamo s 
problemi, ki jih preprosto ne znamo, ali ne 
zmoremo, ali ni dovolj politične volje, mislim pa, 
da ni znanja, da bi jih vendarle rešili v korist 
naših pacientov, bolnikov, državljank in 
državljanov, zelo dragocenih. Na to nas 
opozarja Varuh že nekaj časa, opozarja 
opozicija, opozarja Evropska komisija, ki je tudi 
naša inštitucija, ampak ne zgodi se nič oziroma 
premalo. Zgodi se premalo, niti ne znamo 
prešteti čakajočih v čakalnicah, ali pa se 
zmotimo približno za 20 tisoč. To ni normalen 
sistem. Najbrž tudi vsi poznamo, kaj pomeni 
predolga čakalna doba, kakšna je definicija 
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predolge čakalne dobe. Pacient lahko čaka na 
neko zdravstveno storitev le toliko časa, da se 
mu v tem času stanje bistveno ne poslabša. Ko 
sem prejšnji ministrici govoril – Ministrica, ljudje 
nam v čakalnih vrstah umirajo –; mi je očitala, da 
dramatiziram. Jaz pa vem, da je tako, ker imam 
izkušnje, vem, da je tako. Ampak po drugi strani 
pa imamo pravico do svobodne izbire zdravnika. 
A res? A res, dajte no. Lažje je celo priti do 
zdravnika v Švici ali Berlinu kot pa doma. To 
posebej zaznavamo ljudje, ki smo na periferiji. 
Boste rekli, da ta spet omenja Pomurje. Ja, spet 
ga moram omeniti, ker je nas, paciente v 
Pomurju – pa najbrž tudi na Koroškem pa še kje, 
boste sami, kolegice in kolegi, povedali, kje –, 
hudo prizadel pravilnik, ki ga je sprejelo 
Ministrstvo za zdravje in je začel veljati 1. 
novembra lansko leto. Kakšna pravica do izbire 
zdravnika, ne se hecati. Ne deluje, ker če ste vi 
iz Prekmurja v nekem takem stanju, recimo, da 
ste nepokretni in potrebujete urgentni poseg ali 
karkoli že, pa si želite, da bi šli v Ljubljano; ne bo 
šlo. Na UKC Ljubljana pa ti ne boš šel, ker si iz 
Prekmurja, ti boš šel v Maribor. Če pa se želiš 
zdraviti na Onkološkem oddelku v Ljubljani, to ni 
enkratno zdravljenje, to je več prevozov, potem 
boš pa plačal. Okej. Tisti, ki ima visoke plače, 
lahko plača, okej. Kaj pa tisti, ki ima 220 evrov 
invalidske ali kmečke penzije, ali kakršnekoli? Ali 
lahko tisti plača tedenski prevoz, temu se reče 
nenujni medicinski prevoz? Ne more. In potem v 
lokalnem časopisu berem, da se je onkološka 
pacientka, bolníca odločila, da se ne bo več 
zdravila. Ja, mi smo bogata država, ampak nam 
se to dogaja. Tega se nisem jaz izmislil. 
Vprašajte novinarko, ki je o tem pisala, ali to 
bolníco. Ali veste, kaj pomeni, če se ne bo več 
zdravila na Onkološkem inštitutu v Ljubljani? 
Kolegice in kolegi, ne smemo dovoliti, tudi če se 
samo enemu to zgodi, se mu ne sme zgoditi. 
Moramo sistem prilagoditi, popraviti ga moramo. 
Če je tukaj dovolj politične volje, mi lahko v 
enem dnevu zakon spremenimo, ga popravimo, 
izboljšamo v korist ljudi, v enem dnevu, če je 
dovolj politične volje. Upam, če bom doživel 25. 
poročilo, da bo tam priporočil bistveno manj, da 
bo tam veliko pohval za Vlado, Državni zbor, da 
smo vsaj dobršen odstotek teh 88 priporočil 
sanirali oziroma upoštevali; in res si želim, da bi 
to doživel. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Preden dam besedo naprej, bi dal 
besedo državni sekretarki Martini Vuk, ki je 
zaprosila zanjo.  
 Gospa državna sekretarka, izvolite.  
 
MARTINA VUK: Hvala lepa, spoštovani 

podpredsednik! Spoštovani varuh človekovih 
pravic, poslanke in poslanci, lep pozdrav tudi v 
imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 Nekaj priporočil je takih, ki se nanašajo 
na naše delovno področje, pa sem želela že 
relativno zgodaj v razpravi izkoristiti to možnost, 

da se oglasim, ker žal moram ob 12. uri na sejo 
komisije Državnega sveta, ki obravnava tri naše 
zakone, in me bo potem nadomestil kolega. Naj 
začnem s citatom 5. člena Zakona o osnovni 
šoli. Naslov 5. člena je Pravica do izbire oblik 
izobraževanja in pravi: »Starši imajo pravico 
izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok 
v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na 
domu.« 5. člen Zakona o osnovni šoli. To je 
odgovor na vse navedbe mednarodnih, domačih 
dokumentov. Zakona o osnovni šoli ne 
spreminjamo, tega člena v ničemer ne odpiramo, 
v ničemer ne kratimo pravice staršev, ki jim je 
zagotovljena v naši zakonodaji in s tujimi 
dokumenti, katere smo ratificirali kot Republika 
Slovenija. To dostopnost, to izbiro staršem 
omogočamo v celoti in zagotavljamo. Naj 
povem, da tudi s tega vidika sama sem vodila 
kar nekaj delegacij, ko smo zagovarjali 
mednarodne pakte in dokumente ter njihovo 
uresničevanje pred Organizacijo združenih 
narodov. Tovrstnih priporočil nismo dobili niti 
nismo bili pozavni, da bi kakorkoli kršili pravico 
staršev do izbire.  
 Včeraj je potekala kar dolga razprava, 
vsi se jo verjetno spomnite, zato ne bi tega 
pogrevala, hočem samo povedati, da je Vlada 
sprejela Predlog novele Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, ga 
predložila v obravnavo Državnemu zboru v 
skladu s tem, kar smo obljubili. Včeraj je 
potekala prva razprava, naslednji teden bo 
potekala seja matičnega odbora, na julijski seji – 
če bo danes zakon izglasovan, da je primeren 
za nadaljnjo obravnavo – bosta potekali druga in 
tretja obravnava in s 1. 9. se lahko zakon začne 
uporabljati. Tako implementiramo odločbo 
Ustavnega sodišča, ki je neimplementirana že 
vse od leta 2014; pa se bomo verjetno vsi 
spomnili, da so bili mnogi poskusi za to 
implementacijo, vendarle pa je treba zbrati 
ustrezno večino v Državnem zboru, da bi lahko 
zakon bil sprejet, se uveljavil in da bi lahko 
odločba Ustavnega sodišča bila implementirana. 
Naj povem še eno dobro novico, in sicer da je 
pripravljen pravilnik, ki celoviteje ureja pravice 
študentov s posebnimi potrebami in s posebnim 
statusom, torej na pravice študentov invalidov, 
na katerega se nanašajo priporočila, ne samo ta 
zadnja, ampak tudi iz preteklih let. Ta pravilnik je 
zdaj pripravljen, je v javni razpravi od tega 
tedna, obešen na E-demokracijo, kjer zbiramo 
pripombe in mnenja; in potem bo tudi sprejet in 
objavljen v Uradnem listu in se bo začel 
uporabljati in uresničevati. Menimo, da smo s 
tem naredili kar pomemben korak naprej. Ko se, 
kot ste sami dejali, uredi še prevoz študentov 
invalidov, s čimer se je Ministrstvo za 
infrastrukturo tudi strinjalo, potem bomo to 
področje imeli bistveno bolje urejeno, kot je 
veljalo do sedaj. In še zadnja zadeva, ker vidite, 
da nas je veliko in smo časovno omejeni, ko gre 
za področje vzgojnih zavodov, na katerega se 
tudi nanašajo priporočila, zakon bo še to poletje 
šel v javno razpravo, jeseni ga bomo vložili v 
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parlamentarno proceduro in predvidevamo, da 
bo do konca leta zakon tudi sprejet. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Če želi še kdo od predstavnikov Vlade 
besedo, se lahko kadarkoli prijavi in bo dobil 
besedo.  
 Nadaljujemo razpravo. Besedo ima 
poslanka Janja Sluga, pripravi pa naj se Željko 
Cigler. 
 Izvoli. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa, 

predsedujoči. 
 Zelo široko je danes to polje za 
razpravo, ko zdaj poslušamo kolegice in kolege, 
o čem vse govorijo. Znotraj tem, znotraj vsebin, 
ki jih obravnava Varuh človekovih pravic, je 
možno govoriti o marsičem. Ampak v resnici, če 
gledamo strogo z vidika točke dnevnega reda, bi 
se morali pogovarjati o delu Varuha in o 
zadevah, ki jih je Varuh obravnaval nekoliko bolj 
zgoščeno v okviru pooblastil in pristojnosti, ki jih 
ima varuh. In ne zdi se mi prav, da zdaj 
izkoriščamo to točko za vse tisto, kar je že bilo 
predebatirano pod drugimi točkami, na drugih 
sejah in tako dalje. Danes je bilo že povedano, 
vsako leto je dejansko to poročilo bolj zajetno. 
Ampak kot je kolega prej izpostavil primer, to 
seveda še ne pomeni, da je težav toliko več 
zaradi tega, ker je to poročilo bolj zajetno. V tem 
poročilu najdemo marsikaj. Kot sem že sama 
izpostavila na odboru, je en primer lahko opisan 
tudi na desetih listih, ne straneh. Vsebinsko pa, 
ko se pogovarjamo, so zagotovo bili narejeni 
koraki, je bil dosežen določen napredek na 
določenih področjih. Verjetno pa si vsi želimo, 
da bi se izvršilna in tudi zakonodajna veja 
oblasti, tu se moramo posuti s pepelom, odzivali 
hitreje in bolje. Če grem na neke vsebine, ki sem 
jih sicer že izpostavila na odboru, pa vendar bi 
se pomudila pri njih, ker so to vsebine, ki so mi 
resnično ostale v spominu. Zdi se mi, da je prav, 
da se o njih pogovarjamo, še zlasti v luči 
razprav, ki potekajo o starajoči se družbi, o 
urejanju dolgotrajne oskrbe, o vseh težavah, na 
katere smo pri skrbi za starejše vsakodnevno 
opozorjeni skozi medije in skozi različne zgodbe. 
Že na odboru sem izpostavila takšno zgodbo, ki 
me je zelo zaskrbela. Gre za domove za 
starejše, ko se pogovarjamo o primerih, da se 
zaradi previsokih cen ali pa mogoče tudi zaradi 
kakšnih drugih razlogov svojci odločajo, da 
nameščajo svoje starostnike v domove na 
Hrvaškem. Kakšen je nivo oskrbe v teh domovih 
na Hrvaškem, bi se dalo po mojem mnenju zelo 
veliko pogovarjati. Večkrat se zgodi, da se ti 
starostniki v roku nekaj mesecev vrnejo ali pa se 
vsaj želijo, kot smo slišali v enem primeru, vrniti 
nazaj domov; pa se potem izkaže, kako je bilo 
zanje v tem vmesnem času neustrezno 
poskrbljeno. Ampak govorim o enem 
konkretnem primeru, ko se je tak starostnik želel 
vrniti, pa mu je bilo to preprečeno celo z 
odvzemom osebnim dokumentov. To pa je res 

skrajni primer. Zaskrbelo me je predvsem še po 
tistem, ko je varuh človekovih pravic že na 
odboru ponudil odgovor, da tudi do obravnave 
tega poročila na pristojnem oziroma 
zainteresiranim delovnem telesu ni bilo odziva 
hrvaške ombudsmanke. Tak odnos je res nekaj, 
kar nas mora skrbeti, posebej še zato, ker v take 
primere s svojo zakonodajo ne moremo poseči. 
Razmišljati bolj v smeri resnično urgentne 
potrebe po ureditvi tega področja, kot se sicer že 
17 let pogovarjamo, ampak dejansko je tukaj 
zelo razvidno, kako nam voda teče v grlo in 
nam.  
 Naslednja zadeva, ki je bila tudi danes 
že večkrat omenjena, pa jo je tudi državna 
sekretarka z Ministrstva za šolstvo v tem 
trenutku pojasnila. Jaz sem vesela, da je ta 
pravilnik sprejet, govorim o prevoznih študentov 
invalidov. V zvezi s tem sem v preteklih mesecih 
naslovila pobudo tudi na Ministrstvo za 
infrastrukturo, ki je seveda pristojno ministrstvo 
za spremembo Zakona o prevozih v cestnem 
prometu, ki se mora prilagoditi, zato da bo 
študentom invalidom ta pravica zagotovljena. 
Dobila sem razveseljujoč odgovor, kako je 
ministrstvo iz predloga spremembe tega zakona 
izvzelo vse večje posege ravno z namenom, da 
bo zadeva sprejeta, da bo čim manj deležnikov 
udeleženih pri usklajevanju in da bo postopek 
tekel kar se da hitro; z obljubo v tem dopisu, da 
naj bi imeli ta zakon na mizah nekje v mesecu 
aprilu. Sedaj smo konec junija, žal tega zakona 
še ni. Ne vem, kje se je zataknilo. Tudi varuh v 
tistem trenutku, ko smo se o tem pogovarjali, ni 
imel odgovora na to vprašanje, ampak jaz 
resnično tudi na tem mestu ponovno apeliram. 
Odgovor na svojo pobudo, ki sem ga prejela, je 
bil razveseljujoč in apeliram, da se dejansko tudi 
uresniči čim hitreje tisto, kar je tam notri pisalo, 
ker gre resnično za velik problem.  
 Pogovarjali smo se ob obravnavi 
preteklih poročil pa tudi na splošno večkrat ob 
raznoraznih problematikah, ki jih obravnava 
odbor za delo, o kadrovski inšpekciji, o njeni 
okrepitvi, o njenih pristojnostih. To je eno od 
področjih, kjer je bil dosežen določen napredek; 
v preteklem mandatu se je zaposlilo 5 novih 
inšpektorjev, v tem mandatu že 10. Seveda so 
to, za moje pojme, kot jaz osebno dojemam to 
problematiko, začetni koraki, ki jih je treba 
nadaljevati, ampak vendarle spada to področje 
med tista, kjer lahko rečemo, da se premiki na 
bolje dogajajo. Pomudila bi se za trenutek tudi 
pri Ministrstvu za pravosodje, pri problemu, na 
katerega je lepo opozoril varuh, to je dostopnost 
sodišč za invalide. Zakaj o tem govorim? 
Govorim zato, ker je ravno Ministrstvo za 
pravosodje tisto ministrstvo, ki naj bi bilo varuh 
varovanja človekovih pravic na vseh področjih; 
pa se potem na koncu izkaže, da ravno to 
ministrstvo na svojem področju, v svojem resorju 
osnovnih stvari – torej osnovna stvar, kot je 
dostopnost prostorov, dvoran za gibalno ovirane 
– ne zagotavlja. Na kar 15 sodiščih invalidi 
nimajo dostopa do razpravnih dvoran. Potem so 
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te statistike znotraj malo obrnjene, pa se potem 
pogovarjamo o tem, da lahko na nek način z 
obrazložitvijo pridemo do nekega podatka, da je 
kar 77 % sodišč dostopnih za invalide, pa 
vendar. Po mojem mnenju bi morali ustrezneje 
in hitreje reagirati na zakon, ki ga je država 
sprejela in sama sebi naložila v ukrepanje že 
leta 2010. Res je, da si je dala petnajst let časa 
kot neko prehodno obdobje, pa vendar devet let 
od teh petnajstih je že mimo in napredek na tem 
področju je po mojem mnenju prepočasen, 
premajhen. Verjamem, da se sodišča 
poslužujejo rešitev, da uporabljajo druge 
prostore, prestavljajo razpravne dvorane v 
pritličja in tako naprej, ampak mislim, da ta 
rešitev za invalide ni dostojna.  
 Pa še ena stvar glede samega načina 
delovanja varuha ali pa kateregakoli drugega 
organa. Če se pogovarjamo, kako si jaz 
predstavljam, kako tudi sama delujem, ko se 
name obračajo državljanke in državljani – 
seveda, z največjo možno mero odgovoriti na 
težavo in rešiti težavo, ponuditi roko in prispevati 
k temu, da državljanka ali državljan na koncu 
pride do nekega ustreznega odgovora ali 
rešitve. In v tej luči si predstavljam tudi delovanje 
varuha in vseh drugih institucij v državi. Zato 
sem tudi apelirala na odboru, pa apeliram 
ponovno, da ni sprejemljivo, da se varuhu oglasi 
državljan z neko težavo, varuh ga obravnava, 
zahteva od njega informacije in tako naprej, 
potem pa je pod črto, po nekajtedenski ali 
nekajmesečni obravnavi odgovor, ki ga človek 
prejme: Vključili vas bomo v naše poročilo. Zakaj 
to govorim? Ker ni bil samo en primer ljudi, ki so 
se pri meni oglasili v poslanski pisarni, s takim 
odgovorom varuha; seveda se to nanaša na 
pretekli mandat varuha. Jaz si res močno želim 
in priporočam novi sestavi, da se tega več ne 
greste. Državljani pričakujejo ustrezno reakcijo, 
pričakujejo nek rezultat te reakcije, ki pa ne 
more biti takšen, da bodo sami o sebi brali v 
nekem poročilu. Zato bi ponovno izpostavila tudi 
Zakon o partnerski zvezi, ki je zelo obširen, na 
več straneh vsebovan v tem poročilu za lansko 
leto. Zelo podrobno je predelan sam postopek 
sprejemanja zakona, kaj se je dogajalo, kako se 
je dogajalo, kakšne so bile vsebine, kako so se 
vlagali amandmaji, koliko je bilo glasov za in 
koliko proti. Potem je pa priporočilo na koncu, ki 
pravi, naj se poslanci opogumijo in spremenijo ta 
protiustavni zakon. Varuh ima to pristojnost, 
varuh lahko poda to pobudo. In jaz res apeliram, 
da v prihodnosti tovrstne pobude, ko evidentno 
ugotovi protiustavnost določene zakonodaje, 
takšno pobudo sproži in jo izkoristi.  
 Kar se tiče prisotnosti varuha na 
terenu, to pa moram kljub vsemu izpostaviti, ker 
je bilo eno stališče poslanske skupine zelo 
naperjeno proti temu delu delovanja varuha. Jaz 
se s tem stališčem ne morem strinjati. 
Spremljam, kako varuh potuje po terenu, kje se 
oglaša, kako se oglaša. Večkrat dobivam na 
terenu tudi odzive ljudi, ki se z varuhom na 
terenu srečajo; in to je zagotovo nekaj, kar pri 

institutu varuha zelo dobro deluje, funkcionira. 
Prav je, da se v tem obsegu ali pa še večjem, če 
se bo izkazalo, da je to mogoče, ohrani še 
naprej. Jaz ne bi bila tako zelo negativna. Eden 
od kolegov je dejal, da pričakuje v naslednjem 
poročilu varuha več pohval. Jaz se ne slepim, ne 
pričakujem teh pohval, varuh tudi ni ustanovljen 
zato, da bi hvalil; varuh je ustanovljen zato, da 
kaže s prstom na druge stvari. Ampak dejansko 
premiki so, si pa seveda vsi skupaj želimo, da 
bomo mi in tudi vi na drugi strani pri svojem delu 
mogoče bolj učinkoviti. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Željko Cigler.  
 Pripravi pa naj se mag. Dejan Kaloh.  
 Izvoli.  
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani, 

hvala za besedo. Spoštovani varuh človekovih 
pravic! 
 Ko ste nastopili in se predstavljali 
poslanskim skupinam, smo videli v vas dejansko 
eno možnost, da se ta državni zbor tudi z vašo 
pomočjo postavi v bran uveljavljanja in 
preprečevanja kršitev človekovih pravic in 
svoboščin, še zlasti političnih, ekonomskih in 
socialnih. Pomemben je bil poudarek kolegice, ki 
pravkar odhaja, prej v njeni razpravi, ki je rekla, 
da je pomembna pri zakonu, ko je bil še 
dopolnjen, zlasti točka, ki vas spodbuja, to ste 
rekli, da boste na tem aktivni, da začnete 
postopke na lastno pobudo na področjih, za 
katere ugotovite oziroma vas nanje opozorijo 
državljanke in državljani ali pa tudi predstavniki 
tega državnega zbora, poslanci, da se dogajajo 
hude kršitve človekovih pravic. Sedaj bi rad na 
tem področju, na tej točki, ko je razprava o tem 
poročilu, ki je dobro; in mislim, da moramo tukaj 
stati skupaj, predvsem bi se moral Državni zbor 
zavzemati za to, da se stvari, ki so zapisane 
tukaj notri, opomini, opozorila na kršitve, 
dejansko popravijo, odpravijo; ne da se 
poglabljajo. Skratka, da od besed preidemo v 
konkretni položaj, še zlasti ko gre za človekove 
pravice in svoboščine. Predlagam, prvič, da 
začnete na lastno pobudo postopek glede 
opozoril pri hudem kršenju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin pri umeščanju v prostor – 
tega ni zapisano v poročilu gospe Nusdorferjeve 
za lansko leto –, ko se je izbirala primerna trasa 
na tej avtocesti A1 med Velenjem jug in pri 
Šentrupertu; je sedaj izbrana, to je avtocesta 
Koper–madžarska meja.  
 Moram reči, da smo bili poslanci tega 
državnega zbora iz odbora za infrastrukturo in 
odbora za kmetijstvo na terenskem ogledu ter 
seznanitvi z vsebinskimi in strokovnimi 
zadevami, ki so se dogajale in na katere so nas 
ljudje iz treh občin, to so Braslovče, Šmartno ob 
Paki ter Polzela, opozorili. Samo to bom 
povedal, v eni občini, to je Šmartno ob Paki, se 
bo v naselju Podvrh 3 % prebivalstva preprosto 
podrlo njihova prebivališča. Utemeljevali so, kje 
so bile narejene vsebinske in strokovne napake 
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pri prostorskem dokumentu, to je državni 
prostorski plan, ki se je leta 2007 začel 
pripravljati, 2017 pa je bil sprejet. Gospa 
Nussdorfer je bila o tem obveščena, bila je na 
ogledu tam. Prejšnja varuhinja je dala različne 
obljube tem prizadetim državljankam in 
državljanom. Jaz tega v poročilu za lansko leto 
nisem našel. Se opravičujem, če sem morda 
spregledal, nisem našel. Tudi nobena obljuba, ki 
jo je varuhinja človekovih pravic dala, ni bila 
realizirana. Poslanci, ki smo to pregledali, bomo 
sigurno peljali to zadevo še naprej v Državnem 
zboru, zato da se pri konkretnem primeru nehajo 
kršiti pravice in svoboščine, ki so navedene, če 
to drži. In drugič, tudi da pride čim prej do te 
hitre cestne povezave, ki jo dejansko Slovenija 
rabi; vendar pričakujem, da boste na lastno 
pobudo pregledali, kako je na stvari. Ustavno 
sodišče je sicer svojo odločbo pred kratkim 
izdalo glede postopkovnih zadev, hkrati pa je 
napisalo, da strokovne stvari pa niso predmet 
njihove razsoje, to pa preglejte. Mislim, da tukaj 
imamo v Državnem zboru poslanci še kakšno za 
reči.  
 Drugič, ponovno opozarjam, kar sem 
opozoril tudi na odboru, na kršitev pravice do 
izobraževanja, ki se v Sloveniji dogaja otrokom s 
posebnimi potrebami, zlasti tistim, ki imajo 
odločbo o usmeritvi in jim je zagotovljen 
spremljevalec. Gre za hudo bolne otroke. 
Večinoma so tukaj avtisti, kjer se je na 
ministrstvo že leta opozarjalo, da se njihove 
pravice tukaj kršijo. Ministrstvo se ne premakne 
iz mesta. Občina Celje, tudi Skupnost občin 
Slovenije, več staršev in šol je gospe Nussdorfer 
dve leti nazaj dalo pobudo s strokovnim, 
pravnim mnenjem, da sproži postopek za 
presojo ustavnosti, mislim, da je to 10. člen 
zakona o izobraževanju otrok s posebnimi 
potrebami. Predlagam, da se ta zadeva sproži. 
Tretjič. Rad bi opozoril na problem invalidov v 
Sloveniji, tistih, ki imajo rehabilitacijske odločbe 
in jim z javnimi sredstvi zagotavljamo možnost 
socialnega in ekonomskega vključevanja. Mnogi 
od teh, ki imajo srečo,– veliko jih je, ni jih malo –, 
so zaposleni v zaposlitvenih centrih. To je 
zadeva, ki jo ureja Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. Govorim glede konkretnega 
primera iz Celja, to je zaposlitveni center Griffin 
v Celju; informiran sem pa, da se podobne stvari 
dogajajo tudi drugje po Sloveniji, da se v teh 
oblikah zaposlovanja, ki jih država podpira z 
javnimi sredstvi, dogajajo hude kršitve zakonskih 
pravic, dostojanstva teh ljudi, ki so zaposleni, ter 
njihovih človekovih pravic in svoboščin. 
Predlagam, da na lastno pobudo dejansko 
pregledate, kako je to.  
 Država bi morala biti tukaj proaktivna in 
pomagati, da se čim več teh ljudi, ki se želijo 
socialno, ekonomsko aktivirati, se vključiti, 
dejansko zaposli. Omogočiti jim delovna mesta. 
Teh delovnih mest, kjer bi oni lahko delali, je v 
tej državi dovolj. Dajmo jim možnosti, 
produktivno uporabimo sredstva, ki so za to 
namenjena in jih ima Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve na svojem proračunu. In še 
zadnje bi rad rekel. Predsedujoči, dejansko 
danes govorimo o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah. Mislim, da tisti, ki tukaj 
izrabi ta prostor za to, pa ni važno, ali je moški, 
ženska ali pa je vmesnega spola, tudi če je 
plemeniti, ne more ob razpravi o taki točki 
pozivati na nestrpnost, deliti državljanke in 
državljane Slovenije na naše, vaše, izvajati 
homofobijo ali rasizem. Mislim, da za take 
besede ob tej točki ni prostora in ni namen 
obravnave tega poročila, da nestrpnost in 
sovražni govor širimo še izza govorniškega odra 
v Državnem zboru. Predlagam, da če se to 
dogodi, da se beseda takšnemu človeku 
odvzame oziroma prekine. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Saj to velja za vse točke vseh dnevnih 
redov, ne samo za to točko. Ni nobene razlike, 
nobene izjeme. Upam, da se boste držali tudi 
sami tega. 
 Besedo ima poslanec mag. Dejan 
Kaloh.  
 Za njim pa dobi besedo Soniboj 
Knežak. 
 Izvoli. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo. Lep pozdrav varuhu 
človekovih pravic gospodu Svetini in njegovim 
sodelavcem, vladnim predstavnikom, seveda 
tudi kolegom v razpravni dvorani! 
 Kot so ugotavljali kolegi, res je obsežno 
gradivo prek 400 strani, je pa tudi za opozoriti, 
da je daleč najbolj obsežno poročilo v delu o 
samem delu v pravosodju – 56 strani. To je po 
eni strani razumljivo. Stopnja javnega zaupanja 
v slovensko sodstvo še vedno zelo nizka, je 
povsem na repu članic Evropske unije, kar tudi 
korenini v nekvalitetnih, da ne rečem določenih 
krivičnih sodnih odločbah. Po drugi strani pa je 
sam varuh dejal, da v 2. členu Ustave Republike 
Slovenije piše, da je Slovenija pravna in socialna 
država. To je tudi druga najpogostejša kršitev v 
tem poročilu, druga najpogostejša kršitev se 
nanaša na 2. člen Ustave Republike Slovenije. 
Do te ustavne maksime, da bo Slovenija res 
pravna in socialna država, je seveda še dolga 
pot, glede na to, kaj vse se dogaja na terenu 
med ljudmi. Glede obiskov, jaz sem hvaležen 
gospodu Svetini, da je tudi v začetku junija 
obiskal moj rodni Maribor. Tam je stiska ljudi še 
vedno zelo velika, predvsem v socialnem 
segmentu. Tudi centri za socialno delo svojega 
dela ne opravljajo najbolj optimalno. Meni 
predstavniki raznih humanitarnih društev 
govorijo, da celo nekatere uradne vloge, ki so 
naslovljene na centre za socialno delo, potem 
romajo k humanitarnim društvom, pa gre za 
hude zadeve, tiste najbolj boleče, ko ljudi še 
vedno deložirajo iz stanovanj, pa ne vedno po 
njihovi krivdi. Center za socialno delo je na nek 
način nemočen in pošilja potem te ljudi k 
društvom, znano je društvo UP-ornik, kjer tudi 
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določeni poslanci tako ali drugače participiramo 
pri kakšni pomoči, ko je to od nas pričakovano. 
 Želel pa bi izpostaviti zavržne kršitve 
človekovih pravic, ki se pa dogajajo v samem 
sistemu pravosodja. Najmanj trije primeri so bili, 
ko so se sami predstavniki sodne veje oblasti 
oglasili sami, samoiniciativno, njihova stiska je 
bila očitno zelo huda. Govorim o primeru 
sodnika Radonjića, govorim o primeru 
mariborskega tožilca Pušnika in zdaj ta zelo 
zavržen, nečloveški napad na mariborsko 
sodnico, na katerega se je sicer tudi gospod 
Svetina odzval. Verjetno bo tudi to področje 
moralo še bolj biti v fokusu varuhu, ker očitno 
tudi v samem pravosodju so se v zadnjem letu 
stvari res zelo zaostrile, čeprav vemo, da se 
poročilo nanaša na leto 2018. Tista dva 
segmenta, glede katerih je varuh posebej 
izpostavljal svoja opozorila, se nanašata na 
nadzor dela sodnika in tudi na nadzor tožilcev. 
Sodnikovo delo je seveda lahko predmet 
nadzora, tudi disciplinskega postopka; edino, kar 
jaz pogrešam v tem poročilu, je to, da varuh v 
tem poročilu ne navede enega samega primera, 
kjer je bil uspešno izveden nadzor, kjer je bila 
uspešno izrečena kakšna disciplinska sankcija. 
Jaz sem ministrico za pravosodje v poslanskem 
vprašanju vprašal, koliko je bilo izrečenih 
disciplinskih sankcij v zvezi z 81. členom Zakona 
o sodniški službi, še posebej v točki 14 in točki 
15. Ti dve točki opozarjata na vedenje in 
ravnanje sodnika, v kontekstu njegove sodniške 
neodvisnosti. Točka 15 pa še ekstra opozarja na 
žaljivo obnašanje, izražanje sodnika pri delu in v 
njegovi privatni sferi. Verjeli ali ne, od leta 2002, 
se pravi 17 let, je bilo izrečenih samo 12 
disciplinskih sankcij, pa vemo, kolikor spremljam 
v medijih, da je to promoviranje totalitarnih 
simbolov s strani predstavnikov sodne veje 
oblasti vsem javno na očeh. Izrečenih je bilo 12 
sankcij, šestim je bil zgolj pisni opomin izrečen, 
petih so znižali plačo ali jih premestili, samo 
enemu sodniku v 17 letih je prenehala sodniška 
služba zaradi teh dveh točk. 
 Tukaj je jasno, da v lastni hiši niso te 
disciplinske sankcije dovolj rigorozno 
uveljavljene, čeprav bi po moji oceni seveda 
morale biti. Kar se tiče izvajanja nadzora nad 
opravljanjem državnotožilske službe, tukaj pa je 
varuh postregel z dvema zelo plastičnima 
primeroma, čeprav ocenjujem, da je en primer 
čisto tipične narave. Gre za tipični primer 
ignorance državnih tožilcev. Varuh navaja 
zadevo, ko je bilo obravnavanje kazenske 
ovadbe končano in je to pobudnik izvedel šele 
potem, ko je pisno zaprosil informacije za 
omenjeno predmetno zadevo; pa ga hkrati 
državno tožilstvo ni poučilo o tem, da ima kot 
oškodovanec možnost prevzeti pregon kot 
zasebnik še sam. Dve točki, po ponovnem 
pregledu je ta tožilska odločitev bila 
okarakterizirana, kot da je bila sprejeta brez 
sklepa o zavrženju ovadbe in, kot drugo, brez 
obvestila ovaditelju. Poanta, ki jo pravilno izpelje 
poročilo, je seveda v tem, da če državni tožilec 

ne obvesti oškodovanca o zavrženju ovadbe, ga 
pušča na nek način v negotovosti, ker potem ta 
oseba ne ve, kaj se dogaja. Hkrati se spet 
povečuje nezaupanje v sodno vejo oblasti, tako 
da tukaj ti primeri seveda niso osamljeni, tudi 
meni jih sodržavljani redno iznašajo. In zato smo 
v Slovenski demokratski stranki že večkrat 
opozarjali, da tožilska odločitev v segmentu, da 
zavrže ovadbo ali nadaljuje pregon, nima 
nobenega preverjanja. Nad tožilcem, če malo 
karikiram, je zgolj modro nebo. Niti vodja 
tožilstva niti generalni državni tožilec nima 
nekega vpliva na zavrženje kazenske ovadbe. 
Če bi bile te zavržene kazenske ovadbe 
podvržene sopodpisu predstojnika ali pa skupine 
tožilcev v nekih hujših kaznivih dejanjih, bi bilo 
seveda to dejanje tožilca dosti bolj 
transparentno, predvsem pa bi posameznikom 
zbujalo zaupanje v javnotožilsko funkcijo. Samo 
za primerjavo, Varuh je v letu 2017 podal 76 
priporočil, realiziranih je bilo 11, 10 je bilo 
zavrnjenih; v letu 2018 se je ta stopnja povečala 
na 88 priporočil, realiziranih jih ni bilo 24; 9 pa je 
bilo zavrnjenih. To je skrb vzbujajoče, ker ta 
trend zavrnjenih in nerealiziranih priporočil raste; 
in za to ima zaslugo tudi aktualna vlada, ne 
glede na to, da je mandat prevzela septembra 
za tiste štiri mesece. Ko bomo naslednje leto 
obravnavali poročilo za leto 2019, ob letu osorej 
torej, upam samo, da bo vlada Marjana Šarca 
bolj sledila priporočilom Varuha in da bo stopnja 
nerealiziranih ali zavrnjenih priporočil bistveno 
manjša od številk, ki so jih navedli pri Varuhu. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Soniboj Knežak.  
 Za njim pa bo dobil besedo Franc 
Kramar.  
 Izvoli. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoči. Spoštovani varuh, predstavnice in 
predstavniki Vlade, cenjene kolegice, spoštovani 
kolegi! 
 Gospod Svetina, upam, da ta reality 
show gospoda Jelinčiča ni preveč prizadel ne 
vas ne vaše ekipe, ki se že kar nekaj let trudite, 
da vzpostavite več reda, da nas opozarjate na 
zadeve, ki niso v skladu s tistim, kar smo si v tej 
državi začrtali. Pač tak je, nacionalistično 
populistični nastopi, ki na žalost tu dobijo zajetni 
del populacije, ki mu da mandat, da že več kot 
25 let sedi v tem državnem zboru. Pa bi hudič 
težko rekel, pa sem kar dobro spremljal to 
politiko, da je kak zakon ali pa neka dodana 
vrednost njegovemu delu v dobrobit Slovenk in 
Slovencev, za katere se tako zavzema. To me 
res jezi. Težko se človek poistoveti z njegovimi 
stališči, da je Slovenija kloaka nekih bedastih 
stališč, gnojišče ne vem česa. Spoštovani 
kolegice in kolegi, verjamem, da se vsi 
strinjamo, da nam je bilo dano, da živimo v lepi 
državi. Tisto, kar je pa naša naloga, vsaj tistih 
nas poslancev na tej strani, pa je to, da s svojim 
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delom poskušamo urediti življenje v tej državi, 
da bo prijazno in čim boljše za naše državljanke 
in državljane. Edino, kar bi se morda lahko 
strinjal z enim delom enega stavka gospoda 
Jelinčiča, je tisto, kar je rekel, da je to poročilo 
ena lepa knjiga. Pa bom tu tudi končal – lepa 
knjiga. Vsebino je treba pa prebrati. Sem trdno 
prepričan, da se ni veliko trudil z branjem te 
vsebine, drugače ne bi imel takih nastopov, 
kakršne je imel. Sam sem si jo tokrat že drugič 
prebral z izrednim zanimanjem, ker mi je to vaše 
poročilo neko ogledalo, ki ga nastavite nam, ki 
skrbimo za zakonodajne postopke, ki naj bi 
urejali življenje v tej državi. Če povzamem, moja 
ocena je, da smo urejena država, da ni vse tako 
slabo. Mislim, da je od predstavnikov Vlade 
rekel, da običajno poskušamo v tem državnem 
zboru prikazati, da je v tej državi vse slabo. 
Daleč od tega, imamo še kar precej za postoriti 
na številnih področjih, tega se vsi skupaj 
zavedamo. Toliko glede tega uvoda. 
 Pri samem poročilu statistike ne bom 
omenjal, kar lepe številke, skoraj 5 tisoč zadev, 
preko 3 tisoč pobud; kar je zame pomemben 
podatek, od tega jih je bilo kar 2 tisoč 700, to je 
86 %, tudi končanih. Tisto, kar me moti pa sem 
zasledil zdaj že drugič, ker prej se nisem s tem 
ukvarjal in nisem bral teh poročil, je neodzivnost 
ministrstev. No, to me pa res moti in je bilo tudi 
danes že večkrat omenjeno. Težko razumem, ne 
vem, kje je problem pri tej neodzivnosti, ali so to 
zadeve, ki so delikatne, ki se jih ne da čez noč 
rešiti oziroma v rokih, ki so postavljeni; ali se 
zadeve ustavijo pri kakem uradniku. Upam, da 
so tudi ministri prebrali to poročilo in bodo tudi 
nekaj ukrenili, da se ta neodzivnost v prihodnje 
izboljša. Zdaj se pač končuje obdobje prejšnje 
varuhinje, ki je dala poseben pečat temu delu. 
Sem pa trdno prepričan, da bo delo, ki ga je 
prevzel gospod Svetina – vsaj glede na to, kar 
sem slišal iz njegove predstavitve, tudi v 
poslanski skupini in pri delu v teh mesecih –, 
verjetno zaznamoval tudi po svoje. Gospod 
Svetina, veseli me, da ste tudi danes poudarili, 
da boste pri svojem delu več pozornosti namenili 
starostnikom in invalidom. Mi imamo približno 
620 tisoč upokojencev; recimo, da je ena tretjina 
teh upokojencev takšnih starostnikov, za katere, 
to je moje osebno mnenje, nismo ravno lepo 
poskrbeli. Tudi iz vašega poročila izhaja, da je 
največ pripomb, kar se tiče nezadovoljstva z 
zakonsko ureditvijo ZPIZ-a. Mi smo skozi vse te 
reforme pokojninske zakonodaje, predvsem 
državljanke in državljane moti spreminjanje 
pogojev brez širšega konsenza. In če gremo h 
konkretnim zadevam, jaz sem pred 37 leti, ko 
sem vstopil na trg dela, začel plačevati 
prispevke. Mislim, da mi je bilo takrat obljubljeno 
80 % pokojninske osnove, danes pa je 57 %. Mi 
smo super rešili blagajno, da nismo imeli večjih 
težav s temi ukrepi ZPIZ-a, na drugi strani smo 
pa naredili upokojence sistemske reveže. 
Odločbe s 500, 570 evri pokojnine, ala jim vera, 
čarajo, da lahko preživijo. In to je ena od nalog, 
ki nas čakajo. Želel bi tudi poudariti, da me kar 

