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DNEVNI RED 10. SEJE
1. točka dnevnega reda: Vprašanja poslank in poslancev
2. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (ZUPJS-I), nujni postopek, EPA 656-VIII
3. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru
državne meje (ZNDM-2D), nujni postopek, EPA 688-VIII
4. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku
priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPKA), skrajšani
postopek, EPA 541-VIII
5. točka dnevnega reda: Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-E), skrajšani
postopek, EPA 466-VIII
6. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C), skrajšani postopek, EPA 650-VIII
7. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in
pooblastilih policije (ZNPPol-B), skrajšani postopek, EPA 468-VIII
8. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah Zakona o lekarniški dejavnosti
(ZLD-1B), skrajšani postopek, EPA 570-VIII
9. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah Zakona o omejevanju uporabe
tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-B), skrajšani postopek, EPA 643-VIII
10. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju
plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A), skrajšani postopek, EPA 584-VIII
11. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (ZPSI-1B), skrajšani postopek, EPA 637-VIII
12. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah
(ZGim-D), skrajšani postopek, EPA 638-VIII
13. točka dnevnega reda: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), druga obravnava, EPA 634-VIII
14. točka dnevnega reda: Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov
(ZskuS-A), druga obravnava, EPA 495-VIII
15. točka dnevnega reda: Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani
(MSPEUJP), EPA 673-VIII
16. točka dnevnega reda: Predlog odloka o spremembah Odloka o notranji organizaciji,
delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-C), EPA 615-VIII
17. točka dnevnega reda: Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in
kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega
sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper
nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije
Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o
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kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev
domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije, EPA 651-VIII
18. točka dnevnega reda: Mandatno-volilne zadeve
Potrditev mandata poslancema, ki nadomestita poslanca, ki jima je prenehal mandat,
EPA 692-VIII
Predlog sklepa o imenovanju namestnice predsednika Državne volilne komisije, EPA 701-VIII
Predlog sklepa o prenehanju funkcij, razrešitvi in imenovanjih predsednikov in podpredsednika
delovnih teles Državnega zbora, EPA 705-VIII
Predlog za imenovanje članov Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (tajno glasovanje),
EPA 702-VIII
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Državni zbor
VIII. mandat
10. seja
9., 10., 11. in 12. julij 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 9. julija 2019 ob 12. uri.
PREDSEDNIK
MAG.
DEJAN
ŽIDAN:
Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani
kolegi poslanci, gospe in gospodje!
Začenjam 10. sejo Državnega zbora, ki
sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57.
člena Poslovnika Državnega zbora.
Obveščen sem, da se današnje seje ne
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:
Violeta Tomić, Monika Gregorčič od 15. ure
dalje, Zvonko Černač in Iva Dimic.
Na sejo sem vabil predsednika Vlade,
ministrice in ministre ter generalnega sekretarja
Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika
Državnega sveta k 17. točki dnevnega reda,
kandidatko in kandidata za poslanko in poslanca
Tadejo Šuštar in mag. Dušana Verbiča ter
direktorja Državne volilne komisije Dušana
Vučka k 18. točki dnevnega reda ter
predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega
reda.
Še enkrat vsem prisotnim lep pozdrav!

S tem, spoštovane poslanke spoštovani
poslanci,
prehajamo
na
18.
TOČKO
DNEVNEGA REDA – MANDATNO-VOLILNE
ZADEVE.
Prehajamo na obravnavo Potrditve
mandata
poslancema,
ki
nadomestita
poslanca, ki jima je prenehal mandat. Ker je
dr. Milanu Brglezu in gospe Ljudmili Novak z
dnem potrditve mandata poslanca oziroma
poslanke v Evropskem parlamentu prenehal
mandat poslanca oziroma poslanke Državnega
zbora, je Državna volilna komisija zboru
posredovala ugotovitvena sklepa, iz katerih
izhaja, da mandat poslanca dr. Milana Brgleza
pride na mag. Dušana Verbiča in mandat
poslanke gospe Ljudmile Novak na gospo
Tadejo Šuštar.
Ugotovitve Državne volilne komisije je
obravnavala Mandatno-volilna komisija kot
matično delovno telo, ki je zboru pisno poročala
in mu predložila predlog sklepa. Prijavljenih k
razpravi ni, zato prehajamo na glasovanje.
Na podlagi tretjega odstavka 82. člena
Ustave Republike Slovenije, 7. člena Zakona o
poslancih, 13. člena, v povezavi s 17. Členom,
ter 112. člena Poslovnika Državnega zbora
glasujemo o naslednjem predlogu sklepa:
Potrdita se poslanska mandata gospe Tadeji
Šuštar, rojeni 14. 9. 1990, stanujoči Miklošičeva
ulica 2.d, Domžale, in mag. Dušanu Verbiču,
rojenemu 13. 9. 1952, stanujočemu Dolenjska
cesta 149.a, Ljubljana.
Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in
poslancev, za je glasovalo 80.
(Za je glasovalo 80.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S
tem,
spoštovane
poslanke,
spoštovani poslanci, prehajamo na določitev
dnevnega reda 10. seje Državnega zbora.
Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 2.
julija 2019, s sklicem seje. O predlogu dnevnega
reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom
64. člena Poslovnika Državnega zbora.
Predlogov za umik posamezne točke z
dnevnega reda, o katerih bi zbor odločal,
oziroma predlogov za širitev dnevnega reda seje
nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo
sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s
sklicem.
S tem, spoštovane gospe, spoštovani
gospodje, prehajamo na odločanje. Prosim vas,
da preverite delovanje glasovalnih naprav.
Hvala.
Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in
poslancev, za je glasovalo 79.
(Za je glasovalo 79.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red 10. seje
Državnega zbora določen.

Poslanska kolega. Mag. Dušana
Verbiča in gospo Tadejo Šuštar vabim, da se
nam pridružita in zasedeta svoji poslanski mesti.
/ aplavz/
Gospo poslanko in gospoda poslanca
prisrčno pozdravljam in mislim, da lahko rečem v
imenu vseh nas poslank in poslancev, da se
veselimo dela z vami.
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S tem prekinjam to točko dnevnega
reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 10. julija 2019,
v okviru glasovanj.

Gospod Jani Ivanuša, izvolite.
JANI IVANUŠA (SNS): Gospod predsednik,
dobro, da ste popravili. Gospa še nisem,
mogoče kdaj bom / smeh/, ampak dokler sem v
Slovenski nacionalni stranki ne bom menjal
spola / smeh/.
Lep pozdrav, posebej še ministrskemu
zboru, gospodu predsedniku Vlade pa vsem
ostalim prisotnim!
Spoštovani predsednik Vlade! Kot
verjetno veste, je bilo enako vprašanje že
postavljeno ministrici za infrastrukturo. Ampak
ker ni nobenega učinka, moram vprašati še vas.
Pa ne zato, da bi vi karkoli rešili. Gre za to, da
od svojih ministrov in ministric zahtevate, da
delajo. Prepričan sem, da jih tudi znate dobro
motivirati. Pred seboj imam dokument z dne 15.
februarja 2018, pod katerim je podpisana gospa
Bratušek kot ministrica za infrastrukturo. Vemo,
da je bil februarja 2018 minister za infrastrukturo
še nekdo drug. To napako še nekako oprostim.
Zamerim pa ji, da se na projektu glavne ceste
Hajdina–Ormož nič ne premakne. Ministrica je
črno na belem zapisala, da glavna cesta
Hajdina–Ormož predstavlja zelo pomembno
prometno povezavo, ki jo kot takšno
obravnavajo tudi strateški dokumenti države.
Ponavljam,
strateški
dokumenti
države.
Ministrica je na moje poslansko vprašanje
dejala: »Dejstvo je, da so postopki, preden
pridemo do gradbenega dovoljenja, v naši državi
kar dolgotrajni.«
Spoštovani predsednik:
Kateri minister lahko gospe Bratušek
pomaga, da se bodo skrajšali postopki za
pridobitev gradbenega dovoljenja? Ali ji lahko
vi?
Ministrica še pravi, da Dars kot
investitor na odseku od Ormoža do Markovcev
dokončuje izdelavo manjkajoče projektne
dokumentacije, pridobiva manjkajoča zemljišča,
gradi viadukt Sejanca.
Ali je kaj od tega že narejeno?
Ali je Dars že pridobil presojo vplivov
na okolje in ali obstaja kakšen datum?
Ali je Dars že pridobil okoljevarstveno
dovoljenje?
Ministrica je februarja obljubila, da bo
od Darsa to zahtevala. Ključno vprašanje pa je:
Kdaj se bo začela gradnja ceste
Hajdina– Ormož?
Ali takoj ali po zaključku viadukta
Sejanca ali pa nikoli?
Kot sami veste, je bilo kar nekaj cestnih
zapor, lokalno prebivalstvo se je pri Spuhlji in
Cvetkovcih odločilo, da bo omejilo promet, ker
razmere so nevzdržne.
Še nekaj tudi v zvezi z infrastrukturo. V
petek, 5. 7., so ustanovili istrski parlament. Na
ustanovitvi so bili poslanci Državnega zbora,
državni javno voljeni funkcionarji in direktorji
javnih zavodov.
Glede na to, da je država zaprla v
Mariboru Andreja Šiška, ki je govoril o štajerski

Spoštovane
poslanke,
spoštovani
poslanci, prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA
REDA
–
VPRAŠANJA
POSLANK
IN
POSLANCEV.
V zvezi s to točko dnevnega reda sem
v poslovniškem roku prejel pisne prijave 45
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 poslanke
vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik
Vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za
postavitev vprašanja na voljo tri minute.
Predsednik Vlade, ministrice in ministri
odgovorijo na vprašanja v največ petih minutah.
Če je vprašanje postavljeno več ministrom,
imajo vsi skupaj na voljo pet minut za odgovor.
Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom,
lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa
postaviti dodatnega vprašanja. Poslanke in
poslance prosim, da ste na to pozorni.
Obrazložitev zahteve za dopolnitev
odgovora poslanec predstavi v dveh minutah,
dopolnitev odgovora pa sme trajati največ tri
minute. Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko
zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava
o odgovoru predsednika Vlade, ministrice ali
ministra. O tem odloči Državni zbor brez
razprave in obrazložitve glasu. 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 postavljenim vprašanjem.
V primeru, da poslanec na postavljeno
vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu mora
predsednik Vlade, ministrica ali minister v 30
dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je
postavil vprašanje, na katerega ni bilo
odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem
odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstil
na naslednjo redno sejo Državnega zbora.
V zvezi s to točko so se za danes
opravičili: minister za finance dr. Andrej
Bertoncelj, ministrica za infrastrukturo mag.
Alenka Bratušek, minister, pristojen za razvoj
strateške projekte in kohezijo, dr. Iztok Purić pa
bo odsoten do 17. ure.
Na e-klopi je objavljen pregled
poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem
roku ni bilo odgovorjeno.
S tem spoštovane poslanke, spoštovani
poslanci, prehajamo na postavitev poslanskih
vprašanj. Na prvih pet vprašanj bo odgovarjal
predsednik Vlade gospod Marjan Šarec.
Poslansko vprašanje mu bo prvi
postavil gospa Jani Ivanuša.
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deželi in štajerskem parlamentu, vas sprašujem:

Arso, na kateri se lomijo kopija o marsikateri
zadevi in kjer marsikaj tudi obstane – o tem se
strinjava – zaključila s predhodnim postopkom
po 51.a členu Zakona o varstvu okolja in
ugotovila, da gre za projekt s pomembnimi vplivi
na okolje, zato je treba izdelati presojo vplivov
na okolje in skupaj z ostalo dokumentacijo
predložiti v postopek za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Kadar so pa presoje o vplivu na
okolje, pa vemo, da se zadeve še dodatno
zavlečejo. Kdorkoli je kakšen projekt delal v tej
državi, to seveda ve. Glavne aktivnosti
načrtovane v naslednjih časovnih obdobjih:
pridobitev dopolnitve smernic nosilcev urejanja
prostora v juliju 2019, priprava nabora variant za
vrednotenje, to je načrtovanje nove variante in
optimizacija
obstoječih
predstavitev
in
usklajevanje nabora variant znotraj medresorske
delovne skupine ter izvedba delavnic, priprava
končnega nabora variant za vrednotenje – ta
faza naj bi bila zaključena predvidoma do aprila
2020; izdelava študije variant oziroma
predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila
z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami – to
naj bi se zgodilo do decembra 2020; javna
razgrnitev do junija 2021; dopolnitev študije
variant predinvesticijske zasnove in okoljskega
poročila po javni razgrnitvi v oktobru 2021. Tako
nekako je ta zadeva načrtovana. Hvala.