veseli, da je kar velik del teh težav na področjih, 
na katera opozarjajo državljanke in državljani, 
da niso ustrezno urejena, ki se zrcalijo tudi v tem 
poročilu, prepoznala tudi koalicija in da smo jih 
tudi vnesli v naš koalicijski dogovor. Upam, da 
ga bomo v čim večji meri uspeli tudi rešiti.  
 Tisto, do česar običajno pridemo, vsaj 
kar se tiče upokojenske populacije in vsega 
tistega, kar smo jim v preteklosti odvzeli, 
neusklajevanje pokojnin in vse tisto, na kar 
opozarjajo, do infrastrukture, ki jo slej ko prej, ko 
pridemo v starost življenja, rabimo vsi, v mislih 
imam predvsem domove za starejše, glede 
katerih nimamo načrtovanih popolnoma nobenih 
sredstev na ministrstvu za delo. Če ob tem 
ponovno omenim, da je sama država sprejela 
neke okvire, da bomo obstoječe domove za 
starejše spravili na nivo eno- in dvoposteljnih 
sob, in si dali prehodno obdobje do leta 2020 ali 
2021; hkrati pa namenjamo temu nič evrov 
sredstev. Mislim, da danes, v letu 2019, ne sme 
biti nadstandard eno- ali dvoposteljna soba v 
domu za starejše. Upam, da bomo ta sredstva 
našli. Običajno se pri denarju zaplete, zato sem 
tudi dal v ponedeljek pobudo, ki sem jo naslovil 
na ministra za finance. V okviru proračuna, ki je 
bil predstavljen koaliciji na Brdu, skoraj ni 
sredstev za investicije; hkrati pa spet smelo 
zmanjšujemo javni dolg. Za informacijo, kar sem 
pridobil, javni dolg je v povprečju Evropske unije 
okoli 80 %. Slovenija bo konec letošnjega leta z 
javnim dolgom prišla na okoli 66 %. Načrti 
ministra za naslednje leto so, da ponovno 
zmanjšamo cilj, maastrichtski cilj je pa 60 %. 
Smo ena najuspešnejših držav na tem področju. 
Moj predlog je bil v tem, da razmislimo in 
upočasnimo, namesto 4 % prepolovimo, 
naslednje leto 2 % in del teh sredstev namenimo 
predvsem za to, o čemer govorim, za populacijo 
starejših. Sedaj se nam pojavljajo številni izzivi 
in za to populacijo moramo poskrbeti. Mlajše 
generacije, z vsem tistim, s čimer se srečujejo, 
bodo sami rešili, so zdravi, sposobni, za 
generacijo naših staršev pa moramo mi 
poskrbeti. In danes v tej naši državi ne živijo 
ravno lepega življenja.  
 Tisto prakso, kar bi tudi pohvalil, ki jo je 
začela prejšnja varuhinja, je tudi to, da opravite 
svoje delo tudi tako, da greste na teren, da ste 
bili v številnih občinah, mislim da, omenite tu 
vaše zunanje poslovanje, mislim, da je to en 
izraz. V poročilu je tudi, da naši državljanke in 
državljani mnogokrat potrebujejo nekoga, da se 
mu izpovedo. Jaz sam vem, ker sem delal 9 let 
kot profesionalni predsednik sindikata, dve leti 
delavski direktor, zadnjih 16 let sem bil pa na 
funkciji vodje kadrovske službe, da ljudje rabijo 
sočloveka, tudi če mu ne moreš pomagati, da ga 
sliši, da ima nekoga. Ti vaši razgovoru, ko 
najmanj pol ure namenite vsakemu za te 
razgovore, so več kot dobrodošli. Tudi v poročilu 
pišete, da se največkrat ti razgovori namenijo 
temu, da ljudje rabijo kakšen pravni nasvet. Saj, 
ali je čudno, spoštovani kolegice in kolegi? 854 
imamo zakonov v tej državi, 19 tisoč, skoraj 20 
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tisoč podzakonskih aktov. Kje se bodo, če se 
spet vrnem na populacijo starejših, znašli tudi 
nenazadnje pri zapletenem sistemu uveljavljanja 
pravic, ki jim pripadajo? Začne se pri banalnih 
zadevah, nam je kar vsem jasno, da mora ta 
populacija 70-, 80-letnikov znati uporabljati 
bankomat in … da ne bom še česa drugega 
našteval.  
 Da zaključim. Nekatere od teh zadev 
smo tudi že začeli izpolnjevati. Pogovor je stekel 
o demografskem skladu, ki naj bi dolgoročno 
pripomogel k bolj stabilnemu izplačevanju 
pokojnin. Za zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga vsi 
že res pričakujemo in nerazumljivo dolgo se 
preklada po teh sobanah, je sedaj tudi dan neki 
terminski rok. Pitna voda in pa vse ostale 
neizpolnjene ustavne odločbe – to nam, 
spoštovani kolegice in kolegi, seveda tudi ni v 
ponos. Se pa nekatere stvari premikajo, tudi 
resorni minister je obljubil zakonodajo, vse 
podzakonske akte, da je tisto, kar smo zapisali, 
ostalo, vsaj kar se tiče pitne vode, bo tudi v 
naslednjih mesecih pripravljeno. Skratka, želim 
vam, spoštovani varuh, vam in vaši ekipi, veliko 
uspeha pri delu in pa seveda, da nam tudi v 
bodoče nastavite ogledala. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Franc Kramar, pripravi naj 
se mag. Karmen Furman.  
 Izvoli. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo, predsednik.  
 Pravzaprav me veseli, da se vsi tako 
borimo za upokojence, ki pa, žal, nekateri za 40 
let delovne dobe prejemajo 530 evrov pokojnine. 
Lahko si predstavljate, kako se s takimi sredstvi 
da preživeti čez celotni mesec. Jaz mislim, da bo 
nujno treba in da tudi Varuh človekovih pravic 
mora težiti k temu, da se uredi zakonodaja na 
področju upokojencev. Trenutna zakonodaja po 
moji oceni ne dopušča večje potrošnje in ne 
omogoča, da se bistveno izboljšajo pogoji 
upokojencem, kot so trenutno. Vedeti moramo, 
da prejemajo upokojenci svoje pokojnine na 
osnovi minulega dela zasluženo in da 
vrednotenje minula leta dela pri takih pokojninah 
pomeni posmeh in da je treba to zadevo tudi v 
prihodnosti, tudi s pomočjo Varuha človekovih 
pravic spremeniti.  
 Še en segment oziroma del populacije, 
se mi zdi, rekel bi, da je ostal brez človekovih 
pravic, to so pa delavci, zaposleni v industriji. 
Minimalno plačo jim določa država. Zanimivo, da 
moramo mi določiti minimalno plačo, da tega ne 
počnejo delodajalci, ker so delodajalci tisti, ki 
izplačujejo plače. Večina teh ljudi je ostala brez 
pomoči sindikatov. Sindikati realnega sektorja so 
tiho, mirno, pravzaprav ne nudijo nobenega 
suporta delavcem, ki zaslužijo minimalne plače. 
Pravica do dela je sicer zapisana v ustavo, ni pa 
zapisano to, da mora biti za vsako delo tudi 
ustrezno plačilo, ki omogoča normalno življenje 
tistemu, ki 8 ur trdo dela v svoji tovarni. Zanimivo 

ob tem je, da seveda sindikati na drugi strani 
javnega sektorja, glede na to, da je njihov 
delodajalec država, vedno, ko se borijo za svoje 
pravice, znajo unovčiti veliko število ljudi, ki pride 
pred parlament in zahteva svoje pravice, in 
potem se tem pravicam ugodi in se jim povečajo 
plače. Zavedati se moramo nekaj, da v to malho 
državnega proračuna prispevajo bistveno več 
ljudje, ki smo jim v časih rekli neposredni 
proizvajalci, danes so mezdni delavci. Rekel bi 
še to, za svoje preživetje se morajo pri minimalni 
plači res boriti iz meseca v mesec, kaj da bi si 
lahko privoščil še kaj več. Mislim, da so te 
človekove pravice hudo kraten, hudo kratene in 
da bi se delodajalci morali zavedati, da svojega 
zaposlenega, ki trdo dela osem ur, pošteno 
plačajo. Če se primerjamo z Evropo, in v vseh 
primerih se primerjamo z Evropo, se seveda po 
plačah delavcev oddaljujemo od evropskega 
normativa. V sosednjih državah so plače 
bistveno boljše, razen na Hrvaškem, tam je 
problem mogoče še težji, ampak vseeno se mi 
zdi, da je nepošteno, da so ti delavci najprej v 
prejšnjem sistem, ki mu pravite gnil sistem, 
zgradili tovarne, potem so jih pa v tem sistemu, v 
slovenski državi, potajkunili, ponavadi direktorji 
ali kakšni drugi lastniki. Potem so delavci zopet 
odplačevali kredit, s katerim je nekdo postal 
potem lastnik. Lep primer tega je Iskra in pa 
gospod Šešok, ki svojim delavcem zaračunava 
celo parkirnino na obratnem parkirišču. Mislim, 
da bi morali tukaj imeti močnejše vzvode, da bi 
morali te stvari govoriti bolj na glas, da bi se 
stvari začele izboljševati, če ne, bomo v 
prihodnosti ostali brez srednjega razreda. Jaz 
sicer sam ne vem, kako je izračunana 
povprečna plača v Sloveniji, ki kaže čez tisoč in 
nekaj evrov, če pa vem, da na drugi strani lep 
del populacije zasluži minimalno plačo. Se pravi, 
nekdo na drugi strani ima tako dobre plače, da 
se potem povprečje izkaže kot evropsko 
primerljivo, čeprav lahko rečem, da ni.  
 Na koncu, da ne bom predolg, bi 
izpostavil še en problem, ki ni tako majhen, je pa 
za moje pojme pomemben – življenje ljudi v 
zavarovanih območjih. Vzela se jim je pravica 
normalnega gospodarjenja, normalnega dela, 
normalnega življenja v zavarovanem območju. 
Za to ne dobijo nobenega nadomestila in to, 
mislim, da ni prav. Ti ljudje so enakopravni 
državljani te države in imajo svoje pravice, da 
živijo skladno z vsemi predpisi, ki so v Sloveniji, 
vendar če jim nekdo jemlje pravico do nečesa, 
potem mora to nadomestiti na drugi strani s 
finančnimi sredstvi. To je nedopustno, kar se 
dogaja. Mislim, da bi vam ljudje iz teh 
zavarovanih okoljih lahko povedali marsikaj. 
Tukaj mislim, da čaka tudi Varuha človekovih 
pravic eno delo, da na to opozori državo in da se 
predpisi, ki se bodo sprejemali v prihodnosti, 
držijo teh načel in da se dejansko ljudem 
omogoči normalno življenje. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  
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 Besedo ima mag. Karmen Furman, 
pripravi pa naj se Iva Dimic.  
 Izvoli.  
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! 
 Jaz bom rekla, da sem v dosedanji 
razpravi prav pozorno poslušala predvsem 
kolege s strani koalicije, kaj bodo vedeli povedati 
o tej, res vedno debelejši knjigi oziroma poročilu 
Varuha. Namreč pričakovala sem, da bodo v 
njihovi razpravi tudi predlagane kakšne 
konkretne spremembe v smeri sprememb 
zakonodaje, da se te anomalije oziroma kršitve 
ne bodo več dogajale ali da bo vsaj to poročilo 
Varuha v prihodnjih letih morda že v naslednjem 
letu vsaj količkaj tanjše. Dejstvo je, da imate vi v 
koaliciji škarje in platno v roki, vi ste tisti, ki lahko 
predlagate spremembe, kot že rečeno, mi v 
opoziciji bomo za tiste dobre, prave rešitve naših 
državljanov seveda takšne predloge vedno z 
veseljem podprli. Ampak vi jih ne predlagate, to 
je največja žalost. Se pa vedno znova oglašate s 
tem, ko pa mi predlagamo rešitve, da vam pač 
predstavljamo nekako piar akcijo. Glasujete celo 
proti tistim predlogom, ki gredo proti tudi temu, 
da so povzeti iz vaše koalicijske pogodbe. 
Rečeno je že bilo, da ste si marsikaj zapisali za 
to, da bi izboljšali socialni status upokojencev, 
invalidov in še marsikoga drugega. Določili ste 
tudi nekakšne časovnice v vaši koalicijski 
pogodbi. Ampak do zdaj niste ničesar od tega še 
realizirali. Je pa res, da je Slovenska 
demokratska stranka, da vam osvežim spomin, 
konec lanskega leta v decembru pripravila en 
dober predlog zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, predlog, ki je v bistvu 
povzel vaše cilje, ki jih imate v koalicijski 
pogodbi, pa ste ta predlog seveda znova 
zavrnili. Tukaj moram žal reči, da se vse bolj 
resnično dobiva občutek, da vi ne sprejemate 
zakonov glede na to, kako dobri so, kaj bi dobro 
prinesli za naše državljane, kako bi odpravili te 
krivice, ampak očitno glede na to, kdo jih 
predlaga.  
 Velikokrat slišimo tudi z vaše stvari, 
kako socialna in pravna država da smo. No, ker 
smo že ravno pri poročilu Varuha, za katerega 
smo rekli, da je iz leto v leto debelejše, vas sedaj 
sprašujem – socialni za koga? Za upokojence, ki 
morajo danes živeti z mizernimi plačami? Morda 
za delavce, ki imajo vedno bolj preobremenjene 
plače za to, da po drugi strani lahko zadostijo 
vaši vedno bolj široki sociali? Morda za mlade, ki 
tukaj ne najdejo nekega primernega 
ekonomskega socialnega statusa in zato 
odhajajo na delo v tujino? Ali za tiste bolne, kjer 
so čakalne dobe v zdravstvu vedo bolj 
podaljšujejo, vaša vlada za to seveda ne pripravi 
rešitve? Socialne morda za invalide, ki se jim iz 
leta v leto bolj kršijo človekove pravice ali pa za 
invalidske upokojence, ki morajo preživeti za 
nekaj več kot 200 evri na mesec? Pravna 
država. Pravna? Kako pravna, glede na to, da 
se veselo ne spoštujejo oziroma kršijo odločbe 

Ustavnega sodišča? Mene so na pravnem faksu 
učili, da imamo tri veje oblasti, in te veje so 
ločene, zakonodajno, izvršilno in sodno. Tukaj v 
tem parlamentu se pa dogaja tako, da politika 
najde tisoč in en razlog, zakaj se odločbe 
Ustavnega sodišča ne spoštujejo. Tudi iz vaše 
strani je bilo danes rečeno, da so te kršitve 
istovrstne in da se ponavljajo že leta. To je že 
res, ampak problem je v tem, da se tem kršitvam 
vsako leto dodajo še nove. Tukaj bi jaz 
izpostavila, glede na to, kaj se je dogajalo v 
lanskem letu, tudi reorganizacijo centrov za 
socialno delo, en tak velik polom, lapsus vaše 
prejšnje vlade, ki je v bistvu enaka kot sedanja, 
v malce razširjeni sestavi. To je seveda 
povzročilo zamude pri izplačilu štipendij 
študentom in izplačilu otroških dodatkov, da ne 
govorim, kakšne zgodbe so se potem v 
nekaterih družinah pisale v življenju.  
 Ustavila bi se tudi pri institucionalnem 
varstvu v domovih za starejše. Predvsem 
govorim o problematiki zaračunavanja dodatnih 
storitev v domovih za starejše, kot je umivanje 
starejših in menjavanje plenic. Prišli smo tako 
daleč, da se zdaj to zaračunava kot dodatne 
storitve. Tu je sicer bila sklicana neka izredna 
seja odbora, ampak rešitve v praksi očitno do 
danes niso zaživele, niso bile realizirane. Sicer 
je bilo rečeno, da se do konca leta pripravlja ta 
zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi zdaj čudežno 
rešil vse te težave, ampak jaz se bojim, da jih ne 
bo. Kajti od priprave pa do sprejetja oziroma 
realizacije zakona v praksi je zelo dolga pot. Po 
drugi strani pa glede na to, kakšen osnutek tega 
zakona je v pripravi, moram reči, da se že 
oglaša tudi strokovna javnost, ki meni, da bi bilo 
bolje, da ga ne bi bilo, kot pa da bi se takšen 
zakon, ki je zdaj v pripravi, sprejelo. Problem je 
tudi prezasedenost domov. Namreč, v zadnjih 
desetih letih vaša vlada oziroma država ni 
zgradila nobenega doma za upokojence v naši 
državi. In tudi tu imamo izpad črpanja evropskih 
sredstev, namreč, tudi za gradnjo manjših 
domov bi se lahko pridobivala evropska 
sredstva, pa se ne. Pritisk pa se tako izvaja na 
občine, ki ta problem rešujejo s pilotnimi projekti 
oskrbe in nege na domu. Problem so tudi kadri v 
domovih. Tu ste uspeli sicer z dvema 
spremembama zakonodaje, na eni strani z 
minimalno plačo in z dvigom plač v javnem 
sektorju, popolnoma porušiti razmerje med plačo 
in socialnimi transferji, in sicer porušili ste do te 
mere, da v bistvu danes sociala lahko doseže 
kar 89 % minimalne plače, po drugi strani pa so 
prispevki delavcev za socialo najvišji v državah 
članicah OECD.  
 V stališču ene od vladnih strank sem 
zasledila, da meni, da se je na kršitve človekovih 
pravic treba odzvati hitro. Se popolnoma 
strinjam, ampak bom zdaj vprašala te politične 
stranke v vladi - na katero od teh kršitev ste se 
pa vi hitro odzvali? Glede na to, kar kaže stanje 
in kar kaže poročilo Varuha, očitno na nobeno. 
Tu so potrebne reforme, ki bi jih bilo treba urediti 
oziroma sprejeti, tako na področju 
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pokojninskega sistema, na področju zdravstva in 
tudi na področju trga dela. Jaz upam, da jih 
boste. Kajti, odkar deluje ta parlament, nenehno 
poslušamo, kako se pripravljajo sistemske 
rešitve, ob zavrnitvi vseh predlogov sprememb 
zakonodaje Slovenske demokratske stranke.  
 Za konce si bom dovolila še malo 
dopolniti kolego Horvata, ki je povedal, da je 
poročilo Varuha ogledalo nam vsem. Strinjam 
se, da je ogledalo nam vsem, ampak je pa tudi 
posledica vaše večletne politike, politike ene in 
iste oblasti, ki v nekoliko razširjeni sestavi deluje 
danes v tem parlamentu, pa še do danes ni 
storila nič v tej smeri, da bi se te kršitve 
zmanjšale. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Iva Dimic, pripravi pa naj 
se Mojca Žnidarič. 
 Izvoli. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Spoštovani 

predstavniki Vlade, spoštovani Varuh človekovih 
pravic, kolegice in kolegi! 
 Poročilo Varuha, je bilo rečeno, je 
ogledalo nam vsem. Seveda je poročilo Varuha, 
tokratno še poročilo bivše varuhinje gospe 
Vlaste Nussdorfer, pa vendarle 88 priporočil, 
skozi celoten mandat več ali manj vsa 
priporočila enaka. Se pravi, je resnično ogledalo 
vlade, tudi posledično seveda Državnega zbora 
in nenazadnje tudi varuhinje. Govori o tem, da 
se 88 poročil v enem mandatu ni poskušalo 
oziroma ni dalo spremeniti, urediti, kar pomeni, 
da ljudje ves čas opozarjajo in da enostavno 
tako Državni zbor kot tudi Vlada teh ljudi ne sliši. 
In jaz sem prepričana in verjamem, da je vedno 
več tudi klicev na Varuha zato, ker se ljudje 
počutijo enostavno nemočne. Ne najdejo, kam 
sploh naj se še obrnejo, in upajo, da bo Varuh 
rešil, pomagal rešiti njihovo stisko. In ko pridejo 
do Varuha, seveda s takimi pooblastili in kakor 
je institut zasnovan, Varuh razen priporočila 
Vladi, Državnemu zboru, organom, ministrstvu, 
nima drugega instrumenta v rokah. Na nas je, če 
bomo želeli v zdajšnjem mandatu te stvari 
spremeniti in seveda zmanjšati priporočila. Ves 
čas beremo, zaostanki na CSD. Že koliko let se 
vrstijo zaostanki na centrih za socialno delo? 
Varuh opozarja, Ministrstvo za delo pod 
vodstvom Anje Kopač Mrak je pripravljalo 
spremembe, ampak težave so še vedno tukaj, 
kvečjemu še večje z reorganizacijo, ki je 
temeljila na predpostavki, da bo reorganizacija 
prinesla odpravo marsikatere težave v Sloveniji. 
Posledično, pričakovano tudi z moje strani, 
manjše število urgentnih zadev tudi na naslov 
Varuha za človekovih pravic. Pa ni samo 
problem v Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve ali pa v teh čakalnih vrstah 
nerešenih odločb. Ves čas beremo, še vedno 
preveliko število, prepočasno delujoče 
pravosodje v Sloveniji. Še vedno imamo tudi v 
tem poročilu preveč opozoril in še veno se ljudje 
pritožujejo, da imajo pri odpravljanju odškodnin 

zaradi sojenja v nerazumno dolgem roku. Tudi 
tukaj enostavno ne znamo ali pa ne želimo 
morda pospešiti zadeve, da bi vendarle lahko 
rekli in bili ponosni: smo pa v neki pravni državi, 
v naši državi pa pravo deluje. Jaz verjamem, 
pravo deluje zelo dobro in imamo zelo dobre 
zakone, ampak ti zakoni se ne izvajajo oziroma 
je tudi nadzor nekako slabši, šepa in se mi zdi, 
da to enostavno povzroča potem vso to 
nezaupanje ljudi, ki jih tarejo težave, da bojo 
vendarle imeli v nekem razumnem roku 
odločanje sodbe, da bodo dosegali pravico in se 
to oddaljuje in ljudje postajajo apatični, izgubljajo 
zaupanje v državo, v neko pravno varnost in se 
dela škoda. Škoda se dela zato, ker Slovenija 
enostavno potem izgublja ugled neke pravne, 
prej smo omenila, socialne države.  
 Dotaknila bi se zakona o dolgotrajni 
oskrbi. Prejšnja vlada ga je napovedovala. 
Zdajle bo, kajne? Maja sem spraševala, kje je, 
so rekli, septembra bo na mizah. Je bil 
september, so rekli v novembru bo na naših 
mizah. Ja in ga ni in ga kar ni. Ljudje pa 
potrebujejo neko zakonsko osnovo za to, da bi 
lahko dostojno zaživeli tudi doma, po domovih, 
da bi imeli neko skrb, mogoče oskrbo na domu 
tudi iz naslova dolgotrajne oskrbe. Verjamem, 
da je težave v dolgotrajni oskrbi, da je težko 
zagotovit finančna sredstva, pa vendarle, 
določene stranke so v vladi že praktično 20 let. 
Se sprašujem, kako se vedno z novim 
mandatom vedno znova odpira dolgotrajna 
oskrba. Kako ni neke kontinuitete, da bi vendarle 
prišli mi do dolgotrajne oskrbe oziroma do tega 
zakona, da bi vendarle ugledal luč? 
 Ni samo dolgotrajna oskrba težava, 
težave so tudi čakalne vrste. Čakalne vrste, ki jih 
enostavno tudi ne znamo rešiti. Vsi polagamo 
velike upe v ministra. S tem mu seveda ne samo 
polagamo upe, ampak verjetno povzročamo tudi 
nek pritisk, neko presijo, da se vendarle loti tega 
področja odgovorno, hitro, učinkovito. Ampak ne 
razumem, zakaj to potrebuje tako dolgotrajno 
proceduro, tako dolgotrajne analize? Že prejšnji 
minister, ki je odstopil, Fakin, je bil mojster 
številk … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa, 

čas je potekel. 
 Besedo za razpravo dobi Mojca 
Žnidarič, pripravi pa naj se poslanec Ferenc 
Horváth.  
 Izvoli. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. Lep pozdrav prav vsem prisotnim! 
 Slišati je bilo 4 tisoč 719 zadev je 
obravnaval Varuh človekovih pravic v lanskem 
letu, kar predstavlja 5,5 % povečanje v 
primerjavi s predhodnim letom. To povečanje je 
veliko. Jaz sicer menim, da povečanje zadev ni 
odraz tega, da bi število težav, število kršitev, 
tako zelo naraščalo, ampak da gre za odraz 
osveščenosti ljudi, na koga se lahko obrnejo, 
torej na prepoznavnost institucije Varuha 
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človekovih pravic in tudi na dostopnost. Zato 
zelo pozdravljam to delo na terenu. Moram 
povedati, da so naši prebivalci, naši občani, ko 
jih je varuhinja pred približno dvema letoma 
obiskala tudi v Ormožu, bili zelo počaščeni. 
Vem, da sploh v nekih malih krajih, ruralnih 
krajih, jim tak obisk zelo veliko pomeni, tako da 
pozdravljam to in želim, da tudi s tem delom tudi 
tako osebno nadaljujete. 
 Problematiko oziroma to poročilo 
Varuha smo seveda obravnavali na Odboru za 
delo, kot zainteresiranem delovnem telesu, 
potem tudi na Komisiji za peticije. Že tam sem 
izpostavila nekatere zadeve, predvsem, bi rekla, 
invalidnost je tista, ki nam ostaja, ki ostaja pereč 
problem oziroma izziv zagotavljanja enakih 
možnosti v naši družbi. Danes je bilo že dosti 
povedano o diskriminaciji študentov invalidov pri 
prevozih. Kolikor smo slišali, pa mogoče na 
koncu, da dobimo pritrditev Ministrstva za 
infrastrukturo, bi naj ta zakonodaja bila v 
zaključni fazi, kar me veseli, bom pa počakala 
na odziv ministrstva. 
 Problematiko slepih in slabovidnih smo 
posebej obravnavali na Komisiji za peticije, v 
februarju, kjer je komisija soglasno sprejela 
sklep, da Ministrstvo za delo v roku štirih 
mesecev zakonsko uredi, da starši slabovidnih 
in slepih otrok, dobijo povrnjeno za nazaj oba 
dodatka, ki jim pripadata. Kolikor sem lahko 
prebrala iz medijev, je tudi ta zakon pripravljen, 
pa bom tudi tukaj prosila potem za potrditev 
ministrstva, da nam zagotovijo, v kakšni fazi 
zadeva je, se pravi, tudi tukaj premiki so.  
 Varuh opozarja tudi na neusklajevanje 
nadomestil za invalidnost, tudi drugih dodatkov. 
Res je, precej let se niso usklajevala, moram pa 
povedati, da z letošnjim letom, torej s 1. 
januarjem 2019, je pa bilo 2, 7 % povišanje, tako 
da z letošnjim letom smo to delno uredili. Pri 
invalidnosti me pa skrbi predvsem to, da zelo 
veliko delovnih invalidov po nastanku 
invalidnosti ostaja brez zaposlitve. Tukaj bi si 
želela res, da bi delodajalci izkoristili vse tiste 
realne možnosti, ki so v praksi, in za svojega 
delavca, ki je bil, ne vem, 10, 20 ali pa 30 let 
dober v podjetju, ko je bil zdrav, ko je lahko 
poprijel za vsako delo, tudi potem, po nastanku 
invalidnosti, našli ustrezno zaposlitev. Mogoče 
lahko tudi tukaj zakonodajo kaj spremenimo s 
kvotnim sistemom, ker so za nekatere panoge ti 
procenti zaposlovanja invalidov precej nizki, so 
od 2 do 6 %. Mislim, da bi tudi javna uprava 
lahko bila tukaj vzor, da bi imela višji procent, ne 
samo 2 %. Kot rečeno, izzivov na tem področju 
imamo veliko in jaz sem prepričana, glede na to, 
da vemo in poznamo s kakšnim področjem se je 
tudi sedanji varuh človekovih pravic prej 
ukvarjal, verjamem, da bo torej temu področju 
invalidnosti dal velik poudarek in da ima veliko 
osebnih izkušenj na tem področju. Verjamem v 
napredek na tem področju. 
 Večkrat so danes bile izpostavljene 
pokojnine. Strinjam se osebno pa mislim, da tudi 
večina, da so pokojnine nizke, prenizke. Največji 

problem je tam, kjer ostane upokojence sam, ko 
nastopi smrt partnerja in živi z eno pokojnino. 
Večina teh upokojencev živi pod pragom 
revščine. Mislim, da niste tukaj samo v stranki 
Desus in SAB tisti, ki to veste ali pa na glas 
govorite o tem, ampak da se moramo tega 
zavedati vsi in čim prej na tem področju nekaj 
narediti.  Varuh večkrat, več let zaporedoma 
opozarja tudi na težave ali nepravičnost pri 
dokupu pokojninske dobe. Osebno se 
popolnoma strinjam z njim. Ljudje, ki so si 
dokupili pokojninsko dobo, so dali zelo visoke 
zneske, mislim, da je ravno pred dnevi bil en 
članek na to temo, precej višje, kot če bi bili 
zaposleni in redno plačevali prispevke v 
pokojninsko blagajno. Potem pa, če se upokojijo 
pred 65. letom, imajo zelo visoke odbitke. Res 
je, da če se po 65. letu, jih nimajo, če se pa prej, 
ampak zaradi tega so si večino tudi dokupili, pa 
imajo zelo visoke odbitke. Varuh je to zadevo že 
naslovil na Ustavno sodišče, ampak Ustavno 
sodišče je takrat odločilo, da zadeva ni 
protiustavna, zato sedaj Varuh ponavlja svoje 
priporočilo, da se pa potem naj ljudem da 
možnost, da se dobijo sredstva vrnjena, če 
dejansko nič od tega nimajo.  
 Velikokrat, na več mestih je bila 
izpostavljena problematika prezasedenosti 
socialnovarstvenih zavodov. Mislim, da moramo 
tukaj vsi skupaj iskati tudi vse druge možnosti, 
možnosti deinstitucionalizacije. Tudi zakon o 
dolgotrajni oskrbi je nujen, res, čim prej. 
Slovenija ima že sedaj več kot ostali, 
nadpovprečno število ljudi v različnih domovih, 
domovih za upokojence in tudi drugih 
institucijah. Mislim, da moramo vsi skupaj iskati 
rešitve, torej nekih manjših bivalnih enot, tudi 
bivanj na kmetijah in drugih zadev, ki jih poznajo 
v drugih državah, po katerih se lahko 
zgledujemo. Problematika nameščanja starejših 
v domove za upokojence na Hrvaškem je že bila 
izpostavljena, zato je ne bom ponavljala.  
 V poročilu Varuha je bila izpostavljena 
tudi diskriminacija starejših, predvsem se 
osredotočajo na primer starejših Romov. Res je, 
če si nepismen, nemobilen, lahko ljudje seveda 
toliko bolj manipulirajo s tabo. Zato je prav, se 
strinjam tudi s tem priporočilom, ki ga je dal 
Varuh človekovih pravic, da se še večja 
pozornost posveti tej problematiki in osveščanju 
Romov in tudi drugih manjšin oziroma 
prebivalstva nasploh. Kajti vsak, ki je zelo 
izobražen, ima lahko zelo velike težave pri 
sprejemanju starejših, na primer, z demenco, ki 
je ena izmed zelo razširjenih problemov 
današnjega časa.  
 Govora je bilo, da še to malo 
izpostavim, kar ne bilo danes večkrat povedano, 
problematika nalezljivih bolezni in obveznega 
cepljenja. Varuh tukaj priporoča, predlaga, da se 
naj vse dileme, vprašanja obveznega cepljenja 
rešijo v odprtem dialogu, da se mora vključiti 
zlasti stroka, da se mora aktivneje vključiti. Sicer 
bi mogoče tukaj pričakovala nekoliko jasneje 
stališče Varuha, ker v zadnjih mesecih lahko 
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spremljamo kar precej člankov v medijih o 
izbruhu različnih nalezljivih boleznih. Mislim, da 
bo tu res treba nekako bolj jasno doreči, kdaj so 
cepljenja obvezna in kdaj naj ne bi bila.  
 Glede na povedano, lahko rečem, da v 
tem zadnjem letu, odkar sem tukaj, in v tem 
času, ko smo obravnavali dve poročili Varuha 
človekovih pravic, nekako je zaznati premike na 
boljše. Menim, da so. Bi si pa osebno želela, da 
bi bili ti premiki hitrejši in za to si bom tudi 
osebno prizadevala. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Ferenc Horváth, pripravi 
pa naj se Franc Jurša.   
 Izvoli.  
 
FERENC HORVÁTH (PS IMNS): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsedujoči. Lepo 
pozdravljeni! Mindenkinek szép jó napot 
kívánok! 
 Rad bi se na začetku svojih besed 
zahvalil gospe Nussdorferjevi za opravljeno 
delo. Seveda želim gospodu Svetini tudi veliko 
uspeha. Mislim, da je prejšnja varuhinja imela z 
narodnostno skupnostjo zelo tesen odnos, 
velikokrat prihajala na teren in tudi ljudje so to 
cenili in seveda tudi gospodu Svetini v imenu 
narodne skupnosti lahko obljubimo, da bomo 
tudi aktivno sodelovali v teh postopkih, če bo to 
potrebno.  
 Varuhu človekovih pravic pa seveda ne 
zavidam, saj je problematika, ki smo jo danes 
predstavili v Državnem zboru, tako široka, pa 
verjamem, da je to samo delček tistega, ki ga 
verjetno dejansko čaka na terenu in je seveda 
tudi zapisana v teh poročilih.  
 V prejšnjem mandatu je gospa 
varuhinja dejansko prevzela nekatere funkcije 
državnih organov. Mislim na to, da je velikokrat 
ugotavljala velik razkorak med zakonom de jure 
in de facto, kar tudi kar tudi kaže na to, da 
določeni državi organi tiste funkcije kontrolne ne 
izvajajo tako, kot bi jo morali oziroma je mogoče 
sploh ne izvajajo, vsaj ne z vidika narodnostne 
skupnosti. Mislim tu predvsem na uporabo jezika 
narodnosti, ki je na narodnostno mešanem 
območju tudi uradni jezik. Pred kratkim smo 
dobili en dopis, v katerem je dejansko eden od 
sodnih organov celo zapisal, da zato, ker je 
oseba sprožila postopek v madžarskem jeziku, 
postopek traja dlje časa, kar mislim, da ne se ne 
bi smelo zgoditi. Mislim, da je to, vsaj zame, 
nedopustno, saj s tem nekako nakazuje na to, 
da se naj vsaj poslužujemo vsi slovenskega 
jezika.  
 Vprašanje človekovih pravic lahko 
zastavimo zelo široko. Mene kot poslanca, ki je 
najbolj oddaljen trenutno iz Ljubljane, zelo moti 
ta centralizacija, ki v naši državi poteka oziroma 
ki obstaja, vsaj dejansko ljudje, ki se vozimo, če 
drugo ne, vsak dan ugotavljamo, da smo 
dejansko deprivilegirani v primerjavi s prebivalci, 
ki živijo v Ljubljani ali v bližini Ljubljane. 
Velikokrat imam namreč sam občutek, da so 

nam mnoge pravice dejansko že s tem kratene. 
Preveč je vse centralizirano in velikokrat imam 
občutek, da je ta severovzhodni del Pomurja 
dober za to državo samo takrat, ko je tja treba 
namestiti določene ekološko sporne investicije 
ali kaj podobnega. Mi bi želeli, da bi se ta 
zaostalost severovzhodne Slovenije zmanjšala v 
primerjavi z zahodnim delom Slovenije in tudi 
centrali Sloveniji. Že zaradi tega, ker mislim, da 
ravno ta gospodarska zaostalost in socialna 
šibkost povzroča mnoge probleme tudi na tem 
področju, o katerem se danes pogovarjamo. 
Veliko državnih institucij z dvojezičnega območja 
je dejansko v preteklih letih izginilo. Seveda je 
potem na enojezičnem območju sicer 
zagotovljena uporaba madžarskega jezika, 
ampak vemo, da to ni isto. V severovzhodni 
Sloveniji je tudi zelo veliko število ljudi, ki živijo 
pod pragom revščine. Če ljudem govorimo o 
socialni državi in o družbeni odgovornosti, 
potem menim, da je kar veliko ljudi, ki tega ne 
čutijo oziroma čutijo, da so dejansko 
zapostavljeni.  
 Z vidika narodne skupnosti mislim, da 
moramo predvsem izpostaviti sovražni govor, ki 
se je v preteklih letih velikokrat pojavljal, pa ne 
samo pri posameznikih, ampak tudi v medijih, pa 
tudi včasih s strani določenih političnih strank 
oziroma politikov, tudi tu v Državnem zboru. 
Včasih se mi tudi osebno poraja vprašanje in 
vloga poslanca, pa tudi drugih predstavnikov 
Madžarske, pa verjamem, tudi italijanske 
narodne skupnosti, saj velikokrat, ko 
zagovarjamo svoja stališča, ki so nam z ustavo 
in različnimi zakoni dana, smo že obdolženi 
nacionalizma ali česa podobnega. Če pa kakšen 
politik iz Italije ali Madžarske da kakšno izjavo, ki 
se v Sloveniji smatra za neprimerno, potem smo 
velikokrat tudi mi sami kot predstavniki 
italijanske in madžarske narodne skupnosti 
avtomatično ožigosani, kar mislim, da v 21. 
stoletju ni prav in ni primerno.  
 Glede medijske zakonodaje upam, da 
bo nekoliko bolje uredila vprašanje sovražnega 
govora, ker menim, da je sovražni govor eden 
izmed naših največjih problemov, ne samo naše 
narodne skupnosti, ampak nasploh slovenske 
družbe. Sam bi podprl spremembo zakonodaje, 
ki bi dejansko omogočila, da se pripombe 
Varuha upoštevajo in realizirajo v sorazmerno 
kratkem času, ker drugače smo priče temu, da 
se določene opazke iz leta v leto povečujejo, 
državni organi pa na veliko teh stvari ne 
odreagirajo in potem smo priče temu, da se 
celoten postopek ne zaključi tako, kot bi si želeli. 
In verjetno tudi delo samega Varuh s tem ni tako 
ovrednoteno, kot bi sicer moralo biti.  Jaz 
zelo upam, da bomo v bodoče imeli čim manj 
teh priporočil, pa ne zato, da bo manj prijav, 
ampak zato, da bomo naredili kakšne korake k 
temu, da bodo ranljive skupine narodnosti in 
druge ranljive skupine v Sloveniji bolj uslišane in 
da se bo država za njih še bolj zavzela. Hvala 
lepa.  
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Franc Jurša. Pripravi naj 
se Eva Irgl. 
 Izvoli. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Podpredsednik, 

hvala za besedo. Lep pozdrav najprej 
predstavnikom, ki sedijo pred nami, posebej pa 
še našemu novemu ombudsmanu!  
 Danes je bilo izgovorjenih kar nekaj 
različnih misli. Nekaj je bilo tudi takih, ki so 
konkretno vezane na Državni zbor in naše 
pristojnosti. Ogromno je bilo izrečeno takih, ki so 
naslovljene izvršni veji oblasti. Od njih danes ne 
moremo pričakovati nobenega odgovora, oni tu 
danes spremljajo razpravo o poročilu, ki ga je 
pripravila ombudsmanka oziroma institut 
ombudsmana. Na začetku moram reči, da je to 
gradivo obširno, da je dobro pripravljeno, da se 
je bivša ombudsmanka potrudila, da je to 
poročilo dostavila v Državni zbor, preden je 
zapustila funkcijo ombudsmanke. Ne dvomim, 
da ne bo takih poročil, še kvalitetnejših, kot je 
mogoče to – niti slučajno tega poročila ne 
ocenjujem kot slabega –, tudi v bodoče. In da 
nam bo po svojih možnostih ombudsman 
dostavil poročilo takoj, ko bo imel pripravljenega.  
 Glede na to, da v Državnem zboru 
zastopam starejšo populacijo, sem seveda 
tenkočuten do socialnih vprašanj, zato bom 
nanizal nekaj takih zadev, ki me skrbijo in so 
zaskrbljujoče v naši družbi. Želim nekaj povedati 
o nameščanju starejših v domove za starejše. 
Najprej, seveda, bi želel nekaj povedati okrog 
tega, kako se naši ljudje nameščajo v domovih v 
sosednji Hrvaški, potem pa seveda tudi doma. 
Namreč, že samo to da, prek 7 tisoč ljudi čaka 
na svoje mesto v domu za starejše, je en 
zgovoren podatek, da nas lahko močno zaskrbi. 
To ni tisti spisek, da se nekdo prijavi v več 
domovih in da gre potem tja, kjer dobi najprej, 
ampak to je ravno spisek tistih ljudi, ki dejansko 
rabijo v tem trenutku namestitev. Ja, glede na to, 
da je na mojem hrbtu že nekaj let, se 
spominjam, kako smo se v mladosti veselili 
obiska Jadranskega morja na Hrvaškem. Tja 
smo hodili na dopust. Mene pa zdaj skrbi, da 
hodijo tja tudi naši starostniki oziroma tja peljejo 
naše starostnike v domove za starejše, oni jih 
imenujejo obiteljske kuće. Glede na to, da pa jaz 
prihajam iz tistega konca Slovenije, kjer ima 
kokoš svojo glavo, tam je vedno več 
starostnikov, ki dejansko gredo bivat na 
Hrvaško. Razlog je predvsem v ceni same 
namestitve. Če pa govorimo o domačih 
domovih, pa je potem ena velika skrb v tem, da 
mi dejansko nismo v desetih letih zgradili 
nobenega doma za starostnike v Sloveniji. 
Nekdo je prej govoril, da je to deset let, pa je 
pozabil, da je bila takrat, v tem obdobju, tudi 
njihova vlada nekaj časa. Moram reči, da vse 
tiste vlade, ki so bile, v to zadevo niso vlagale 
dovolj pozornosti oziroma se na tem področju 
nič ni dogajalo. To se pravi, skrb za starejše je 
odpovedala. Veste, kaj pa še me posebej skrbi? 

To, da sem zasledil, da se slovenski domovi 
prodajajo tujim upravljavcem domov, konkretno 
iz Avstrije, da pa so potem tudi neke povezave, 
koncerni s Francozi, ki bi naj v Sloveniji gradili 
domove za nastanitev starejših. Ja, dobrodošla 
bo vsaka zadeva, ampak jaz mislim, ta država, 
mi moramo poskrbeti prej za to, ne da 
prepuščamo to odgovornost nekomu iz tujine. Je 
pa res, da je boljše, kot da imamo čakalne vrste. 
Je pa res, da smo pred kratkim v Državnem 
zboru na Odboru za kmetijstvo tudi govorili o 
tem, da bi bila možnost dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah tudi nastanitev starejših, ampak brez 
zdravstvenega varstva. To se pravi, če bi nekdo 
prišel v to fazo, da mora imeti oskrbo bistveno 
bolj konkretnejšo, se pravi, da sam za sebe ne 
more več skrbeti, potem seveda enostavno v teh 
domovih na kmetijah dejansko ne bi mogel več 
bivati.   
 Ko sem govoril o perečih problemih, ki 
se izpostavljajo pri tem, da ljudje živijo v 
domovih, le-ti morajo dejansko plačevati 
dodatna sredstva za določene zadeve. Na 
primer, če želijo biti večkrat okopani, morajo 
dodatno plačati. Potem, tuširanje je omejeno na 
določeno število, dodatno se mora plačevati tudi 
striženje nohtov, povijanje nog, pomoč pri 
oblačenju z elastičnimi nogavicami, stroške 
ukrepov ob okužbah, na primer MRSA, razne 
diete, potem nameščanje slušnega aparata, pri 
plenicah je zgodba podobna. Celo so nekatere 
omejitve na 3 plenice na dan, predstavljajte si, 
da nekdo rabi tega več. Kaj to pomeni? Da bo 
moral biti v plenici, takšni kot je, ali bo dobil 
drugo plenico? To so vprašanja, ki skrbijo. To je 
dejansko tudi vloženo v cenike domov. No, če 
govorimo še o možnosti diskriminacije starejših 
na področju zdravstva, je zelo zaskrbljujoča. 
Izbira osebnega zdravnika v domu – zelo slabe 
možnosti obstajajo, dostop do zdravnika tudi, 
tudi do storitev. To je nekaj akutnih problemov, 
ki bi jih morali … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Spoštovani gospod poslanec, še nekaj sekund 
ste imeli na voljo, zdaj jih pa ni več. 
 Besedo ima Eva Irgl. 
 Izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo.  
 Kot vidim, imam samo še dobri dve 
minuti, ampak, hvala bogu, sem uvodoma v 
stališču poslanske skupine že opozorila na 
kršitve človekovih pravic, ki izhajajo iz 
Varuhovega poročila za leto 2018 in na katere 
opozarjamo tudi na Komisije za peticije ter za 
človekove pravice in enake možnosti. Tako kot 
Varuh namreč tudi mi ugotavljamo, da največ 
peticij prihaja s področja pravosodnega sistema. 
Tudi danes ste mnogi razpravljali o tem in tudi 
samo poročilo kaže na to, da dejansko je največ 
kršitev človekovih pravic prav s tega področja. 
Drugo področje so socialne zadeve in pa 
delovno-pravna zakonodaja. Tretje področje pa 
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zmeraj bolj vidno – zdravstvene zadeve. Tudi 
Varuh človekovih pravic je danes uvodoma 
pojasnil, da so se prav vloge s področja zdravja 
izjemno povečale. To ugotavljamo tudi mi, zlasti 
zaradi predolgih čakalnih vrst, tudi zaradi 
Zakona o nalezljivih boleznih, zaradi tega, ker 
pač nekateri niso imeli priložnosti, da lahko 
pojasnijo svoja stališča, potem pa smo jim to 
omogočili mi na komisiji. Tisto, kar vedno znova 
ugotavljamo, je to, Varuh človekovih pravic svoje 
delo opravi, da priporočila, vendar pa potem tisti, 
ki bi morali ta priporočila udejanjati, jih ne vedno 
tako, kot bi bilo treba. Mene osebno moti tudi 
vse prevečkrat tako imenovana institucionalna 
ignoranca, s čimer se soočamo tudi mi na 
komisiji, lahko povem, da včasih šele po več 
urgencah dobimo določene odgovore. Kako 
mora biti to šele pri državljanih. Sicer pa 
pozdravljam dobro prakso, ki jo je vpeljala 
prejšnja varuhinja, da jo nadaljuje tudi sedanji 
varuh človekovih pravic, da obiskuje ljudi na 
terenu, to se mi zdi bistvenega pomena, kajti 
ljudje morajo biti slišani. Slišani, moramo jim 
znati prisluhniti, jim pomaga ti v njihovih težavah, 
potem pa jih začeti tudi reševati. Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prehajamo v sklepi del razprave, v 
katerem dobita besedo še predstavnica oziroma 
predstavnik Vlade in predlagatelj. Besedo ima 
Andreja Katič. 
 Izvolite, gospa ministrica. 
 
ANDREJA KATIČ: Predlagamo, da posamezni 

resorji začnejo s svojimi odgovori, in prvo bi bilo 
na vrsti Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Kar 

izvolite.  
 Hvala lepa. 
 
BREDA BOŽNIK: Hvala lepa za besedo. 

Spoštovani podpredsednik, spoštovani varuh, 
poslanke, poslanci in seveda vsi vabljeni 
predstavniki z ministrstev, lepo pozdravljeni v 
imenu in s strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti! 
 Na ministrstvu se prav dobro 
zavedamo, kako pomembna je vloga Varuha 
človekovih pravic v Republiki Sloveniji in kako 
pomembna so njegova opozarjanja na 
morebitne kršitve, ki se pač dogajajo na 
področju človekovih pravic. Vse strokovne 
službe ministrstva, pripombe in pa pobude 
Varuha skrbno preučijo ter jih obravnavajo z vso 
resnostjo in veliko mero odgovornosti. Trudimo 
se biti čim hitreje odzivni, res pa je, da se včasih 
iz objektivnih razlogov odzovemo z nekoliko 
zamude. Tudi poročilo Varuha človekovih pravic 
Republike Slovenije za leto 2018 smo temeljito 
proučili, predvsem v delu, ki se kakorkoli nanaša 
na delovna področja Ministrstva za delo. Tudi 
sami ugotavljamo, da določene stvari še vedno 

ostajajo odprte in nerealizirane, vendar lahko 
zagotovimo, da se bomo tudi v bodoče trudili za 
ustreznejše sistemske rešitve v obojestransko 
zadovoljstvo, predvsem pa seveda v 
zadovoljstvo ljudi, s ciljem zagotavljanja čim bolj 
prijaznih življenjskih pogojev za vse, predvsem 
pa za najranljivejše skupine prebivalstva. 
 Trenutno potekajo intenzivna pogajanja 
z socialnimi partnerji v zvezi s predlogi 
sprememb in pa dopolnitev Zakona o 
pokojninskem in pa invalidskem zavarovanju. 
Predvidene zakonodajne spremembe bodo med 
drugim zagotovile izboljšanje socialnega 
položaja vseh upravičencev iz pokojninskega in 
pa invalidskega zavarovanja, pri čemer bo 
posebna pozornost posvečena zvišanju socialne 
varnosti starejših in pa tistih, ki več niso 
sposobni opravljati dela. Tako se bodo povišale 
najnižje starostne pokojnine, vdovske, družinske 
invalidske pokojnine ter tudi nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja. 
V okviru nalog ministrstva s področja socialnega 
varstva je v teku več ukrepov s ciljem, da 
zagotovimo primerljiv standard storitev, 
prilagodimo organizacijo novim strokovnim 
izzivom ter zagotovimo kakovostno obravnavo 
glede na potrebe uporabnikov. Vzpostavljene so 
delovne skupine in pa komisije, ki že pripravljajo 
podrobnejše rešitve, s katerimi pristopamo k 
uresničevanju priporočil. 
 Na področju duševnega zdravja se 
problematika nastanitve in pa obravnave oseb, s 
težavami v duševnem zdravju, ter oseb z 
demenco v varovanih oddelkih posebnih ali 
kombiniranih socialno varstvenih zavodov, 
rešuje z dopolnitvami usmeritev za namestitve v 
varovane oddelke oziroma institucionalno 
varstvo, z vzpostavitvijo dodatnih kapacitet, 
posodobitvijo evidence stanja zasedenosti 
kapacitet ter primeri dobre prakse, 
nadomeščanja institucionalne varovane 
obravnave z nadzorovano obravnavo v 
skupnosti kot tudi večjo vpetostjo koordinatorjev 
centrov za socialno delo. Prioriteto na tem 
področju predstavlja tudi pospešitev postopka 
verifikacije varovanih oddelkov in pa krepitve 
vloge zastopnikov. Dodala bi še, da so v teku 
tudi ukrepi na področju institucionalnih 
namestitev starejših obsojencev ter ukrepi 
preprečevanja in pa obvladovanja bolnišničnih 
okužb v domovih za starejše. 
 Glede zaostankov na področju 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev želim 
omeniti, da smo v zadnjih mesecih res 
intenzivno pristopili h hitrejšemu reševanju 
pritožb. V projekt odprave zaostankov, se je 
vključilo večje število zaposlenih na Ministrstvu 
za delo. Pred pol leta so bili zaostanki res 
dvoletni, sedaj pa smo jih bistveno zmanjšali in 
pričakujemo, ob takem tempu reševanja pritožb 
seveda, ter seveda ocenjujemo, da bodo 
zaostanki odpravljeni v roku nekaj mesecev. 
 Morda konkreten odgovor na situacijo 
CUDV Črna. Želim omeniti, da je odprava težav 
oziroma priporočil tudi s strani Varuha, že v 
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planu in pa v perspektivi za reševanje 
predstavljenih težav. Gre za kratkoročnejše 
obdobje.  
 Kar se tiče zaposlitev novih 
inšpektorjev, lahko povem, da so postopki v 
teku.  
 Področje staranja je področje, ki je 
seveda izrednega in izjemnega pomena. Ravno 
iz tega razloga je bila sprejeta Strategija 
dolgožive družbe. Sedaj so v pripravi akcijski 
načrti, kjer bo potrebno sodelovanje vseh 
resorjev. 
 Glede na izpostavljeno tematiko slepih 
in pa slabovidnih je Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti s 14. 6. 
2019, torej v prejšnjem tednu, v roku štirih 
mesecev v javno razpravo poslalo Zakon o 
določitvi in pa izplačilu dodatka za nego otroka. 
Cilj predloga zakona je ureditev izplačila 
neizplačanih dodatkov za nego otroka in pa 
povračilo sodnih in pa izvršilnih stroškov, 
izkazanih s pravnomočno sodbo. Kot določa 
predlog zakona, se sredstva, izplačana po tem 
zakonu, ne bodo štela v dohodek, ki se 
upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Dodati želim, da je priprava tega 
zakona terjala svoj čas, saj so se med samim 
pisanjem tega zakona pojavila številna 
strokovna, vsebinska in pa tudi pravna 
vprašanja in dileme, ki jih je bilo potrebno 
proučiti, razrešiti in ustrezno zaustaviti. Pri tem 
so nam bili tudi v pomoč pri Državnem 
odvetništvu in pa na Ministrstvu za pravosodje. 
Toliko, hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa Bredi Božnik, državni sekretarki na 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 
 Naslednja je na vrsti Simona Repar 
Bornšek, državna sekretarka na Ministrstvu za 
zdravje. 
 Izvolite. 
 
SIMONA REPAR BORNŠEK: Hvala lepa. 

Spoštovani vsi prisotni! 
 Ekipa Ministrstva za zdravje v novi 
sestavi se res iskreno trudi pristopiti k reševanju 
čim več problemov čim hitreje. Upam, da bomo 
združili moči in to uspešno nadaljevali predvsem 
na področjih, ki se tičejo kršitve človekovih 
pravic, ki so za nas še posebej pomembne. 
 Seveda so eno izmed področij, ki je 
najbolj pereče, čakalne dobe. Ukrepi dodatnega 
financiranja storitev za namen skrajšanja 
čakalnih dob niso edini ukrep. Najprej moramo 
priti do natančnih analiz podatkov, koliko ljudi 
pravzaprav čaka in na katere storitve. Treba je 
vedeti, da vse čakalne dobe niso sporne, zaradi 
tega, ker 900 izvajalcev poroča Nacionalnemu 
inštitutu za javno zdravje in vsak ima svoj 
sistem, lahko prihaja do odstopanj. Pristopili smo 
k analizi teh problemov in tako bomo definirali 
ključne storitve, ki bi lahko, če pacienti do njih ne 
bi prišli, pomenili tudi ogrožanje zdravje. Največ 
moči in naporov bomo potem usmerili v 

reševanje tega. Poleg tega je bil v lanskem letu 
omogočen izvajalcem zdravstvene dejavnosti 
tudi e-posvet. To je storitev, ko lahko iz primerne 
na sekundarno raven komunicirajo specialisti, 
tako da pravzaprav pacient ne rabi storitve tako, 
da se postavi v čakalno vrsto.  
 Omenjen je bil tudi Zakon o nalezljivih 
boleznih, ki je uvrščen v prioritete oziroma v 
normativni program dela vlade za leto 2019. 
Odgovorila bi še na predlog gospoda Prednika, 
kako je s temi redkimi boleznimi. Moram 
povedati, da redke bolezni so v Sloveniji 
obravnavane zelo dobro, saj smo v zgornji 
tretjini držav v Evropski uniji in imamo 
ustanovljeno nacionalno kontaktno točko za 
redke bolezni. Glede na to, da je bil 2012 že 
pripravljen načrt dela, ki se izteče naslednje leto, 
bo ministrstvo še v tem letu imenovalo tudi novo 
delovno skupino na področju redkih bolezni za 
obdobje 2021–2030. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo dobi mag. Sandi Čurin, državni 
sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. 
 Izvolite. 
 
MAG. SANDI ČURIN: Hvala za besedo. 

Spoštovani predsedujoči, spoštovani varuh 
človekovih pravic, spoštovane poslanke, 
poslanci! 
 Varuh človekovih pravic kot institut 
nadzora oblasti glede morebitnega poseganja v 
človekove pravice in temeljne svoboščine je za 
Ministrstvo za notranje zadeve izredno 
pomemben. Zavedamo se, da so postopki, ki jih 
izvajamo v okviru ministrstva, lahko občutljivi 
prav z vidika spoštovanja človekovih pravic, zato 
na Ministrstvu za notranje zadeve skrbno 
preučimo vsak poziv, opozorilo, ki ga prejmemo 
od Varuha ter nanj odgovorimo s pojasnili, 
obrazložitvami in strokovnimi argumenti. Pobude 
Varuha dajejo prispevek k izboljšanju kakovosti 
dela in višjim standardom varovanja človekovih 
pravic v policijskih postopkih kot tudi k 
transparentnem obravnavanju vseh pripomb in 
pritožb na postopke policistov. In ravno na 
področju dela policije in drugih varnostnih nalog 
z vso resnostjo obravnavajo vse ugotovitve, 
predlogi in pobude Varuha. Na področju 
enakosti pred zakonom in prepovedi 
diskriminacije pojasnjujemo postopek vpisa 
spremembe spola v matični register zaradi 
priporočila Varuha, da se čim prej uredi 
vprašanje spremembe spola oziroma pravnega 
priznanja spola. V ta namen se bo ustanovila 
vladna medresorska delovna skupina v sestavi 
predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve, 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Ministrstva za zdravje, ki bo 
proučila vse vidike pravne ureditve spremembe 
spola v Republiki Sloveniji, in na osnovi tega bo 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti tudi pripravilo zakonsko podlago 
za ureditev tega področja.  
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 Na področju tujcev in prosilcev za 
mednarodno zaščito pojasnjujemo postopke 
omejitve gibanja bodisi glede individualne 
obravnave prosilcev, kadar se jim odvzame 
prostost, bodisi glede zagotavljanja sodnega 
nadzora nad izvajanjem vseh ukrepov omejitve 
gibanja. Glede na to, da je bilo izpostavljeno 
vprašanje ogroženosti prosilcev za mednarodno 
zaščito, da postanejo žrtve trgovanja, naj 
pojasnim, da so vsi prosilci za mednarodno 
zaščito v individualnih obravnavah deležni 
ozaveščanja o nevarnostih in pasteh trgovine z 
ljudmi, in sicer v okviru že utečenih programov, 
ki se izvajajo vrsto let tudi v skladu z akcijskim 
načrtom, ki ga potrjuje Vlada. Toliko. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Nina Mauhler, državna 
sekretarka Ministrstva za infrastrukturo. 
 
NINA MAUHLER: Spoštovani predsedujoči, 

spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani 
varuh človekovih pravic, gospod Svetina! 
Najlepša hvala za besedo.  Skladno s 
priporočilom Varuha za sistemsko ureditev 
pravic študentov invalidov glede prevoza med 
krajem bivališča in krajem izobraževanja je 
Ministrstvo za infrastrukturo že pripravilo Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prevozih v cestnem prometu, ta je bil tudi že 
posredovan v javno obravnavo in objavljen na 
portalu E-demokracija, in sicer ta torek, 18. 6. 
2019. Navedeni predlog zakona bo zagotovil 
ustrezno pravno podlago za brezplačne prevoze 
študentov invalidov. Hkrati so v tem zakonu 
predlagane tudi ukinitve starostne meje za 
uveljavljanje teh subvencioniranih prevozov 
dijakov in študentov. Predvideno je tudi, da bi 
bile spremembe na obeh področjih sprejete 
nekje do konca tega leta, se pravi do meseca 
decembra, in potem uveljavljene z novim 
šolskim letom 2020/2021.  
 Ministrstvo za infrastrukturo je nadalje v 
sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje ter po 
posvetovanju z lokalnimi skupnostmi pripravilo 
tudi sistemsko ureditev instituta nadomestne 
parkirnine, na katero nas je posebej opozoril 
Varuh, in je prav tako vključena v predlog novele 
Zakona o pravilih v cestnem prometu.  
 Skladno s priporočili varuha v zvezi z 
uvedbo ukrepov za ureditev lastništva vseh 
kategoriziranih cest, ki potekajo po zasebnih 
zemljiščih, je bil v letu 2018 sprejet Zakon o 
evidentiranju dejanske rabe zemljišč, javne 
cestne in javne železniške infrastrukture. Ta 
omenjeni zakon zahteva od upravljavcev 
kategoriziranih cest, da v zemljiškem katastru 
evidentirajo dejansko rabo zemljišč, na katerih 
leži cestna infrastruktura, ne glede na lastništvo 
zemljišča. Sprejete in uveljavljene so tudi vse 
relevantne pravne podlage. Podatki o dejanski 
rabi zemljišč pa se bodo v zemljiški kataster 
začeli vnašati konec marca 2020, s čimer se 

bodo pravne podlage začele tudi ustrezno 
implementirati.  
 Nadalje Varuh v svojem poročilu izraža 
zaskrbljenost tudi glede čezmerne 
obremenjenosti s hrupom zaradi cestnega in 
železniškega prometa. Ministrstvo na tem 
področju poudarja, da problematiko urejamo 
sistematično. Vsi novi posegi na državni cestni 
in železniški infrastrukturi se tako v prihodnje 
načrtujejo ob hkratni izdelavi študij hrupa, 
obstoječi cestni in železniški odseki pa se prav 
tako sanirajo v skladu s sprejetim operativnim 
programom oziroma sprejetimi operativnimi 
programi. Naj dodam še, da je bilo ob slovenskih 
cestah doslej izvedenih nekaj manj kot 160 
kilometrov protihrupnih ograj, nekaj manj kot 50 
kilometrov protihrupnih nasipov, na okoli 300 
stavbah je izvedena pasivna protihrupna zaščita. 
To pomeni, da nekaj manj kot 30 % te 
infrastrukture je že vključenih v protihrupne 
ukrepe. V letih 2018 in 2019 pa se izvaja 
dodatno tako imenovani obratovalni monitoring 
hrupa za omrežje avtocest in hitrih cest. Poleg 
izvedbe ukrepov aktivne in pasivne protihrupne 
zaščite je družba DARS za reševanje 
problematike pričela uvajati tudi prepoved 
prometa za težka tovorna vozila v nočnem času 
na določenih odsekih. Pri izvedbi obnov 
voziščnih konstrukcij uporablja manj hrupne 
asfalte, torej materiale z boljšo absorpcijo hrupa. 
Prav tako protihrupne ukrepe izvaja Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo tako na 
necestninskih cestah kot tudi na železniškem 
omrežju. Na železniških progah v prihodnjih letih 
pričakujemo tudi obsežnejše znižanje hrupne 
obremenjenosti zaradi tako imenovane 
uveljavitve interoperabilnosti oziroma tako 
imenovanih tehničnih specifikacij EU, ki se 
nanašajo na hrup.  
 Na Ministrstvu za infrastrukturo se 
bomo tudi v naslednji polovici leta lotili temeljite 
prenove Zakona o prevozih v cestnem prometu. 
Za ta namen bo ustanovljena nova delovna 
skupina, ki bo nov predlog zakona pripravila tudi 
na področju izvajanja avtotaksi prevozov. Ker 
gre za zelo kompleksno problematiko, si bomo 
vzeli nekoliko več časa in bo nov zakon 
pripravljen predvidoma v letu 2020.   
 Pa samo še beseda glede umeščanja 
tretje razvojne osi. Ustavno sodišče je sprejelo 
odločitev v prestopku presoje umeščanja trase 
med Šentrupertom in Velenjem. To odločitev 
Ustavnega sodišča pozdravljamo tako na 
ministrstvu kot jo pozdravljam tudi sama osebno. 
Samo še to, lahko bi v prihodnje obravnavali 
pravzaprav tudi pravico Korošcev do spodobne 
prometne povezave s prestolnico, ki jo nekateri v 
tej državi radi spregledajo ali pa nam Korošcem 
celo odrekate to pravico. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Mojca Ramšak Pešec, 
državna sekretarka na Ministrstvu za javno 
uprav. 
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 Izvolite. 
 
MOJCA RAMŠAK PEŠEC: Hvala lepa, gospod 

predsedujoči. Spoštovani varuh človekovih 
pravic, spoštovani poslanke in poslanci! 
 Tudi Ministrstvo za javno upravo vsa 
vprašanja, pobude, priporočila, ki jih prejmemo s 
strani Varuha človekovih pravic, obravnavamo z 
vso skrbnostjo in odgovornostjo. Veseli nas, da 
v poročilih Varuha človekovih pravic število 
priporočil, ki se nanaša na naše področje, sicer 
številčno upada, so pa določena priporočila, ki 
se pojavljajo v več letnih poročilih. Gre v 
glavnem za priporočila, ki se nanašajo na status 
javnih uslužbencev ali za zagotavljanje 
kadrovskih, postopkovnih, prostorskih in drugih 
pogojev za učinkovito delovanje javne uprave. 
Morda bi izpostavila eno priporočilo, ki se 
dejansko pojavlja v večletnih poročilih, gre pa za 
aktivnost, ki ni enkratna, ampak gre za trajno 
redno nalogo, gre za zagotavljanje ustrezne 
kadrovske strukture oziroma kadrovskih pogojev 
za učinkovito delovanju inšpektoratov. Tu so 
dejansko žal inšpektorati v okviru zmanjševanja 
števila zaposlenih in zmanjševanje števila v 
javnem sektorju in javni upravi delili to usodo in 
se je dejansko število inšpektorjev od leta 2008 
zmanjševalo. Lahko pa poudarim, da se zadnja 
tri leta število inšpektorjev ponovno povečuje, 
tako da je konec leta 2017 število inšpektorjev 
prišlo na raven, kot je bilo leta 2008, se pravi, ko 
se je to število začelo zmanjševati, to je tisoč 
465 inšpektorjev v celi državni upravi oziroma 
vseh organih, ki izvajajo inšpekcijske službe. 
Bilo je v vmesnem obdobju, na primer leta 2013, 
tudi zaskrbljujoče, samo tisoč 400. No, konec 
leta 2018 pa je število inšpektorjev doseglo celo 
največje število v zadnjih desetih letih, to je tisoč 
487. V letošnjem letu je Vlada predlagala, 
Državni zbor ste skozi spremembe Zakona za 
izvrševanje proračuna sprejeli pa še dodatne 
ukrepe za povečevanje števila inšpektorjev. 
Tako je bilo ciljno za Inšpektorat za delo, kjer se 
še vedno ugotavlja veliko število kršitev pravic 
zaposlenih, ciljno dodano 10 novih delovnih 
mest inšpektorjev. Sedaj pa tudi pripravljamo 
gradivo za Vlado, ker bomo tudi na ostalih 
inšpektoratih število inšpektorjev povečali še za 
dodatnih skupaj 10. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo dobi Stane Baluh, direktor 
Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti.  
 
MAG. STANKO BALUH: Hvala lepa, gospod 

predsedujoči. Spoštovani varuh človekovih 
pravic, poslanke in poslanci, kolegi z Vlade! 
 Samo na kratko. Hvala lepa za vaše 
poročilo, v katerem prav posebno mesto 
namenjate tudi varovanju manjšinskih skupnosti 
in ranljivih skupnosti, kjer je tudi kar nekaj 
priporočil.  
 Dejstvo je, da tudi med nami raste ta 
zavest, da gre za horizontalno temo, kjer je 

nujno potrebno medresorsko sodelovanje, da ne 
rečem samo medresorsko sodelovanje, gre za 
tesno sodelovanje na nacionalni ravni, lokalni 
ravni in vključevanje manjšinske skupnosti. To je 
zavedanje in tudi Vlada se tega zaveda in bomo 
tudi v bodoče na tem segmentu delovali 
proaktivno. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Seznam predstavnikov Vlade smo 
izčrpali. Ker je pa ostalo še nekaj časa, 
sprašujem, ali želi morda še kdo besedo? (Ne.) 
Besedo dajem varuhu človekovih pravic.  
 Gospod Peter Svetina, izvolite. 
 
PETER SVETINA: Hvala lepa, gospod 

predsedujoči. Spoštovani poslanke in poslanci, 
spoštovani predstavniki Vlade! 
 Hvala vam za izčrpno razpravo, v kateri 
ste povzeli svoje poglede na poročilo in jih 
izpostavili. Zelo se strinjam s tem, da mora vsak 
od nas sprejeti odgovornost, tako jaz kot varuh, 
Vlada, vsekakor pa tudi vi kot poslanci.  
 Posamezna dejstva v poročilu so bila 
žal razumljena malo drugače, kot so bila 
navedena. Poudariti pa želim, da je bilo v 
lanskem letu na pobudo Varuha, se pravi na 
tako imenovano lastno pobudo po 9. členu, 
odprtih več zadev, ki so bile zaznane kot 
družbeni problem in ne zgolj na podlagi pobud. 
To so bile, na primer, otroška srčna kirurgija, 
socialne pomoči, problematika hrupa, 
diskriminacije in tako naprej.  
 Institucija Varuha in sam osebno se 
zavzemam za kulturo dialoga, predvsem pa 
kulturo izrečene besede. Ponovno pa želim 
poudariti, da Varuh ne piše zakonov in da je na 
zakonodajni, sodni in največkrat izvršilni oblasti, 
da priporočila dejansko uresničite.  
 Vse dileme, ki ste jih izrekli v razpravi, 
smo vzeli resno, kot verjamem, da ste naša 
priporočila vzeli resno tudi vi. Področje 
človekovih pravic je široko in zagotovo je vsak 
korak, ki ga naredimo v to smer, več kot 
pomemben in prepotreben. Verjamem, da bo v 
nadaljevanju sodelovanja med nami vsemi prišlo 
tudi do tega, da se bo stanje človekovih pravic 
izboljšalo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes. 
Če želita razpravljati tudi varuh človekovih pravic 
gospod Peter Svetina ter eden od predstavnikov 
Vlade, prosim, da se prav tako prijavita s 
pritiskom tipke za vklop mikrofona; v tem 
primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer 
najprej predstavnica ali predstavnik Vlade in 
nato varuh človekovih pravic.  
 Prosim za prijave.  