Kaj boste storili s temi poslanci in
funkcionarji, saj gre v primeru razglasitve
istrskega parlamenta za protidržavno delovanje
in razbijanje države Republike Slovenije?
Hvala lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za vaše vprašanje. Še enkrat,
sprejmite opravičilo.
JANI IVANUŠA (PS SNS): Sem sprejel.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.
Gospod predsednik, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa za vprašanje.
Kot ste uvodoma sami dejali, gre za
identično vprašanje, ki ste ga postavili tudi
ministrici in gre za konkreten infrastrukturni
projekt, zato bom tudi sam povzel večino tega,
kar je že ministrica povedala, ker se od 18. junija
do danes še ni veliko spremenilo.
Aktivnosti, ki se pa trenutno izvajajo,
so naslednje, se pravi, gradnja viadukta
Sejanca, priprave na gradnjo odseka Ormož–
Markovci, prostorsko umeščanje odseka Ptuj–
Markovci.
Glede ostalih postopkov in predvidenih
terminov pa ne bi vsega našteval, naj zgolj
povzamem, da je do konca tega meseca
predvidena pridobitev dopolnitve smernic
nosilcev urejanja prostora, oktobra 2021 pa
dopolnitev
študije
variant
oziroma
predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila
po opravljenih javni razgrnitvi. Skratka, veliko bo
še preteklo časa do takrat, ko se bo dejansko
začelo dogajati. Ni pa enostavno zaradi takšnih
in drugačnih razlogov. V naši državi namreč
parcialni interesi velikokrat ohromijo izvajanje
mnogih investicij, žal pa nobenega mnenja ne
moremo izključiti, saj bom spet ponovil znano
mantro o drugem tiru pa še čem. Prav je, da tudi
prebivalstvo izrazi svoje stališče. Dejstvo pa je,
da zaradi protestov in nasprotovanj ne bo
nobena stvar nič prej narejena. V tem primeru
gre za nesoglasja med lokalnim prebivalstvom in
avtoprevozniki. Prisluhniti je vedno treba vsem,
je pa težko vsem ugotoviti, zagotovo.
Ko gre za dolgotrajne postopke
pridobivanja dovoljenj in razne študije, ki ovirajo
realizacijo določenih infrastrukturnih projektov,
pa naj vnovič spomnim, da resnično želimo priti
do stanja v tej družbi, ko bo dejansko stanje na
terenu izkazovalo učinkovitost in transparentnost
postopkov. Vse aktivnosti Darsa, nekatere ste
tudi našteli, so trenutno v izvajanju, tako da čisto
splošna pavšalna ocena, da se nič ne dela, ne
drži. Je pa res, da kdaj se bo konkretno gradnja
začela, ni odvisno od mene, tako ste že sami
ugotovili, in vam v tem trenutku ne morem dati
nobenega časovnega zagotovila ali pa česa
podobnega. Kot je že znano, je Agencija
Republike Slovenije za okolje, tako imenovani

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik, za vaš odgovor.
Ali imate zahtevo za dopolnitev
odgovora?
Izvolite, gospod poslanec.
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa.
Saj sem vedel približno, kakšni bodo
odgovori, ampak vseeno. Naj še enkrat povem,
da je ta cesta za nas strateškega pomena.
Razdeljena je v tri etape, pri čemer naj bi se
prva in druga etapa gradili 38 mesecev, veste,
kaj to pomeni, kajne. Prva etapa pa ima
gradbeno dovoljenje. 10-kilometrska ravnina je
tam in ne morem verjeti, da se ta gradnja ne
more začeti, češ, da ne bo izvoza na gradbišče.
To so štosi za narod, za mene ne. Ta cesta je
bila že leta 1997 umeščena v ta prostor. Se
pravi, da to traja že 22 let. Kar nekaj let se je
delalo na tem, da se je to umestilo, od leta 1997,
se pravi, dokumentacija traja že 30 let, in to je
vse skupaj že malo predolgo. Vi pravite, da
Slovenija potrebuje skladen regionalni razvoj,
ampak to je daleč od tega. Mi tega skladnega
razvoja v Ormožu, Svetem Tomažu, Gorišnici,
Markovcih in Središču ob Dravi ne občutimo.
Tudi investitorjev ni na račun tega. Žal jih ni, ker
enostavno ne prihajajo, ker smo odrezani, smo v
nekem začaranem žepu. Če bo še tako dolgo ta
izgradnja trajala, se bojim, da ne bo prišlo do
nobenega razvojnega preboja. Tudi mladi nam
odhajajo, investitorjev ni, ni otrok, ni družin, se
pravi, ni plač in tako dalje. Gre za ciklus, ki
pomeni potem manj otrok v vrtcih, šolah,
gimnazijah in tako dalje, kar je splošno znano.
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Zato sem zelo razočaran, da se tu enostavno ne
more pohiteti. Hvala lepa.

ne boste vsak dan zamujali? To je tudi zanimiva
pobuda.
Niste mi pa odgovorili na tisto, kar sem
še malo vmes vprašal, glede istrskega
parlamenta, kakšno je vaše mnenje. Kaj se je to
ustanovilo? Kje je pravna podlaga za
ustanovitev? Mogoče bomo morali to na drugi
seji ali pa kakorkoli drugače.
Po 246. členu, bi vseeno zaprosil, da
se opravi širša razprava. Koalicijo bi prosil, naj
se ne drži tistega, kar so se zmenili, da bodo vsa
poslanska vprašanja rušili. V letu dni je eno
vprašanje šlo skozi, gospoda Ciglerja, , pa še to,
meni se zdi, na račun štosa. Ampak to je
produktivno. Marsikatero vprašanje je dobro,
marsikatero tudi pomembno, vi pa vse rušite. V
letu dni je bilo samo eno vprašanje do zdaj, ki je
šlo skozi. Produktivnost pa neproduktivnost, to
je zame relativno .
Hvala lepa in prosim, da se po 246.
členu opravi razprava.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod predsednik Vlade, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa.
Saj se z vami lahko strinjam. Ni stvar v
tem, da bi mi rekli, da te ceste ne potrebujemo.
Zagotovo je to prioriteta, ne samo vaša, ampak
je vsaka cesta prioriteta za vse. Če smo v
zgodovini samostojne Slovenije ali pa še kaj dlje
nazaj lahko zgradili samo tir do Hodoša, in to je
vsa nova infrastruktura, kar smo železniške
zgradili, cestne nekaj več, pa vendar še
premalo, potem nam je jasno, da v naši državi
vse poteka prepočasi. Potem smo tudi ogromno
območje dali v Naturo 2000, in so težave takšne
in drugačne. Zato se z vami strinjam in tudi
razumem, da niste zadovoljni, saj ne nazadnje ni
nobeden zadovoljen. Ali bomo spremenili
zakonodajo v to smer, da ne bomo več gledali
na varovanje okolja, ali bomo poenostavili
zadeve, je neko drugo vprašanje, ki ni na tem
mestu. Ampak po obstoječi zakonodaji postopki
trajajo toliko časa, kot trajajo. Se pa strinjam, da
je to absolutno predolgo in da to ovira vsakršen
razvoj in napredek. Saj vidimo, da tudi veliki
infrastrukturni projekti, kot so Karavanke, kot je
drugi tir, kot je tretja razvojna os, ne vem, to se
vleče že zdaj dolgo in revizija na revizija in ob
obstoječi zakonodaji je situacija takšna, kot je.
Zato vam lahko dam to zagotovilo, da
bom bdel nad tem projektov, tako kot tudi nad
vsakim, in v okviru možnosti gledal na to, da se
bo kaj začelo premikati. Tudi na tretji razvojni osi
se je vendarle začelo nekaj premikati. Ne
pravim, da je to dobro, ampak stanje imamo
takšno, kot imamo, in je tudi posledica dolgih let.
Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
O vašem predlogu bomo glasovali jutri
v okviru glasovanj.
S tem prehajamo na drugo poslansko
vprašanje za gospoda predsednika Vlade.
Besedo ima mag. Branko Grims.
Izvolite.
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Spoštovani!
12 let mineva, kar je Slovenija v času
vlade, ki jo je vodila SDS, stopila v šengensko
območje. To ni bilo samoumevno, zahtevalo je
izjemen napor in znanje predsednika Vlade,
notranjega ministra, diplomacije. Ta uspeh je
odprl izjemne razvojne možnosti za Slovenijo.
Žal se je ta proces obrnil. Od 1. julija so skupne
patrole na italijanski meji, ki označujejo, da se
dokončuje izrivanje Slovenije iz šengenskega
območja. Vlada pod vodstvom Marjana Šarca je
naredila kup strateških napak. Na prvem mestu
zagotovo pristop k Marakeškemu sporazumu, ki
ga ni sprejela nobena od naših severnih sosed.
Takrat se je reklo, da bo Slovenija osamljen
otoček, če tega ne sprejeme, dejansko je sedaj
osamljen otoček in vrh migrantskega žepa na
Balkanu.
Vlada ne obvladuje ničesar. Ves čas
govori, da je situacija na južni meji pod kontrolo.
Dejansko te skupne patrole pričajo o tem, da
pod kontrolo ni ničesar. Še več. Italija
napoveduje nadaljnje stopnjevanje ukrepov. Ena
od možnosti, celo časovno že opredeljena, je,
da v primeru, da to ne bo uspešno, celo
izgradnja zidu, in to z bodečo žico na naši
zahodni meji. Tudi če do formalne izključitve iz
šengna ne pride, je treba vedeti, da taka država
postane manj zanimiva za investitorje, za vse, ki
iščejo poslovno sodelovanje. To seveda
povzroča izjemno veliko gospodarsko škodo.
Kdor misli, da so te skupne patrole za bolj
uspešen nadzor meje, se hudo moti. Primarna
naloga teh skupnih patrol je v resnici čim hitrejše