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  305  

 Ugotavljam, da imamo štiri prijavljene, 
vsak ima na voljo pet minut. Prvi je mag. Andrej 
Rajh. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo, spoštovani predsedujoči. 
 V SAB smo poročilo Varuha človekovih 
pravic vzeli zelo resno. Posebej se nas je 
dotaknilo stanje na področju pravic invalidov. 
Vemo, da je področna zakonodaja na področju 
urejanja pravic invalidov v določenih segmentih 
stara 40 let in temelji na neki stari doktrini, ki 
temelji na zdravstveni negi in institucionalnem 
varstvu in ne na vključevanju invalidov v družbo, 
zato se s pozivom strinjamo. Prav tako pa se 
strinjamo z odgovorom resornega ministrstva. V 
tej luči tudi pozdravljamo zavezo po ureditvi 
dolgotrajne oskrbe. Ravno to področje 
dolgotrajne oskrbe je na pobudo SAB vključeno 
v koalicijsko pogodbo. Smo prav tako veseli, da 
se razsodno ministrstvo tega loteva. Moramo pa 
poudariti, da dolgotrajna oskrba ne obsega 
samo varstva in oskrbe starejših, temveč vseh 
kategorij ljudi, dolgotrajno oskrbo potrebujejo. To 
so vsi ljudje s posebnimi potrebami. Pri tem pa 
bi rad izpostavil tudi starše otrok s posebnimi 
potrebami, ki dejansko opravljajo 24-urno oskrbo 
svojih otrok, in to doživljenjsko. Prav je, da jih 
Zakon o dolgotrajni oskrbi ne spregleda. S tem 
je tudi povezano ureditev razmer v zdravstvu.  
 Čakalne dobe so ena izmed perečih 
zadev. Hkrati pa bi mi radi ponovno izpostavili, 
kot tudi izpostavljamo ob vsakem poslanskem 
vprašanju, ureditev bivanjskih in delavnih 
razmerij v slovenskih bolnišnicah. Vemo, daje 
zdaj poletje in da temperatura v marsikateri 
bolnišnici ali pa operacijski sobi doseže 30 
stopinj in več, zato je tudi ena od teh zadev 
ureditev sistema hlajenja. Veseli me tudi, da je 
Varuh vse te zadeve izpostavil pa tudi da je 
Vlada te zadeve sprejela na znanje. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK SIMONOVIČ BRANKO: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Primož Sitar.  
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo, spoštovani predsedujoči. Kolegice in 
kolege, predstavniki Vlade in spoštovani varuh 
človekovih pravic! 
 Navdahnjen sem z upanjem, ko 
poslušam to razpravo in je tako rekoč vsaka 
druga beseda skrb za starejše ali pa dolgotrajna 
oskrba – ena stvar, na katero v Levici 
konstantno opozarjamo in katere rešitev je, kot 
smo tudi že slišali, enostavno politična volja. Ta 
princip opozarjanja s strani Varuha človekovih 
pravic, jaz mislim, da mu tukaj lahko damo eno 
lepo kljukico. Teren sporoča tudi preko instituta 
Varuha, vse ostalo, torej iskanje rešitve za te 
probleme, ki nastajajo, še posebej govorili smo o 
domovih za ostarele, recimo, pa je samo in 
izključno stvar politične volje.  

 Vsak dan ali pa vsaj vsak teden slišimo 
novo poročilo, včeraj, recimo, o neki zlomljeni 
roki v domu za ostarele, za katero niso vedeli 
oziroma je niso obravnavali 24 ur. Pa potem za 
nekega tretjega, ki je moral biti v plenici 30 ur in 
tako naprej in tako naprej. Govorimo o zelo 
praktičnih, zelo konkretnih, zelo nedvoumnih 
kršitvah osnovne človekove pravice v Sloveniji 
21. stoletja. O kršitvi osnovne človekove pravice 
do varnosti in nekega zdravega bivanja in okolja. 
Rešitev je pa, kot rečeno na začetku, v politični 
volji.  
 V Levici smo sklicali pred dobrim 
mesecem sejo Odbora za delo, družino in 
socialne zadeve, predlagali rešitve in zdaj, žal mi 
je, da večina poslank in poslancev, ki ste danes 
zagovarjali ažurnost te rešitve, takrat niste 
ažurnosti te rešitve zagovarjali na tem odboru. 
Eni ste glasovali proti, drugih ni bilo.  
 Na tej točki tudi, kar se tiče problema 
naslavljanja dolgotrajne oskrbe, se zahvalim 
seveda Varuhu. In glede na to, da število 
pričevanj o tej problematiki v medijih, v javnosti 
raste, verjamem da, če tega problema ne bomo 
rešili na politični ravni, sistemsko, da bo 
naslednje leto poročilo Varuha še debelejše in 
da bodo tiste dodatne strani namenjene skrbi 
oziroma neskrbi za starejše. Problem seveda je 
nastal s prihodom trde roke trga tudi na tem 
področju, in to je ena od sistemskih težav, ki jih 
je absolutno treba upoštevati. 
 Zakon o dolgotrajni oskrbi čakamo že 
od leta 2002. V vsakem mandatu je bila retorika 
katerekoli vlade, samo še malo pa bo. In kdorkoli 
je kadarkoli v 17 letih poskusil nasloviti ta 
problem, so ga ustavili, samo še malo pa bo. To 
se nam je zgodilo tudi zdaj in mi srčno upamo, 
da bo ta problem rešen. Ko sem ministra za 
zdravje spraševal s poslanskim vprašanjem, mi 
je zagotovil, da bo ta zakon na mizi do konca 
mandata. Potem na tej seji Odbora za delo nam 
je bilo zagotovljeno, da bo na mizi do konca tega 
leta. Če bo ta trend šel naprej, super, mogoče 
še ta teden dobimo ta predlog tega zakona, 
ampak v vsakem primeru upam, da bo rešil, kar 
bo. V Levici se seveda ne bomo ustavili v tej 
smeri, ker, če kaj, če je kateri problem tisti, ki ga 
je treba postavit v ospredje v starajoči se družbi, 
ki Slovenija je, potem je to skrb za starejše. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo dobi Dušan Šiško.  
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Podpredsednik, 

hvala. Vsi prisotni! 
 Ko sem poslušal to razpravo, vam 
moram povedat, da tale knjiga, debela, je res 
debela, piše noter v njej tisto, kar paše Vladi. 
Jaz sem šel gledat, gospod Knežak, moje 
področje na 125. strani, kjer so predvsem Cigani 
in v tisti točki ni nikjer opisano, vse lepo in prav, 
kar pač se dogaja, kaj je dobro, da gre iz tukaj v 
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Evropo, tisto, kar je pa kritično, pa noben ne 
omenja niti ne opiše. Imamo dva ciganska 
tabora v Krškem – en je legaliziran Kerinov Grm, 
Rimš ni legaliziran. In o tem noben nič ne piše. 
 Potem, če grem naprej, kolegica je 
tukaj rekla, da je treba spodbujat. Ja, se 
strinjam, da je treba spodbujat, da bodo pismeni, 
ampak ljudje, ali veste, koliko se jih vozi po 
Krškem, po celi Sloveniji je Ciganov z 
avtomobili. Kaj so oni šli v Samobor, v Krapino, 
v, ne vem kam kupiti izpite? Tukaj se je za 
zamislit. Slovenski državljani težko zdajle te 
računalniške teste naredijo, CPP. Ne ravno tako 
vse lepo govorit, kako je lepo in prav.  
 Imamo tudi problem z včerajšnjo 
razpravo o financiranju javnega šolstva. Tudi ne 
vemo, kaj se bo zgodilo, ker je dan bil problem, 
sodba Ustavnega sodišča in ni jasna. 
 Potem, če grem še naprej. Anonimne 
prijave v šolah. Anonimne prijave v šolah naj 
bodo, ampak naj se podpišejo, ker dostikrat se 
zgodi, da se pošlje anonimna prijava, vsi priletijo 
tja v šole in na koncu se ugotovi, da ni nič od 
tega.  
 In če še malo naprej pogledam. Bil sem 
nekajkrat že opozorjen, da ne smem reči, da je 
žaljivo, če rečem Cigan. Ja, spoštovani kolegi, 
da najdem papir, a vi ste 13. junija jedli svinjsko 
vratovino po cigansko. V parlamentu, v naši 
kuhinji tako piše. Pa prosim vas, ne me več učiti 
pa mi govorit, da ne smem izrekati, da so to 
žalitve, če rečem Cigani. Tudi kolega Zmago je 
povedal, vam je razložil, zakaj se govori. Imam v 
Krškem lep primer, ko sami govorijo, da so 
Cigani, vi pa meni tu govorite, da ne smem to 
govoriti javno. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod Šiško, lepo vas prosim, da ne 
uporabljate besede Cigani, ker to je žaljiva. 
Hvala lepa. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Ja, potem pa prosim, 

podpredsednik, poglejte ta meni, glejte, tale 
meni je po cigansko napisano – svinjska 
vratovina po cigansko. Potem prosim, da tudi v 
kuhinji in v Državnem zboru ne pišemo takih 
stvari. Ni to žaljivo. In s tem mislim končati. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Zadnji dobi besedo Željko Cigler.  
 Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani, 

hvala za besedo. 
 Želel bi se samo odzvati na pripombo, 
ki jo je na mojo razpravo dala zelo spoštovana 
državna sekretarka na Ministrstvu za 
infrastrukturo Nina Mauhler, ki je povedala, da bi 
lahko Varuh za človekove pravice obravnaval 
tudi dejstvo, da Korošci imajo pravico do 
povezave s prestolnico. Jaz se s tem strinjam in 
mislim, da moramo vsi v Državnem zboru in 

ostali izvršni aparat, to je Vlada, delati na tem, 
da se hitra cesta tretje razvojne osi, kamor 
spada tudi povezava od Koroške do avtoceste 
A1, čim prej in na najcenejši način vzpostavi, da 
so pri tem čim bolj upoštevani okoljski in 
prostorski pogoji. Jaz sem tudi povedal – in tu 
gre za tretjo razvojno os, ne za povezavo 
Koroške s prestolnico –, kakor bi se priključila 
ena, potem zavijete desno pa ste v 40 minutah v 
Ljubljani Dejstvo pa je, da sva oba ugotovila, da 
je Ustavno sodišče z razsodbo v svoji odločbi 
ugotovilo, da proceduralno je bila zadeva v redu, 
v strokovne zadeve se pa ne vtika. In prav tu, pri 
vprašanju izbire trase, ki gre zdaj stran od 
uveljavljenega prometnega koridorja, obstajajo 
pa argumentirana dejstva in podatki, da je prišlo 
pri izbiri trase do načina uporabe določenih 
podatkov, ki očitno – sum je – niso dali pravilne 
izbire, in to je med trasami F 22 in F 6. O tem 
sem jaz govoril. In trasa F 6 je tista, ki bo 
Korošcem bistveno hitreje in ceneje zagotovila 
dostop tako proti Beli krajini, to je tretja razvojna 
os, kot tudi proti naši prestolnici. To sem mislil. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Zaključujem razpravo.  
 Amandmaji k predlogu priporočila niso 
bili vloženi. O predlogu priporočila bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora odločali 
danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 
1.A točki dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 14. TOČKO 
DNEVNEGA REDA - POROČILO VARUHA 
ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE 
SLOVENIJE O IZVAJANJU NALOG 
DRŽAVNEGA PREVENTIVNEGA MEHANIZMA 
PO OPCIJSKEM PROTOKOLU H 
KONVENCIJI OZN PROTI MUČENJU IN 
DRUGIM KRUTIM, NEČLOVEŠKIM ALI 
PONIŽEVALNIM KAZNIM ALI RAVNANJU ZA 
LETO 2018. 

 Poročilo je v obravnavo zboru predložil 
Varuh človekovih pravic.  Besedo dajem 
varuhu človekovih pravic gospodu Petru Svetini 
za dopolnilno obrazložitev poročila. 
 Izvolite. 
 
PETER SVETINA: Spoštovani gospod 

predsedujoči, spoštovani gospe poslanke in 
poslanci! 
 Varuh človekovih pravic na podlagi 
Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h 
Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznivim 
ravnanjem izvaja tudi naloge in pooblastila 
Državnega preventivnega mehanizma. V tem 
okviru sodelavke in sodelavci Varuha obiskujejo 
osebe, ki jim je bila vzeta prostost, in kraje, kjer 
so ali bi lahko bile te osebe nastanjene. Državni 
preventivni mehanizem je tako namenjen krepitvi 
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varstva teh oseb pred mučenjem in drugimi 
nečloveškimi ali ponižujočimi ravnanji in 
kaznovanji. Sodelavci tako obiskujemo kraje 
odvzema prostosti po Sloveniji in se preverja, 
kako tam ravnajo z osebami, ki jim je bila 
odvzeta prostost. Nadalje pristojnim organom 
dajemo priporočila, da bi izboljšali razmere in 
ravnanje s temi osebami.  
 V letu 2018 smo tako obiskali 81 krajev 
odvzema prostosti, nekatere posamezne 
lokacije tudi večkrat. Od tega smo opravili 32 
obiskov policijskih postaj s centrom za pridržanje 
v Ljubljani, šest zavodov za prestajanje kazni 
zapora, azilni dom, tri psihiatrične bolnišnice, 
štiri posebne socialnovarstvene zavode, 24 
socialnovarstvenih zavodov domov starejših in 
11 vzgojnih zavodov, vključno z zavodom za 
usposabljanje.  
 Moram povedati, da smo z odzivi 
pristojnih organov na naše ugotovitve in 
priporočila za izboljšanje stanja večinoma 
zadovoljni, saj se redno odzivajo na naša 
priporočila in kažejo pripravljenost za 
sodelovanje. Ugotavljamo, da poskušajo zlasti 
obiskane ustanove sprejeti vse ukrepe za 
potrebne izboljšave, ki so v njihovi pristojnosti. 
Kljub temu pa si tudi tokrat želimo še boljše in še 
bolj poglobljeno sodelovanje s pristojnimi 
ministrstvi. Spodbudno je tudi, da tudi pri vseh 
obiskih v letu 2018 Državni preventivni 
mehanizem ni ugotovil primerov mučenja ali 
drugega krutega kaznovanja ali ravnanja. S 
svojimi priporočili za izboljšanje stanja pa 
opozarjamo na situacije, ki bi lahko predstavljale 
nečloveško ali poniževalno ravnanje s 
posamezniki, ki jim je odvzeta prostost. Pri tem 
ne moremo mimo prezasedenosti posebnih 
socialnovarstvenih zavodov. Posledice so očitne 
in se kažejo ne le v neustreznih bivalnih pogojih 
in neustrezni obravnavi oseb, ki so v njih 
nameščene, ampak tudi v prekomerni 
obremenjenosti osebja, ki za njih skrbi. Kljub 
posebnemu poročilu in sklepih Vlade se stanje 
na tem področju v letu 2018 žal ni izboljšajo in 
ostaja še naprej zaskrbljujoče. 
 Glede priporočil, ki se nanašajo na 
psihiatrične bolnišnice nas skrbi predvsem 
dejstvo, da se jih precej ponavlja. V letu 2018 
smo tako na primer morali znova opozarjati na 
potrebo, da se pacientom zagotovijo dnevna 
oblačila in se jih na možnost, da preko dneva 
niso v pižami, posebej opozarja. Poudarili smo 
tudi potrebo, da se aktivnosti za paciente 
izvajajo tudi ob koncu tedna. Še naprej, 
upoštevajoč določila Zakona o duševnem 
zdravju, pa ugotavljamo nepravilnosti tudi pri 
sprejemanju pacientov in uporabi posebnih 
varovalnih ukrepov.  
 Tudi pri Državnem preventivnem 
mehanizmu lahko znova pohvalimo sodelovanje 
z Ministrstvom za pravosodje oziroma z Upravo 
republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij. Na tem področju sicer še vedno ostajajo 
težave na področju prezasedenosti posameznih 
zavodov za prestajanje kazni zapora, pri 

zagotavljanju primernih prostorov za bivanje in 
možnosti za delo oziroma vključevanje zaprtih 
oseb v najrazličnejše aktivnosti ter pri 
zagotavljanju prepotrebnega kadra. Ob tem tudi 
na tem mestu ponovno opozarjamo na potrebo 
po spoštovanju priporočila CPT, da naj bodo tudi 
priporniki dnevno vsaj osem ur izven svojih celic 
in vključeni v različne koristne aktivnosti, kot so 
delo, izobraževanje, šport ali druge primerne 
aktivnosti. CPT je namreč tudi ob obisku v 
Sloveniji v letu 2017 priporočil, da si slovenski 
organi še naprej prizadevajo zagotoviti 
zadovoljiv program dejavnosti za vse zapornike, 
tako pripornike kakor tudi obsojence.  
 Še naprej je bilo zgledno sodelovanje 
tudi z Ministrstvom za notranje zadeve oziroma 
policijo, ko gre za obravnavo ugotovitev z 
obiskov policijskih postaj. Te se večinoma 
nanašajo na opremljenost prostorov za 
pridržanje, evidentiranje pridržanja ter 
uveljavljanje pravic pridržanih oseb in možnosti 
za gibanje na prostem. Pričakujemo, da bodo 
tudi ugotovitve in dobronamerni predlogi 
oziroma priporočila Državnega preventivnega 
mehanizma glede obravnave migrantov oziroma 
beguncev v pomoč pri sicer zelo odgovornem in 
zahtevnem delu policije na tem področju. 
Pričakujemo tudi, da bodo prispevali k odpravi 
zaznanih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti 
ter pripravi ustreznih usmeritev za delo policije.  
 Tudi Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport še naprej spodbujamo k pripravi 
strokovnih podlag za celostno in enotno 
obravnavo mladostnikov z navodili za primerno 
vzgojno ukrepanje, zlasti v primeru mladostnikov 
s težavami v duševnem zdravju ter pridruženim 
nasilnim in hitroagresivnim vedenjem. Hkrati 
tudi, da ministrstvo prevetri tehnične standarde 
in prostorske pogoje za stanovanjske, intenzivne 
in vzgojne skupine ter pripravi normative, ki 
bodo veljali neposredno za vzgojne domove in 
mladinske zavode. 
 Gospe in gospodje, poleg obiskov 
krajev odvzema prostosti, opravlja Državni 
preventivni mehanizem tudi druge številne 
aktivnosti, kot so priprave predlogov in pripomb 
k veljavnim ali predlaganim zakonom. Sodelavci 
pogosto izvajajo predstavitve za tuje delegacije 
oziroma obiskovalce, ki jim je Državni 
preventivni mehanizem v naši državi vzgled, ter 
pripravljajo odgovore na vprašanja raznih mrež 
oziroma drugih državnih preventivnih 
mehanizmov in organov.  
 Z obiski krajev odvzema prostosti bomo 
nadaljevali in seveda na podlagi svojih 
ugotovitev dajali poročila za izboljšanje stanja, 
tam kjer bo to potrebno. Naj povem, da v 
prihodnje načrtujemo več tematskih obiskov. 
Nekateri bodo usmerjeni tudi na področju 
obravnave otrok, starejših ter oseb s posebnimi 
potrebami, kjer bomo pozornost usmerili na 
določeno izbrano tematiko.   
 Državni preventivni mehanizem ostaja 
dejaven na nacionalnem in tudi na 
mednarodnem področju. Hvala lepa.  
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Poročilo je kot matično delovno telo 
obravnavala Komisija za peticije, človekove 
pravice in enake možnosti in pripravila predlog 
priporočila Državnega zbora. Besedo dajem 
predsednici Evi Irgl za predstavitev poročila 
komisije. 
 Izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo. 
 Komisija za peticije, človekove pravice 
in enake možnosti je na seji obravnavala 
Poročilo Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije o izvajanju nalog državnega 
preventivnega mehanizma po Opcijskem 
protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in 
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju za leto 2018, ki ga je v 
obravnavo Državnemu zboru predložil Varuh 
človekovih pravic. Varuh človekovih pravic je 
povedal, da je bilo v letu 2018 obiskanih 81 
krajev, kjer se nahajajo osebe z odvzeto 
prostostjo, nekatere tudi po večkrat. Z odzivi 
pristojnih organov na ugotovitve in priporočila za 
izboljšanje stanja so zadovoljni, saj se ustanove 
redno odzivajo in kažejo pripravljenost na 
sodelovanje. Zlasti obiskane ustanove skušajo 
sprejeti vse ukrepe za izboljšave, ki so v njihovi 
domeni. Vseeno pa si želi še bolj poglobljenega 
sodelovanja s pristojnimi ministrstvi, zlasti glede 
vprašanj, kjer so potrebne sistemske 
spremembe. Varuh je izrazil zadovoljstvo, da v 
letu 2018 državni preventivni mehanizem ni 
ugotovil mučenja ali drugega krutega 
kaznovanja ali ravnanja, s priporočili pa se 
opozarja na primere, ki lahko predstavljajo 
nečloveško ali poniževalno ravnanje. Pri tem je 
znova izpostavil prezasedenost 
socialnovarstvenih zavodov, katere posledica so 
neustrezni bivalni pogoji, obravnava v njih 
nameščenih oseb in prekomerna obremenjenost 
osebja. Stanje na tem področju se namreč v letu 
2018 ni izboljšalo in ostaja še naprej 
zaskrbljujoče. Socialnovarstvene zavode 
spodbujajo pri ureditvi oddelkov, namenjenih 
izključno osebam z diagnozo demence, prav 
tako pa bi morali domovi za starejše pri 
zagotavljanju požarne varnosti dati večji 
poudarek osebam z demenco. Glede priporočil, 
ki se nanašajo na psihiatrične bolnišnice, je skrb 
vzbujajoče to, da se ponovno opozarja na iste 
probleme.  
 Predstavnica Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti je 
pojasnila, da se vprašanja duševnega zdravja 
ter nastanitve oseb z motnjami v duševnem 
zdravju starostnikov in diagnozo demence 
rešujejo prednostno. Prav tako se spodbuja 
sodobnejše koncepte dela z uporabniki.  
 Predstavnik Uprave Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je 
pojasnil, da zavodi za prestajanje kazenskih 
sankcij domujejo, razen v Kopru, v starih in 

dotrajanih objektih. Pohvalil je sodelovanje z 
Ministrstvom za pravosodje, ki več sredstev 
nameni za obnavljanje teh objektov, vendar gre 
za nujne obnove. Glede prezasedenosti je 
izpostavil zavod za prestajanje kazni v Ljubljani, 
v katerega obnovo pa se ne vlaga, saj se obeta 
preselitev zavoda na novo lokacijo. Seveda so 
bile, tako kot že večkrat, izpostavljene tudi 
kadrovske težave. Predstavnica Ministrstva za 
pravosodje je dodala, da se ne ministrstvu 
proučujejo različne možnosti zapolnjevanja 
kadrovskih kapacitet, med drugim tudi možnost, 
da bi vojaki po dopolnjenem 45. letu lahko prešli 
med pravosodne policiste.  
 Ministrstvo za zdravje pričakuje, da se 
bodo v psihiatričnih bolnišnicah upoštevala vsa 
priporočila DPM. Ker se nekatera priporočila 
ponavljajo, so preko predstavnikov 
ustanoviteljev predlagali, da se končno poročilo 
o izvajanju nalog DPM obravnava tudi na sejah 
svetov zavodov, s čimer želijo pripomoči k 
odpravljanju ovir za uresničitev priporočil. 
 Predstavnik Ministrstva za notranje 
zadeve je povedal, da ministrstvo upošteva 
ugotovitve in priporočila, ki jih Varuh navaja v 
poročilu in jih je zaznal ob obiskih policijskih 
postaj, ter sproti pristopa k odpravljanju 
pomanjkljivosti. Prav tako so policisti seznanjeni 
z državnim preventivnim mehanizmom. V ta 
namen so organizirana tudi izobraževanja.  
 V razpravi članov komisije so bili 
izpostavljeni konkretni primeri, ki so bili 
izpostavljeni tudi že v javnosti. Namestnik 
Varuha gospod Ivan Šelih je pojasnil, da so v 
konkretnem primeru ukrep v zavodu za varstvo 
starostnikov prepoznali kot sporno prakso. V 
kolikor se tovrstni ukrepi uporabljajo, se jih mora 
izvajati v skladu z določbami Zakona o 
duševnem zdravju in Zakona o pacientovih 
pravicah. Namestnik Varuha je še izpostavil, da 
na težave nameščanja oseb v socialnovarstvene 
zavode opozarjajo že dlje. Ukrepi, ki bodo lajšali 
prehajanje med institucijami, pa je potrebno 
urediti sistemsko, pri čemer bo potrebno 
medresorsko usklajevanje in prenovitev 
področne zakonodaje.  
 Po končani razpravi je komisija sprejela 
predlog priporočila, ki je sestavni del tega 
poročila, obravnaval pa ga bo danes Državni 
zbor. Priporočilo se glasi: »Državni zbor 
priporoča vsem pristojnim državnim in drugim 
organom, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
uresničevanje priporočil državnega 
preventivnega mehanizma.« Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo dajem predstavnici Vlade, 
ministrici za pravosodje Andreji Katič.  
 Izvolite.  
 
ANDREJA KATIČ: Hvala za besedo. 

Spoštovani varuh s sodelavci, spoštovane 
poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki 
Vlade!  
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 Uvodoma se želim varuhu človekovih 
pravic zahvaliti za njegovo predstavitev poročila 
o izvajanju nalog državnega preventivnega 
mehanizma za leto 2018. Gre za pomemben 
mehanizem, ustanovljen za izvajanje Opcijskega 
protokola h Konvenciji OZN proti mučenju in 
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju. Vlada in ministrstva 
spremljamo aktivnost Varuha tudi na tem 
področju, saj gre za pregled nad delovanjem 
oblasti države in institucij, kjer je posameznik 
najbolj ranljiv, saj mu je odvzeta prostost. Varuh 
v okviru državnega preventivnega mehanizma 
opravlja preventivno funkcijo, s tem pa se 
preprečuje, da bi prihajalo do hujših kršitev 
konvencijskih določb. Priporočila sicer temeljijo 
na obisku konkretnih ustanov, kot jih je varuh 
uvodoma že povedal. Skupaj je varuh v letu 
2018 obiskal 81 ustanov ter podal kar 484 
priporočil. S priporočili za izboljšanje stanja se 
opozarja na primere, ki lahko pomenijo 
nečloveško ali poniževalno ravnanje s 
posamezniki, ki jim je odvzeta prostost. Med 
glavnimi razlogi je prezasedenost posameznih 
socialnozdravstvenih zavodov, česar posledica 
pa so neustrezne bivalne razmere in neustrezna 
obravnava oseb, ki so v njih nameščene, hkrati 
pa tudi prevelika obremenjenost osebja, ki za 
njih skrbi. Zavedamo se, da hitrih rešitev ni, si pa 
moramo s skupnimi močmi prizadevati za 
dolgoročno izboljšanje stanja na tem področju.  
 Varuh v poročilu navaja, da je z odzivi 
pristojnih ustanov večinoma zadovoljen, saj 
ustanove kažejo pripravljenost za sodelovanje in 
se na priporočila redno odzivajo. Ugotavlja, da 
poskušajo obiskane ustanove sprejeti vse 
ukrepe za potrebne izboljšave. Spodbudno je 
dejstvo, da med obiski v letu 2018 ni bilo 
ugotovljenih primerov mučenja ali drugega 
krutega kaznovanja ali ravnanja. Na področju 
pristojnosti Ministrstva za pravosodje, konkretno 
Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, je bilo 
danih 67 priporočil, od katerih nista bili sprejeti 
dve, ki se nanašata na Zavod za prestajanje 
kazni zapora v Kopru in bi zahtevali izvedbo 
nekaterih gradbenih del. Tudi Varuh je v poročilu 
izrazil, da je večinoma zadovoljen z odzivi 
uprave in njenim prizadevanjem za izboljšanje 
stanja znotraj zaporskega sistema. Še zlasti je 
pomembno dejstvo, da je v začetku 2019 stanje 
na področju izvrševanja ukrepa pripora in kazni 
zapora v slovenskih zaporih obravnaval tudi 
Državni zbor na svoji seji Odbora za pravosodje 
ter se seznanil s težavami, povezanimi 
predvsem z izčrpanimi kadrovskimi resursi ter s 
prezasedenostjo zaporov, s katero se uprava 
srečuje od leta 2000 naprej. 
 Varuh si želi še boljšega in bolj 
poglobljenega sodelovanja tudi s pristojnimi 
ministrstvi, zlasti kadar gre za problematiko, 
zaradi katere so potrebne sistemske 
spremembe. Ministrstvo za zdravje se strinja z 
oceno Varuha glede uporabe posebnih 
varovalnih ukrepov ter z navedbami, da je 
potrebno vključiti širšo stroko, ki bo podala svoje 

stališče in ustrezne usmeritve glede uvedbe 
varovalnih ukrepov v obliki oviranja v 
počivalniku, na stolu in drugih ukrepov 
omejevanja zaradi nevarnosti padca. 
 Ministrstvo za notranje zadeve je 
aktivno pri uresničevanju priporočil državnega 
preventivnega mehanizma, predvsem glede 
izvajanja postopkov sprejetja prošnje za 
mednarodno zaščito v najkrajšem možnem 
času. Ta pa je odvisen od števila tujcev, ki 
čakajo na sprejetje prošnje, prostorskih in 
kadrovskih virov, pri čemer imajo prednost 
ranljive kategorije oseb.  
 Policija je sproti in ažurno odgovorila na 
vsa priporočila varuha ob obiskih na policijskih 
postajah. Večina napak je bila odpravljena že 
med obiskom, o napakah pa so bile obveščene 
vse enote. V posameznih primerih so morale 
enote sprejeti tudi ukrepe za zmanjšanje napak, 
ugotovljenih ob obisku varuha. Ugotovljene 
pomanjkljivosti pri opremljenosti prostorov 
obravnavajo pristojne policijske uprave ali pa 
pristojne službe Ministrstva za notranje zadeve. 
 Druga priporočila se uresničujejo v 
okviru večjih investicijskih vzdrževalnih del na 
posameznih objektih, pri novih investicijah pa že 
v okviru priprave dokumentacije. Tudi s področja 
požarne varnosti v domovih starejših občanov je 
Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki deluje v okviru Ministrstva za 
obrambo, pregledal priporočila državnega 
preventivnega mehanizma in Varuhu odgovoril, 
ob naslednjih rednih nadzorih v teh domovih pa 
bo pozoren tudi na dana priporočila.  
 Navedeni primeri kažejo, da se 
ministrstva zavedajo pomembnosti priporočil 
Varuha ter da se priporočila nanašajo tudi na 
sistemske probleme in ne zgolj na posamezne 
ustanove. Pri uresničevanju priporočil 
ministrstva tvorno sodelujemo in si bomo tudi v 
bodoče prizadevali k odpravi pomanjkljivosti in 
realizaciji priporočil Varuha. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levica, 
Primož Siter.  
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane kolegice in kolegi!  
 V Poslanski skupini Levica smo se 
seznanili s poročilom o delu DPM in s statistiko 
obiskov za izvajanje nadzora. Ugotavljamo, da 
je varuh v obliki nadzora na krajih odvzema 
prostosti leta 2018 obiskal 81 različnih lokacij v 
sodelovanju s sedmimi nevladnimi 
organizacijami. Med kraji izvedbe nadzora je bilo 
največ socialnovarstvenih institucij, torej domov 
za ostarele, in policijskih postaj. Sledijo zavodi 
za prestajanje kazni in psihiatrične bolnice. Iz 
tega sklepamo, da so to tudi lokacije, ki so po 
Varuhovi oceni nosilke višjega tveganja za 
kršitve, oziroma okolja, ki terjajo več pozornosti. 
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Po obisku krajev odvzema prostosti oziroma 
preverbi ravnanja z osebami, ki jim je bila 
odvzeta prostost, je Varuh v vlogi DPM 
pristojnim organom izdal 484 priporočil za 
izboljšave. Ocenjujemo, da gre za veliko število 
priporočil, ki je odraz dejanskega stanja, kar pa 
seveda ni dobro.  
 Največ priporočil je bilo izdanih prav 
tako na socialnovarstvene zavode, torej domove 
za starejše, po vsebini največ priporočil zadeva 
bivalne pogoje, socialno varstvo uporabnikov, 
možnosti za pritožbene poti uporabnikov, 
vodenje dokumentacije o postopkih, način dela v 
ustanovah in delo osebja. Spodbudno je, da 
Varuh ugotavlja, da se večina institucij redno 
odziva na priporočila in da obiskane ustanove 
ukrepe za izboljšanje stanja večinoma 
sprejemajo. DPM v okviru obiskov krajev 
odvzema prostosti v lanskem letu ni zaznal 
primerov mučenja ali krutega ravnanja v smislu 
določil konvencije proti mučenju in drugim krutim 
nečloveškim in poniževalnim kaznim ali 
ravnanju. Vendar v priporočilu kljub temu 
opozarja na nekatera ravnanja, ki bi lahko 
predstavljala kruto ali nečloveško ravnanje, kot 
je na primer uporaba posebnih varovalnih 
ukrepov, nameščanje oskrbovancev v 
socialnovarstvenih zavodih na hodnike in tako 
naprej. Zaskrbljujoče je, da se kljub priporočilom, 
zapisanim v Posebnem poročilu Varuha o 
kršitvah človekovih pravic oseb z duševno 
motnjo pri njihovem neprostovoljnem 
nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih 
socialnozdravstvenih zavodov, stanje na tem 
področju še vedno ni izboljšalo. 
 V Levici podpiramo možnost ureditve 
varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov 
in pobudo za spremembo zakonodaje na tem 
področju. Upamo, da bodo priporočila, ki se 
nanašajo na domove za starejše, v bodoče 
upoštevana, tudi kar se tiče dodatnega 
izobraževanja uslužbencev, obravnave oseb z 
demenco in tako naprej. Zavzemamo se za 
metodo nadomeščanja institucionalne 
obravnave v varovanih oddelkih z nadzorovano 
obravnavo v skupnosti. Glede prezasedenosti 
zapornih zavodov, možnosti za delo, 
vključevanja zaprtih oseb v aktivnosti in 
pomanjkanja pravosodnih policistov Levica 
ugotavlja potrebo po sistemskih ukrepih za 
izboljšanje stanja v zaporskem sistemu. Izveden 
je bil samo en kontrolni obisk azilnega doma, kar 
se nam zdi zelo malo. Med drugim je bilo 
ugotovljeno, da tujci niso bili zunaj stavbe 
azilnega doma oziroma na zraku od prihoda in 
da niso seznanjeni, da imajo možnost gibanja 
zunaj. Ne ravno humana praksa v azilnem 
domu.  
 DPM poroča o zglednem sodelovanju z 
Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo. 
Varuh je septembra 2018 izvedel kontrolne 
obiske na Policijski postaji Črnomelj, na Policijski 
postaji Metlika in na Policijski postaji Ilirska 
Bistrica, in sicer zaradi poročanja medijev in 
opozoril nevladnih organizacij o kršitvah pri 

izvajanju postopkov s tujci na meji oziroma 
prosilci za azil. V poročilu se Varuh obregne ob 
nestrokovne očitke na delo policije, čeravno se 
zaveda vloge državljanskega nadzora nad 
postopki policije. In vendar je obiske opravil 
ravno zaradi opozoril civilne družbe in medijev. 
V Levici opozarjamo na Zakon o mednarodni 
zaščiti, ki določa, da morajo oblasti v postopkih z 
ranljivimi osebami s posebnimi potrebami, torej 
mladoletniki, invalidi, starejšimi, nosečnicami, 
starši z majhnimi otroki, osebami z motnjami v 
razvoju, žrtvami trgovine z ljudmi, žrtvami 
posilstva, žrtvami mučenja in tako naprej, 
zagotoviti posebno skrb in obravnavo, 
prilagojeno njihovi starosti, prilagojeno njihovim 
okoliščinam. Ni nam znano, da bi se policija 
doslej odzvala na poizvedbo Varuha, kako se ta 
predpis izvaja v praksi.  
 Levica bo poročilo Varuha o izvajanju 
nalog državnega preventivnega mehanizma 
podprla. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil Zmago Jelinčič 
Plemeniti. Ugotavljam, da ga ni, tako da gremo 
naprej. Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavila Eva Irgl.  
 Izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo, še enkrat. Spoštovani varuh človekovih 
pravic! 
 Iz priloženega poročila Varuha 
človekovih pravic Republike Slovenije o 
izvajanju nalog državnega preventivnega 
mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji 
OZN proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanju za leto 2018 lahko razberemo, da je 
Varuh v sodelovanju z izbranimi nevladnimi 
organizacijami tudi v preteklem letu zagotavljal 
učinkovito izvajanje nalog in pooblastil DPM. 
Državni preventivni mehanizem je dodaten 
mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih 
oblik slabega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila 
odvzeta prostost. Po mnenju mnogih je DPM s 
svojimi preventivnimi obiski, katerih namen je 
preprečiti mučenje ali drugo slabo ravnanje, še 
preden se zgodi, lep primer proaktivne Vloge 
varuha človekovih pravic. 
 Pri predstavitvi svojega delovanja 
navajajo, da je DPM v letu 2018 obiskal 81 
različnih krajev odvzema prostosti, 24 
socialnovarstvenih institucij; tukaj gre v večji 
meri za domove za starejše, v teh primerih je 
varuh v okviru vseh obiskov tudi izdal največ 
priporočil, 32 policijskih postaj in Center za 
pridržanje v Ljubljani, ki prav tako sledijo po 
številu izdanih priporočil, šest zavodov za 
prestajanje kazni zapora, azilni dom oziroma 
njegove sprejemne prostore, tri psihiatrične 
bolnišnice, štiri posebne socialnovarstvene 
zavode ter 11 vzgojnih zavodov, vključno z 
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zavodom za usposabljanje. Poznamo primere, 
tudi iz javnosti, da se ljudi zaradi prostorske 
stiske namešča tudi na hodnike ali v druge 
neprimerne prostore, na kar opozarja varuh, da 
se oskrbovance na primer v domovih za ostarele 
zaradi prekomerne obremenjenosti osebja 
obravnava slabše, kot bi se jih lahko v primeru, 
če bi kadrovske zadeve bile urejene. Na podlagi 
vseh priporočil v primeru socialnovarstvenih 
zavodov ne moremo zaobiti dejstva, da je na 
tem področju nujna sprememba zakonodaje. 
Prav tako vedno znova opozorijo na še eno 
nerealizirano odločbo Ustavnega sodišča v zvezi 
z Zakonom o duševnem zdravju. 
 V svojih priporočilih državni preventivni 
mehanizem še zmeraj opozarja tudi na težave 
glede prezasedenosti posameznih zavodov za 
prestajanje kazni zapora, pri zagotavljanju 
primernih prostorov za bivanje in možnosti za 
delo oziroma vključevanju zaprtih oseb v 
aktivnosti ter pri zagotavljanju potrebnega kadra 
pravosodnih policistov. Vsa priporočila v 
poročilu, ki so jih letos pripravili v sklopu 
državnega preventivnega mehanizma, so 
izjemno pomembna in prav je, da jih 
obravnavamo s polno mero odgovornosti, 
predvsem pa z zavedanjem, da je država tista, ki 
mora poskrbeti za ustrezne pogoje v vseh prej 
navedenih primerih. DPM sicer sodelovanje s 
pristojnimi inštitucijami, ministrstvi ocenjuje kot 
dobro, vendar se v realnosti še zmeraj soočamo 
s prezasedenimi oddelki in nevzdržnimi 
razmerami za zaposlene. Dejstvo je, da bo treba 
še marsikaj storiti, da se zaščiti tako zaposlene v 
teh ustanovah kot dostojanstvo in človekove 
pravice oseb v zavodih. 
 V Poslanski skupini SDS bomo poročilo 
o izvajanju nalog DPM v letu 2018 podprli, a 
hkrati upamo in si želimo, da bi pristojna 
ministrstva z ustrezno zakonodajo popravila 
krivice, ki nastajajo v posameznih primerih in na 
katere prav tako opozarja varuh v sklopu 
državnega preventivnega mehanizma. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Mojca Žnidarič bo predstavila stališče 
Poslanske skupine Stranke modernega centra. 
 Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala, gospod 

podpredsednik. Spoštovani varuh s sodelavci, 
spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in 
kolegi! 
 Poročilo Varuha človekovih pravic o 
izvajanju nalog državnega preventivnega 
mehanizma je spremljevalno poročilo 
vsakokratnega letnega poročila, s katerim nam 
varuh predstavi izvajanje nalog in pooblastil 
državnega preventivnega mehanizma po 
Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju 
in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim. Gre za mednarodno zavezo naše 
države, v okviru katere je vzpostavljen sistem 
preventivnih obiskov neodvisnih organov na 

tistih krajih, kjer je ljudem odvzeta prostost, z 
namenom preprečitve njihovega mučenja in 
drugih oblik krutega ravnanja. Varuh tudi to 
svojo nalogo že od leta 2006 naprej opravlja 
resno in odgovorno ter s tem, ko organom 
oblasti priporoča, kako naj izboljšajo razmere in 
ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta 
prostost, pomembno odraža zavedanje o 
pomenu skrbi za posameznika, ki mu je bila 
odvzeta osebna svoboda.  
 V Poslanski skupini SMC smo 
zadovoljni z ugotovitvijo varuha, da v letu 2018 v 
sklopu 81 obiskov, ki jih je izvedel, ni ugotovil 
mučenja ali drugega krutega kaznovanja 
oziroma ravnanja posameznic in posameznikov, 
ki svoje življenje preživljajo v okrnjeni fizični 
svobodi. Ne smemo pa se sprenevedati, da se 
težave pojavljajo predvsem s prezasedenostjo 
varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov. 
Razlogov za prezasedenost je seveda več, so 
kompleksni in zahtevajo skupne rešitve različnih 
deležnikov tako na lokalni kot tudi na državni 
ravni. Zato pozdravljamo smelo ravnanje 
ministrice za delo, ki je aktivnosti za ureditev 
razmer v varovanih oddelkih prestavila nekoliko 
višje na politično agendo in že zagotovila 
sredstva za vzpostavitev dodatnega varovanega 
oddelka v Lokavcih, ki naj bi bil po načrtih 
dokončan do konca letošnjega leta. V teku je 
tudi iskanje novih prostorskih kapacitet na drugih 
lokacijah in zagotavljanje sredstev zanje. 
Rešitve se aktivno in intenzivno iščejo tudi 
znotraj projektov deinstitucionalizacije in 
nameščanja oseb s težavami v duševnem 
zdravju v domače okolje. Država je dolžna 
oblikovati ustrezne rešitve za specializirano 
obravnavo mladih in odraslih s težavami v 
duševnem zdravju, ki zaradi najtežjih oblik 
osebnostnih in vedenjskih motenj ogrožajo svoje 
življenje ali življenje drugih, in od tega ne 
moremo in ne smemo odstopati. Verjamemo in 
pričakujemo, da bomo ob obravnavi naslednjega 
poročila Varuha pri reševanju te problematike že 
zaznali napredek. 
 Splošno priporočilo vsem pristojnim 
državnim organom, da sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za uresničevanje priporočil Državnega 
preventivnega mehanizma, bomo tudi tokrat v 
Poslanski skupini SMC podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Sledi razprava o poročilu in 
predlogu priporočila. Vrstni red prijavljenih 
razpravljavcev se je bistveno spremenil. Vidim, 
da je na seznamu gospod Starović, ki ga v 
dvorani ni. Na vrsti je Mojca Žnidarič, pripravita 
se naj Zmago Jelinčič Plemeniti in Maša 
Kociper. Hvala. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Lep pozdrav še 

enkrat! 
 Jaz se od besede nisem odjavila, 
čeprav danes govorim že četrtič, ampak to je iz 
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razloga, da se mi zdi tudi ta tema zelo 
pomembna. Tudi to poročilo, se pravi, ko gre 
neodvisni organ obiskat institucije, kjer so ljudje, 
ki jim je odvzeta svoboda, je zame zelo 
pomembno. Z veseljem lahko povem, da sem 
posebej pozorno pregledala obiske vseh 
institucij v svojem lokalnem okolju, in vesela sem 
bila, da je varuh oziroma njegova ekipa v tem 
priporočilu zraven priporočil za izboljšanje – 
ampak to so res taka priporočila v domovih za 
upokojence oziroma v psihiatrični bolnišnici, da 
se naj bolje zrači, da se aktivnosti skozi dan 
mogoče bolj razporedijo ali pa ne vem, da se 
tudi čez vikend dogajajo določene aktivnosti, da 
se skrinjice za anonimne prijave mogoče dajo na 
bolj vidno mesto … Mislim, res nisem zaznala 
nekih takih precej strogih predlogov, ki bi se 
morali izvajati, pa se niso.  
 Je pa bilo izrečenih tudi precej pohval 
na račun vsaj naših lokalnih inštitucij. Pravim, 
pogledala sem predvsem ormoške inštitucije in 
tudi malo širše. Zato sem tudi zelo vesela in se 
vsem pristojnim zahvaljujem za ta priporočila. 
Veseli me, da je veliko pohval v tem poročilu. 
Izgleda, da ste si tudi tako zadali, kar se mi zdi, 
da je pomembno. Tudi sama sem tako 
orientirana, da rada dam pohvale. Pohvale ne 
slišijo radi samo otroci, ampak tudi drugi in 
mislim, da se tudi na podlagi in na račun pohval 
zelo veliko da spremeniti. To je tisto, kar sem 
želela povedati, kljub temu da sem danes že 
večkrat govorila. Želim si v bodoče, da bi teh 
pohval bilo še več. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Seznam prijavljenih razpravljavcev se 
je ponovno spremenil, tako da prehajamo v 
sklepni del razprave, v katerem dobita besedo 
še predstavnici Vlade in predlagatelj. Besedo 
ima Breda Božnik, državna sekretarka na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.  
 Izvolite. 
 
BREDA BOŽNIK: Hvala lepa. 

 Kot že omenjeno, na področju 
duševnega zdravja se problematika nastanitve 
in obravnave oseb s težavami v duševnem 
zdravju ter oseb z demenco v varovanih 
oddelkih v posebnih ali kombiniranih 
socialnovarstvenih zavodih rešuje z 
dopolnitvami usmeritev za namestitve v 
varovane oddelke oziroma institucionalno 
varstvo, vzpostavitvijo dodatnih kapacitet, 
posodobitvijo evidence stanja zasedenosti 
kapacitet ter s primeri dobre prakse 
nadomeščanja institucionalne varovane 
obravnave z nadzorovano obravnavo v 
skupnosti kot tudi večjo vpetostjo koordinatorjev 
centrov za socialno delo. Prioriteto na tem 
področju predstavlja tudi pospešitev postopka 
verifikacije varovanih oddelkov in pa krepitev 
vloge zastopnikov. 

 Dodala bi še, da so v teku tudi ukrepi 
na področju institucionalnih namestitev starejših 
obsojencev. Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti podpira 
delovanje državnega preventivnega mehanizma, 
na podlagi katerega se izboljšuje situacija v 
posameznih in konkretnih primerih. Ko smo na 
ministrstvu seznanjeni z neustreznimi praksami 
v okviru konkretnega nadzora, pozovemo zavod 
k odpravi vseh kršitev, hkrati pa nam morajo tudi 
poročati o odpravi le-teh. Skratka, za izboljšanje 
razmer sledimo priporočilom, sledimo tudi 
zavodom, ki ta priporočila dejansko izpolnjujejo 
in o čemer nam tudi poročajo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo dobi Simona Repar Bornšek, 
državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje.  
 Izvolite. 
 
SIMONA REPAR BORNŠEK: Najlepša hvala. 

 V Sloveniji imamo pet samostojnih 
psihiatričnih bolnišnic in oddelek za psihiatrijo z 
enoto za forenzično psihiatrijo v okviru UKC 
Maribor. Državni preventivni mehanizem opravi 
od dva do tri oglede letno, in to pomeni, da v 
naši državi ni oddelka pod posebnim nadzorom 
psihiatrične bolnišnice, ki ga v desetih letih 
državni preventivni mehanizem ne bi že večkrat 
obiskal. V letu 2018 ni zaznal primerov mučenja 
ali krutega ravnanja v smislu določil konvencije, 
opozoril pa je na nekatere slabe prakse, na 
primer neprimerno nameščanje oseb v varovane 
oddelke in neustrezno uporabo posebnih 
varovalnih ukrepov. 
 Na podlagi opozoril in poziva 
Ministrstva za zdravje je republiška strokovna 
komisija za psihiatrijo v letu 2018 že izdala 
posodobljene smernice za uporabo posebnih 
varovalnih ukrepov v psihiatriji, zato 
pričakujemo, da se bodo ugotovljene 
nepravilnosti odpravile. V letu 2018 so bile 
obiskane s strani državnega preventivnega 
mehanizma psihiatrične bolnice Ormož, Idrija in 
Begunje. Kadar opazimo, da se kakšna 
priporočila Varuha ponavljajo, si v okviru svojih 
pristojnosti prizadevamo za njihovo odpravo. 
Tako smo se letos odločili, da bomo eno 
poročilo prek svojih predstavnikov posredovali v 
obravnavo na seji sveta zavoda. Psihiatrična 
bolnišnica Begunje je to točko uvrstila na svojo 
junijsko sejo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Andreja Katič, ministrica za 
pravosodje.  
 Izvolite. 
 
ANDREJA KATIČ: Hvala. 

 Odbor za pravosodje je že ob 
dogodkih, s katerimi smo se srečali na začetku 
letošnjega leta, govoril o problematiki Uprave 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
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sankcij, kjer se je potem z nadaljnjimi 
obravnavami detajlno seznanil, kako potekajo 
aktivnosti. Predstavili smo obe novogradnji 
oziroma dogradnjo ženskega zapora na Igu in 
tudi novogradnjo zapora v Ljubljani oziroma v 
Dobrunjah, vesela pa sem, kar sem tudi že 
povedala, da je vlada prisluhnila in odobrila 
dodatne kvote za zaposlitev pravosodnih 
policistov, okoli 50 postopkov. Nekaj jih je že 
končanih, nekaj jih je še v teku, temu bi pa 
pripomoglo oziroma / nerazumljivo/ tudi kako 
pomembno je delo Uprave za probacijo, ki je 
tudi obeležila prvo leto delovanja in prav tako 
pomeni na nek način razbremenitev, kar se tiče 
zaporske problematike. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Sandi Čurin, državni 
sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve.  
 Izvolite. 
 
MAG. SANDI ČURIN: Hvala za besedo. 

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke, 
poslanci! 
 Naj še enkrat izpostavim, da Policija 
dosledno upošteva ugotovitve, pomisleke in 
priporočila Varuha oziroma državnega 
preventivnega mehanizma ob obiskih policijskih 
postaj in sproti pristopa k odpravi ugotovljenih 
pomanjkljivosti. Policisti so tudi dobro seznanjeni 
z namenom in načinom delovanja državnega 
preventivnega mehanizma. Posebej so bili o tem 
seznanjeni v letu 2018 na usposabljanjih iz 
policijskih pooblastil, kjer je bila obravnavana 
tudi tema zmanjševanje napak, ugotovljenih ob 
obiskih varuha na policijskih postajah. Navedene 
seznanitve potekajo tudi v sklopu nudenja 
strokovnih pomoči v policijskih enotah. 
 Glede postopkov sprejetja prošenj za 
mednarodno zaščito lahko zagotavljam, da 
Ministrstvo za notranje zadeve izvaja postopke 
sprejema prošenj za mednarodno zaščito v 
najkrajšem možnem času, ki pa je seveda 
odvisen od števila tujcev, ki čakajo na sprejetje 
prošnje, prostorskih kapacitet in kadrovskih 
virov, vključno z zunanjimi izvajalci. Prednost 
imajo seveda v skladu z zakonom ranljive 
kategorije oseb. Glede na v letu 2018 sprejet 
Kontingentni načrt Republike Slovenije za 
zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru 
povečanega števila prosilcev za mednarodno 
zaščito ter izvajanja postopkov z mednarodno 
zaščito je zaradi povečanja števila prošenj Vlada 
Republike Slovenije v letu 2018 najprej aktivirala 
drugo fazo kontingentnega načrta, januarja 2019 
pa še tretjo fazo kontingentnega načrta, saj je 
Ministrstvo za notranje zadeve preseglo kvoto 
prošenj, ki jih lahko nemoteno obravnava z 
rednimi zmogljivostmi. Predvidenih je 32 
dodatnih zaposlitev in pa dodatni prostori in 
oprema. Trenutno je ministrstvo v fazi realizacije 
dodatnih zaposlitvenih postopkov in najema 
prostorskih kapacitet. Hvala. 
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Kot predlagatelj ima besedo varuh 
človekovih pravic gospod Peter Svetina.  
 Izvolite. 
 
PETER SVETINA: Hvala lepa, gospod 

predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, predstavniki Vlade! 
 Hvala lepa za razpravo, za obravnavo 
poročila državnega preventivnega mehanizma. 
Bi se pa na tem mestu še enkrat rad zahvalil 
nevladnim organizacijam, ki sodelujejo pri delu 
državnega preventivnega mehanizma, in 
dejansko za to odzivnost, ki bi jo mogoče tudi pri 
prejšnji točki, ko smo pa obravnavali poročilo 
Varuha človekovih pravic, pričakovali od 
organov in nosilcev javnih pooblastil. Tako da na 
tem mestu še enkrat hvala vsem, ki nam tukaj 
prihajajo naproti in dejansko upoštevajo tisto, 
kar jim priporočamo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati. Ugotavljam, da ni interesa. S 
tem zaključujem razpravo.  
 Amandmaji k predlogu priporočila niso 
bili vloženi. O predlogu priporočila bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora odločali 
danes v okviru glasovanj pol ure po prekinjeni 
1.A točki dnevnega reda. S tem prekinjam to 
točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 1.A TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O INTERVENTNEM 
ODVZEMU OSEBKOV VRST RJAVEGA 
MEDVEDA (URSUS ARCTOS) IN VOLKA 
(CANIS LUPUS) IZ NARAVE, NUJNI 
POSTOPEK.  

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Za obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku Vlade 
gospod Marku Mavru, državnemu sekretarju na 
Ministrstvu za okolje in prostor. 
 Izvolite. 
 
MARKO MAVER: Hvala za besedo. Spoštovane 

poslanke in spoštovani poslanci!  
 V zadnjih nekaj tednih smo bili priča 
širši debati o upravljanju z medvedi in volkovi v 
Sloveniji. Zaskrbljenost ljudi se je kljub 
ukrepanju s strani Ministrstva za okolje in prostor 
oziroma Arsa z osmimi ustnimi odločbami za 
odvzem medveda ter z odločbo za odvzem dveh 
volkov na najbolj kritičnem območju Blok in 
Loške doline stopnjevala in je privedla do 
zakona o interventnem odvzemu rjavega 
medveda in volka. Za začetek bi poudaril, da je 
v Sloveniji že vzpostavljen delujoč sistem 
upravljanja z velikimi zvermi, vendar pa je zaradi 
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povečanega števila srečanj in napadov prišlo do 
interventnega predloga zakona. Ta je pripravljen 
z namenom zagotoviti čim hitrejši ponovni 
začetek uravnavanja populacije rjavega 
medveda in volka, seveda pa ob upoštevanju 
tudi drugih ukrepov iz strateških dokumentov.  
 Ker stanje volkov in medvedov redno 
spremljamo, vemo, da sta tako medved kot volk 
trenutno v ugodnem varstvenem stanju. 
Predlagani zakon temelji na izjemah glede 
varovanja strogo zavarovanih vrst, ki so 
opredeljene v prvem odstavku 16. člena 
habitatne direktive. To so izjeme, ki omogočajo 
odvzem zaradi preprečitve resne škode na 
premoženju, interesov javne koristi in pa 
omejenega selektivnega in nadzorovanega 
odvzema nekaterih osebkov teh vrst iz narave. 
Da je ta zakon skladen s pogoji, ki jih za izvedbo 
izjemnega odvzema zavarovanih vrst iz narave 
terja habitatna direktiva, so bili preizkušeni trije 
predpisani pogoji. Prvi pogoj – škoda. Povečanje 
škod je izkazano, saj se je število škodnih 
primerov v primerjavi z enakim obdobjem lani 
podvojilo. Poleg tega imamo predvsem pri 
volkovih tudi ponavljajoče se škode, ki jih ni bilo 
mogoče preprečiti niti ob stalni prisotnosti 
lastnikov čred na pašnikih. Občutek varnosti je 
na območjih z večjo gostoto medvedov in volkov 
omajan, kar dokazujejo podvojitev klicev na 
številko 113 in pa javni protesti. Usmeritev 
Upravnega sodišča, ki je odpravilo priloge 
rednega odloka o odvzemu, pravi, da mora biti 
odvzem velikih zveri bolj povezan z dejanskimi 
območji napadov na črede ali ogrožanja ljudi. Ta 
zakon v prvi in drugi prilogi to izkazuje s podatki 
Zavoda za gozdove Slovenije, saj se kaže 
povezava škodnih primerov ter lokacij 
intervencijskih klicev z lokacijami predvidenih 
odstrelov po lovskoupravljavskih območjih. Prav 
tako je pomembno omeniti, da lahko iz medijev, 
opozoril županov in različnih peticij razberemo, 
da meja družbene sprejemljivosti rjavega 
medveda in volka pada. To potrjuje tudi anketa 
javnega mnenja glede medveda, ki je bila 
opravljena v okviru projekta Life Dinalp Bear.  
 Selektivnost in omejen odvzem sta 
utemeljena s predlaganimi omejitvami glede 
obsega in prostorske razporeditve odvzema ter 
tudi s težnostno strukturo odvzema pri medvedu. 
Predvideni so tudi pogoji za odstrel, ki določajo, 
da je odstrel treba prednostno izvajati v okolici 
naselij in tam, kjer pogosteje prihaja do škodnih 
primerov. Pri volku je to okrepljeno še z 
dodatnimi zahtevami za določitev območij 
odvzema, povezanih s ponavljajočo se škodo. 
Da pa ne bi rušili strukture volčjih tropov, zakon 
predvideva, da se prednostno odvzame mlajše 
živali na pašnikih, kjer nastajajo škode, z 
namenom privzgoje strahu v volčjem tropu do 
človeka. Odvzem se zaustavi, ko je ustreljenih 
pet odraslih živali. Odvzem tudi ni dovoljen na 
gozdnatih območij lovišč s posebnim namenom 
prav zato, da bi varovali strukturo tropa. Ob tem 
je v interventnem zakonu posebej zapisano tudi, 
da je treba v vsakem primeru upoštevati 

kumulativne vplive izvajanja vseh odvzemov iz 
narave skupaj tako, da ne bi prizadelo ugodnega 
varstvenega stanja vrste.  
 Drugi pogoj, ki je bil izpolnjen, so 
preventivni ukrepi. Na področju preventivnih 
ukrepov so izčrpane vse zadovoljive možnosti za 
preprečevanje škode, saj lastniki ravnajo kot 
dobri gospodarji. Ministrstvo za okolje in prostor 
preko Arsa in drugih projektov kmetom 
sofinancira nakupa materiala za izvedbo 
ukrepov za preprečitev nadaljnje škode. V okviru 
ukrepov KOPOP pa se zagotavljajo sredstva, ki 
so namenjena povračilu stroškov, ki jih ima kmet 
zaradi povečanega obsega dela zaradi varovanj 
črede pred napadi velikih zveri. Tretji pogoj pa je 
ugodno stanje živali, saj sta, kot sem že omenil, 
medved in volk po najnovejših podatkih v 
ugodnem varstvenem stanju. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

predsedujoči, kolegice in kolegi! 
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je na 14. nujni seji dne 17. 6. 2019 kot 
matično delovno telo obravnaval Predlog zakona 
o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega 
medveda in volka iz narave, ki ga je Državnemu 
zboru v obravnavo po nujnem postopku 
predložila Vlada.  
 V imenu predlagatelja je državni 
sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor 
podobno kot danes na seji Državnega zbora 
podrobneje predstavil glavne cilje in rešitve, ki 
jih zasleduje predlog zakona.  
 Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je izpostavil, da se v 
sklopu ministrstva izvajajo različni preventivni 
ukrepi za sobivanje domačih živali z zvermi, za 
katere se je v zadnjih letih namenilo tudi občutna 
finančna sredstva. Omenjeni ukrepi pa so le 
eden od mehanizmov, zato podpirajo tudi 
upravljanje s populacijami zveri tako, da njihovo 
številčnost ohranja na nivoju, ki omogoča dovolj 
veliko genetsko pestrost in sobivanje s človekom 
ter ohranitev oziroma razvoj kmetijske 
dejavnosti. Ministrstvo za kmetijstvo predlog 
zakona podpira, opozarja pa na določbi prvega 
odstavka 8. in 9. člena, ki določata območje, 
znotraj katerega se izvede prednostni odstrel 
medveda oziroma volka. Lovci naj bi težko 
natančno ocenili, kje so meje predvidenih 
območij za odstrel, zato bi lahko prišlo do 
nenamernih napak in kršitev teh območij. 
Posledično predlaga, da se iz člena, ki določa 
kazni za kršitelje zakona, izvzamejo pogoji iz 8. 
in 9. člena predloga zakona.  
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe je predvsem izpostavila pomisleke glede 
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skladnosti predlaganega zakona z 2., 3., 23. in 
25. členom Ustave. 
 Predstavnik Državnega sveta je izrazil 
podporo predlogu zakona, med drugim pa je 
podal opozorilo, da bo treba v prihodnje 
upravljati s temi zvermi bolj sistematično in v 
smeri ohranjanja števila zveri na vzdržni ravni, ki 
zagotavlja sobivanje s človekom.  
 V razpravi so poslanci iz koalicijskih 
poslanskih skupin izrazili podporo predlogu 
zakona. Po njihovem mnenju predstavlja 
podlago za reševanje vedno težje situacije v 
obdobju zadnjih nekaj mesecev, ko se je močno 
povečalo število napadov zveri na domače 
živali. Spomnili so, da Vlada rešuje nastalo 
situacijo z interventnim zakonom tudi zato, ker je 
Upravno sodišče zadržalo izvajanje vladnega 
odloka o odvzemu osebkov rjavega medveda in 
volka iz narave, kar je verjetno pripomoglo k 
nastali situaciji na terenu. Razpravljavci iz vrst 
poslanskih skupin Nove Slovenije in SDS so 
zlasti izpostavili, da interventni zakon rešuje 
situacijo za nazaj, zato je nujno, da se po 
sprejetju interventnega zakona takoj pripravita in 
sprejmeta upravljavski načrt in odlok o odvzemu. 
V Poslanski skupini SDS so opozorili na v 
predlogu zakona predlagane visoke globe za 
morebitne kršitelje pri odvzemu zveri. V 
nadaljevanju zakonodajnega postopka so 
napovedali vložitev amandmaja, s katerim bodo 
predlagali znižanje kazni za kršitelje. V 
Poslanski skupini Levica so poudarili, da 
populacija medvedov in volkov dejansko 
narašča, vendar pa uradni podatki kažejo, da 
število škodnih primerov ne narašča sorazmerno 
z naraščanjem populacije, temveč celo upada. 
Po njihovem mnenju je bilo za zaščito pred 
napadi zveri s preventivnimi ukrepi s strani 
države v zadnjem obdobju narejeno premalo. 
Napade zveri bi lahko uspešno preprečili zlasti s 
postavitvijo ograj, pripomogla pa bi tudi 
postavitev varnih kompostnikov in smetnjakov 
na območjih pojavljanja rjavega medveda.  
 Odbor je v okviru glasovanja sprejel 
svoje amandmaje k 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9. in 10. 
členu ter amandmaja za nova 12.a in 12.b člen. 
Odbor je nato glasoval še o vseh členih 
predloga zakona skupaj in jih sprejel. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Stališče Poslanske skupine Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov nam bo 
predstavila Iva Dimic. 
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani predsedujoči, 

spoštovane kolegice in kolegi! 
 Zaradi slabega upravljanja z zvermi v 
zadnjih letih so se volkovi, medvedi in šakali 
nekontrolirano številčno prenamnožili. Volkovi in 
tudi medvedi so zaradi tega spremenili način 
obnašanja in iz gozdov, ki je njihovo primarno in 
osnovno bivališče, začeli prihajati v strnjena 

naselja. Posledica tega so pogosti napadi in 
pokoli domače živine, ki je v tem letnem času že 
na pašnikih. Kmetje in lastniki živine z Blok, 
Idrijskega, Cerkljanskega, Ilirskobistriškega, iz 
Kočevja se ob vseh napadih počutijo nemočne 
in ogrožene. Napadi na živino se dogajajo 
praktično vsakodnevno, zato je napade 
nemogoče preprečiti, ker so se volkovi navadili 
na plenjenje drobnice, žrebet in teličkov. Volkovi 
so spremenili način obnašanja.  
 Da bi škodo preprečili, je potrebno 
sprejeti interventni zakon. V Novi Sloveniji 
pripravo interventnega zakona pozdravljamo, 
smo pa zaradi opozoril Lovske zveze in 
Kmetijsko gozdarske zbornice vložili amandmaje 
k 8., 9., 12.a in 12.b členu, zato ker so 
zakonodajne rešitve tako zakomplicirale sam 
zakon in so globe tako visoke, da dejanski 
odvzem praktično ne bo mogoč. Lovci pa se 
zaradi visokih glob gozdu, kaj šele medvedu ali 
volku ne bodo uspeli niti približati. Zato 
računamo v Novi Sloveniji na podporo našim 
amandmajem. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Marko Bandelli nam bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek.  
 Izvolite. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice poslanke in poslanci! 
 Danes po nujnem postopku 
obravnavamo Predlog zakona o interventnem 
odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka 
iz narave. Poglavitni razlog za sprejetje zakona 
je nastala škoda, ki sta jo v zadnjih mesecih 
kmetom povzročili prenamnoženi populaciji 
rjavega medveda in volka. Njuno populacijo 
bomo v naravi uravnavali z odvzemom 11 volkov 
in 200 rjavih medvedov. Prenamnoženi volkovi 
in rjavi medvedi s svojo prisotnostjo v bližini 
pašnikov in bivališč ogrožajo prebivalstvo in 
njihovo premoženje. Kot sem lahko zasledil, so 
samo volkovi letos uplenili kar 72 glav drobnice, 
19 govedi, 15 konjev, dve drugi domači živali in 
enega osla. Podatki nazorno kažejo, da so 
kmetje upravičeno zaskrbljeni zaradi 
spremenjenega načina obnašanja zveri in 
približevanja vasem oziroma človeku. Sprašujejo 
se, ali bodo morali zaradi napadov volkov na 
svojih pašnikih opustiti kmetovanje in pašnike 
prepustiti zaraščanju. Kmetje bi brez paše živine 
na planinah in travnikih utrpeli neizmerljivo 
škodo. V oči pa najbolj bode dejstvo, da 
spremenjeno obnašanje zveri predstavlja 
potencialno nevarnost za ljudi, ki se ponekod ne 
upajo več prosto gibati. Še posebej to velja za 
območja Loške doline, Blok, Ilirske Bistrice in 
Krasa.  
 Znano je, da so velike zveri, to so volk, 
rjavi medved in ris, pri nas zaščitene z direktivo 
EU o habitatih. Politika EU omenjene velike zveri 
ščiti in je med drugim pomembna za ohranjanje 
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vloge plenilcev v prehranjevalni verigi in 
ravnovesje v naravi. Tako lahko državni organi 
zveri iz narave odvzamejo le pod določenimi 
pogoji. Takšna pogoja sta denimo ogrožanje 
javne varnosti in resna škoda na živinoreji. Oba 
posebna razloga sta se zgodila tudi v zadnjih 
primerih, zato odločitev in hitro ukrepanje 
ministrstva za okolje in prostor in ministrstva za 
kmetijstvo pozdravljamo. Zanimivo pa je, da je 
Upravno sodišče Republike Slovenije dve leti 
zapored razsodilo, da vsi pogoji za odstopanja, 
kot jih dovoljuje omenjena direktiva, niso bili 
izpolnjeni. Nazadnje aprila letos. Prav zato so se 
medvedi in volkovi pri nas namnožili in 
spremenili svoje naravno vedenje, otežilo se je 
tudi kmetovanje. Vlada odvzem zveri iz narave 
vsako leto ureja z odloki, a se odstrel prav zaradi 
odločitev Upravnega sodišča ni izvajal. Ne glede 
na to Vlada pri tem ni mirovala in je prek 
ministrstva za kmetijstvo izvajala številne 
preventivne ukrepe za sobivanje domačih živali 
in zveri.  
 Kot smo lahko v ponedeljek slišali na 
Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, je 
kmetijsko ministrstvo za zaščitne ograje v enem 
letu namenilo preko 80 tisoč evrov. Ob tem 
poudarjam, da tudi v Poslanski skupini SAB 
zagovarjamo načelo sobivanja domačih živali in 
zveri, a ne na račun kmetov in ogrožanja 
varnosti prebivalcev. Zato si želimo, da pristojno 
ministrstvo pripravi upravljavski načrt in odlok o 
odvzemu rjavega medveda in volka tudi za 
obdobje od leta 2019 do leta 2020. Zavedati se 
namreč moramo, da z interventnim zakonom 
rešujemo že začeto, akutno stanje populacije 
zveri pa je v bodoče treba učinkoviteje upravljati. 
Prepričani smo, da so naši kmetje navajeni 
sobivanja z zvermi na način, da lahko normalno 
kmetujejo, zver pa se jim ob njihovem 
približevanju umakne. To je sobivanje. Zver in 
človek v svojem bivanjskem okolju. Ko pa se 
takšno ravnovesje poruši, moramo ustrezno in 
predvsem pravočasno reagirati. Vesel sem, da 
smo pri oblikovanju predloga zakona prisluhnili 
tudi lovcem, ki imajo pri izvrševanju odstrela 
ključno vlogo. Svojo nalogo venomer korektno in 
vestno opravljajo, zato se nam zdi prav, da smo 
omilili določbe odstrela medveda v radiju tisoč 
500 metrov oziroma volka v neposredni bližini 
pašnikov. Verjamemo namreč predstavnikom 
Lovske zveze Slovenije, da je na terenu težko 
določiti prednostno območje dopustnega 
odstrela. In ker je prisoten človeški faktor, lahko 
vedno pride do napake. 
 Naj za zaključek dodam in ponovno 
pozovem, da si želim, da se uravna tudi 
populacija prenamnoženih šakalov na Krasu. Ti 
napadajo predvsem mlado in novorojeno 
drobnico in srnjad in povzročajo škodo na 
kmetijah in v gozdu. Glede na to, da so šakali v 
Sloveniji lovna in zavarovana vrsta, je za njihov 
odvzem iz narave prav tako potreben odlok. 
Verjamem, da bomo tudi ta izziv v prihodnje 
uspešno premostili. Računam na to.  