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.
Gospod poslanec, imate postopkovni
predlog, izvolite.
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala.
Gospod predsednik Vlade, saj vem,
ampak vseeno še moram nekaj dodati. Če
delamo primerjavo, nekoč smo se iz Ormoža v
Ljubljano vozili 2 do 3 ure po stari cesti, danes
pa imamo avtocesto, del avtoceste, imamo 110
evrov vinjeto, pa se še vedno 2 do 3 ure vozimo.
Malo je to, za primerjavo, smešno. Je pa tudi
zanimiv podatek, da glavne zaposlitve v
Slovenski vojski pa v Policiji dajejo ljudje s
štajerskega dela. Tudi oni bi rabili to cesto.
Glejte, vse se to vleče skozi potne stroške in
kilometrino in čez čas.
Ministrica je pred volitvami obljubljala
kamione na vlake. Vem, me prav zanima, koliko
kamionov je spravila na vlake. Jaz se bojim, da
nobenega. Škoda je, da se ne dela tisto, kar se
obljubi. Ali pa vi, gospod minister, ste kdaj
razmišljali o hitri cesti iz Kamnika v Ljubljano, da
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vračanje ilegalnih migrantov nazaj v Slovenijo.
To se je danes že zgodilo – 16 migrantov smo
dobili, pa še s komentarjem, da je to odraz
dobrega sodelovanja.
Če bi samo pred štirimi dnevi izgovoril
naslednje besede: »Zato je s strateškega vidika
jasno, da moramo okrepiti preprečevanje
nezakonitih migracij na južni meji, sicer bo
Slovenija postala migrantski žep, kjer se bodo
kopičili migranti in prosilci za azil, ki bodo
presegli našo sposobnost, da jim pomagamo. In
da je jasno, da se moramo sami opreti na svoje
sile, jasno je, da posamezne države po lastni
presoji sprejemajo ukrepe za zajezitev
nezakonitih migracij. Če jih mi ne bomo
sposobni zajeziti na južni meji, bodo ukrepali
naši severni in zahodni sosedje na naši meji.«
Takrat bi se s posmehom reklo: »To je vaše
netenje strahu in vaš sovražni govor.« Danes so
to tudi besede predsednika države Republike
Slovenije.
Zato vas sprašujem:
Kako bo ukrepala vlada, da prepreči
nadaljnje izrivanje Slovenije iz šengenskega
območja, zapiranje meje … / izklop mikrofona/

sprejetih od italijanskih varnostnih organov, je v
prvi polovici letošnjega leta upadlo za 7 % glede
na enako lanskoletno obdobje, tako da ne
moremo govoriti o tem, da gre za kakršenkoli
povečan prehod migrantov iz Slovenije v Italijo.
Skupne patrulje. Tukaj ne gre za ukrep,
ki bi Slovenijo izrival iz šengenskega območja,
temveč gre za povsem normalno sodelovanje.
Kot rečeno, Italija ima z vsemi sosedi tovrstno
sodelovanje. Mešane patrulje so opredeljene in
določene
v
sporazumih
o
policijskem
sodelovanju Slovenije s sosednjimi državami.
Kot stalna oblika dela se izvajajo tudi z
Republiko Hrvaško. V prvi polovici leta je bilo
skupaj na tej meji izvedeno 463 mešanih patrulj,
od tega 221 na območju Slovenije, preostalo pa
na območju Hrvaške. Izvajaje mešanih patrulj je
seveda stalna in uveljavljena oblika dela, ki
bistveno pripomore k učinkovitosti dela in tudi na
operativnem in taktičnem nivoju omogoča
izmenjavo izkušenj in informacij. Mešane
patrulje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko kot
državami šengenskega območja se organizira,
kot gre za kakšen varnostni pojav večjih
čezmejnih razsežnosti. Moram pa ob tem
povedati, da tudi madžarska meja ni tako
nepropustna, kot to radi prodajate. Tudi na
Madžarsko vsako noč pride precej migrantov.
Tako da tudi tam zaprošajo za azil in tudi
Madžarska se s tem sooča, da ne bi mislili, da
sedaj, ko je Madžarska postavila ograjo, tam ni
nobenega migranta več. Pridejo čez mejo. In to
sem slišal od ljudi, ki so kompetentni na tem
področju, ne kar tako na pamet.
Kar se tiče zajezitve migracij, je ključni
ukrep, da bi Frontex šel na zunanjo mejo
Evropske unije, to je meja Hrvaške in Srbije in
meja Hrvaške in Bosne in Hercegovine. In to
poudarjamo že ves čas. Tako da govoriti o žepu
v tem trenutku absolutno ni na mestu in je to
zgolj namenjeno propagandi. Tako da sem se
tudi prepričal to iz … / izklop mikrofona/

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za vaše vprašanje.
Gospod predsednik Vlade, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Ja, takšno vprašanje je
seveda pričakovano od vas, gospod Grims.
Vendar sem ravno včeraj obiskal tudi tri obmejne
občine in se sam prepričal, da policisti izvajajo
vse ukrepe, da bi omejili in čim bolj zmanjšali te
nedovoljene migracije. Prva skrb pa je seveda
varnost tam živečih ljudi in njihovega
premoženja. To je dejstvo. In nihče ne zanika,
da migracije so, migracije obstajajo.
Nekaj podatkov o nezakonitih prehodih
meje in vračanja migrantov iz Italije. Mimogrede,
imeli smo dva dni nazaj dogodek, ko je migrant
poškodoval taksista, vendar ta migrant ni prišel s
Hrvaške v Slovenijo, ampak je prišel iz Italije v
Slovenijo, prej je bil pa že registriran v Nemčiji,
pa v Franciji, pa še nekje je bil v registrih, pa te
naše vrle sosede niso tega zaznale. Tako da se
včasih zgodi tudi najboljšim.
Kar se tiče skupnih patrulj, ima Italija na
vseh svojih mejah skupne patrulje. Tako jih ima
tudi Slovenija s Hrvaško. Nikakor ne gre za
kakšen unikum. Bom pa povedal nekaj
podatkov. Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 je
policija obravnavala 5 tisoč 345 nezakonitih
prehodov državne meje. Število se je glede na
enako obdobje preteklega leta povečalo za 47
%, ko je bilo v tem obdobju obravnavanih 3 tisoč
633 nezakonitih prehodov. Torej je tveganje
povečano in tega nihče ne zanika. Policija je
letos do 30. 6. obravnavala 119 dogodkov
prijetij, v katerih so bili skupaj z migranti prijeti
tudi tihotapci. Pri tem je bilo prejetih 172
tihotapcev ljudi, od tega je bilo 154 tujcev ter 18
slovenskih državljanov. Zoper 142 tihotapcev
ljudi je bil odrejen tudi pripor. Število oseb,

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik, za vaš odgovor.
Mag. Branko Grims, boste zahtevali
dopolnitev?
Izvolite.
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala.
Situacija za Slovenijo je naslednja.
Madžarska ima ograjo, ki prestreže toliko
ilegalnih migrantov, da tisto, kar oni dobijo, je
kakšnih 3 % tega, kar prestreže Slovenija. Se
pravi, manj kot 5 %. Avstrija je praktično zaprta.
Podaljšuje kontrolo nonstop. To vsi veste. Sedaj
tudi občasno z vojsko. O tem se lahko prepričate
po izjavah na internetu. Sedaj se pa zapira še
Italija. To je izrivanje Slovenije iz šengenskega
območja, pa kakorkoli to imenujete.
Kar se tiče vašega obiska ob južni meji
– kje pa ste bili vse minule mesece? Kako je z
varnostno situacijo, smo videli. V času vaše
vlade ena ugrabitev, sedaj napad na taksista,
prvič je v Sloveniji grmel krik Alah Akbar. Pred
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tem že napad na mladoletno deklico, ki bi ga
dvakrat podčrtal. Stara modrost pravi: Narod, ki
ni sposoben zaščititi svojih otrok, nima
prihodnosti. Stvari je treba jemati zelo resno.
Tukaj so tiste napake, ki so dajale ves čas
napačen signal ilegalnim migrantom. Ne samo
pristop k marakešu, ampak ste zavrnili tudi naš
predlog za zaostritev azilne zakonodaje, s čimer
Slovenija v očeh ilegalnih migrantov postaja
obljubljena dežela. Še več, vi financirate
nevladne organizacije na čelu s PIC in Mirovnim
inštitutom, za katere se ve, da pomagajo in
spodbujajo ilegalne migrante k vdoru preko
slovenske meje. Na to ste bili večkrat opozorjeni,
pomoč pri kaznivem dejanju je kaznivo dejanje,
ampak Vlada tukaj ne stori ničesar. Tisto, kar ste
včeraj dol razlagali o tem, kar smo lahko videli,
poglejte, ves čas ste govorili, da je za
maksimalno varnost že poskrbljeno. V politologiji
za tovrstno poceni nabiranje političnih točk
obstaja strokovni izraz, to je »guncanje afen«.
Gre za vprašanje:
Kako bo Vlada prevzela odgovornost …
/ izklop mikrofona/