 V Poslanski skupini SAB bomo predlog 
interventnega zakona soglasno podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik. Kolegice in kolegi z ministrstva, 
kolegice in kolegi poslanci! 
 Pred nami je obravnava tako 
imenovanega interventnega zakona o odvzemu 
osebkov vrst rjavega medveda in volka, ki je 
nastal na osnovi pritiskov slovenskih kmetov, ki 
se praktično vsakodnevno srečujejo z 
množičnimi poboji svojih čred, ki jih povzročajo 
medvedi in volkovi. Dejstvo je, da je ta tema 
izjemno čustveno obarvana. Na eni strani imamo 
ljudi, ki se zavzemajo za zaščito in pravico živali, 
na drugi strani kmete in prebivalce predelov, kjer 
sta volk in medved redna obiskovalca. Ne 
moremo si zatiskati oči pred tem, da v naši 
državi praktično ni več nenaseljenih pokrajin. 
Ljudje vedno bolj izrivamo živali iz njihovega 
okolja, kar pomeni, da živalim zmanjkuje 
prostora za nemoteno bivanje in prehranjevanje. 
Če že ne gradimo hiš sredi gozdov, pa zagotovo 
množično plenimo naravne dobrine slovenskih 
gozdov in s tem živalim zmanjšujemo možnost 
za preživetje v njihovem okolju. Zdaj je pravi 
čas, da si pogledate, kako ljudje iz gozdov 
odnašajo ali pa odnašamo cela vedra borovnic, 
ki jih navkljub prepovedi še vedno nabirajo s 
pripomočki, gozdnih jagod, začela se je tudi že 
sezona nabiranja gob. Da niti ne omenjam 
jesenske norije ob nabiranju kostanja, ko za 
ljudmi gozd ostane dobesedno opustošen. 
 Zato živali vedno pogosteje prihajajo 
tja, kjer je hrano lažje dobiti – to je bližina naših 
domovanj in pašniki, kjer bo plenilec zagotovo 
našel vsaj eno žival, ki plenilcu zagotovo ne bo 
zmogla ali znala pobegniti. In ker medvedi, 
volkovi, šakali, lisice prihajajo v bližino naših 
domovanj, si lahko predstavljamo, kako je 
družini z majhnimi otroki, ki jih ne upa pustiti, da 
se igrajo ob svojem domu, ker nikoli ne veš, 
kakšen nepovabljen gost lahko v tistem trenutku 
pride iskat najlažje dostopno hrano v naših 
smetnjakih. Tudi kmet, ki redi govedo in 
drobnico, vsak dan s strahom pride do svoje 
črede, ker ne ve, kakšen pogled ga čaka. Ne 
samo s finančnega vidika, temveč tudi s 
čustvenega, kajti večina se na nek način naveže 
na svoje vzrejne živali. 
 Na seji Odbora za infrastrukturo, okolje 
in prostor smo se vsi, ne glede na to, kakšen 
pogled imamo na potrebnost izrednega odstrela 
živali, strinjali s tem, da je upravljanje z zvermi 
potrebno sistemsko urediti na osnovi strokovnih 
stališč, ne pa populističnih stališč. Ta interventni 
zakon, ki je pred nami, je zagotovo samo 
gasilska akcija, nikakor pa ne predstavlja 
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dolgoročne rešitve. V Poslanski skupini Desus 
smo zadovoljni, da na seji odbora s strani 
prizadetih kmetov in tudi lovcev ni bilo slišati 
navdušenja nad tem, da bo potrebno izredno 
odvzeti tako veliko število medvedov in volkov. 
Vsem nam je namreč jasno, da žival ni kriva, ker 
želi samo preživeti, ter da vzrejnih živali ne 
pobija za zabavo, temveč za hrano. Idealno bi 
bilo, če bi se našla kakšna takšna rešitev, da 
tako velikega števila medvedov in volkov ne bi 
bilo potrebno postreliti, temveč da bi jih lahko 
enostavno preselili oziroma da bi lahko kmetje 
zaščitili svoje črede na način, ki ne bi zahteval, 
da se postavljajo obsežne ograje in ograde. 
 Poslanci Poslanske skupine Desus 
bomo predlog zakona podprli, ker se zavedamo, 
da trenutno druge možnosti ni, čeprav bi si 
želeli, da se najde kakšna druga možnost, bolj 
humana rešitev. Hvala za pozornost. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik, vsi prisotni! 
 V Slovenski nacionalni stranki smo 
februarja letos ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s poslanskim 
vprašanjem opomnili, da je nujno potrebno 
vzpostaviti mrhovišča. Mrhovišče je kraj, kamor 
se polaga hrana živalskega in rastlinskega 
izvora z namenom pridobivanja in krmljenja 
medveda oziroma drugih zveri. Odgovor z 
ministrstva je bil, da mrhovišča za medvede niso 
planirali. Šele letos naj bi se lovska območja 
določila in tudi mrhovišča oziroma krmišča, 
namenjena ogledovanju medvedov. Žival bo šla 
nagonsko vedno tja, kjer je hrana. Prav krmišča 
in mrhovišča, ki so postavljena globoko v gozdu, 
bi bila najboljša preventiva za zadrževanje zveri 
daleč stran od ljudi. Zato se je treba upreti 
evropskim birokratom, ki s svojim zakonjem 
prepovedujejo hranjenje na prostem živečih 
živali z beljakovinami živalskega izvora. Ko 
hrane v gozdu zmanjka, se zveri približajo 
vasem. Naslednji preventivni ukrep bi bil nakup 
ograj oziroma ovčarskih psov. Zelo pomembno 
bi bilo tudi, da bi vaščani, ki živijo blizu gozda, 
smetnjake zaklenili v železne konstrukcije. 
Dvomim, da kmetje izkoriščajo vse preventivne 
ukrepe, ki so na voljo. Vprašanje je tudi, ali 
država kmetom pri zaščiti pomaga v primernem 
obsegu.  
 Mi zagovarjamo stališče, da bi morali 
najprej uporabiti vse preventivne ukrepe. 
Sprašujem se, ali se to ni dogajalo že v 
preteklosti, pa ni bilo izredne točke. Odstrel zveri 
bi moral biti izredni ukrep. Medved je prisoten 
tudi na Pokljuki, Jelovici in Mežaklji, pa ni 
nobenih težav. Na Jezerskem imajo vsako leto 
ovčarski bal, pa ne pride noben medved, le 
veliko ljudi. Na Notranjskem in Kočevskem, v 

belokranjski regiji se pač ob gozdu, vsaj po 
kmečki logiki, ne more vzrejati drobnica. To je 
tako, kot če bi pred lačnega človeka postavil liter 
terana, domači kruh in kraški pršut. Vsak bi si 
postregel. Tudi lačna žival si postreže. Glede 
strahu je pa tako. Tudi kakšnega Ljubljančana 
ali Mariborčana je strah zveri, kot so pitbul, 
bulmastifi, podobne živali. Lastniki jih nimajo niti 
na povodcu, kaj šele, da bi jim dali nagobčnik. 
Pa nihče ne zahteva njihovega odstrela.  
 Mi podpiramo predlog, da se zveri 
odstranijo iz bližnje vasi, vendar na drugačen 
način. Včasih smo imeli predsednika, ki ni 
potreboval zakona, ampak je lastnoročno 
poskrbel za primeren odstrel zveri. Danes pa 
imamo predsednika, ki se fotografira med 
rožicami in svoje fotografije objavlja na 
Instagramu. Menimo, da bi morali za vse zveri, 
ki jih strokovnjaki ocenjujejo kot presežne, čim 
več iztržiti. Seveda – prodati. Lahko bi jih prodali 
tistim državam oziroma živalskim vrtovom, ki bi 
jih z veseljem sprejeli. Če se že odločimo za 
odstrel, potem bi odstrel lahko ponudili bogatim 
tujcem, pa naj mastno plačajo za odstrel. Ta 
denar pa bi lahko porabili za preventivne ukrepe 
za zaščito drobnice. Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje in EU sta financirala projekt SloWolf, 
varstvo in spremljanje varstvenega statusa 
popularnega volka v Sloveniji, v vrednosti enega 
milijona evrov. In kakšni so učinki tega projekta? 
Nevladne organizacije pospravijo denar, učinka 
pa ni. Ministrstvo plačuje zavarovanje volka, zdaj 
pa predlaga odstrel.  
 V Slovenski nacionalni stranki ne bomo 
podprli takšnega predloga, ker menimo, da 
obstaja veliko primernejših alternativ.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil Žan Mahnič. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Državni sekretar, spoštovane 
kolegice in kolegi! 
 V zadnjih tednih sem dobival številne 
klice s terena, klicali so me tako kot poslanca kot 
tudi lovca, da je vendarle potrebno nekaj 
narediti, kar se tiče volkov in medvedov. Ko sem 
videl ta zakon, so mi začele najprej odzvanjati 
besede s strani koalicijskih poslancev in tudi 
ministrstev v zadnjih petih letih, odkar sem tukaj. 
Zakaj po navadi zavrnete zakon Slovenske 
demokratske stranke. Ker ni sistemski. Zdaj vas 
pa sprašujem, gospod državni sekretar, ali je 
zakon, ki ste ga danes prinesli na mizo, 
sistemski. Ali je? Potem ko država na podlagi 
strokovnih stališč nekaj planira, nekaj načrtuje, 
pripravi izvedbo, sprejme to Vlada, in ker se baje 
niste posvetovali z neko nevladno organizacijo, 
to na sodišču pade. Odstrela volkov in 
medvedov ni v takšnem številu, kot so rekli 
strokovnjaki. Ne lovci ne gozdarji ne kmetje, 
ampak strokovnjaki, ki to spremljajo. Vsi 
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priznavajo, da imamo v Sloveniji praktično 
najboljši monitoring v Evropi, kar se tiče sledenja 
populaciji zveri, tudi divjadi. In ko vse to pade, 
potem pridete z interventnim zakonom, z nekaj 
členi, kjer odredite odstrel 200 medvedov 
oziroma 175 medvedov in 11 volkov. Ali je to 
sistemski zakon?  
 Isto bi lahko v Slovenski demokratski 
stranki danes rekli, kljub temu da je zakon 
potreben, da je treba nekaj narediti, ne bomo 
podprli vašega zakona, ker vaš zakon ni 
sistemski. Ampak ker smo konstruktivni, ker 
vemo, kaj se na terenu dogaja, bomo mi ta 
zakon danes podprli. Podprli bomo tudi vse 
amandmaje, ki jih je vložila Poslanska skupina 
Nove Slovenije, vključno s tistim, ki odpravlja 
globo za nepravilen odstrel. Ker ta globa v tem 
zakonu ni potrebna, ker globo za nepravilen 
odstrel in sankcije imate že v Zakonu o divjadi in 
lovstvu. V tem zakonu je točno napisano, kako 
se posameznika ali pa tudi pravno osebo, v tem 
primeru lovsko družino, sankcionira, če pride do 
nepravilno izvedenega odstrela. In takšne kazni, 
od 20 tisoč do 60 tisoč evrov, po tudi 3 tisoč 
evrov za posameznika, poglejte, to so 
drakonske kazni. Glede na to, da je nekaj nujno 
potrebno narediti, in to je napisano v tem 
zakonu, ne moremo potem sankcionirati tistih, ki 
bodo šli izvršit odstrel, da bodo v primeru, da ne 
bodo izvedli vsega tega tako, kot ste si vi 
zamislili, plačevali bajne vsote. 
 Lov je hobi, lov je prostovoljno delo in 
lov je treba plačati. Od orožja do vse opreme, do 
nabojev, do vzdrževanja tega orožja, do 
članarine za lovsko družino, do bencina, ko se 
vozimo po loviščih, trikrat, štirikrat na teden 
delamo obhode. Vse to je prostovoljno. In pa še 
precej plačaš, če želiš biti v naši državi lovec. Na 
koncu pa imaš od tega samo to, da lahko meso 
odkupiš direktno v lovski družini, recimo bruto 
kilogram za srnjad za okrog štiri evre, ne pa v 
trgovini, kjer je cena 17, 18 evrov. Jaz, kar 
ulovim sam, ne streljam zaradi trofej, ampak 
lovim za meso. Večina lovcev v Sloveniji je 
takšnih in se nam dela krivica, ko govorite, da si 
želimo postreliti vse zaradi trofej. Daleč od tega. 
Kdo je glavni trenutno, da se ponovno naseli 
risa? Ker izumira. Ne zaradi odstrela, ampak kot 
je Lovska zveza Slovenije dokazala, zaradi 
parjenja v sorodstvu. Ko je bilo to dokazno, 
nevladniki niso rekli, nismo imeli prav, ko smo 
govorili, da se to dogaja zaradi odstrela, ampak 
je res zaradi sorodstva. Lovska zveza je 
trenutno glavna pobudnica in sodeluje v tem, da 
se risa naseli. V naši državi smo res prišli tako 
daleč, da Lovska zveza postaja in je to, kar 
mora biti – zaščitnica živali. Ampak seveda vse v 
smeri sobivanja in poslušanja tistih, ki se na 
terenu soočajo s škodami.  
 In ker so škode takšne, kot so, in ker 
menimo, da je odstrel edini še tisti, ki lahko 
ohranja ravnovesje v naravi, bomo mi podprli 
amandmaje Nove Slovenije. Tudi če ne bodo 
sprejeti, bomo tudi zakon podprli, ker vemo, da 
je stvar res akutna. 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja bo stališče Poslanske 
skupine LMŠ predstavila gospa Andreja Zabret.  
 Izvolite. 
 
ANDREJA ZABRET (PS LMŠ): Hvala za 

besedo, spoštovana podpredsednica. 
Predstavniki Vlade, poslanke in poslanci! 
 Velike zveri so zahtevne skupine 
živalskih vrst v smislu ohranjanja in upravljanja 
populacij. Poseljujejo namreč velika čezmejna 
območja in njihove potrebe lahko privedejo do 
nasprotja z dejavnostmi ljudi, kot so kmetovanje, 
lov in turizem. V sredini 20. stoletja so bile velike 
zveri v Evropi na robu izumrtja, v zadnjih 
desetletjih pa so si občutno opomogle. Ne živijo 
pa le v divjini, ampak tudi v gozdni kulturni 
krajini. V naših gozdovih zveri bogatijo naravni 
habitat in so pomemben element naše naravne 
dediščine. Volk in medved sta v vrhu 
prehranjevalnega spleta s pomembno vlogo v tej 
piramidi. S tem, ko smo ju uvrstili med 
zavarovane živalske vrste, varujemo tudi vse 
druge živali v gozdu, pomembno pa je tudi pravo 
ravnovesje. Na drugih delih sveta zveri pogosto 
ohranjajo v velikih narodnih parkih in rezervatih, 
kjer se ljudem omeji dostop, v Evropi pa te 
možnosti ni, saj so obstoječi parki in rezervati 
premajhni, da bi živalim zagotovili primeren 
življenjski prostor. Življenjski prostor enega 
medveda, risa ali volka lahko namreč meri od 
več sto do več tisoč kvadratnih kilometrov, zato 
je sobivanje s človekom edina možnost za 
preživetje velikih zveri. Izkušnje kažejo, da je 
delitev skupnega prostora med velikimi zvermi in 
človekom možna. 
 Tradicionalni ukrepi, kot so zaščita 
živine z nočnimi ogradami, elektomrežami na 
primernih območjih, pastirskimi psi in pastirji, 
bistveno lajšajo sobivanje ljudi in živali, 
pomemben pa je tudi dialog med interesnimi 
skupinami in sodelovanje med sosednjimi 
državami. Želimo si izboljšanja upravljanja z 
velikimi zvermi, kar lahko dosežemo z izmenjavo 
uspešnih pristopov za preprečevanje in 
zmanjšanje spopadov med njimi in človekom ter 
izboljšanjem sistema za preprečevanje škode in 
nadomestil za utrpelo škodo. Predvsem pa si 
želimo zagotoviti harmonično sobivanje ljudi in 
velikih zveri tudi v prihodnosti. Gostota 
populacije volka in medveda v Sloveniji se je v 
zadnjih letih precej povečala, zato je treba 
zagotavljati njeno uravnavanje, za kar skrbi 
Vlada s posameznimi odloki. Zadnji odlok o 
ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega 
medveda iz narave je sodišče zadržalo, zaradi 
česar se regulacija populacije ni izvajala in se je 
tako precej namnožila. To je pripeljalo do 
perečih težav z velikimi zvermi in resno škodo, ki 
jo te povzročajo predvsem kmetom. Treba pa je 
priznati tudi potrebo po zagotavljanju javne 
varnosti.  
 Namen predloga zakona je interventni 
poseg v populacijo rjavega medveda in volka, 
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saj za rešitev trenutnega stanja ni učinkovitejše 
možnosti, zato bomo predlog v Poslanski skupini 
LMŠ podprli. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod Predrag Baković bo predstavil 
stališče Poslanske skupine SD. 
 Izvolite.  
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoča, 

hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi!  
 Interventni zakon, ki ga imamo danes 
pred seboj, obravnavamo in sprejemamo zaradi 
namena uravnavanja populacije zveri v Sloveniji. 
Gostota obeh, tako rjavega medveda kot tudi 
volka, se je v zadnjem času močno povečala. To 
pa pomeni neposredno grožnjo za naše 
prebivalke in prebivalce in seveda tudi za 
njihovo premoženje. Ker se gostota populacije 
povečuje, se posledično spreminja tudi vzorec 
obnašanja teh zveri, kar pomeni, da te zveri vse 
večkrat zahajajo tudi v naša naselja in v bližino 
ljudi. Z uravnavanjem populacije rjavega 
medveda in volka moramo začeti čim prej, še 
posebej zaradi situacij, ki se nam pojavljajo, in 
težav, ki nastajajo. Predvsem se težave kažejo 
pri vsakodnevnih škodah kmetov, ki živijo na 
območjih, kjer se največkrat ali konstantno 
zadržujeta ti dve vrsti zveri. Zakon določa pogoje 
odvzema zveri iz narave in tudi obseg, ki je 
določen tako, da ne ogroža stanja populacije. 
Odstrel obeh zveri se bo prednostno izvajal okoli 
naselij in na območjih, kjer se škodni primeri 
najpogosteje pojavljajo.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov imamo nekaj pomislekov pri odločbi 
o izvzetju odvzema volkov iz lovišč s posebnim 
pomenom in pri razdelitvi kvote medvedov po 
težnostnih kategorijah, zlasti v kategoriji do 100 
kilogramov. V naši poslanski skupini 
pozdravljamo rešitve, ki bodo izboljšale trenutno 
situacijo, a se zavedamo, da je potrebno 
populacijo upravljati v smeri, da se ohranja 
število zveri na ravni, ki zagotavlja sobivanje s 
človekom. Pravilno upravljanje s populacijo zveri 
ter različne alternativne rešitve nas bodo 
pripeljali do sobivanja, predvsem pa do varnosti 
vseh državljank in državljanov Slovenije.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo zakon podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Stališče Poslanske skupine SMC bo 
predstavil gospod Gregor Židan. 
 Izvolite.  
 
GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Spoštovana 

podpredsednica, predstavniki Vlade, spoštovane 
poslanke, spoštovani poslanci! 
 Pereče razmere, ki smo jim danes 
priča, so posledica odločitve Upravnega 
sodišča, ki je razsodilo, da se za leta 2017, 2018 
in 2019 odpravi priloga vladnega odloka, ki 

določa obseg in prostorsko razporeditev 
odvzema rjavega medveda in volka iz narave. 
Pri tem je pomembno poudariti, da je priloga 
odloka vsako leto pripravljena na podlagi 
posvetovanja s stroko. Za leto 2019 so deležniki 
dosegli zelo široko soglasje, zato nekako ni 
jasno, zakaj nevladne organizacije vlagajo tožbe 
zoper odlok, če pa je le-ta pripravljen na 
strokovnih temeljih. Enako presenečajo tudi 
sodbe sodišča. Še zlasti za leto 2019, ko je 
sodišče prilogo odloka odpravilo in jo 
pristojnemu ministrstvu vrnilo v ponovni 
postopek, češ da niso bili v zadostni meri 
utemeljeni razlogi za odstrel. Še enkrat 
poudarjam, da je sama določitev obsega in 
prostorska ureditev odvzema plod strokovne 
razprave.  
 Na žgočo problematiko so opozarjali 
župani, kmetje in drugi prebivalci lokalnih 
skupnosti, ki se zaradi napadov zveri počutijo 
ogrožene. Stvar je šla celo tako daleč, da so 
prestrašeni in prizadeti državljani pričeli s 
podpisovanjem peticije. Vsakodnevno 
povzročanje škode z napadi na drobnico in 
druge domače živali s strani volka in medveda je 
sodu izbilo dno in Vlada je bila primorana 
predlagati interventni zakon. Namen 
interventnega zakona je čimprejšnji začetek 
uravnavanja populacije, zlasti zaradi pereče 
situacije in težav državljanov, ki jih vsakodnevno 
povzročajo velike zveri. Samo upravljanje z 
velikimi zvermi je kompleksno zlasti zaradi 
biološke zahtevnosti in družbene pomembnosti. 
Zato samo upravljanje vključuje različne sklope 
ukrepov: preventivni ukrepi za preprečevanje 
škod, odškodninski sistem, uravnavanje 
krmljenja, intervencijska skupina, ozaveščanje in 
drugo. Odvzem osebkov iz narave je torej zadnji 
korak, če ostali ukrepi nimajo načrtovanega 
učinka. Ob upoštevanju vseh že izvedenih 
ukrepov je zato potrebno ugotoviti, da za 
uravnavanje populacije s tako veliko gostoto cilja 
ne moremo doseči na podlagi drugih ukrepov.  
 Četudi se pojavljajo dvomi o nadaljnji 
usodi zakona, naj poudarim, da je povzročanje 
škode po medvedu in volku objektivno izkazano. 
Namreč, iz podatkov je razvidno, zlasti za leto 
2019, da se škodni primeri kljub številnim 
ukrepom za zaščito premoženja povečujejo. 
Podatki Zavoda za gozdove kažejo, da so se pri 
medvedu škodni primeri v primerjavi z enakim 
časovnim obdobjem lani povečali s 30 na 61, pri 
volku pa z 62 na 111. Skladno s tem je tehtanje 
med tem, ali je država dober lovec ali slab pastir, 
nesmiselno. Ne glede na morebitne pomisleke, 
ki so bili v zvezi z zakonom izpostavljeni v 
javnosti, v Stranki modernega centra menimo, 
da je v tem trenutku bistveno preprečiti nadaljnjo 
škodo in nevarnost. Zavedamo se, da je odstrel 
vedno občutljiva tema in navsezadnje 
nezaželena opcija. Je pa žal v tem trenutku 
edina opcija.  
 Ker lahko žgočo problematiko, ki 
dnevno polni naš medijski prostor, rešimo samo 
s sprejetjem interventnega zakona, ki je danes 
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pred nami, bomo v Stranki modernega centra 
predlog zakona podprli. Hvala za pozornost. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Kot zadnji bo stališče Poslanske 
skupine Levica predstavil gospod Luka Mesec. 
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in 

lep pozdrav! 
 Ta zakon, kot slišite z vseh strani, 
prihaja z zelo pompoznimi besedami. Zveri je 
vse več, ogrožajo ljudi, ogrožajo otroke, nastaja 
ogromna škoda in tako naprej. Najprej, preden 
se odločimo, kako s tem zakonom, je treba malo 
pogledati, kakšna so dejstva. Najprej, kar se tiče 
ogroženosti ljudi. Tukaj mislim, da sem slišal kar 
nekaj teh stališč, predvsem o ogroženosti otrok. 
Treba se je vprašati, koliko so gozdne živali 
nevarne. Statistika v Sloveniji je naslednja. V 
celotni pisani zgodovini nimamo enega primera 
napada volka na človeka. Kar se medveda tiče, 
imamo od nič do dva primera na leto konflikta s 
človekom. Imamo pa najnevarnejšo gozdno 
žival, ki je klop, kjer je bila gostota borelioze, ki 
jo prenaša klop, že leta 2008 256 na 100 tisoč 
prebivalcev, kar pomeni, da je klop okužil s 
potencialno smrtonosno boleznijo že takrat 5 
tisoč ljudi v tej državi. Torej ko se bojimo 
medveda in ko sejemo strah pred medvedom, se 
je treba vprašati, katere živali so res človeku 
nevarne v gozdu in pred katerimi je res treba 
obvarovati otroke.  
 Drugič. Te zgodbe so vseskozi krožile. 
Zdaj poslušamo tukaj, da so zveri spremenile 
svoje obnašanje in da se začnejo približevati 
vasem. Jaz sem malo guglal članke iz prejšnjih 
let. Praktično vsako leto najdete to. Leta 2003, 
evo, berem v Dnevniku članek z naslovom 
Medvedi se igrajo že skoraj na cesti. Pa je bilo 
medvedov takrat več kot enkrat manj, kot jih je 
zdaj. Ampak nekdo je opazil medveda in zagnal 
pač to veliko paniko, medved prihaja, nekaj 
strašnega se bo zgodilo. Je pa res, da je to, kot 
sem pokazal na številkah, bolj stvar fantazije kot 
stvar dejstev.  
 Dalje. Vsi opozarjate, da se povečuje 
število škod. Tukaj je treba vzeti v obzir malo 
daljše časovno obdobje in število zveri. Pri 
medvedu je statistika takale: leta 2010 je bilo v 
Sloveniji 600 medvedov, škodnih primerov 600; 
leta 2012 v Sloveniji 700 medvedov, škodnih 
primerov 700; leta 2018 medvedov 1000, 
škodnih primerov 500. Se pravi, od razmerja 
1 : 1, število medvedov : število škod, smo prišli 
do razmerja 2 : 1, število medvedov : število 
škod. Torej se škode ne povečujejo skladno s 
povečevanjem števila medvedov, ampak 
obratno, škarje so se razprle v zadnjih letih. V 
čem je trik? Povsem enostavno je. Kmetje so 
začeli bolj uporabljati zaščitne ukrepe. Prej je 
bilo v negativnem smislu rečeno v enem izmed 
stališč poslanskih skupin, da je država samo lani 
za ograje in električne pastirje namenila kar 80 

tisoč evrov. Glejte, to je zelo majhna številka. 
Škode so bile nekje 250 tisoč evrov letno volk, 
250 tisoč evrov letno medved in se zaradi 
postavljanja ograj zmanjšujejo, lahko se jih celo 
popolnoma izniči. Eden od največjih 
strokovnjakov za volkove pri nas Mitja Krofel, ki 
je sodeloval v projektu SloWolf, je tudi sam 
lovec, je povedal na primeru pašnikov pod 
Snežnikom, kjer so včasih morali namenjati tudi 
100 tisoč evrov na leto nadomestil za škodne 
primere zaradi volka, in je rekel, ko smo tam 
postavili električne pastirje in dali tja pastirske 
pse, so se škode izničile, jih ni več. Torej, 
zaščitni primeri so povsem enostavni in glede na 
potencialno škodo niso dragi, ampak so izjemno 
poceni. 
 Treba se je pa na koncu še vprašati, ali 
je odstrel rešitev. Najprej bi tole povedal. Ob 200 
medvedih in 11 volkovih, kot se jih namerava 
odstreliti, lovci letno postrelijo okrog 40 tisoč 
srnjadi, 7 tisoč jelenjadi, 8 tisoč divjega prašiča. 
To so statistike za lani. Za letos se je odstrel še 
povečal, kar pomeni, da se približno tretjino teh 
populacij letno postreli. In se je mogoče treba 
vprašati, ali ni morda ravno v tem vzrok v osnovi. 
Da se odstreli preveč primarne hrane za volkove 
in medvede in zato ti občasno zaidejo na 
pašnike. In dalje. Če začnemo streljati volkove, 
ali ni nevarno, da se tropi – oni so v tropih in so 
samoorganizirani, samoregulirani – razbijejo in 
se bo zato možnost napadov kvečjemu povečala 
in ne zmanjšala. 
 V Levici bomo glasovali proti. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem smo zaključili s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin in prehajamo na 
razpravo o členih in vloženih amandmajih. V 
razpravo najprej dajem 8. člen ter amandma 
poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? 
Ker vidim, da je interes, odpiram prijavo za 
razpravo. 
 Prijavljenih imamo devet poslank in 
poslancev. Kot prvi dobi besedo gospod Boris 
Doblekar, pripravi pa naj se Iva Dimic.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (SDS): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane in spoštovani! 
 Mene veseli, da imamo končno neko 
tako začasno rešitev; ki je seveda interventne 
narave, ki ni sistemska in ki je nastala zgolj 
zaradi velikega pritiska javnosti, predvsem 
kmetov in vseh tistih, ki so bili prizadeti zaradi 
velike škode. Mi bomo s tem interventnim 
odstrelom sicer pogasili velik požar, ki je nastajal 
kar nekaj časa, ampak treba pa je nujno 
opozoriti, da moramo biti zelo previdni za naprej, 
kajti jaz ne verjamem, da bo ta interventni 
odstrel tisto, kar si morda Vlada želi ali pa kar 
mislimo vsi skupaj, da bo. Treba je povedati, da 
je teh zveri absolutno preveč povsod po naših 
gozdovih in po travnikih in po vaseh. Moje 
mnenje je, da če lahko imajo tako nizko število 
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teh zveri v na primer sosednjih državah, kot sta 
Avstrija in Italija, pa če stalno govorimo, da bi 
morale te zveri biti nekako pravilno razporejene 
po celotni Evropi, ne vem, zakaj bi potem mi 
morali tako velik delež nositi. Ostalim pa ni 
potrebno, kljub temu da obstajajo uredbe. Ne 
vem, zakaj za nekatere veljajo, za druge pa ne. 
Dokler bomo imeli tako veliko število teh zveri, 
tudi sobivanja ne bo takšnega, kakršnega 
mislimo, da bomo imeli v prihodnje. 
 Niso problem samo volkovi in medvedi, 
vemo, da je problem tudi šakal in bomo morali 
za naprej gledati tudi rešitev na tem področju. 
Poleg tega bi opozoril še na to, da ko bomo 
opravljali ta odstrel – če se ga bodo lovci seveda 
lotili, v kolikor jim bomo zagotovili, da ne bodo 
imeli prevelikih ovir zaradi samega odstrela, to 
se pravi, koliko stran od naselij oziroma od hiše 
bodo lahko streljali, ali bo volk na pašniku ali bo 
tik ob pašniku in tako naprej – v kolikor bomo 
povzročali veliko birokratskih ovir pa imeli tako 
visoke globe, kot je bilo že tudi opozorjeno, ne 
verjamem, da si bodo lovci sploh upali izvajati ta 
interventni odstrel. Mislim, da bodo kar precej 
zaskrbljeni in da si bo malokdo to upal izvajati. 
Ko pa se bo ta odstrel izvajal oziroma ko se bo 
te zveri po domače povedano preplašilo, bodo 
šle tudi drugam. Zdaj stalno omenjamo Kras, 
Bloke, Kočevje in tako naprej, tam, kjer sta 
dejansko najbolj skoncentrirana volk in medved, 
ne govori pa se o tem, da je veliko medvedov, 
vedno več tudi v Zasavju, v posavskem, 
zasavskem hribovju. Na Dolah, v Gabrovki, 
Polšniku, proti Podkumu vsakodnevno videvajo 
medvede. Jaz sem na to opozarjal že na odboru 
za infrastrukturo ne enkrat, večkrat. Tudi tam bo 
vedno več teh zveri in tudi tam se že povzroča 
veliko škode – na balah, na čebelnjakih, na 
krmiščih za divjad v gozdovih. Poleg tega pa je 
treba otroke po šolskih poteh prevažati s 
šolskimi prevozi dobesedno od vrat hiše, kjer 
otrok živi, do vrat osnovne šole, kar pa seveda 
tudi precej stane. Vemo, da ti prevozi tudi niso 
poceni. Marsikje bi šli otroci tudi peš po naravi, 
po gozdu, tako kot smo mi včasih hodili, pa si 
danes pač ne upajo več. Že zadnjič sem tudi 
opozoril na en primer, ko je šolski avtobus zjutraj 
peljal po reki Sopoti, sta se dva medveda 
postavila pred avtobus, avtobus je moral ustaviti 
in otroci so lepo uživali kot v živalskem vrtu v 
tem prizoru, sicer na varnem v avtobusu. Mislim, 
da so to neki znaki, neka opozorila, ki pomenijo, 
da bo treba v prihodnje tudi po drugih področjih 
malo bolj podrobno pogledati, koliko je teh zveri, 
kje se gibljejo, kam gredo, kako se 
razmnožujejo. Ko se bo delal ta program za 
naprej, bo treba to zelo zelo upoštevati. Upam, 
da bo v prihodnje imela vlada bolj proste roke pri 
tem odločanju, kolikšno število teh zveri bomo 
imeli in da bodo pri tem zelo tesno sodelovali 
strokovnjaki, kot so Zavod za gozdove, lovci in 
tako naprej; in malce manj raznorazne 
okoljevarstvene organizacije. Sem že povedal, 
da nimam nič proti njim, in tudi prav je, da so, 
treba je spoštovani in upoštevati njihovo mnenje; 

ampak, da se pa toliko vpletajo v te stvari, kot na 
primer v zveri, in s svojim vplivom celo vplivajo 
na sodišče, da se potem odloči sodišče in 
prepreči, da bi se izvajal odstrel in se populacija 
zveri namnoži, to pa se mi ne zdi prav. Tukaj bo 
pa treba verjetno še kakšno reči in več besede 
dati v prvi vrsti ljudem, prebivalcem, 
državljankam, državljanom Slovenije na tistih 
področjih, kjer je teh zveri že kar veliko; v drugi 
vrsti pa potem vsem strokovnjakom, ki se na to 
spoznajo in ki imajo za to ustrezno izobrazbo. 
Ne da bodo odločali samo tisti, ki jim bo nek 
medvedek všeč. Všeč jim je mogoče nek 
medvedek, ki je še majhen, ali pa dva, trije; 
medvedka jim je pa verjetno že malo manj všeč, 
ker je že malo bolj nevarna.  
 Dejansko pa jaz nisem slišal primera, 
da bi šli ti iz različnih okoljevarstvenih organizacij 
na teren, da bi šli do teh kmetov, ki jim je bila 
povzročena škoda. Preko 100 domačih živali, za 
katere je treba trdo garati, sploh po teh 
področjih, kjer se to dogaja, po hribovskih 
kmetijah, malih kmetijah, kjer se ljudje trudijo, da 
se teren ne zarašča, tam se je treba zelo truditi. 
Jaz teh ljudi iz raznoraznih okoljevarstvenih 
organizacij ne vidim pri teh kmetih, kjer se 
povzroča škoda. Ne pridejo jih niti potolažiti, kar 
imajo celo v svojem programu po alinejah lepo 
zapisano, da skrbijo za to, to in to; ne pridejo jih 
niti ogovoriti, niti obiskati, niti jim ne prinesejo 
nobenega denarja, da bi pokrili škodo, niti jim ne 
pridejo pomagati postavljati ograj okoli bal, 
pašnikov, hlevov, kurnikov, čebelnjakov in tako 
naprej. Torej morajo to kmetje sami delati. Ne 
vidim teh ljudi tam zraven in to me zelo žalosti. 
Zato sem že večkrat rekel, da bi morali to delati 
z roko v roki, vsi skupaj in najti nek konsenz, da 
bomo šli po eni pametni poti tudi naprej, da ne 
bomo delali takšnih neumnosti, kot smo jih 
doslej, in smo to populacijo zveri pustili do te 
mere, da nas dobesedno ogrožajo že vsak dan. 
Niti se ne strinjam s tistim predlogom, da bi se 
potem kupovalo drage kante za smeti, se jih 
zaklepalo, ne vem kako, na kodo, pa cegel 
bomo dali še gor na pokrov, da ga medved ne 
bo stresel dol. Bodimo realni, življenjski, človeški 
in dajmo prednost ljudem, kmetom, tistim, ki 
delajo; v gozdovih pa imeti populacijo zveri 
toliko, kolikor Slovenija premore. Če je v Avstriji 
šest ali koliko medvedov po nekih podatkih, 
imajo jih, nekaj jih imajo v živalskem vrtu, 
gozdnata je zelo, hribovska, gorata, ne vem, 
kakšna je razlika med Slovenijo in Avstrijo; mi pa 
moramo imeti čez tisoč medvedov, pa res ne 
vem. In mislim, da sobivanja v prihodnje ni, če 
bomo imeli tako številko, zato predlagam, da je 
teh zveri, moj predlog, čim manj, recimo okoli sto 
bi bilo za celo Slovenijo več kot dovolj, pa 
petnajst volkov. Ne vem, zakaj bi sploh morali 
biti šakali. Bodimo pametni, razmišljajmo za 
naprej in neke pametne ukrepe tudi potegnimo, 
da ne bomo vsako leto v Državnem zboru sedeli 
in sprejemali neke interventne odstrele. Toliko z 
moje strani naenkrat. Hvala lepa. 
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja ima besedo gospa Iva Dimic.  
 Pripravi pa naj se Jožef Horvat. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana 