iz operative vem, kako zadeve potekajo. Ne
moremo pa razlagati, koliko je policistov in kje
stojijo. To je pa jasno, da ne, ker je to
razkrivanje policijske taktike. Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik Vlade.
Imate možnost za postopkovni predlog.
Izvolite, gospod poslanec.
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): To je res
zanimiv refleks, če predsednik Vlade za
predsednika države reče, da je njegovo mnenje
dopustno. Daleč smo prišli v ocenjevanju, pa
tudi o tem, kje so meje oblasti. Še enkrat citiram:
»Če jih mi ne bomo sposobni zajeziti na južni
meji, bodo ukrepali naši severni in zahodni
sosedje.« To so besede predsednika države. In
o tem sem govoril. Do tega že prihaja, to ni
nekaj, kar je možno. Že zdavnaj prej bi morali
ukrepati, pa do vsega tega ne bi prišlo. Ves čas
ste zatrjevali, da so stvari urejene. Očitno niso.
Slovenija postaja žep. Slovenija je že zdaj, kar
se tiče azilnega sistema, preobremenjena. To
vsi dobro veste. Naše kapacitete so omejene,
naše možnosti so omejene. Naša prva skrb bi
morali biti slovenske državljanke in državljani, ne
pa nek tujec, ki pride in očitno zlorablja azilni
sistem. To ste še dodatno poslabšali, ko ste še
Turčijo dali s seznama varnih držav, da se tam
še dodatno potem zakomplicirajo postopki. S
tem niste rešili nikogar. Če je bilo nekomu
ogroženo življenje, je itak imel pravico do
postopka tako in tako.
Gre za vprašanje, kako preprečiti, da bi
se še naprej kopičile škodljive posledice. Te
škodljive posledice so varnostne in Slovenske in
Slovenci, državljanke in državljani imamo po
ustavi pravico do varnosti. Nobena pravica
nobenega tujca ne more biti nad to pravico. Po
drugi strani pa je to tudi temeljno razvojno
vprašanje. Gre za vprašanje, kako delujemo v
očeh potencialnih investitorjev, vseh tistih, ki
iščejo gospodarsko sodelovanje partnerja na
območju Republike Slovenije. Vse to odpira
tema, ki je danes pred nami, ki očitno ni
ustrezno rešena, ker Vlada ni uspela zaustaviti
masovnega prodora ilegalnih migrantov preko
južne meje. Te enostavno ne obvladuje. Zaradi
tega je prišlo do situacije, ko so nam zdaj že pod
vprašajem vse meje z našimi severnimi sosedi.
To so okoliščine, zaradi katerih dejansko že
prihaja in bo še mnogo bolj prišlo v naslednjih
mesecih do kopičenja ilegalnih migrantov na
ozemlju Republike Slovenije. Vse to bo zelo
veliko stalo. Stalo bo trikrat, davkoplačevalce
najprej neposredno, stalo bo državljanke in
državljane varnostno, stalo bo vso Slovenijo
razvojno, za naprej.
Zaradi tega je predlog, da se o tem
spregovori v Državnem zboru Republike
Slovenije, če že ne zaradi našega predloga, pa
zaradi besed predsednika države, ki se ga lahko
povabi zraven, da se ta razprava tudi opravi.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec. Tudi tokrat se je čas iztekel.
Gospod predsednik, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Gospod Grims, ne zameriti,
če vas jemljem s kančkom dvoma, glede na to,
da zanikate tudi podnebne spremembe pa še
kaj. To, kar govorite, seveda ne drži. Ne gre za
nikakršno izrivanje Slovenije iz šengna. Gre za
sodelovanje skupnih patrulj. Kar se tiče meje,
sem se pogovarjal z ljudmi, z župani in so
povedali svoje izkušnje. Župan Črnomlja je želel,
da se ograja odstrani. Tudi župan Kostela
gospod Črnkovič je izrazil željo, da se ograja
odstrani. Ja, to je povedal v kamero, da jih
ograja tam moti. Pa sem sam povedal, da za
enkrat ograja tam je. In je primerno, da je. Kar
se tiče vašega komentarja o »guncanju afen«,
se jaz s tem ne mislim ukvarjati, ker je dosti, da
prebereš kakšnega iz vaših medijev, pa je vse
jasno.
Prebivalstvo na terenu je nekoliko
drugačnega mnenja kot ste vi. Kar se tiče azilne
zakonodaje, je pa to stvar tudi evropske
zakonodaje. Če po eni strani tako navijate, kako
Evropska komisija bo to, kako bo ono in kako mi
tega ne spoštujemo, je podobno kot pri
pravosodju. Kadar razsodi prav, je pravosodje,
kadar razsodi narobe, je za vas krivosodje.
Tukaj imamo neka temeljna razhajanja, zato se
težko potem na neki realni osnovi pogovarjamo.
Ampak azilna zakonodaja je tudi stvar
evropskega prava. In tudi to je treba vedeti. Še
enkrat ponavljam, da policija dela strokovno.
Vlada je namenila sredstva za to, da se
nakupuje tudi tehnična oprema, nekaj se je že
kupilo. Varovanje meje poteka tako, kot mora.
Citirali ste predsednika republike. Tudi to je
dopustno, njegovo mnenje je dopustno. In če je
njegovo mnenje takšno, je pač takšno. Sam pa
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
mag. Grims, za vaš proceduralni predlog. O
njem bomo glasovali jutri v okviru glasovanj.
Prehajamo
na
tretje
poslansko
vprašanje za predsednika Vlade.
Imate besedo, gospod Jernej Vrtovec.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za
vprašanje.
Gospod predsednik, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Hvala.
Ne drži, da je prišla pobuda najprej od
ministra Cerarja, ampak sta to pobudo začela
obravnavati najprej oba generalna direktorja
policij. Toliko mi lahko verjamete, da imam ta
pravilen podatek. Sodelovanje se je najprej
začelo na ravni policij in zagotovo ni bila
slovenska politika tista prva, ki je to predlagala.
Kar se tiče meje med Italijo in Slovenijo
in meje med Slovenijo in Hrvaško, je tukaj
bistvena razlika, da je naša meja šengenska,
italijansko-slovenska meja je pa notranja meja
Evropske unije in postavitev te ograje in mejnih
kontrol je potem enako, kot je tudi pri Avstriji.
Ampak vam moram povedati, toliko pa že hodim
po Bruslju, da ni vse v tem, kot vedno trdite, da
mi slabo opravljamo svoje delo in potem vsi na
to reagirajo. Ne bi bil o tem tako prepričan, kajti
mejne kontrole ima tudi Nemčija z Avstrijo in
Avstrija tudi zaradi tega vztraja na mejni kontroli.
Mejno kontrolo ima tudi Danska in jo imajo še
nekatere druge države. To pomeni, da de facto
šengen danes tako ali tako ne deluje več, ker
imamo notranje meje, notranje kontrole. Govoriti
o tem, da izvajajo mejne kontrole – od Francije,
Nemčije, do ne vem koga vse samo zato, ker mi
reveži tukaj ne varujemo svoje meje, je zelo
demagoško, je zelo netočno in ne nakazuje
pravega stanja. Če bi bili mi tako neuspešni,
potem ne bi prijeli v tem obdobju od novega leta
do junija 5 tisoč 345 ilegalnih pribežnikov in jih
tudi veliko večino vrnili nazaj na Hrvaško. In to je
dejstvo. Je pa tudi dejstvo, da si Hrvaška
prizadeva priti v šengen. Vendar bo morala
Hrvaška tudi na svoji meji kaj narediti za to, da
ne bomo mi dobili vseh migrantov, ki jih dobimo
zdaj. Ker ne prihajajo s Hrvaške, ampak na
Hrvaško že pridejo iz drugih držav. Problem je
tudi Bosna in Hercegovina, kjer sistem ne
deluje, kjer se tudi vodstvo še ni konstituiralo in
tako naprej.
Zato ne ponižujte Slovenije s tem, ko
govorite, da mi nismo sposobni in potem vsi
okoli nas zapirajo meje. Na to pač ne morem
pristati in nikoli ne bom. Tako ne dela nobena
politika v nobeni sosednji državi, da pljuva po
lastni državi in govori, kako je nesposobna. To
se drugje ne dogaja. Niti Hrvaška tega ne dela,
ko tako radi včasih poveste, kako je tam vse
super, pri nas pa vse zanič. Ampak vseeno
moram povedati, da je policija in skupaj z vojsko
uspešna tudi pri vračanju migrantov. Kot sem pa
že prej povedal, pa tudi na zahodu ne deluje vse
tako, kot bi moralo, ker je tudi ta migrant, ki je
zabodel taksista, prišel iz Italije k nam. Zato na
te očitke lahko reagiram samo tako, da povem,
da dajmo slovenski policiji tudi zaupati, dajmo
zaupati vodstvu slovenske policije, da vemo, da
delajo vse v skladu s tem, kar jim nalaga tudi
nenazadnje mednarodno in evropsko pravo.
Vsako postavitev ograj na naši meji s strani

JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Spoštovani
predsednik Vlade in vsi ostali navzoči!
Dajte razumeti, da nam Primorcem
dejansko ni vseeno glede napovedi o zapiranju
zahodne meje in nam tudi ni vseeno glede
vzpostavitve
oziroma
ustanovitve
tako
imenovanih skupnih policijskih patrulj. O tem ste
govorili že v odgovoru na vprašanje, pa kljub
temu obstajajo določene pomanjkljivosti.
Prva in poglavitna je ta, da drži dejstvo,
da so skupne patrulje tudi z drugimi okoliškimi
državami, Italijo z Avstrijo s Francijo in tako
naprej. Ampak dejstvo je, da je skupna patrulja
Slovenija-Italija nastala na našo pobudo,
spoštovani predsednik Vlade. Zunanji minister je
dejal v Bruslju, da bomo na ta način zgradili
določeno zaupanje z Italijo. Jaz mislim, da lahko
tudi na kakšen drug način gradimo zaupanje z
Republiko Italijo, ne pa da mi predlagamo
skupne patrulje. Zakaj je skupna patrulja na meji
z Italijo, če sami, kot pravite, dobro obvladujemo
situacijo na južni meji? To je enako, kot da bi
vratarja postavili ne v gol, ampak za gol, pa bi
pričakovali, da bo učinkovito branil svojo mrežo.
Da mi sami predlagamo skupne patrulje, je
nonsens. Zlasti pa povod, samopriznanje, da
stvari na južni meji niso pod nadzorom. In
drugič, na drugi strani povod notranjemu
ministru Italije, da te patrulje, kot je že sam
napovedal, nekje oktobra meseca oceni kot
neučinkovite in bo treba zgraditi neko ograjo. To
pa nas Primorce malce boli, spoštovani
predsednik Vlade. Ta meja. Padec te meje leta
2004, ko Slovenija vstopi v Evropsko unijo, je bil
narejen s takim ponosom in zanosom, kajti ta
meja je delila slovensko narodnostno ozemlje.
In če kaj, je moje primarno vprašanje:
Kje so razlogi za mešane patrulje?
Zakaj je Republika Slovenija sama dala
pobudo za skupne policijske patrulje, če pa jaz
verjamem, recimo da verjamem notranjemu
ministru, da mi dobro varujemo svojo mejo s
Hrvaško?
In drugo vprašanje, ki je pa
pomembnejše od tega, zlasti pa vaš odgovor, je
naslednje:
Kako bo Vlada Republike Slovenije
ukrepala ob napovedi ministra za notranje
zadeve Italije Salvinija, da bo Italija postavila
ograje na naši zahodni meji?
Kako bo Vlada ukrepala, da našega
okna v svet, pogleda na zahod ne bo delila
ograja, da bosta Nova Gorica in Gorica imeli
skupen trg, ne pa da bo tam žica?
Kjer je skrajnost na oblasti, lahko
prihaja tudi do iracionalnih idej in upam, da v
tem primeru v teh odnosih ne bo tako.
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severnih ali zahodnih sosedov je pa treba jemati
tudi v notranjepolitičnem kontekstu ravno teh
istih držav. Hvala.

strinjava, da mi nimamo na to vpliva. In tem
migracije bodo še nekaj let zagotovo, ker tudi
Evropska unija ni dovolj aktivna pri reševanju
teh vprašanj. Ampak pri vseh teh migracijah, ki
se dogajajo, je ta številka, ki jo imamo in ljudi
kolikor jih pride v Italijo in nam jih Italija vrne jih
res ni veliko tako, da Italija ni nikakor ogrožena s
strani, zaradi neaktivnosti Slovenije in to bomo
tudi argumentirali. Kot sem pa rekel so pa vse te
meje notranje meje Evropske unije in vsaka
država, ki postavi mejne kontrole na območju
notranjih meja s tem krši šengen, ampak tako
kot je za Evropsko unijo dopustno, da imaš
arbitražno razsodbo pa je ni treba uveljaviti tako
je očitno tudi dopustno, da se šengen podira in o
tem govorimo veliko tudi na evropskih svetih,
kadar seveda / znak za konec razprave/ ne
kadrujemo celo noč in to so resna vprašanja, ki
se jih bo morala nova komisija zelo resni lotiti,
zelo resno, če bomo hoteli reševati zadeve.
Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik.
Gospod poslanec, izvolite.
JERNEJ
odgovor.