predsedujoča.  
 V Novi Sloveniji smo zadovoljni, da je 
sklic izredne seje zaradi razmer, ki so jih imeli 
občani občine Blok, Ilirske Bistrice, 
Cerkljanskega, tudi Vranskega, Gorenjske, 
Poljanske doline. Lahko bi še naštevala, na 
katerih področjih. Da je v bistvu bil povzročitelj 
mogoče tudi, da se je takrat Ministrstvo za 
kmetijstvo vendarle odločilo, da pripravijo 
interventni zakon o odvzemu osebkov volka in 
rjavega medveda, ki ga je ministrica Pivec 
predela Ministrstvu za okolje in prostor. In da je 
bil vendarle nekaj dni pred izredno sejo sprejet 
na vladi in potrjen. Vlada se zaveda, da je bilo v 
preteklosti slabo upravljanje z zvermi in divjadjo, 
da ni prihajalo do neke regulacije. Kljub vsem 
razpravam, ki sem jih bila deležna, veliko 
podatkov, jaz enega podatka še vedno nimam, 
pa danes govorimo, da se da to vse ograditi, da 
je možno vse to varovati. Zanima me, kakšne so 
ocene in podatki, koliko zveri Slovenija sploh 
lahko prenese na takem ozemlju. Vemo, da so 
področja v Sloveniji, kjer ni avtohtonosti 
medveda, da se medved tam pojavlja; pa se 
pojavlja. To je bilo ravno na dan seje na 
Vranskem, kjer je tudi prišlo pri belem dnevu do 
napada na govejo živino. Se mi zdi, da 
enostavno vse preveč želimo ustreči, ne vem, 
mogoče Evropski uniji. Sem slišala iz razprav, 
da Evropa nima rezervata, da nima pragozda; 
mogoče želi ustreči Evropski uniji, da bi mogoče 
Slovenija res postala kakšen rezervat. Mene so 
na tej točki te besede koalicijskih poslancev 
resnično zmotile in enostavno sovpada vse tisto, 
kar smo v preteklosti doživljali v Sloveniji. 
Slovenija ne more graditi hidroelektrarn zato, ker 
imamo drugačne predpise. Avstrija in Hrvaška 
lahko. Slovenija nima vetrnih elektrarn, čeprav 
jih ima Portugalska, Španija, Hrvaška, Avstrija, 
Nemčija, Danska, Švedska, ni da ni, ker spet … 
Ne vem, zakaj. Jaz resnično ne vem, kam vsa 
zadeva pelje, resnično upam, da ni v ozadju 
kakšen dogovor o kakšnem evropskem 
rezervatu, o zeleni Sloveniji. Želim si zeleno 
Slovenijo, vendar želim, da tukaj lepo, normalno 
živimo, da lahko divjad človek normalno 
upravlja, da je človek nad divjadjo in 
pomembnejši od živali.  
 V Novi Sloveniji smo res predlagali štiri 
amandmaje, ki so bili ponovno vloženi, ker 
prvotni predlog zakona se je glasil, recimo 8. 
člen – umeritve za odstrel medveda. Potem pa 
so poslanske skupine to vložile in so rekli, da 
morajo biti pogoji. Ne razumem, zakaj ne smejo 
biti usmeritve, ker če so pogoji, je to ožje. Tudi 
predsednik Lovske zveze Slovenije gospod 
Žerjav je rekel, da so presenečeni nad 
amandmaji; da so lovci prostovoljni, da to 
počnejo v prostem času in da so sankcije zelo 

visoke, 410 evrov kazni za lovca je najnižja. 
Sprašujem, kateri lovec bo sploh še upal stopiti v 
gozd, srečati ali pa videti medveda, ker 
verjamem, da pri vseh sankcijah, ki so na novo 
postavljene v zakonu, v 12.a in 12.b členu, 
enostavno zakon tako zaostruje, da do odvzema 
ali odstrela ne bo prišlo, ker se ne bo dalo na ta 
način upravljati in ugotavljati. Po drugi strani ne 
vem, zakaj je treba imeti vse te visoke sankcije 
zapisane kar v vsakem posameznem zakonu. Mi 
imamo zakon, ki ureja področje divjadi in 
lovstva, notri so globe napisane in enostavno bi 
lahko rekla, da velja za lovce en zakon. Vedo, 
česa se morajo držati; ne pa da imajo lovci 
potem še ne vem koliko zakonov, kjer je 
razdrobljeno, če streljaš to, je tam, oni je tam. To 
se mi zdi neživljenjsko. Predvsem si želim, če bi 
prišlo do česarkoli pri teh odvzemih, da ne bi bili 
sankcionirani zaradi kakšne prekoračitve 1,5 km 
izven naselja. Po drugi strani pa je treba še 
enkrat pogledati, zakaj je prišlo do 
prenamnožitve zveri, divjadi. Enostavno zato, 
ker upravljanje ni bilo učinkovito. Ker se trenutno 
ne ve točno, mi ocenjujemo, koliko tropov je v 
Sloveniji. Če pa je res teh tropov toliko, se 
dejansko ne ve. To tudi lovci sami potrdijo, da 
prehajajo ti tropi prepogosto in da prihaja potem 
do takih primerov, ko ostanejo volkovi sami in 
potem si iščejo najlažjo obliko prehranjevanja v 
naseljih pri ljudeh.  
 Bilo je rečeno, da se ljudje bojijo in tako 
naprej, da to ni res. Tudi sama sem vedno 
vedela, da volkovi in medvedi so nekje v gozdu, 
in to sem povsem spoštovala in spoštujem tudi 
še sedaj, ne morem se pa sprijazniti, da je to 
sedaj praktično 500 metrov od hiš in da to 
prihaja v naša naselja. In če temu ne bi bilo res 
tako, potem mislim, da tudi ne bi bilo potrebno 
spremstvo lovcev osnovnim šolam oziroma 
vrtcem, ko peljejo otroke na sprehod po teh 
vaseh. Če je to res nenevarno, ne vem, zakaj je 
potem lovec poleg te skupine. Mogoče zato, da 
se počutijo bolj varne, ampak ravno to je tisto, 
kar danes poslušam, da te zveri niso nevarne, 
da so morda celo manj nevarne kot kakšen hišni 
pes, ki laja na poštarja, ko pride. Ljudje so 
odgovorni za svojo živino, odgovorni so za svoje 
otroke, za svoja lastna življenja; ker če niso, 
potem za njih obstajajo tudi sankcije, tudi visoke; 
pa se mi zdi, da je treba tukaj razmisliti, kako 
narediti lažje sobivanje. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Jožef 
Horvat.  
 Pripravi naj se mag. Andrej Rajh.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. Spoštovani predstavniki 
ministrstva, kolegice in kolegi!  
 Dejstvo je, da se v zadnjih nekaj letih 
pri upravljanju z zvermi ni delalo sistematično. 
Zato smo sedaj tukaj, kjer smo. Nekdo je nekaj 
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spregledal, milo rečeno. Zato smo dobili sedaj 
takšno situacijo, ki jo interventno rešujemo. Ta 
interventni zakon v bistvu rešuje probleme za 
nazaj, vzpostavlja; upam, da bo vzpostavil, če 
bo izvedljiv. Izvedljiv bo kvečjemu s sprejetjem 
naših amandmajev, bom kasneje razložil, zakaj. 
In vzpostavlja neko novo koordinatno izhodišče. 
Že takoj po sprejetju tega interventnega zakona, 
ki mu mi napovedujemo podporo, bo treba 
sprejeti spet nove dokumente, ki bodo te zadeve 
sistematično urejali. Premalo bo samo sprejetje 
dokumentov, treba bo to tudi v naravi realizirati. 
Mi zdaj že dolge mesece gledamo, spremljamo 
po slovenskih medijih, kaj se dogaja v naravi, kaj 
se dogaja v Sloveniji, kakšno škodo povzročajo 
volkovi, kakšno škodo povzroča rjavi medved. 
Seveda je lahko z ljubljanskega fotelja, morda 
poslanskega fotelja govoriti, brati pravljice o 
rjavem medvedku, o ljubkem medvedku in o 
volkovih, ampak v naravi pa so zadeve 
zaskrbljujoče. Tisti, ki je hotel, je slišal vabljene 
na skupno sejo dveh pristojnih odborov, ki smo 
jo zahtevali poslanci Nove Slovenije in 
Slovenske demokratske stranke. Tam smo slišali 
nekaj žalostnih zgodb. S tega mesta zahvala 
ministrici za kmetijstvo, menda je ona naročila, 
da se spiše ta interventni zakon, to zdaj niti ni 
pomembno, danes ga imamo tukaj, v drugem 
branju in upam, da bo doživel tudi podporo.  
 Temeljni cilji, ki se želijo doseči s tem 
zakonom, so, da se interventno poseže v 
populacijo rjavega medveda in volka ter s tem 
uravnava rast gostote obeh populacij. Današnje 
situacije se ne da več reševati z odstreli na 
podlagi odločb, to je dejstvo; in nesporno dejstvo 
je tudi to, da če se ne bo takoj začelo uravnavati 
gostote obeh populacij, bosta le-ti še naprej rasli 
in zelo verjetno povzročali vse večjo škodo tudi v 
naseljih. Tukaj zdaj ne gre samo za to, da se 
populacije nenormalno množijo, gre tudi očitno, 
kot pravi stroka, za neko posebno obnašanje 
rjavega medveda in volka. Pametna država je 
tista, ki poskrbi za varnost. To je ena od ključnih 
funkcij države. Varnost je seveda zelo širok 
pojem, ampak v tem primeru gotovo varnost 
ljudi, predvsem otrok, ki so nebogljeni pri tem; 
na drugi strani pa seveda tudi varnost kmetijske 
proizvodnje. Ta ima nekoliko drugačne 
proizvodne hale, kot recimo avtomobilska 
industrija. Te proizvodne hale so pod milim 
nebom. In zdaj konkretno k amandmaju, ki smo 
ga k 8. členu predlagali poslanci Nove Slovenije. 
Želimo samo eno in to je, da bo ta interventni 
zakon izvedljiv, ker če zdaj berem 8. člen, 
dopolnjen predlog zakona, ki ga je sprejel odbor, 
najprej 8. člen. Prvotni zakon je imel besedilo 
oziroma naslov člena: usmeritve za odstrel 
medveda. Potem je to bilo spremenjeno, ne 
vem, zakaj, pogoji za odstrel. Mi vseeno 
pravimo, da je boljše, da govorimo o usmeritvah. 
In zdaj berem prvi odstavek dopolnjenega 
predloga zakona: odstrel medvedov, ki so v 
celoti ali delno v osrednjem območju 
življenjskega prostora medveda, se prednostno 
izvede v pasu 1,5 kilometra okoli naselij. Prav 

tako na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do 
škodnih primerov ali v njihovi neposredni bližini. 
Poslanke in poslanci, zdaj pa mi poskušajmo ta 
prvi odstavek izvesti. Se pravi, prednostno se 
izvede v pasu 1,5 kilometra okoli naselij.  
 Nekje vidite rjavega medveda, nekje je 
naselje, naselje nima pravilne geometrijske 
oblike, to ni krog, to ni kvadrat, je nepravilna 
geometrijska oblika; kako bomo zdaj merili to 
razdaljo 1,5 kilometra. Od kod, iz centra naselja? 
Iz neke hiše na robu? Na katerem robu? Merilni 
trak najbrž ne pride v poštev, laserski daljinomer 
morda, ampak od kod bomo zdaj merili ta 
koncentrični krog, ki ni koncentrični krog, ki je 
pas, ki ni krog. Ker naselje ni pravilne krožne 
oblike. To je neizvedljivo. Neizvedljivo. Tu mi 
dokazujemo in trdimo, da če ne bo sprejet naš 
amandma, ta interventni zakon ne bo izvedljiv in 
nismo nič naredili, ker nihče ne bo tvegal, da bi 
plačal tako visoke globe, kot so predpisane. 
Zakaj? Zakaj bi plačeval 400 evrov, kolikor je 
predpisana globa? Res vljudno vabim vse k 
razmisleku, da naredimo ta zakon operativen. 
Takšen, da bo izvedljiv. In podobna zadeva 
potem tudi v 9. členu in, da se ne bom kasneje 
več oglasil, tudi pri 12.a in 12.b členu, kje 
predlagamo da se oba člena črtata. Nikakor ni 
smiselno, da v interventnem zakonu pristojnim, 
ki bodo izvajali odvzem, to še dodatno otežimo 
in za prekrške določimo še višje globe, kot jih 
predvideva področni zakon. Ker namen 
interventnega zakona je zagotoviti učinkovit in 
hiter odvzem osebkov rjavega medveda iz 
narave, saj se je populacija, kot sem že 
nekajkrat povedal, zelo namnožila. In globe 
imamo v nekem drugem zakonu, zakaj bi jih zdaj 
dodatno še pisali v interventni zakon ali mogoče 
globe zviševali. Res vabim k razmisleku, 
predvsem ta 8. in 9. člen. Sicer mi trdimo, razen 
če nam bo kdo drugače dokazal, da ta zakon ne 
bo izvedljiv in nismo naredili nič. In še naprej 
bomo v slovenskih medijih, na televiziji gledali te 
grozljive pokole ovac, drugih živali, ki jih pač 
povzročijo tropi volkov. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Besedo ima mag. Andrej Rajh.  
 Pripravi pa naj se gospod Predrag 
Baković.  
 Izvolite, gospod Rajh. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

gospa podpredsednica. 
 Danes sprejemamo interventni zakon o 
odstrelu divjih zveri. Vemo, da se je število 
volkov in medvedov bistveno povečalo, tako da 
že zahajajo v vasi med ljudi. Danes bomo na 
podlagi tega zakona omogočili, da bo izveden 
strokoven odvzem do 200 medvedov in 11 
volkov. Volk in človek, medved in človek lahko 
sobivata ločeno, vsak na svojem teritoriju. Ko pa 
le-ta postane premajhen, začneta posegati v 
teritorij drugega. Tako se danes dogaja, da zveri 
posegajo v življenjski prostor človeka, in to se 
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dogaja predvsem na Kočevskem in 
Notranjskem. Postopki upravljanja z zvermi so 
različni – od mehkih ukrepov pa vse do 
dokončnega odvzema. Zame je pomembno, da 
vsi ti postopki temeljijo na dognanjih in 
odločitvah stroke. Še bolj pa je pomembno, da 
bo strokovno utemeljene odločitve mogoče 
izvesti takrat, ko bo to potrebno. Torej, ko je 
treba odvzeti zveri, jih odvzeti; ko jih je treba 
zaščititi, pa zaščititi. In zato je za mene zelo 
pomembno, da imamo na voljo debirokratizirane 
postopke. Ne gre za neko težko, nerešljivo 
vprašanje; gre za vprašanje, kako bomo 
učinkovito varovali javni interes skupnosti, ki bo 
omogočal in zagotovil nemoteno sobivanje 
človeka in zveri na način, da ne bosta posegala 
v prostor drugega. Oba ministra, minister za 
okolje in prostor ter ministrica za kmetijstvo, sta 
pojasnila in naštela številne ukrepe, ki jih 
ministrstvi izvajata in so bili izvedeni pred 
odločitvijo za odvzem živali. Mednje sodijo tudi 
inženirski ukrepi na infrastrukturi. Na številnih 
naših odsekih avtocest zasledimo sonaravne 
urejene podhode in nadhode za živali, tako 
imenovane ekodukte. Te načrtujemo in izvajamo 
tudi pri aktivnih projektih. In ti so še posebej 
primerni za prehod zveri, živali in ohranjanje 
njihovega življenjskega prostora brez ogrožanja 
varnosti ljudi. To je za mene kot gradbenega 
inženirja zelo pomembno. Številne tovrstne 
ukrepe pa izvajamo tudi z evropskimi sredstvi, 
za njihovo črpanje pa so potrebni projekti, kar 
pospešuje tudi razvoj inženirske in okoljske 
stroke.  
 Dovolite, da poudarim, da zelo 
pozdravljam zavezo obeh ministrstev, da bosta 
preventivne omilitvene ukrepe izvajala tudi v 
prihodnje, zato bomo interventni zakon v naši 
poslanski skupini tudi podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Besedo ima gospod Predrag Baković.  
 Pripravi pa naj se gospod Gregor Perič. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala lepa za 

besedo. 
 Če razpravljamo o amandmaju k 8. 
členu, ta člen spreminja besedo pogoji nazaj v 
usmeritve. Meni se to glede na razpravo, ki smo 
jo izvedli na matičnem delovnem telesu, niti ne 
zdi več tako problematično, niti prvi odstavek 8. 
člena, ker opredeljen pas 1,5 kilometra okrog 
naselij ni ultimativen. Dopušča namreč tudi 
možnost odstrela na lokacijah, kjer prihaja do 
škodnih primerov, in njihovi neposredni bližini. 
To pa pomeni, če ima kmet pašnik na 
Kočevskem tudi daleč izven naselja, tudi 
kilometer in pol in več izven naselja, potem je v 
prvem odstavku tudi tam dovoljen odstrel, če 
seveda prihaja do škodnih primerov. Zato mi tudi 
ni sporen obstoječi. Bi pa izpostavil kompletni 
interventni zakon. Menim, da je nujno potreben 
in da bo na nek način rešil ali pa vsaj poskušal 
rešiti tisto situacijo, ki je nastala. Ta se je v 

zadnjih letih zlasti na Kočevsko-Ribniškem, 
Notranjskem, Primorskem, Cerkljanskem in 
Gorenjskem spremenila in seveda poslabšala. 
Poleg tega da zveri napadajo domače živali, 
predvsem drobnico, zadnje čase pa tudi govejo 
živino in konje, se postavlja pod velik vprašaj 
tudi varnost za življenje ljudi.  
 Površni poznavalci seveda pravijo, da 
zveri prihajajo v naselja in blizu njih zaradi tega, 
ker tam na lahek način dobijo hrano. Deloma to 
drži, a pozabljajo še nekaj drugega. Vsi, ki 
živimo na podeželju, kot Ljubljančani recimo radi 
zahajajo v Tivoli, na Rožnik in še kam, tudi mi 
radi zahajamo v gozd, nekateri zaradi rekreacije, 
drugi zaradi nabiranja gozdnih sadežev, tretji 
zaradi upravljanja s svojimi gozdovi in tako 
naprej. To pomeni, če imajo Ljubljančani vso 
pravico varno hoditi v te parke, mi ruralci pa se 
bomo že nekako znašli, kot pač gre, menim, da 
gre tukaj za neko neenakost in različno 
obravnavo enih in drugih. Pozna se še ena 
razlika, in sicer pri 9. členu omenjenega zakona 
je v četrtem odstavku navedeno, da se zaradi 
varovanja strukture tropov volkov v osrednjem 
območju življenjskega prostora volka v loviščih s 
posebnim namenom, to so Medved, Žitna gora, 
Snežnik, Kočevska Reka, Jelen in Ljubljanski 
vrh, odstrel volkov ne načrtuje. To pomeni, da se 
tudi ne izvaja. In če vemo, da so lovišča s 
posebnim namenom Medved, Žitna gora, 
Snežnik, Kočevska Reka na območju Kočevja in 
predstavljajo okoli 60 % lovnih površin na 
Kočevsko-Ribniškem, se pokaže zopet neka 
neenakost. In človek dobi občutek, zlasti tisti, ki 
prihaja iz teh krajev, da dokler so zveri tolkle po 
živini na Kočevsko-Ribniškem, se država ni kaj 
dosti brigala za to problematiko. Ko pa je prišlo 
zaradi negospodarjenja s temi zvermi do 
izjemnega povečanja populacije in širitve zveri 
izven Kočevskega na Notranjsko, Primorsko, 
Gorenjsko, pa se je država relativno hitro 
zganila in z interventnim zakonom predlaga 
odvzem 175 medvedov in 11 volkov. Od tega 3 
volke iz Kočevsko-Belokranjskih in Novomeških 
lovskih upravljavskih območij, vendar se jih ne 
sme upleniti v prej naštetih loviščih s posebnim 
pomenom. In ker ta lovišča predstavljajo 60 % 
lovnih površin in izjemno pomembno dejstvo pri 
tem je, da je največ kmetij in tudi največjih kmetij 
na Kočevsko-Ribniškem ravno v teh območjih 
lovišč s posebnim pomenom, torej te kmetije 
zaradi varovanja strukture tropov volkov ne bodo 
zaščitene. Tudi tukaj se pojavi neenakost, ki se 
kaže v tem, da bo država zaščitila notranjskega, 
primorskega, gorenjskega kmeta, ne pa tudi 
kočevsko-ribniškega, ki ima svoja zemljišča v 
najemu na območju lovišč s posebnim 
namenom. In tako se ne Slovenija, ampak 
Kočevsko postavlja v nek rezervat, kjer ljudje 
živijo z zvermi, kot vedo in znajo. Zato jim ne 
pripada nobena resna renta ali ustrezno 
nadomestilo. In ko volk ne bo delal več škode na 
Notranjskem, Primorskem, Gorenjskem, to več 
ne bo problem. Veste, volk ne pozna meje med 
lovišči. Če lahko povem primer z našega 



                                                                                                                        DZ/VIII/9. seja 

  325  

področja. Cesta v naselju Vrbovec na 
Kočevskem, iz Male gore, je meja med loviščem 
Lovske družine Kočevje in loviščem s posebnim 
pomenom Žitna gora. In to pomeni, da se bo lov 
izvajal nad cesto, pod cesto pa ne. Ampak 
dejstvo je, da je pod cesto pred kratkim že 
pokončal 70 ovac. Problematiziral bi malo ravno 
ta lovišča s posebnim pomenom in to izvzetje iz 
tega zakona.  
 Imel bi tudi pripombo glede na urejanje 
strukture odstrela medveda, in sicer zakon 
predvideva, da se bo v prvi težnostni kategoriji 
do 100 kg uplenilo najmanj 75 % celotnega 
odstrela medvedov. V drugi težnostni kategoriji 
od 100 kg do 150 kg največ 15 % in v tretji 
kategoriji nad 150 kg največ 10 % celotnega 
odstrela medvedov. Tukaj bi se morda lahko 
malo spogledali s Hrvaško, kako oni načrtujejo 
odvzem. Oni ne predvidevajo odvzema po 
telesni teži, so pa bolj pozorni na kategorijo 
spola. In tukaj mislim, da tiči pomemben hakeljc, 
verjetno ga bodo strokovnjaki, upam, da so ga 
nekako prepoznali in da razumejo, o čem bom 
govoril. Če vemo, da samica medveda postane 
spolno zrela med tretjim in četrtim letom starosti, 
to je v teži od 100 do 150 kg, pomeni, da bomo 
od 150 medvedov, ki jih bomo odvzeli, postrelili 
največ tistih, ki so spolno še neaktivne, nezrele 
in še niso sposobne opravljati reprodukcije. In 
kaj se bo takrat zgodilo. Trenutno bomo posegli 
v populacijo in jo zmanjšali; ampak večina 
medvedk, ki so sploh zrele, bo v naslednjem 
poletju ponovno imela mladiče. In če vemo, da 
imajo sedaj neredko medvedke tudi že po štiri 
mladiče, se stalež na dolgi rok ne bo zmanjšal, 
ampak se bo tudi povečeval. Jaz samo upam in 
na to opozarjam, govorim napol laično in upam, 
da nekdo to posluša, v razmislek, da morda bi 
se bolj fokusirali na spol medveda kot pa na 
težo. Kajti problem bo zagotovo rešen trenutno, 
vendar na dolgi rok, na rok dveh let pa bo 
populacija ostala taka, kot je, oziroma se bo še 
povečevala. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Besedo ima gospod Gregor Perič.  
 Pripravi naj se gospod Franc Kramar.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo, gospa podpredsednica. Predstavniki 
Vlade, kolegice in kolegi!  
 Kdor je imel priložnost pa tudi čas 
slediti tisti peturni seji Odbora za infrastrukturo, 
okolje in prostor, na kateri smo osvetlili številne 
detajle tega problema, s katerim se danes 
soočamo, bo tudi razumel številne vidike, ki so 
bili danes izpostavljeni, pa nekako nimajo 
odgovora. Tista seja je ponudila številne 
odgovore in se jo splača pogledati. Če se pa 
osredotočim bolj na temo, o kateri danes 
razpravljamo, torej amandmajev, še prej nekaj 
povem. Mi imamo neko regulacijo tudi na ravni 
Evropske unije, ki pa zadeva problem nekih 

populacij določenih živalskih vrst, ki so 
zaščitene. Določene države v Evropski uniji 
imajo takih primerkov te populacije, recimo 
medvedov, nekaj 5 ali 10, pa so ozemeljsko 
precej večje, kot je Slovenija. V Sloveniji pa 
imamo, spet, določene primerke nekaterih živali, 
danes se konkretno ukvarjamo z medvedi in 
volkovi, kjer so te številke precej večje, kar je 
nek signal, neko sporočilo, ki ga moramo jemati 
predvsem pozitivno, v smislu, da živimo v državi, 
ki je biotsko zelo pestra, ki ima neke habitate, ki 
so ostali nedotaknjeni praktično od vekomaj. To 
moramo ohranjati, kar pa ne pomeni, da ni treba 
te populacije regulirati. S strani državnega 
sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor je 
bilo uvodoma povedano, da je cilj, da se išče 
neko optimalno stanje populacije. To pomeni, da 
je populacija ravno pravšnja, da je ni preveč, pa 
tudi ne premalo, ker to pomeni, da bi slej ko prej 
lahko izginila. 
 To ni pomembno samo iz okoljskih ali 
ekoloških vidikov, ampak tudi iz socialnih, iz 
družbenih vidikov. Če bo populacija optimalna, 
potem tudi ne bo prihajalo do napetosti, do 
stresa na tistih stičnih točkah, kjer se srečajo 
živali oziroma kjer se konča gozd pa začne neko 
poseljeno območje oziroma neko območje, kjer 
se izvaja neka gospodarska, kmetijska aktivnost. 
To je izredno pomembno in tu si moramo v 
Sloveniji čestitati, ker smo v preteklosti 
vzpostavili neko tako ravnovesje in ravnotežje, 
da tudi ljudje razumejo, da je gozd dom različnih 
vrst živali in da tja le-te notri sodijo, ne pa v nek 
živalski vrt. To je pomembno tudi zaradi tega, da 
ne prihaja do aktivnosti, ki bi nelegalno posegale 
v ta območja. Konkretno imam v mislih krivolov. 
Jaz si predstavljam, da obstajajo po Evropi ali 
pa tudi od drugod ljudje, ki bi radi imeli neko 
trofejo, ki bi se radi pohvalili, da so ujeli 
medveda, da so ustrelili volka ali kakšno drugo 
žival. Da bi to nekdo počel na nekontroliran 
način, je pa še toliko bolj neprimerno in 
neustrezno, zato se mi zdi tudi koristno, da je v 
zakonu, ki ga imamo pred sabo, tudi določba, ki 
zelo jasno nakazuje na to, da kakršnakoli 
aktivnost v tej smeri je zelo nezaželena. Tudi 
težko se strinjam s tem, da bi ta potencialni 
problem, ki ga na srečo nimamo oziroma vsaj ne 
opažamo – jaz nisem zasledil, da bi ga imeli –, 
da bi ta potencialni krivolov sankcionirali z 
Zakonom o divjadi. Primarno je Zakon o divjadi 
namenjen, kot že naziv zakona sam pove, 
divjadi; mi se pa danes ukvarjamo z zaščitenimi 
vrstami živali, ki terjajo še toliko bolj restriktivno 
obravnavo. 
 Zato jaz ne podpiram tega predloga 
amandmaja, ga sicer razumem, je pa treba 
povedati, da smo v postopku, ko je potekal 
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, 
poiskali tudi neke približevalne rešitve, ki so šle 
tudi v smeri tistih, ki bodo te aktivnosti, torej 
odvzem, izvajali v praksi. Konkretno imam v 
mislih lovce. In se ti ukrepi oziroma te 
potencialne kazni – zlasti v tistem najbolj 
kritičnem segmentu, ko skušamo opredeliti 
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območje izven naselja, pa ne predaleč – 
upoštevajo zgolj kot neka usmeritev, ni tako 
restriktivno in lovci bodo vseeno lahko izvajali 
svoje aktivnosti. Če se za konec dotaknem samo 
še tega razlikovanja, ki je bilo tudi izpostavljeno 
med pogoji in usmeritvami, da bi v zakonu 
zapisali besedo usmeritve namesto besede 
pogoji. Že v prvotnem predlogu zakona je bila 
predvidena beseda usmeritev, vendar smo se 
vsi skupaj, tudi Vlada na priporočilo 
Zakonodajno-pravne službe, ker je tako 
primerneje in ustrezneje z vidika zakonodajne 
materije, smo se potem vsi skupaj oziroma vsaj 
velika večina, vsaj tisti, ki smo glasovali, strinjali 
s tem, da opredelimo te določbe v obliki 
pogojev. Jaz amandmaja ne morem podpreti; 
podpiram pa reševanje te problematike z 
zakonom. Upam, da se bo ta rešitev izkazala kot 
ustrezna tudi v pravnem smislu. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Franc 
Kramar.  
 Pripravi pa naj se gospod Žan Mahnič. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo, podpredsednica. 
 Mislim, da je pri tej tematiki odpovedala 
država. Prvič, zaradi dejstva, da je bilo pristojno 
ministrstvo kakorkoli odgovorno, da spremlja 
stalež teh zveri. Dejstvo je namreč, da smo vzeli 
stvari v birokratske roke, namesto da bi jih pustili 
stroki in tistim, ki se na to spoznajo. Mislim, da 
imajo vse lovske družine v Sloveniji letni 
gojitveni načrt, v katerem planirajo odstrel, 
potrjuje ga Zavod za gozdove; in da so lovci tisti, 
ki znajo spremljati naravno ravnovesje. Tukaj je 
namreč porušeno naravno ravnovesje. Dejstvo 
je namreč, da ta velika številka medvedov in 
volkov vodi v razmišljanje, zakaj tako 
nezaupanje do lovskih družin, do Lovske zveze, 
če so oni prvi tisti, ki ne samo streljajo divjad, 
ampak skrbijo za stalež, kar pomeni, da skrbijo 
tudi za to, koliko divjadi se letno odvzame v 
posameznem revirju; in znajo spremljati stanje 
tudi zveri. Po moji oceni bi to bilo bistveno 
boljše, če bi lahko Ministrstvo za kmetijstvo 
urejalo ta problem teh zveri. Ali je to zver, ali ni 
zver – vsa divjad dela škodo, tudi srnjad dela 
škodo, tudi jelenjad dela škodo; ampak je to 
uravnano z letnimi gojitvenimi načrti. Težko si 
predstavljam. Na eni strani urbano okolje, ker 
živimo pač v dveh svetovih, eno so urbana 
okolja, drugo je periferija oziroma podeželje, da 
na podeželju nekemu kmetu, ki pelje svojo 
živino v planino, medved pokolje pet telic. 
Nepopravljiva škoda, pa ne samo zaradi telic, 
ampak tudi zaradi naraščaja, ki naj bi sledil iz 
tega. Dejstvo je, da je težko živeti med zvermi. 
In na to me je danes opozoril tudi gospod iz 
Ribnice, ki pravi, da se jim medvedi sprehajajo 
po ulicah; da je pa res tudi to, da v gozdovih z 
motokrosi in ostalimi prevoznimi sredstvi 
preganjajo divjad, da se zateka v urbano 

naselje. Ampak absolutno pa podpira interventni 
zakon in v tej smeri tudi poziva vse poslance, da 
ga podprejo. Mogoče je težko razumeti v mestu, 
kjer večina ljudi pozna medveda samo preko 
risank ali živalskega vrta, kaj je življenje s to 
zverjo. Ni prijetno, velik strah vlada. Mislim, da 
bo treba tudi oceniti, koliko zveri ta prostor 
Slovenije prenese. Če so narejene analize o 
tem, koliko prenese divjadi, se pravi srnjad in 
ostalo, potem je treba narediti tudi oceno, koliko 
zveri na enem območju je še tista meja, kar 
omogoča normalno življenje.  
 Podpiram ta interventni zakon, ker 
samo to bo neko približevanje temu; je pa moja 
ocena, da kljub temu interventnemu zakonu ne 
bo vzpostavljeno naravno ravnovesje. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Kot zadnji razpravljavec v tem krogu 
ima besedo gospod Žan Mahnič.  
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, 

podpredsednica. 
 Jaz sam sem lovec deset let. Če se 
ozrem deset let nazaj in primerjam z danes, 
lahko rečem, da ko grem na lov, vidim manj 
divjadi, kot sem jo videl deset let nazaj. Tudi 
načrti so se zvišali; če smo imeli recimo deset let 
nazaj v naši lovski družini na odstrelu približno 
135 kosov srnjadi, jih imamo danes že proti 170. 
V kolikšni meri takšen odstrel vpliva na to, da je 
manj hrane, bi seveda nekateri rekli in bi jim 
lahko pritrdil, da je tudi zaradi tega, ker se 
preveč strelja srnjadi in jelenjadi, pa vem, da 
tega kmetje ne marajo slišati, volk oziroma 
medved prišel v naselja. Pa vendar imajo kmetje 
velike škode od jelenjadi in srnjadi. In zopet se 
postavlja vprašanje, ali je jelenjadi in srnjadi še 
vedno preveč. Kaj pomeni za škodo, če bomo 
plane jelenjadi in srnjadi še zviševali; in kaj 
pomeni za zveri, če bomo odstrel jelenjadi in 
srnjadi zviševali? Ni samo odstrel parkljarjev 
razlog, da se vidi manj srnjadi danes. Živali je še 
vedno veliko. Predvsem je problem poseg v 
naravo. Vidi se jih ponoči, ne vidi pa se jih več 
podnevi. Če greš zjutraj na lov, boš še nekaj 
videl, če greš zvečer, boš bolj malo, ker izstopa 
divjad iz gozda takrat, ko se okolje umiri.  
 Čez dan so aktivnosti okrog hiš, so 
aktivnosti na poljih, so aktivnosti v gozdu, je 
rekreacija v gozdu in dokler se vse skupaj ne 
umiri, srnjad, kaj šele jelenjad, ki je tako ali tako 
nočna žival, ne izstopi iz gozda, kar pomeni, da 
je lov težko izvajati. Ponoči pa je lov 
prepovedano izvajati z umetnimi viri svetlobe. 
Lahko pri zvereh, ne pa pri srnjadi in jelenjadi. In 
tudi tukaj bo treba odpreti zakon, ker v nočnem 
času se z umetnimi viri svetlobe divjad lahko 
upleni na lovsko etičen način. V noči, ko si ti na 
preži in ko te jelenjad ne vidi, govorim 
teoretično, ko se pasejo v miru, lahko ti 
opazuješ, lahko oceniš spol, lahko oceniš 
strukturo, lahko oceniš približno starost in tudi 
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lahko divjad na etičen način upleniš. Potem pa 
se zgodi kaj? Ko je konec leta treba doseči 
plane – kako to delamo? Na pogonih. Tam prileti 
mimo 20 živali, od jelena, košut, špicarjev, telet 
in tako naprej; in ti imaš pet sekund časa, da se 
odločiš, koga od teh dvajsetih boš uplenil. 
Pogosto se zgodi, da zastreliš, da ni strel 
direktno tam, kjer mora biti, da gre žival še sto, 
dvesto metrov naprej, treba je iskati, divjad se 
muči. Ampak zakonodaja je taka, da 
drugačnega lova ne dopušča. Ponoči, ko je 
divjad mirna, ko jo lahko lovec mirno opazuje, ne 
da bi jo vznemirjal, ko jo lahko oceni, ko se 
lahko sam odloči, kateri osebek bo odvzel iz 
narave, to tudi stori, se divjad ne vznemirja in je 
tudi divjad uplenjena na lovsko etičen način. Ko 
imaš ti možnost, da divjad upleniš, ko se pase, 
tako da se divjad niti ne muči. Ampak žal ni 
debate v parlamentu v smeri, kako bi ta cilj 
dosegli.  
 In kmetje se upravičeno pritožujejo tudi 
zaradi 5. člena Zakona o gozdovih. Ko smo šli iz 
Jugoslavije v Slovenijo, smo spremenili – 
oziroma vsaj nekateri so, nekateri niso – 
mišljenje glede privatne lastnine. Vemo, kaj piše 
v 5. členu, kako je glede lova, kako je glede 
nabiranja gob, kako je glede rekreacije; ampak 
enkrat bo treba prisluhniti tudi kmetom oziroma 
lastnikom teh zemljišč, tako na poljih, travnikih in 
v gozdovih, da se enostavno vsega od kraja pa 
tam ne more početi. Pa sam nisem lastnik 
gozda, niti ne travnika, tako da pri meni se to ne 
dogaja. Poznam pa številne kmete, ki so 
upravičeno jezni, ker se na njihovi lastnini počne 
vse mogoče. Ta člen bo tudi enkrat treba odpreti 
in se o njem pogovoriti. Ko se bo tudi te stvari 
uredilo, da se bo v naravi manj obremenjevalo 
divjad, verjemite mi, da se bo tudi celoten cikel 
oziroma da bi se vse drugače lahko peljalo, kot 
se pelje. Da bi bilo tudi škod manj, da bi tudi 
zveri ostajale v gozdovih; ne pa da danes iz 
gozda vse prihaja ven na pašnike, travnike, 
polja, v naselja celo, smo slišali primer kmetov, 
kako mu medvedje spijo v štali. Ampak vse to bi 
se dalo urediti. Samo to, kar pa danes 
poslušamo, oziroma to, kar imamo danes pred 
sabo, čeprav bom jaz to podprl, pa dokazuje, da 
mi še vedno nimamo strategije. Tudi če mi 
odvzamemo 175 kosov rjavega medveda, je 
treba pogledati ne samo številko 175, ampak 
strukturo. Večina od teh, več kot polovica od teh 
je do 100 kilogramov, se pravi mladi medvedi, ki 
spolno niso zreli. Lahko rečem, da se močno 
strinjam s tem, kar je kolega Baković prej 
govoril.  
 Za omejitev bi mi morali poseči v 
populacijo tri-, štiriletnih medvedk oziroma 
takrat, ko medvedke spolno dozorijo. Ravno 
obratno, kot rečemo na podeželju – nobeden 
kmet ne bo šel v štalo in pobijal krav srednjega 
razreda oziroma tistih najbolj rodovitnih, ker si 
želi, da zadeva še naprej traja. Ampak ob takšni 
strukturi odstrela ste lahko mirni tudi tisti, ki 
govorite, da bo odstrel 200 medvedov zaključil 
zgodbo medveda v Sloveniji. Ne, ne bo, ker jih 

bo na leto 200 vzel, 250 se jih bo pa še zmeraj 
skotilo. In tudi če jih imamo danes 970 in jih 200 
uplenimo, jih bo naslednje leto med tisoč in tisoč 
100. In ob takšnem odstrelu, ki mu lahko 
oporekam kot napol laik, profesionalec nisem, 
zadeve ne poznam, ker nisem gozdar, ker nisem 
študiral na Biotehniški fakulteti, jaz zaupam v 
presojo strokovnjakov; ampak ravno struktura 
takšnega odstrela, ki je tukaj napisana, 
omogoča, da bo v Sloveniji populacija medveda 
še vedno na ravni, kot jo imamo sedaj, sploh ker 
ta zakon stvari rešuje za nazaj, tudi ko bo 
sprejet. Mi moramo še vedno počakati, če bo 
kdo zadevo dal na sodišče. In kaj potem, ko bo 
zadeva spet ustavljena? Predvsem pa, kaj bomo 
naredili, da bomo končno imeli nek tri oziroma 
petletni načrt upravljanja z zvermi? To, kar je 
prej kolega Kramar rekel; mi se moramo 
pogovoriti in tudi določiti neko številko, ki bo 
sprejemljiva in ki bo povedala, katera je tista 
maksimalna številka, da je v Sloveniji še mogoče 
nekonfliktno sobivanje med ljudmi in zvermi. 
Ampak, gospe in gospodje, to je bil naš predlog 
sklepa, da ministrstvo opravi posvet in da se 
določi zgornja meja številčnosti še sprejemljive 
populacije zveri; ampak to je bilo žal zavrnjeno. 
 In ne samo da je težko oceniti, to, kar je 
kolega Baković govoril, tudi te številke, do 100, 
od 100 do 150, od 150 naprej, lovska družina 
dobi odločbo do 150 kilogramov in pade 
medved, ki ima 240 kilogramov. Lovec reče, da 
s preže je bil videti manjši. Ali je vedel? Ko je 
prišel neki kapitalec, je pa rekel, evo ga bom. Ali 
ni vedel in je bil res s preže videti manjši? Kdo 
bo to zdaj presojal? In kdo bo tisti, ki bo rekel, 
da se bo takšnemu dalo 3 tisoč evrov kazni? In 
kaj se bo zgodilo, karikiram, če je odločba zaradi 
škode recimo do 100 kilogramov; tja pa hodi 
medved, ki ima 100 kilogramov in več? Zakaj je 
omejitev 1,5 kilometra? Damo primer lovca, ki 
ima prežo in kamero znotraj tega obsega 1,5 
kilometra; in ima recimo prežo in kamero izven 
kilometra in pol, recimo 2 kilometra, 2,5 
kilometra ali pa še dlje. Na tisto prežo mu hodi 
medved, na to pa ne. Kaj bo zdaj naredil? Tam 
ga ne sme, pa ga ima vsak večer pa dela 
problem; tukaj, kjer bi ga pa lahko uplenil, pa ne 
pride. In če bi v veljavo prišel amandma Nove 
Slovenije, bi ta problem rešil. Medvedi naredijo 
tudi do 50 kilometrov na dan. In kam ti bo prišel? 
Kje ga čakati? In dati lovcem v roke neko orodje, 
kot je to in ki na podlagi vsega, kar vidimo, na 
podlagi vsega, kar piše, vemo, da še vedno 
ohranja populacijo volka in medveda na ravni, 
kakršni je trenutno, ta poseg ne ogroža ne 
volkov ne medvedov. To, da se poseže po mladi 
populaciji, je samo garant, da se bo ta številka v 
naslednjih letih samo povečevala, ker če bi želeli 
omejiti, in kot je predstavnik Zavoda za gozdove 
rekel prejšnji teden, ko smo imeli nujno sejo 
obeh odborov, da je nekako za slovenske 
razmere maksimalna številka medvedov 500, 
potem bi morali poseči v srednji razred 
medvedk. Dokler pa je število srednjega razreda 
na osrednjem lovsko upravljavskem območju, 
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Kočevsko-Belokranjska – 11, Notranjska – 13, 
Zahodno visoko kraško – 2, Novomeško – 1; pa 
bo stalež medvedov pri nas še višji, ker se ne 
poseže v populacijo medvedk.  
 Medvedka ima vsako leto toliko in toliko 
mladičev, toliko in toliko jih je, s tem pomnožite, 
odštejete. Če recimo poleže okoli 70 
medvedkov, 48 se jih odvzame, naslednje leto, 
čez dve leti bo številka medvedov pri nas še 
vedno rasla, ker nimamo urejenega načrtovanja 
z zvermi. Čeprav je Slovenija takoj za Romunijo, 
je problem, kakor to jemljemo. Nekateri lahko v 
tem vidijo priložnosti, drugi nekatere težave, 
ponavadi pa oboje, nimamo neke strategije, 
kako ravnati, kaj si želimo, kako si želimo. Lahko 
bi izkoristili za turizem; pa ne. Predvsem pa 
medveda na tistih območjih, kjer je sprejemljiv in 
kjer ne dela problemov, ne pa v okolici strnjenih 
naselij in tam, kjer dela ljudem škodo. Pri nas 
propade na dan kmetija in pol, naredimo nekaj 
za podeželje, naredimo nekaj za kmetije, ker s 
takšnim ravnanjem bodo kmetijstvo opuščali 
zaradi problema divjadi, zaradi problema zveri 
tisti, ki imajo še nek kanček veselja, da 
obdelujejo svojo zemljo in da podeželje še 
ohranjajo živo in poseljeno. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Ker je bil to zadnji prijavljeni 
razpravljavec, sprašujem, če je še interes za 
razpravo. Vidim, da je. Odpiram nov krog za 
prijavo, potem pa dam besedo tudi državnemu 
sekretarju. Prijava teče. Imamo pet prijavljenih 
razpravljavcev.  
 Najprej pa dam besedo gospodu 
državnemu sekretarju Marku Mavru.  
 Izvolite, imate besedo. 
 
MARKO MAVER: Najlepša hvala. 

 Najprej bi se rad vsem zahvalil za 
izražena mnenja in tudi tistim, ki ste izrazili 
podporo temu interventnemu zakonu. Kot sem 
že v uvodnem govoru omenil, je za ministrstvo 
ključnega pomena, da se ohrani ravnovesje med 
ugodnim stanjem populacije teh zveri in 
toleranco, katero zdaj opazujemo, da se 
zmanjšuje. Tudi v vsej tej razpravi v zadnjih 
tednih je bilo izraženih veliko čustev, kot pa je 
bilo tudi že izpostavljeno, morajo kakršnekoli 
odločitve temeljiti na stroki. Odlok, ki smo ga 
prejšnje leto sprejeli, je bil dosežen na podlagi 
širokega konsenza Lovske zveze, tudi 
predstavnikov ministrstva, nevladnih organizacij, 
tudi ta interventni zakon sestavljen, je okrepljen 
s strokovnimi komentarji. Zakon ni sistemski, ker 
je interventni. Kot sem tudi na začetku že 
izpostavil, sistem za upravljanje z zvermi imamo. 
Poleg tega interventnega zakona tudi že 
pripravljamo odlok za naslednje leto 2019–2020, 
kar se tiče šakala, pa je trenutno v javni 
obravnavi uredba za izvzem s seznama 
zavarovane vrste.  
 Kar se tiče amandmajev, predlogov ne 
podpiramo. Kar se tiče 8. in 9. člena, predlagani 

zakon temelji na izjemah glede varovanja strogo 
zavarovanih vrst, ki jih habitatna direktiva 
predvideva; te izjeme, ki omogočajo odvzem 
zaradi preprečitve resne škode na premoženju, 
zaradi interesov javne varnosti in omejenega 
selektivnega in nadzornega odvzema nekaterih 
vrst iz narave. Predlagani amandma, da se ne 
določi pogojev za odstrel medveda in volka, 
temveč le usmeritev; in da se izpusti določba, da 
se odstrel medveda prednostno izvede v pasu 
1,5 kilometra okrog naselij, nasprotuje enemu od 
bistvenih razlogov za sprejetje zakona, to je 
poslabšani občutek varnosti prebivalstva in 
občutek ogroženosti. Rešitev, kot jo predlaga 
amandma. bi tudi pomenilo odstopanje od 
zahtev habitatne direktive in mnenja 
Zakonodajno-pravne službe. Prav tako se ne 
strinjamo s črtanjem 12.a in 12.b člena 
kazenskih določb, saj ne podpiramo odstopanj 
od zakona pri prostorski in številčni razporeditvi 
zavarovane vrste. Kar se tiče višine predlaganih 
glob, je po našem mnenju ustrezna. Za konec 
dodal bi pa samo še, kot sem že na začetku 
omenil, da je tukaj potrebna tudi sistemska 
ureditev oziroma nadgradnja tega upravljanja z 
zvermi, tudi kar se tiče priprave strategije in 
načrta, bo to tudi ena od nalog našega 
ministrstva in sodelovanja z drugimi resorji ter 
širšo stroko. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Spoštovani gospod Breznik, jaz vas do 
sem slišim in verjamem, da tudi govorca motite. 
Če se imate kaj za zmeniti, prosim, da stopite 
ven iz dvorane.  
 Nadaljuje gospod Boštjan Koražija.  
 Pripravi naj pa se gospod Vojko 
Starović. 
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovana, najlepša hvala za besedo. 
 Ko poslušam to razpravo, moram 
priznati, da se mi poraja kar veliko vprašanj; 
sploh ko je gospod Mahnič prej razlagal, kaj je 
povzročilo neravnovesje v naravi, da se je 
povečala taka količina osebkov medvedov 
oziroma ostalih zveri v naravi. In ne morem se 
znebiti občutka, da se ta interventni zakon 
sprejema res z neko neverjetno naglico oziroma 
na silo. Kot sem že omenil na skupnem odboru 
infrastrukture, okolja in prostora ter kmetijstva, 
Lovska zveza Slovenije je oziroma še zmeraj, 
tega ne vem, ponujala lovni turizem oziroma še 
ponuja lovni turizem. Za trofejo medveda, za 
odstrel medveda je treba plačati tudi do 6 tisoč 
500 evrov. Ne vem, ali je to posledica tega, da 
se ta interventni zakon tako na silo, hitro 
sprejema, kolikor vem – in tudi gospod Mahnič 
bo verjetno to znal potrditi, ker je lovec –, da se 
bliža oziroma da je celo lovna sezona odstrela 
zveri. Naslednja zadeva je tudi taka, tudi to sem 
že povedal na tistem skupnem odboru, da 
karkoli vzameš iz narave oziroma vzameš 
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naravi, vzemi z dostojanstvom. In tudi kar daš 
naravi nazaj, ji tudi daj nazaj z dostojanstvom. 
Ko ste prej omenili gospoda Breznika, ker 
dostikrat rad ponovi četrto industrijsko revolucijo, 
bom pa rekel tako. Človek je zagnal prvo, drugo, 
tretjo in teče že četrta industrijska revolucija. 
Mislim, da je prišel čas za eno res pravo 
revolucijo in najpomembnejšo revolucijo – za 
revolucijo človeka; da človek končno spozna in 
se zaveda, da je čas, da prisluhne srcu in se 
vrne nazaj k bistvu, to je k naravi. V Sloveniji 
imamo res čudovito biotsko raznovrstnost 
oziroma raznolikost. Tudi gospa Dimic je prej 
opozorila na to, ko je govorila, da si ne 
predstavlja, da bi bila Slovenija naravni rezervat 
ali karkoli. Jaz pa si predstavljam, ker smo lahko 
ponosni na to, kar imamo. Imamo res čudovito, 
bogato naravo. Imamo res neverjetno biotsko 
raznolikost in ne znam si predstavljati, ker sem 
živel v naravi in živim z naravo naprej, da bi 
ostal brez tega oziroma da bi tudi naši prihodnji 
rodovi ostali brez tega. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Vojko Starović, beseda je 
vaša.  
 Pripravi pa naj se gospod Luka Mesec. 
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsednica. Spoštovani! 
 O tem problemu zveri se je pisalo na 
veliko v časopisih, imeli smo odbore, mi 
zasedamo, en delovni dan tega zakonodajnega 
telesa je vreden okoli 100 tisoč, če 
preračunamo, kaj je proračun za naš zbor, torej 
za zakonodajalce in kaj sprejemamo. Problem je 
nastal, problem je prisoten, mi smo ga preleteli z 
interventnim zakonom. Drugače bi moralo biti to 
sistemsko urejeno in bi se moralo nekje na 
izvršilni ravni v samem udejanjenju, v samem 
gospodarjenju z naravo ali pa upravljanju z 
zvermi to reševati. Torej je tam nekaj narobe. Že 
zadnjič smo govorili o Energetskem zakonu, 
lahko ti nekdo ustavi postopek in ti ne moreš 
speljati, kakor imaš zastavljeno, zato ker ima 
nekdo prevelika pooblastila. Kako lahko nekdo, 
ena skupina ustavi celo reč in mi moramo 
pognati stranske hode, stranske načine. Mi se 
ukvarjamo, mi moramo povedati, da mi nismo 
strokovnjaki. Mogoče moj kolega Mahnič je, ker 
je lovec, več razume o tej zadevi, mi pa smo v 
glavnem, kar sem poslušal, bolj čustveno 
razpravljali, se pogovarjali, ker tu je prisoten 
strah. Je medved, pa so malo grozovitosti, pa je 
volk, narava, pa razlika med mestom in vasjo, 
podeželje in narava. Smo bolj v to zašli. Manj pa 
lahko razumemo strokovno, kaj pomeni 
gospodarjenje z gozdovi in naravo, upravljanje z 
zvermi. Se opravičujem, ampak jaz gledam na 
parlament rahlo kot na poroto, ki se mora na 
prave predloge odločiti, ker mi nismo strokovna 
javnost. Smo laična skupina, ki zastopa interese 
naših ljudi in presojamo zadeve, ali so prav ali 

narobe. Meni se zdi v tej zadevi narobe to, da 
moramo interventni zakon sprejemati, da se na 
drugem nivoju ni moglo to razreševati. In bo 
treba dejansko razmisliti, izvršilna oblast, ki nam 
tudi zakone pripravlja, ministrstvo, kako urediti to 
področje, da nam neke majhne skupine, društva, 
ko naredijo, ne naredijo take škode, da se 
moramo potem mi vsi ukvarjati tu dneve in 
dneve, zgubljati čas s stvarmi, ki so nastale 
zaradi, kakor je bilo zadnjič pri Energetskem 
zakonu poudarjeno, trije ljudje se zberejo, 
naredijo iniciativo in ti ustavijo postopek. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji dobi besedo gospod Luka 
Mesec.  
 Pripravi pa se gospod Franc Breznik. 
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo. 

 Bom kar nadaljeval tam, kjer je gospod 
Starović zaključil. Naprej želim poudariti, da se 
pogovarjamo o dveh zaščitenih vrstah. Zaščiteni 
sta zaradi tega, ker sta ogroženi; ogroženi pa 
sta zaradi tega, ker smo obe vrsti, medvede in 
volkove, ljudje že skoraj iztrebili; in zato jih je bilo 
treba zakonsko zaščititi. To je tudi razlog, zakaj 
se medvedje in volkovi ljudi na smrt bojijo in se 
jim, če se le da, izogibajo. Prej sem povedal, da 
napada volka na človeka v pisani zgodovini 
Slovenije sploh še ni bilo. Medved in človek se 
konfliktno srečata od nič do dvakrat v letu, pri 
čemer so bili zadnji smrtni izidi pred nekaj 
desetletji. Skratka, hočem to povedati, eden od 
razpravljavcev prej je rekel, da ljudje v urbanih 
okoljih poznajo medveda samo prek risank. 
Mislim, da je problem, ko se pogovarjamo o 
medvedu ali volku, da imamo vsi pred očmi 
tistega volka iz Rdeče kapice, ki žre otroke; in 
zato je zelo lahko naplesti zgodbe, kako volkovi 
strašijo otroke po slovenskih vaseh. Mislim, da 
to je nekako ideološko ozadje te histerije, ki smo 
ji priča, in samega dejstva, da moramo glede 
tega sprejemati interventni zakon, čemur seveda 
v Levici močno nasprotujemo. Dejstvo je tako, 
jaz sem malo bral, kako se strokovnjaki 
opredeljujejo, kako se te živali obnašajo. Na eni 
spletni strani sem našel gospoda Matija Strgarja 
iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki je rekel 
takole: »Človek je bil medvedu skozi vso 
zgodovino največja grožnja. Če so medvedi 
hoteli preživeti, so se zato morali znati izogibati 
človeku. Skozi evolucijo se je medvedom strah 
pred človekom le povečeval. Strah pred ljudmi je 
še posebej prisoten v tako močno poseljeni 
krajini, kot je pri nas. Medved se zato v veliki 
večini primerov na daleč izogne človeku.«  
 To je dejansko obnašanje teh zveri. 
Tukaj pa poslušamo že drugi teden, odkar se je 
začela ta razprava, kot da imajo vsi volkovi in 
medvedje v Sloveniji steklino in da samo čakajo 
in prežijo za vogali, da nas napadejo. To je 
sentiment, proti kateremu se moramo vsi 
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razumno upreti oziroma ga pogledati s kančkom 
soli. Druga zadeva, ko govorite veliko o 
naravnem ravnovesju. Prej sem to temo že malo 
načel, potem jo je na nek način tudi lepo 
nadaljeval Mahnič. Problem je, da človek zelo 
nepremišljeno posega v naravo, tudi v to 
ravnovesje divjadi in zveri. Prej sem povedal, da 
vsako leto lovci odstrelijo okoli 40 tisoč srnjadi, 7 
tisoč jelenjadi, letos bo 8 tisoč, in 8–9 tisoč 
divjega prašiča. Te vrste so glavna hrana za 
volkove. In kadar se volkovi preveč približajo 
vasem, se je treba vprašati, ali je bil plan za 
odstrel prevelik. Zadnjič so mi tudi iz Lovske 
zveze, sicer ne neposredno, ampak na odboru, 
rekli, da se pogosto ne strinjajo s plani, ki jim jih 
predpisuje Zavod za gozdove, češ da so le-ti 
preveliki, kar se tiče odstrela divjadi. To je ena 
plat, prevelik odstrel divjadi in zato imamo 
problem z občasnimi napadi zveri na drobnico in 
gojene živali. Drugi del problema pa je, zakaj se 
medvedje množijo. Dr. Miha Krofel, slovenski 
raziskovalec medvedov, volkov, risov, je rekel, 
da so v tretjini iztrebkov medvedov našli sledi 
krme. Krmi se medvede in medvedje se hranijo 
tudi s krmo, ki je namenjena divjim prašičem, kar 
jim omogoča, da se množijo hitrejše, kot bi jim 
sicer dopuščalo naravno ravnovesje. Na obeh 
straneh človek posega in nobenega naravnega 
ravnovesja na ta način ne bo, sploh če bomo 
diskutirali o tem, kako ga vzpostaviti preko nekih 
interventnih zakonov in malo čez palec 
ocenjevali.  
 Naravno ravnovesje je pač ravnovesje, 
ki ga vzpostavlja narava; in vzpostavimo ga 
lahko samo tako, da se poskušamo čim bolj 
ograjevati od poseganja vanjo. Človek je v 
naravo posegel že bistveno preveč, kar nam tudi 
govorijo številke o upadanju biotske 
raznovrstnosti, o spremembah okolja in 
podobno. Človek je od svojega civilizacijskega 
razvoja poskrbel za odstranitev 83 % vseh divjih 
živali, mnoge od njih so izumrle in danes je slika 
biomase sesalcev približno taka: 96 % biomase 
na svetu predstavlja človek in živali, ki jih goji za 
svojo hrano. Na leto za našo prehrano 
zakoljemo kar 200 milijard kopenskih živali. Na 
drugi stani je divjih živali ostalo še 4 %, to je vse 
od slonov, tigrov do polhov, srn, volkov in tako 
naprej. Skratka, 4 % je še biomase teh živali. In 
zato bomo morali prekleto gledati, kako bomo z 
njimi ravnali, kako bomo poskrbeli za to, da 
bodo te živalske vrste obstale. Kot sem rekel, 
medved in volk sta ogrožena in sta zaščiteni 
vrsti, strah pred njima pa je v precejšnji meri 
neupravičen. Kar se tiče napadov na drobnico, 
mislim, da tudi slovenska praksa jasno kaže, da 
obstajajo humanejše alternative od odstrela, to 
je predvsem subvencioniranje ograd za pašnike, 
tam, kjer se medved in volk pojavljata. Miha 
Krofel, ga bom spet omenil, je sodeloval v 
projektu SloWolf, kjer so na pašnikih pod 
Snežnikom kmete opremili z električnimi pastirji 
in pastirskimi psi ter s tem poskrbeli, da so na 
pašnikih, kjer je prej nastajalo tudi po 100 tisoč 
evrov letne škode, škodo praktično izničili.  

 V Levici smo na odboru predlagali 
alternativne sklepe v tem smislu, kako volkove in 
medvede zadržati proč od naselij. Neposredni 
ukrepi, ki so poceni, izvedljivi in v praksi delujejo, 
so pastirji okrog pašnikov, kjer se napadi 
dogajajo, medvedovarni kompostniki in 
smetnjaki v naseljih, kjer občasno se pojavi 
medved ali pa v njihovi bližini. In treba se bo 
pogovoriti tudi o odstrelu divjadi, ker če bodo 
lovci streljali še naprej po 30 % vse divjadi na 
leto, potem ni zgolj naključje, zakaj se volkovi 
občasno približajo drugim virom hrane, recimo 
drobnici.  
 V Levici zakona ne bomo podprli, prav 
tako ne podpiramo amandmajev, ki jih je vložila 
desnica, ki še zaostrujejo implikacije tega 
zakona. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Franc Breznik, beseda je vaša. 
 Pripravi pa naj se gospod Boris 
Doblekar. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala.  

 Spoštovana podpredsednica, se 
opravičujem, prej sva s kolegom ravno nekaj 
debatirala na to temo. Kot predsednik Odbora za 
kmetijstvo, ki je edini naredil neko obravnavo 
resne tematike divjih zveri in populacije, bom 
povedal nekaj točk, ki so pomembne, da 
razumemo materijo in da tudi tisti, ki nas gledajo 
preko televizijskih sprejemnikov, razumejo 
materijo. Prvič, moram povedati, da preden smo 
na zahtevo Slovenske demokratske stranke in 
kolegov iz Nove Slovenije sklicali odbor in 
preden sem povabil, kar je bila celo kritika 
nekaterih kolegov, celo vrsto strokovnjakov iz 
Slovenije pa tudi oškodovancev, tudi tiste, ki so 
na Upravnem sodišču vložili tožbo in zadržali 
izvršitev odvzema teh zveri, to je Alpe Adria 
Green, tudi Lovsko zvezo in vse, imeli smo sejo 
več kot šest ur. Po mojem mnenju je bila najbolj 
množično zastopana seja in sem dal 
demokratično res besedo vsem. Kaj smo 
izvedeli iz te seje? Da ponovimo, prva zadeva, ki 
je bila, da imajo v Sloveniji ne samo kmetje, 
ampak tudi ljudje izredno toleranten odnos do 
zveri. Zavedajo se, da z njimi sobivamo, da je 
Slovenija izredno poraščena z gozdom, ki je 
njihovo naravno zavetje. V primerjavi s Francijo 
imamo izredno toleranco in se zavedamo, da so 
tudi zveri del imidža zelene sonaravne Slovenije, 
tudi po vsej verjetnosti prihodnosti. 
 Glede tolerance lahko povem golo 
dejstvo, da nekaj medvedov, ki smo jih nekoč 
ulovili, jih nismo ubili in smo jih preselili, dali v 
Francijo, natančneje v Pireneje, je tam en naš 
medved raztrgal samo dve ovci. Pa so recimo 
francoski kmetje v Pirenejih nekaj let nazaj celo 
želeli zapreti znameniti Tour de France, postavili 
so velike panoje skozi en del etape in množično 
protestirali, ker je en medved raztrgal dve ovci. 
Ravno s tega vidika lahko vidite, da so slovenski 
kmetje, predvsem tisti, ki živijo na področjih, kjer 
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so volkovi pa medvedje stalno prisotni, izredno 
tolerantni, da ne delajo velikih alarmov tudi 
takrat, ko pride do napada ene, dveh, treh ovc. 
Ampak če tukaj zaključim svojo argumentacijo in 
se vrnem še en korak nazaj, člani Odbora za 
kmetijstvo, torej nekega področja, ki je najbolj 
nastradalo v tem večanju populacije teh zveri, 
smo opravili en posvet tudi v sosednji državi. 
Opravili smo eno skupno sejo v Opatiji na temo 
naravne katastrofe, ki se nam je zgodila v 
slovenskih gozdovih skupaj s Hrvati. In tudi oni 
so nam v Gorskem kotarju, natančneje v 
Delnicah, pokazali svojo sanacijo gozdov in tudi 
škodo, ki so jo povzročile naravne ujme. Ob tem 
srečanju smo imeli tudi kratko predstavitev 
stanja zveri, predvsem medveda na Hrvaškem in 
tudi v Sloveniji. Sami ste se lahko prepričali, tisti, 
ki ste bili prisotni, da je bila dve leti nazaj 
populacija medveda v Sloveniji in na Hrvaškem 
približno enaka, ob dejstvu, da ima Hrvaška 
približno trikrat večjo površino teritorija. Na 
koncu smo ugotovili, da je stanje zveri v Sloveniji 
ob številki medvedov skoraj več kot tisoč 
neprimerno in da ni drugega sredstva kot, na 
žalost, odvzem. Težko je, tudi moj oče je bil 
nekoč veterinar in streljanje živali tudi meni ni 
ravno v krvi; ampak trenutno je edina rešitev 
interventni zakon in na žalost odstranitev dela 
populacije rjavega medveda, volka, morda tudi 
šakala v naslednjih mesecih. Na žalost moram 
zaključiti, imel sem še kar nekaj argumentov, a 
čas je potekel.  
 Slovenska demokratska stranka in sam 
osebno bomo seveda ta interventni zakon 
podprli. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Repliko ima gospod Mesec, izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala. 

 O tem naravnem ravnovesju sem prej 
govoril. Že zadnjič na odboru je strašil šakal, 
ampak je pa takole – volk je naravni sovražnik 
šakala. Ko odstraniš volka, se bo pač razmnožil 
šakal in potem boste pač streljali šakala. In tako 
izgleda, začne se z divjadjo, nadaljuje pri 
zvereh. Ko poslušam to, se mi zdi, da je bolj kot 
uravnavanje naravnih ravnovesij nekaterim 
celotna stvar pač streljanje. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Ker je čas Poslanske skupine SDS 
potekel, tudi gospod Doblekar ne dobi besede. 
Sprašujem pa, če želi še kdo razpravljati. Ker 
ne, zaključujemo razpravo.  
 Prehajamo na razpravo o 9. členu ter 
amandmaju Poslanske skupine NSi. Želi kdo 
razpravljati?  
 Gospod Horvat, izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. 

 Mislim, da je kolega Perič povedal, da 
krivolov ni opredeljen v področnem Zakonu o 
divjadi in lovstvu. Seveda ni, je pa v 342. členu 
Kazenskega zakonika, tja tudi paše krivolov. Bi 
pa še enkrat prosil, to je sicer vezano na 8. člen, 
ampak sta zelo podobna, preprosto ne 
razumem, nisem razumel gospoda državnega 
sekretarja, zakaj mora biti ta številka tisoč 500 
metrov oziroma kilometer in pol vpisana tu noter. 
Zakaj, če gre za interventni zakon, ne bi dali 
ljudem majčkeno več svobode, če želimo doseči 
namen? Ali pa naredimo interventni zakon pa 
zadeve tako zaostrimo, da enostavno ne bo 
izvedljiv. Jaz se lahko strinjam, ne poznam te 
habitatne direktive, ki jo je omenjal gospod 
državni sekretar, ampak potem bi želel, ker 
nisem lovec, da mi nekdo pove, na kakšen način 
bomo zdaj lahko nekega rjavega medveda 
ustrelili, če se bo približal naselju. Kako bomo 
zdaj to izmerili, ker globe so pa spet nenormalno 
visoke, o tem bom govoril pri 12. členu. Če bi bil 
lovec, me zlepa ne bo zraven pri tem 
interventnem zakonu in bodo volkovi ter 
medvedi delali škodo naprej. Pa še ena malo 
bolj za šalo, se zahvaljujem kolegu Luki Mescu, 
lahko bi sklepal, da če ne bi imeli pravljice o 
Rdeči kapici, tudi tega interventnega zakona ne 
bi imeli, ker če ne bi bilo te pravljice o Rdeči 
kapici, se nihče volka ne bi bal. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi še kdo razpravljati pri tem 
amandmaju? Če ne, zaključujemo razpravo.  
 V razpravo dajem 12.a člen ter 
amandma Poslanske skupine Nove Slovenije. 
Želi kdo besedo?  
 Gospod Horvat, izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa. 

 V tem 12.a in tudi 12.b členu mi 
ocenjujemo, da bi bilo bolj pametno, da novih 
glob ne definiramo v interventnem zakonu, saj 
vse kršitve in tudi globe že določa in zelo dobro 
opisuje področni zakon, to je Zakon o divjadi in 
lovstvu. Zdaj spet, če bi bil lovec, me res ne bi 
videli, da bi izvajal ta zakon, čeprav te zveri 
delajo brutalno škodo. Primer, v interventnem 
zakonu dobi lovec globo od tisoč do 3 tisoč 
evrov, če naredi prekršek. V področnem zakonu, 
to je v Zakonu o divjadi in lovstvu, pa dobi 
bistveno manjšo globo, je v intervalu 420 evrov 
do tisoč 200 evrov. Se pravi, v interventnem od 
tisoč do 3 tisoč evrov, v področnem 420 do tisoč 
200 evrov. Zakaj? Ne razumem, zakaj. Zato, da 
se interventni zakon ne bi izvajal. Vam povem, 
zato. In še to primerjavo sem naredil, interventni 
zakon, za odgovorno osebo za pravne osebe, 
globa v intervalu 2 tisoč 500 do 7 tisoč evrov; v 
področnem zakonu, to je Zakon o divjadi in 
lovstvu, pa je samo od 420 evrov do 4 tisoč 100 
evrov. Se pravi, v interventnem zakonu je plafon 
7 tisoč, v področnem pa samo 4 tisoč 100 evrov. 
Enostavno je tukaj neka tendenca, da se ta 
interventni zakon ne bi izvajal. Hvala lepa.  
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi še kdo besedo? Če ne, 
zaključujem razpravo.  
 V razpravo dajem še 12.b člen ter 
amandma Poslanske skupine NSi. 
 Želi kdo besedo za razpravo? Ker ne, 
zaključujemo razpravo.  
 O amandmajih bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali čez pol 
ure v okviru glasovanj. 
 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 9. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji 
nadaljevali ob 17.30.  
 
 (Seja je bila prekinjena ob 16.56 in se 
je nadaljevala ob 17.30.) 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Spoštovani kolegice poslanke, 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: 13., 14., 1.A točka, 4., 10., 15. točka in 12. 
točka dnevnega reda.  
 Prehajamo torej na glasovanje zbora o 
predlogih odločitev.  
 Poslanke in poslance prosim, da 
preverite delovanje vaših glasovalnih naprav.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo 
Štiriindvajsetega rednega letnega poročila 
Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije za leto 2018. 

 Prehajamo na odločanje o Predlogu 
priporočila k Štiriindvajsetemu rednemu letnemu 
poročilu Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije za leto 2018. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 76, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 76.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je priporočilo sprejeto. 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Poročila 
Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije o izvajanju nalog državnega 
preventivnega mehanizma po Opcijskem 
protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in 
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju za leto 2018. 

  Prehajamo na odločanje o predlogu 
priporočila k navedenemu poročilu Varuha 
človekovih pravic. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 76, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 76.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je poročilo sprejeto. 
Zaključujem to točko dnevnega reda. 

 
 Nadaljujemo s prekinjeno 1.A točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o interventnem odvzemu osebkov 
vrst rjavega medveda in volka iz narave. 
 Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je 

z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga 
bomo opravili na podlagi pregleda vloženih 
amandmajev z dne 20. junija 2019, ki je 
objavljen na e-klopi. 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine NSi k 8. členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 27, proti 47. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 47.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine NSi k 9. členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 27, proti 47. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 47.)  
 Ugotavljam, da tudi ta amandma ni 
sprejet. 
 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine NSi k 12.a členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 27, proti 47. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 47.)  
 Ugotavljam, da ta amandma ni sprejet.  
 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine NSi k 12.b členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 27, proti 47. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 47.)  
 Ugotavljam, da tudi ta amandma ni 
sprejet. 
 
 Končali smo z glasovanjem o 
amandmajih in z drugo obravnavo predloga 
zakona v okviru nujnega postopka.  
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. Ker v drugi obravnavi 
predlagani amandmaji niso bili sprejeti, 
prehajamo na odločanje o predlogu zakona. 
Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna 
služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil 
zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 62, proti 9. 
 (Za je glasovalo 62.) (Proti 9.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osebnem imenu (ZOI-1A), skrajšani 
postopek.  
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. Ker v drugi obravnavi 
amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona 
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niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o 
predlogu zakona. Obveščam vas, da me 
Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista 
opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih 
na matičnem delovnem telesu, predlog zakona 
neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 49, proti 25. 
 (Za je glasovalo 49.) (Proti 25.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1A), prva 
obravnava. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti je 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 32, proti 49. 
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 49.) 
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan. S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
resolucije o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023 (ReNPPZK19–23). 

 Ker amandmaji k dopolnjenem 
predlogu resolucije niso bili vloženi, prehajamo 
na odločanje o predlogu resolucije v celoti. 
Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna 
služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil 
zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 43, proti 5. 
 (Za je glasovalo 43.) (Proti 5.) 
 Ugotavljam, da je resolucija sprejeta. S 
tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja.  

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja je primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 44, proti 29. 
 (Za je glasovalo 44.) (Proti 29.) 
 Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep, 
zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo 
Odboru za izobraževanje, znanost, šport in 
mladino kot matičnemu delovnemu telesu. 
 

 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda in 9. sejo Državnega zbora. Hvala. 
 
Seja se je končala 20. junija 2019 ob 17.49.  
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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 
 