VRTOVEC

(PS

NSi):

Hvala

za

Citiram zunanjega ministra: »To sem
predlagal, da bomo italijanski strani zelo jasno
pokazali, da si želimo krepiti zaupanje.« To je
dejal gospod Cerar. Ne bom se prerekal, kdo
ima prav, kdo nima prav ali kdo je to predlagal,
ampak takšne izjave so napačne. Ne želim
polemizirati glede tega, kdo želi boljše tej državi.
Jaz mislim, da si želimo vsi boljše tej državi,
problem pa je sporočilnost z mešanimi
patruljami. Sama sporočilnost je napačna.
Imam vizijo oziroma imam še eno
vprašanje ob tem, kako sporočiti italijanski
politiki, da ograje na zahodni meji ne
potrebujemo. Meni je ključno vprašanje, kako bo
Vlada odreagirala na to ključno vprašanje, da
res ne pride do iracionalnih idej. Dejali ste, da so
te ograje stvar notranjepolitičnih razmerij. Drži,
morda. Ampak ali veste, kaj je problem? Da to
ljudi, ki živijo ob meji, popolnoma nič ne zanima.
Zlasti na meji z Italijo, ki deli slovensko
narodnostno ozemlje v zelo veliki meri. Slovenci
na eni, Slovenci na drugi strani. Zaradi tega bi
jaz pričakoval mogoče od vas še večje
prizadevanje o tem, da / nerazumljivo/ takšnih
napovedi nekoč ne uresniči. / znak za konec
razprave/
Ob tem še eno podvprašanje glede
južne meje:
Ali po vašem mnenju, kar že nekateri
novinarji tudi pišejo, hrvaški varnostni organi
opuščajo
dolžno
ravnanje
pri
nadzoru
migrantskih poti?
To sem v nekaterih medijev že zasledil.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.
Imate predlog za postopkovno?
Izvolite.
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Jaz tudi
predlagam, da o tem vprašanju razpravljamo na
eni izmed naslednjih sej. V bistvu je
problematično to, da takrat, ko je katerakoli
skrajna oblast, bodisi leva ali pa desna, na
oblasti, prihaja do iracionalnih rešitev zaradi
krepitve lastne oblasti in politične stranke
določene države. Ocenjujem, da je tako tudi
zdajle v Italiji. Lahko igra ograja izključno za
notranjepolitične razloge, trpijo pa zlasti ljudje, ki
bi živeli okrog te meje. Predlagajte notranjemu
ministru in Vladi, da naredite prvih štirinajst dni v
avgustu nadzor vsako soboto za vse Italijane, ki
prihajajo v Slovenijo, pa boste videli, da bo ideja
o ograji zelo hitro minila, kajti imeli bodo gnečo
do Benetk. Pa v Avstriji bi bilo enako. Se pravi,
prihaja do iracionalnih idej. Zaradi tega moramo
biti tukaj še posebej zelo previdni in mora biti
naša politika do Italije zelo odločna.
Vprašal sem vas tudi na koncu glede
ukrepov, ki jih ima Republika Hrvaška ali
namerno opuščajo dolžna ravnanja pri nadzoru
migrantskih poti ali pa celo namerno spuščajo
migrante skozi določene koridorje v Republiko
Slovenijo. Mislim, da bi se morali tudi o tem
pogovarjati. Kajti če to drži, mora prav tako
Vlada Republike Slovenije ostro in močno na to
reagirati. Nimate več zdaj priložnosti, da mi na to
odgovorite, ampak zlasti ravnanja Republike
Hrvaške, če to drži, kar pravimo, kar nekateri
mediji pišejo, se bi morali o tem pogovoriti.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za
to dopolnitev vprašanja.
Gospod predsednik, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Hvala.
Kot sem povedal, imam svoje podatke
in jim tudi verjamem. Vem, da sta se dogovarjali
policiji obeh držav in oba generalna direktorja.
To vem in sem tudi stoodstoten, da je tako. Kar
se tiče notranje politike Italije, vem, da to nikogar
ne zanima od nas, ampak saj veste, kako tudi
pri nas nekatere stranke rade izkoriščajo
notranjepolitično raznorazne zadeve, pa tudi to
ne zanima v tujini nikogar – razen, da je efekt
takšen, da imamo še slabši položaj, kot bi ga
kdaj lahko imeli. V pogovorih z italijansko vlado
bomo pač povedali, da razlogov za ograjo ni, ker
enostavno to kažejo številke. Če imamo prisotne
migracije, in to nas bo spremljalo še leta in leta
zaradi zgrešene politike nekaterih velesil, ki so
danes pripeljale do te situacije, ampak o tem se

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec. O vašem predlogu glasujemo
jutri v okviru glasovanj.
S tem prehajamo na četrto poslansko
vprašanje za predsednika Vlade.
Dr. Matej Tašner Vatovec, beseda je
vaša. Izvolite.
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DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica):
Najlepša hvala, predsednik.
Bom začel najprej s citatom: »Dvignili
bomo dodatek za aktivnost za prejemnike
denarnih socialnih pomoči, in sicer s ciljem
njihove aktivacije ter zmanjšanja pasti revščine.«
Spoštovani predsednik Vlade! To ni stavek iz
programa Levice, to je stavek, ki ste ga zapisali
v temeljni programski dokument vaše vlade. Gre
za stavek iz vaše koalicijske pogodbe. Navkljub
temu zapisu, te zaveze pravzaprav, je vlada, ki
jo
vodite,
potrdila
novelo
Zakona
o
socialnovarstvenih prejemkih, ki s tem dodatkom
dela nekaj popolnoma nasprotnega – ga ukinja.
Če parafraziram ta citat iz te koalicijske
pogodbe, so posledice jasne. Aktivacija bo
manjša in tudi bistveno višja past revščine.
Seveda je jasno, da je cilj za takšen ukrep zgolj
eden, to je varčevanje, kar ste tudi sami zapisali
v predlogu zakona. Beremo lahko, da bo državni
proračun zaradi ukinitve dodatka še letos
prihranil 8 milijonov, naslednje leto pa kar 16
milijonov v državnem proračunu. Zapisali ste
tudi, da bo ta ukrep zmanjšal socialne pomoči
kar 9 tisoč družinam in da bo več kot tisoč 500
družin ostalo brez socialnih pomoči, ki jih danes
prejemajo. Jasno ste zapisali, da boste s tem
ukrepom prizadeli 23 tisoč ljudi. Kdo so ti ljudje?
V največji meri so to družine, kjer so starši
pravzaprav zaposleni. Večina prejemnikov
višjega dodatka za delovno aktivnost, se pravi,
tisti, ki delajo več ur mesečno, je dejansko
zaposlenih oziroma opravljajo delo, nekakšno
delo za plačilo.
Na papirju se to mogoče sliši kot
številke, kot neki abstraktni pojmi, dajva to
pogledati nekoliko bolj plastično. Na primer, mati
samohranilka, ki ob rednem delu za minimalno
plačo zaradi tega dodatka prejme nekaj več kot
100 evrov mesečno. Teh 100 evrov boste
brezposelnim,
zaposlenim
staršem
samohranilcem, ki delajo za minimalno plačo,
enostavno vzeli.
Poglejmo še kakšen vpliv ima tak
protisocialen ukrep za denimo tričlansko družino,
kjer je eden od staršev polno zaposlen in
prejema nižji dohodek, drugi pa je brezposeln.
Vzeli jim boste celih 200 evrov. Še enkrat, 23
tisoč ljudi še globlje potiskate v revščino.
Zaradi tega vas sprašujem:
Ali se pravzaprav zavedate, da bo ta
ukinitev prizadela najbolj revne delavce,
samohranilce na minimalnih plačah in družine,
kjer je zgolj en starš zaposlen?
Zakaj ste se v Vladi odločili za ukrep, ki
je diametralno nasproten s tistim, kar ste zapisali
v koalicijsko pogodbo?
Kdaj lahko pričakujemo ukrepe, ki bodo
šli v smeri krepitve socialne države, boju proti
revščini, ne pa nasprotnemu, se pravi slabitvi
socialne države in pravzaprav poglabljanju
revščine?

Gospod predsednik, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa.
Očitate nam, da bomo zmanjšali
socialno državo in tako naprej, vendar moram
reči, da to ne drži. Decembra lani smo z novelo
Zakona o izvrševanju proračuna sprostili
indeksacijo socialnih transferjev, ki so bili dolga
leta tudi zamrznjeni. Tako ni več omejitev pri
porodniškem dopustu in se izplačuje v 100odstotnem znesku. Ponovno so do dodatka
upravičene tudi velike družine. Sprostil se je tudi
celotni zadnji dohodkovni razred za pridobitev
državne štipendije. Dvignili smo minimalno plačo
– že naslednje leto bo ta znašala 700 evrov
neto, kar pomeni, da se bo znesek dvignil nad
prag tveganja revščina. Prag je bil leta 2017 636
evrov. Prav tako smo ohranili višji znesek
denarne socialne pomoči, ki še naprej znaša
392, 75 evrov za samsko osebo. S tem smo
upravičencem ohranili za 30 % višjo denarno
socialno pomoč, kot je bila v maju 2012.
Naš končni cilj je pravičen in
enakopraven sistem in le-ta mora veljati na vseh
področjih, ne zgolj pri dajatvah, s katerimi država
polni svoj žep. Stroga pravila moramo postaviti
tudi takrat, ko se denar deli. Socialni transferji
morajo biti dovolj visoki, da omogočajo dostojno
življenje, hkrati pa ne smejo slabiti motivacije za
delo. Vi seveda citirate, kaj je bilo napisano v
koalicijskem sporazumu, vendar če ministrica
ugotovi, kje so problemi in kje zavede ne tečejo
tako, kot bi morale, potem tudi predlaga kakšne
ukrepe na tej osnovi. Tukaj ministrica seveda
verjamem, da ve, kaj dela, in sem prepričan v to.
Ob rekordni zaposlenosti oziroma primanjkljaju
delovne sile prevladuje danes občutek, da se
bolj splača sedeti doma in živeti od sociale.
Država je pri zagotavljanju socialnih transferjev
ponekod zelo pokroviteljska. Dejstvo je, da smo
v času krize dostopnost do socialnih transferjev
precej razširili, sistem pa tudi dopušča razne
anomalije oziroma zlorabe. In vse to je ministrica
tudi ugotovila.
Poleg okrepljenega nadzora pa bo
treba tudi spremeniti ostale pasti neaktivnosti,
predvsem odgovoriti na vprašanje o povezavi z
razmerjem med minimalnih dohodkom ter višino
minimalne plače. Ravno to je naš ključni
problem. Znesek denarne socialne pomoči
skupaj z dodatkom za delovno aktivnost znaša
89 % minimalne plače oziroma 600 evrov.
Takšen sistem tudi ni pošten do zaposlenega, ki
dela za minimalno plačo in hkrati vplačuje vse
prispevke in dajatve, ki polnijo zdravstveno in
pokojninsko blagajno. Ustvarjajo prihodek, ki bi
ga lahko delili naprej tistim, ki ga tudi res
potrebujejo. Denarna socialna pomoč in dodatki
za delovno aktivnost so bili uvedeni v času krize.
To je bilo že zdavnaj. Danes imamo čas, ko je
trenutno še konjunktura, in se strinjamo, da s
kriznimi ukrepi ne moremo delovati v konjunkturi.
Ne bom se spraševal, zakaj to ni bilo že prej
odpravljeno, ampak tako je.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
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Tako da ne morete očitati, da Slovenija
ni socialna država. Slovenija je socialna država,
je pa veliko težav pri tudi zlorabah. Mi do
nedavnega sploh nismo imeli podatka, ali ima
nek prejemnik tudi račun v tujini. Danes lahko to
izvemo. Ne izvemo, koliko ima denarja, vemo
pa, da ima recimo račun v tujini in še kaj.
Skratka, tudi zlorab je veliko. Vem, da vi mislite,
da jih ni, ampak so.
Ukrepi ministrstva gredo v pravo smer,
kar se tiče tudi dodatka za delovno aktivnost, ker
tudi imajo vsi … / izklop mikrofona/

Nikakor ne drži, da zavajam in tudi ne drži, da
celotna slovenska javnost temu nasprotuje.
Položaj prostovoljcev je pa tudi enak, kar je bilo
tudi očitano, kot je položaj druge brezposelne
osebe, ki je prejemnik denarne socialne pomoči.
In pri tej socialni pomoči in socialnih vprašanjih
je treba biti zelo previden. Dokler vi ne boste
priznali, da ljudje tudi zlorabljajo sistem, dokler
ne boste priznali, da tudi v javni upravi vsi ne
delajo dobro, dokler ne boste priznali, da imamo
tudi izkoriščanja oziroma zlorabe sistema, potem
se bomo tudi težko na neki realni osnovi
pogovarjali. Videl sem v svoji praksi toliko
tovrstnih stvari, da težko pristanem na to, da so
vedno kar vsi upravičeni in da vsi v javni upravi
delajo dobro in da so vsi kar izkoriščani. So pa,
se strinjam z vami, in vedno sem se trudil v svoji
dosedanji karieri zaščititi najšibkejše. Ampak
dokler si ne bomo nalili čistega vina in drug
drugemu priznali, da imamo probleme tudi z
zlorabami, da imamo tudi ljudi, ki bi lahko delali,
pa ne delajo, ker so socialne pomoči previsoke,
potem ne moremo priti na tem področju skupaj.
Vsi
si moramo priznati – vi morate priznati,
da so taki ljudje, ki zlorabljajo sistem, mi se pa
lahko potem tudi pogovarjamo o tem, kako res
take ukrepe sprejeti, da bodo dobili pomoč tisti,
ki jo resnično potrebujejo. Bom povedal zguljeno
frazo, dokler imamo črne beemveje, ki vozijo
otroke v šolo, pa so na socialni podpori, pa naj
se sliši še tako demagoško, do takrat problem ni
rešen. Pa nimam vseh rešitev, ampak priznajte
pa enkrat, da tudi niso vsi idealni in da so tudi
zlorabe. Vem iz prakse, žal. Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik.
Čas se je iztekel. Gospod poslanec,
želite dopolnitev?
Izvolite.
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica):
Spoštovani predsednik!
Deloma seveda zavajate. Tistih 89 %,
ne bom se v to zapletal, gre za cenzus, ne za
dejansko pomoč, ki jo ljudje dobijo, ker od tega
je treba odšteti tisto, kar zaslužijo. Tisto, kar je
bolj zaskrbljujoče, je to, ko pravite, da gre za
neko motivacijo za delo. Povejte mi, kako bo
mati samohranilka, ki je polno zaposlena, dela 8
ur na dan, že dela, ker dobiva nizko plačo, pa
dobi ta dodatek, dodatno motivirana za delo, ko
ji boste vzeli še dodatnih 100 evrov. Dobila bo
100 evrov manj, s katerimi bo pa še vedno
morala plačevati najemnino, položnice, otrokom
šolanje in tako naprej. Kako bo ta ukrep bolj
motiviral te osebe za delo? In še enkrat, tu ne
govorimo o ljudeh, ki so brezposelni in se jim
bolj splača biti na socialnih pomočeh. Govorimo
o revnih zaposlenih, o družinah, kjer je samo en
starš zaposlen in dobiva dodatek zato, da lahko
pritisne čez mesec. O teh družinah govorimo, in
to ni nobena socialna politika.
Poleg tega je proti temu predlogu
praktično celotna slovenska javnost. Mislim, da
je 140 humanitarnih in nevladnih organizacij
podpisalo apel, da se tak zakon ne sprejme. 29.
avgusta lani je pravzaprav celotna koalicija bila
proti takšnemu ukrepu: LMŠ, SMC, SD, DeSUS,
SAB. Danes, eno leto kasneje, je Marjan Šarec
tisti, ki je za takšne protisocialne ukrepe, v
koaliciji pa mu nasprotuje samo še ena stranka.
Tisto, kar je ključno, je to, da s tem dejansko
potiskate ljudi v še večjo revščino. In ne boste
nikakor prispevali k temu, da se bo dvignila
delovna aktivnost, ampak, še enkrat, izključni
učinek tega ukrepa bo, da bo proračun
privarčeval, po drugi strani pa boste bistveno
otežili življenje 23 tisoč ljudem v tej državi, ki so
upravičenci do tega dodatka.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik, za vaš odgovor.
Gospod poslanec, imate možnost za
postopkovni predlog, izvolite.
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica):
Zaradi domnevnih zlorab bodo s tem ukrepom
plačali dejansko starši samohranilci, zaradi
domnev zlorab bodo plačale družine, kjer je
samo eden zaposlen. Istočasno se predlaga
davčna reforma, ki bo zvrtala 128-milijonsko
luknjo v proračun, kar je sedemkratnik vrednosti
privarčevanega dodatka, ki bo tistim, ki imajo
minimalno plačo, z razbremenitvijo dala 1,7 evra
na mesec, tistim, ki imajo več kot 5 tisoč evrov
plače, pa 59 evrov na mesec. Mislim, da so to
tudi hude zlorabe, ki jih sami uzakonjate.
Namesto da bi Vlada, kot je to zapisano v
koalicijski pogodbi, povečevala socialno državo,
povečevala dodatek za aktivnost, dvignila
denarno
pomoč
na
raven
minimalnih
kratkoročnih življenjskih stroškov, to je 442
evrov, otroški dodatek, recimo, izvzela iz
dohodkov in tako naprej, delate ravno
nasprotno. Predsednik Vlade, dajte si vi enkrat
priznati, da nastopi v intervjujih ali pa vaši javni
nastopi, kjer zatrjujejo, kot smo zdaj slišali v tem
zadnjem vašem odgovoru, niso dovolj, na koncu
bodo številke pokazale bistveno drugačno sliko.
Pokazale bodo, in to so tudi zadnji podatki, da

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod predsednik, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Socialne pomoči skokovito
naraščajo, kar je čudno v času, ko nimamo krize.
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se stopnja tveganja revščine kljub vsemu še
vedno zvišuje, da 25 % oseb v enostarševskih
gospodinjstvih živi pod pragom tveganja
revščine. To so podatki, s katerimi bi se morali
začeti resno ukvarjati in si priznati, da ima
Slovenija tudi te težave. Zaradi tega mislim,
da bi bilo več kot potrebno, da opravimo splošno
razpravo, ne zgolj o tem vprašanju, ampak na
splošno o tem, kako okrepiti stanje socialne
države, kako okrepiti dejansko status ljudi, ki so
v tem trenutku v tej državi revni, sploh tisti, ki
delajo, in kljub temu da delajo, ne uspejo
zaslužiti toliko, da bi normalno preživeli mesec.
Mislim, da so to tista ključna vprašanja, o katerih
bi se morali pogovarjati. Zato zahtevam splošno
razpravo o tem vprašanju.

pogojih, da bodo lahko takšno znanje in takšne
prijeme tudi zagotovili.
Po drugi strani pa se tudi v naši stranki
zavedamo, da v javnem sistemu šolstva ni vse
tako, kot bi moralo biti. Prizadevati bi si morali za
to, da bi tudi starši, ki vpisujejo otroke v javne
šole, dobili najboljšo možno kvaliteto, kajti vsak
starš želi narediti najboljše za svoje otroke. Kot
eno nujnih sprememb zato v SAB, tudi v
kontekstu te debate o zasebnih šolah, vidimo to,
da ukinemo točkovni sistem pri vpisu v zasebne
šole, tudi zato, ker so učenci na zasebnih šolah
po vseh podatkih bolje ocenjeni.
V prvem delu vas zato sprašujem,
predsednik Vlade:
Ali še vedno podpirate kakovostno
mrežo javnih šol in predlagani zakon s strani
našega ministra Jerneja Pikala?
Kako vidite trenutno stanje javnega
šolstva?
Katere so po vašem mnenju tiste
spremembe, ki so najbolj nujne?
Hvala lepa.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec. O vašem predlogu bomo
glasovali jutri v sklopu glasovanj.
Gospa Maša Kociper, zadnja v tem
krogu, beseda je vaša. Izvolite.
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa.
Spoštovani gospod predsednik Vlade!
Razprave o višini financiranja zasebnih šol so
dodobra razgrele in tudi razdelile slovensko
politiko in javnost. Kot kaže, se vsi skupaj
zavedamo, da ne gre samo za vprašanje
dodatnega financiranja, ampak za vprašanje
neke načelne usmeritve države na tem področju,
vprašanje odnosa med zasebnim in javnim in
konec koncev tudi morda za vprašanje, ali se
bolj
nagibamo
k
tako
imenovanemu
skandinavskemu modelu socialne države ali pa
k ameriškemu, visoko konkurenčnemu tržnemu
modelu gospodarstva.
Slovenija
ima
enega
najboljših
sistemov izobraževanja in kakovostno javno
šolstvo je težko izborjena pravica, ki se ji ne
smemo odpovedati pod nobenim pogojem. Kot
so v svojem pismu poudarili nekdanji šolski
ministri, je bila ta vrednota vedno deležna široke
podpore slovenske javnosti, saj smo šolstvo, ki
vsem ponuja enake startne možnosti za
pridobivanje znanja, razumeli kot izraz družbene
pravičnosti in solidarnosti. Takšno zavezo smo
koalicijski partnerji zapisali tudi v koalicijski
pogodbi. Po drugi strani smo kot država že pred
leti znotraj obstoječega sistema omogočili
možnost izbire in izobraževanje izven mreže
javnih šol omogočili vsem doslej veljavnim
sistemom delnega sofinanciranja teh šol.
Tudi v naši stranki SAB se zavzemamo
za močno in kakovostno javno šolstvo, ki sledi
modernim pedagoškim prijemom in hitremu
razvoju družbe. Nasprotujemo vsem ukrepom v
smeri, ki bi lahko dolgoročno oslabili javno
šolstvo in ga postavili v takšen položaj, da bi
postopoma dobili dve vrsti šol – tiste za bogate
in tiste za revne. Znanje mora postati ena
temeljnih vrednot naše družbe, z razvojem
delovnih in učnih navad, z razvojem individualne
odgovornosti, s šolstvom, dostopnim za vse, s
kvalitetnimi učitelji, ki bodo delali v takšnih

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa poslanka.
Gospod predsednik Vlade, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa.
Pogosta oznaka je, kolikor pravnikov,
toliko pravnih mnenj – to vi dobro veste, ste
pravnica. Danes v teh klopeh sedite – ali pa
sedimo, včasih – predstavniki devetih strank,
torej dveh več kot v prejšnjem mandatu.
Dosedanja današnja vladna koalicija ima pet
partnerjev in seveda še vedno manjšino glasov.
Nasprotno je bilo v prejšnjem mandatu – bile so
samo tri partnerice, pa niso uspele rešiti tega
problema ustavne odločbe. Tako da tukaj ne gre
za kakšno opravičevanje, ampak gre zgolj za
dejstva.
Imamo tudi dve pravni mnenji, mnenje
državnozborske pravne službe in mnenje vladne
službe za zakonodajo, in obe sta nekoliko
skeptični. Zaradi tega je tudi naša poslanska
skupina pokazala, da želimo vendarle doseči
nek kompromis. Tudi vaša stranka je dala svoje
glasove na odboru zato, da člen odpremo – ne
glede na to, kaj je predlagala Vlada, da člen
odpremo – in da vodimo dialog in morda
uspemo priti do kompromisa, vendar to ni šlo
skozi. Veste, da so stranke LMŠ, vaša stranka,
Desus in SMC na odboru ostale v manjšini in
člen se ni odprl in se ne more ponovno o tem
odločati. Problem je, ker za kompromisno rešitev
ni večine in tudi za drugo rešitev ni potrebne
večine. Se pravi, predlog ministrstva je, da je
100-procentno financiranje obveznega programa
in 0-odstotno financiranje dodatnega programa,
predlog desne strani parlamenta je pa, da je to
100-100. Se pravi, večine ni.
Če me sprašujete, če podpiramo javno
šolo – seveda jo podpiramo. Kljub temu da smo
želeli doseči vendarle tudi v parlamentu nek
kompromis, 100 % obveznega in 25 %
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dodatnega, SMC je predlagal tudi do 85 %
dodatnega, kolikor vem. Skratka, člen bi se odprl
in bi mogoče pa prišli do nekega kompromisa,
ker vendarle živimo v demokraciji in si želimo
ustavno odločbo tudi uresničiti. Ker vsaka
neuresničena ustavna odločba meče slabo luč
tako na Vlado kot na parlament kot na vse tiste,
ki odločajo. Ker nismo prišli do tega, je zdaj na
mizi zakon, ki 100-odstotno financira obvezni
program, kar je bila tudi zahteva Ustavnega
sodišča, verjamem pa, da tudi če bo ta zakon
sprejet, se zadeva ne bo končala. Tudi ta zakon
bo šel v ustavno presojo in se bomo še nekaj
časa ukvarjali s tem.
Kar je pa vaše drugo vprašanje, to je
glede izboljšav v šoli, je pa tako, da so naše
javne šole dobre, vendar pa manjka predvsem
spoštovanja, spoštovanja do učiteljev. Predvsem
bi morali starši nehati hoditi tja do fakultet s
svojimi otroki. Šola je stvar učitelja in učenca.
Saj se spomnimo že iz svojega življenja, ko smo
hodili v šolo, starši niso hodili ves čas z nami,
sploh pa ne z odvetniki, ampak so, če je bilo
treba, prišli vprašat, kaj se mora še naučiti, da
bo dobil pozitivno oceno, in to je bilo to. Danes
pa vemo, da se tudi po športnih klubih več starši
ukvarjajo s procesom, po šolah se več starši
ukvarjajo, starši postavljajo tudi vodstva šol in
tako naprej. Takšno je moje mnenje. Imam ženo,
ki dela v šolstvu, in verjemite mi, da ne govorim
kar tako na pamet. Torej, najprej je treba v šolo
vrniti spoštovanje, da bo lahko šola opravljala
tudi svojo vlogo, ki jo ima v tej družbi. Kot drugo
je pa treba tudi v šolah malo več poudarka dati
tudi
na
slovensko
zgodovino,
zlasti
osamosvojitev in pa naprej, zato da bodo tudi
otroci vedeli, v kateri državi sploh živijo in zakaj
je ta država nastala in tako naprej.

in možnosti je zadoščeno s kvalitetno javno šolo.
Kaj bo naredilo Ustavno sodišče, ne vem, tudi
ne upam presojati. Bi si pa želela, da enkrat
dokončno pove, ali Ustavno sodišče res meni,
da je treba zasebne šole financirati v celoti.
Debata o kompromisnem predlogu – prav imate,
sprejela je ta kompromisni predlog, da bi
razrešili to dilemo, tudi naša stranka – je
pokazala, da nasprotniki te ideje ne želijo
kompromisa. Želijo popolno izenačitev, 100-100.
Samo to je za njih primerno. Tukaj bi želela, da
odloči Ustavno sodišče ali pa zakonodajalec.
Tudi mi smo se zdrznili, predsednik, ob
vaši izjavi, da iščemo novo večino. Tako da vas
še enkrat prosim za odgovore:
Ali se vaša stranka in vi osebno
zavzemate, da vendar poskušamo ta zakon
sprejeti, ga spraviti pod streho?
Potem pa bomo tako ali tako videli, kaj
bo reklo Ustavno sodišče, pri čemer, še enkrat,
bi tako pomembno odločitev zakonodajalec po
našem mnenju moral pridržati zase in je ne
prepustiti Ustavnemu sodišču. Hvala lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa poslanka.
Gospod predsednik, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Glede na to, da zakon
predlaga 100-odstotno financiranje obveznega
programa, verjamem, da bo s tem zadoščeno tej
ustavni odločbi, kot pravi minister. Mi je pa
vseeno žal, da nismo odprli nove razprave in
dosegli nekega kompromisa. Tudi sam nisem za
100-odstotno v obeh primerih, to je jasno. Saj če
bi, bi že verjetno tak zakon predlagali, ampak
vseeno …
Kar se pa tiče ustavne presoje, ki
verjetno bo, bomo pa takrat videli, kako bo z
Ustavnim sodiščem. Vsekakor pa se bomo, če
bomo dobili sodbo, ki bo spet rekla, da zakon ni
ustaven, s tem spet ukvarjali. Mi je pa žal, da je
šola velikokrat tudi polje neke ideologije, kar
zagotovo ni dobro. Šola bi morala biti, kot sem
že prej poudaril, neka ustanova, ki izobražuje in
predvsem tudi vzgaja. Meni se zdi še toliko bolj
pomembno to, da bi na tem področju nekaj
naredili, ker to, kar se dogaja danes, da si
učenci včasih tudi preveč dovolijo, pa je potem
učitelj kaznovan, se strinjamo, da verjetno ni
prava pot in da bomo morali tudi na tem
področju nekaj narediti, da bomo tudi
učiteljskemu poklicu vrnili dostojanstvo. To bomo
pa naredili tako, da bomo starši šoli zaupali in da
ne bodo otroci jokali, če štirico dobijo. Tukaj, na
tem področju smo. Otroci jočejo v šoli, če dobijo
štirico. Kdo na njih pritiska, ne vem, je pa to
žalostno. To je zelo žalostno in upam, da bomo
kot družba enkrat to spremenili, ker vsi odlični ne
moremo biti, ker smo si različni. To, da starši
včasih svoje ambicije skušajo uveljaviti preko
otrok, je velik problem. Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik.
Gospa poslanka, želite še vprašati?
Izvolite.
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala za odgovor,
gospod predsednik.
Seveda se tudi v naši stranki
zavedamo, da gre tukaj za zelo kompleksno
pravno vprašanje. Kar se tiče nove ustavne
presoje, moram reči, da se je v naši stranki ne
bojimo in jo tudi z veseljem pričakujemo. Kot
veste, je Ustavno sodišče glede istega
vprašanja v preteklosti enkrat že odločilo
diametralno nasprotno in tudi v konkretnem
primeru je odločilo s 5 proti 4. Mi smo prepričani
– tako kot tudi nekateri ustavni sodniki – da je
odločitev o tem, ali bo država v celoti financirala
tudi zasebno šolstvo, vprašanje, ki bi moralo
soditi v polje zakonodajalčeve presoje in ne v
polje ustavnosodne presoje. Pri nas 57. člen
Ustave določa, da je osnovna šola obvezna in
da je brezplačna. Razumeti jo je treba, tako jo
tudi številni ustavni sodniki razumejo, v smislu,
da morajo imeti vsi otroci možnost in pravico
obiskovati brezplačno osnovno šolo. Tej pravici
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik Vlade, za vse današnje
odgovore.
S tem zaključujemo prvi sklop. V skladu
z 247. členom Poslovnika Državnega zbora
prehajamo na poslanska vprašanja, postavljena
na 9. seji Državnega zbora.
Ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in invalide, odgovarjali boste na pet
poslanskih vprašanj. Kot prvo imate poslansko
vprašanje gospe Eve Irgl v zvezi s problematiko
slepih in slabovidnih otrok. Izvolite.

zakona. Krajevno bodo pristojni centri za
socialno delo po stalnem prebivališču staršev.
Izplačani dodatki za nego otroka se ne bodo
šteli v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, torej ne bodo ogroženi
drugi socialni transferji, in od dohodka po tem
zakonu se dohodnina ne bo plačala. Hvala lepa.

MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
besedo in hvala lepa za vprašanje.
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti je 14. junija v javno
razpravo poslalo zakon o določitvi in izplačilu
dodatka za nego otroka. Cilj predloga zakona je
ureditev izplačila neizplačanih dodatkov za nego
otroka in povračila sodnih in 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. Ministrstvo je pri pripravi predloga
zakona upoštevalo načelo učinkovitosti s ciljem
upravičencem omogočiti uveljavitev neizplačanih
dodatkov za nego otroka od leta 2003 dalje in
uveljavitev povračila sodnih in izvršilnih stroškov,
ki so upravičencem nastali v tožbah zoper
državo, torej sodno priznanih stroškov.
Upravičenec po tem zakonu je eden od staršev
otroka, ki mu je bila v postopku odločanja o
pravici do dodatka za nego otroka izdana
ukinitvena ali zavrnilna odločba zaradi
prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo v
skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, in pa seveda eden od
staršev, ki mu je bila v postopku odločanja o
pravici do dodatka za nego otroka izdana
ukinitvena ali zavrnilna odločba zaradi
prejemanja dodatka za nego in pomoč v skladu
z zakonom, ki ureja družbeno varstvo duševno
in telesno prizadetih oseb iz razloga
neupoštevanja statusa šolanja.
Tekom javne razprave, ki je potekala
zadnje tri tedne, smo prejeli več pobud, da se
med upravičence štejejo tudi starši, ki vloge za
pridobitev dodatka za nego otroka na predlog
CSD-jev niso vložili. Namreč, rečeno jim je bilo,
da vloga ni smiselna, saj da bo zavrnjena, in ti
starši na centrih za socialno delo zaradi te
prakse niso podali vloge. V procesu usklajevanja
z drugimi resorji, ki je intenzivno potekal v
zadnjem tednu, smo sprejeli odločitev, da
predlog zakona dopolnimo in med upravičence
štejemo tudi starše, ki nimajo ukinitvene oziroma
zavrnilne odločbe. Nov predlog zakona bo v
najkrajšem možnem času poslan v ponovno
medresorsko usklajevanje, predvidoma še ta
teden.
Mogoče samo še nekaj besed o
postopku. Postopek se bo pričel na zahtevo
upravičenca v roku enega leta od uveljavitve

EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za
besedo.
Spoštovana ministrica, kot veste, smo
mi na Komisiji za peticije, človekove pravice in
enake možnosti zelo natančno spremljali, kaj se
dogaja s problematiko slepih in slabovidnih.
Prav zaradi mojega pogovora s straši so se
začele stvari tudi premikati naprej – upam, da
resnično v smeri poprave krivic. Na komisiji za
človekove pravice sta takrat bila sprejeta tudi
dva sklepa. In sicer da se nemudoma prekine
vse postopke izvršb v postopkih zoper starše.
Ampak tukaj vas moram opozoriti, da smo na
komisijo kljub temu še vedno prejemali obvestila
zaskrbljenih staršev, ki so navajali, da se jim
stroški postopkov v posameznih primerih še
vedno nalagajo, pa čeprav je bil sprejet sklep. In
sprejeli smo tudi sklep, da Vlada takoj oziroma
najkasneje v roku štirih mesecev z dopolnitvijo
potrebne in ustrezne zakonske ureditve popravi
krivice, ki so bile povzročene v tem primeru. To
pomeni, da bi 14. junija morale biti te krivice že
popravljene, zdaj pa vidimo, da je zakon šele v
javni razpravi, kot ste sami omenili.
Zanima me:
Kdaj točno lahko starši pričakujejo
popravo teh krivic, tako kot je bilo obljubljeno in
tudi dogovorjeno?
Najlepša hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa ministrica.
Gospa poslanka, želite dopolnitev?
Izvolite.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa
ministrica, izvolite.
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
dopolnitev vprašanja.
Mogoče samo uvodoma povem še, da
smo mi začeli iskati rešitev že v mesecu
januarju, takoj ko sem bila s to problematiko
seznanjena. Takrat smo preverjali vse pravne
možnosti. Edina pravna možnost, ki se je
pokazala, je priprava zakona. Kot sami verjetno
to dobro poznate, priprava zakona, sploh kar se
tiče materije oziroma problema, ki je star 12 let,
je zahtevala določeno mero usklajevanja in
priprave. Pri tem smo poskušali biti res
maksimalno previdni in skrbni, da ne bi z
nastalim zakonom povzročili novih krivic. Zato
smo tudi v zadnjih treh tednih še dodatno
usklajevali, da bomo med upravičence lahko
šteli tudi starše tistih otrok, ki zavrnilne odločbe
nimajo. Časovnica, ki temu sledi: takoj ko bo
zaključena ta javna razprava, gre zakon na sejo
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Vlade in potem pride k vam v Državni zbor.
Približno v jesenskem času bodo na vloge
staršev centri za socialno delo v upravnih
postopkih izdajali odločbe in takrat bo v celoti o
tej zadevi tudi odločeno.
Kar se pa tiče postopkov pred sodišči.
Takoj po komisiji za človekove pravice smo
poslali dopis Državnemu odvetništvu. Jaz kot
ministrica na konkretne sodne postopke seveda
ne morem vplivati zaradi načela delitve oblasti.
Edino, kar je bilo takrat v moji moči, je bilo, da
sem jih preko Državnega odvetništva, ki seveda
zastopa državne organe, pozvala, da vse
postopke, ki tečejo na predlog državnega
odvetništva, predvsem izvršilne postopke,
nemudoma ustavijo oziroma ne vlagajo novih, in
to je bilo tudi sprovedeno. Hvala lepa.

primanjkuje delovne sile, dodatek za delovno
aktivnost ni več ustrezno umeščen v institut
denarne socialne pomoči.
Hkrati se s predlogom zakona določa
spodbude
za
aktivacijo
brezposelnih
upravičencev do denarne socialne pomoči z
neupoštevanjem z zakonom določene višine
prejemka
iz
ukrepov
aktivne
politike
zaposlovanja, katerih cilj je zaposlitev in
izključitev v zaposlitveno rehabilitacijo po
predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju
invalidov
pri
ugotavljanju
upravičenosti do denarne socialne pomoči.
Namen zakona je torej hitrejša aktivacija
upravičencev do denarne socialne pomoči in
zagotavljanje
višje
socialne
varnosti
posameznikov oziroma celovita obravnava
posameznika z namenom, da se mu v primeru
stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti
in ga hkrati usposobiti tako, da je čim prej
sposoben ponovno prevzeti svojo primarno
obveznost, to je zagotavljati dostojno preživetje
sebe in svojih družinskih članov. Ukinitev
dodatka za delovno aktivnost bo vplivala tudi na
krog upravičencev do denarne socialne pomoči,
in sicer se bo zmanjšalo število prejemnikov.
Vendar ministrstvo opozarja, da čeprav bo prišlo
do ukinitve dodatka za delovno aktivnost, bo
zaradi sprejete novele lanskega novembra
denarno socialno pomoč in iz nje izvedene
pravice ohranilo 2 tisoč družin oziroma samskih
oseb ter 44 tisoč 638 družin oziroma samskih
oseb bo ohranilo enako višino denarne socialne
pomoči.
Ministrstvo
glede
na
navedeno
zaključuje, da je denarna socialna pomoč institut
socialnega varstva, ki je namenjen preživetju, in
da je s sprejetimi ukrepi zagotovilo višjo socialno
varnost socialno ogroženim osebam, hkrati pa s
predlogom preprečuje past neaktivnosti in
spodbuja aktivacijo brezposelnih upravičencev
do denarne socialne pomoči. Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa ministrica.
Naslednje vprašanje je zastavil gospod
Primož Siter v zvezi z dodatkom za delovno
aktivnost.
Izvolite, ministrica.
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
besedo in hvala za vprašanje.
Z novelo Zakona o socialno varstvenih
prejemkih je bil za obdobje od 1. junija 2018 do
31. decembra 2018 povečan osnovni znesek
minimalnega dohodka za 30 %, torej na 385
evrov. Ta znesek je bil avgusta 2018 valoriziran
z rastjo življenjskih stroškov na 392,75 evra. Z
novelo, ki smo jo sprejeli v mesecu novembru, je
bil ta znesek tudi ohranjen po 1. 1. 2019. Z
zadnjo novelo z mesecem novembrom je bilo
torej preprečeno, da bi v januarju 2019 osnovni
znesek minimalnega dohodka padel na 331
evrov, torej za 60 evrov, in povzročil, da bi 3
tisoč 599 družin izgubilo denarno socialno
pomoč, 52 tisoč 486 družinam in samskim
osebam bi se pa denarna socialna pomoč
zmanjšala. Zaradi dviga osnovnega zneska
minimalnega dohodka, s katerim je ministrstvo
zagotovilo višjo socialno varnost širšemu krogu
samskih oseb in družinam, je z uporabo instituta
dodatka za delovno aktivnost prišlo do nastanka
pasti neaktivnosti. Denarna socialna pomoč
skupaj z dodatkom za delovno aktivnost
predstavlja že 89 % minimalne plače oziroma bo
s 1. avgustom 2019 po opravljeni indeksaciji ta
znašala 402,18 evra oziroma že 91 % minimalne
plače oziroma 172 evrov več kot leta 2011.
Posledica te anomalije sistema je, da denarna
socialna pomoč danes postaja redni dodatek
delovno aktivne populacije, in to v času, ko nam
na trgu primanjkuje delovne sile. To se odraža
tudi v zelo skokovitem porastu upravičencev do
denarne socialne pomoči, in sicer se je od aprila
2018 do maja 2019 število upravičencev
povečalo za okoli 14 tisoč 500 oseb. Za
razmejitev denarne socialne pomoči in
minimalne plače ministrstvo predlaga ukinitev
dodatka za delovno aktivnost, saj z vidika
gospodarskih razmer in stanja na trgu dela, kjer

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa ministrica.
Gospod poslanec, verjetno zahtevate
dopolnitev odgovora? Izvolite.
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa. Lep
pozdrav, spoštovana ministrica, kolegi!
Ministrica mi je odgovorila na
vprašanje, ki sem ga zastavil na prejšnji seji v
zvezi s kontradiktornostjo na eni strani ukinitve
dodatka za delovno aktivnost in reševanja
vprašanja revščine na drugi strani. Že kolega
Tašner Vatovec in premier sta o tem na tej seji
spregovorila. Rad bi poudaril, preden zastavim
še dopolnilno vprašanje, eno malenkost. Mi se
ne slepimo, da ljudje, ki izkoriščajo socialne
transferje, ne obstajajo. O tem, kakšno število
teh ljudi je, bi lahko na dolgo in široko
razpravljali, mislim, da tudi kakšne konkretne
analize o ljudeh, ki, citiram premierja, »se vozijo
v mercedesih in izkoriščajo socialne transferje«,
niti ne obstajajo. Je pa nesramno s strani Vlade,
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da se v imenu preprečevanja ali pa spodbujanja
k aktivaciji tistih, ki da izkoriščajo socialne
transferje, pušča tako velika vrzel kolateralne
škode med tistimi, ki resnično pomoč
potrebujejo. Recimo 25 % enostarševskih družin
živi pod pragom revščine, ti delajo, ti ne
izkoriščajo teh transferjev in bodo najbolj
nastradali zaradi tovrstnih ukrepov. Ampak to je
bržkone stvar, ki terja pogled v ogledalo na
strani vladne koalicije.
Imam pa politično vprašanje, ki terja
politični odgovor. Tudi jaz bom citiral koalicijsko
pogodbo: »Dvignili bomo odstotek za aktivnost
za prejemnike denarnih socialnih pomoči, in
sicer s ciljem njihove aktivacije ter zmanjšanja
pasti.« Kako ukinitev socialnega transferja
rešuje past revščine, če jo v bistvu, in to je zdaj
zdrava kmečka pamet, poglablja? To je moje
vprašanje. Kako opravičujete ta politični nateg,
se opravičujem izrazu, obljube proti resničnosti,
na katero je ciljal tudi kolega Han na prejšnji seji,
ko je rekel, da koalicijske pogodbe pač ne
rabimo spoštovati.

da se bodo vključevali v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, jih opolnomočili in jih poskušali
čim prej približati trgu dela. Na današnji dan je
trenutno – vsak dan je pravzaprav – odprtih
približno 3 tisoč delovnih mest. Po nekih
podatkih naj bi samo v turizmu danes
primanjkovalo tudi do 10 tisoč delavcev.
Istočasno bi pa rada povedala, da se je od
lanskega aprila, torej od aprila 2018, in do maja
2019 število upravičencev do denarne socialne
pomoči skokovito povečalo, in sicer za približno
14 tisoč 500, kljub temu da beležimo rekordno
gospodarsko rast v zgodovini in pa v Evropi.
Tako da v sistemu torej nekaj ne štima. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa ministrica. Imam občutek, da ste si
prislužili postopkovni predlog.
Gospod poslanec, izvolite.
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa,
ministrica, za to izvrstno izhodišče, »v sistemu
nekaj ne štima«. Ja. V sistemu ne štima ne to,
da je seštevek vseh socialnih transferjev, ki si jih
posameznik lahko privošči, previsok, v sistemu v
glavnem ne štima to, da je plača, ki jo prejema
nekdo, ki dela, ki vlaga svoj trud, čas in energijo,
prenizka. Zato se, kot pravi urbana legenda, bolj
splača sedeti doma. Ne, ker je seštevek
socialnih transferjev previsok, ampak ker je
enostavno minimalna plača prenizka. Sistem –
tu zopet citiram premierja – ni pravičen do
zaposlenega. Dodatek, o katerem danes
govoriva, dobivajo ljudje, ki delajo. Ki s
seštevkom vsega, kar s svojim delom prigarajo,
ne morejo ustvariti nekega normalnega,
varnega, socialno varnega družinskega okolja.
Izračuni so jasni, številke so jasne, statistike so
jasne. Slovo od tega dodatka na delovno
aktivnost je slaba ideja, je slaba poteza, je korak
proti antisocialni državi. V Levici temu ostro
nasprotujemo in bomo tudi v prihodnje. Še
posebej v državi, za katero ste sami rekli, da
beleži dobičke, dobičke tudi subvencionira,
subvencionira gospodarstvo, subvencionira
takšne in drugače iniciative na naslovu
gospodarstva, govorimo o milijonskih zneskih,
ko pa je treba na drugi strani 100 ali pa 200
evrov nakloniti eni družini, ki ji to reši življenje
skozi mesec, je pa to iz naslova države
problematično.
Zato ker je vprašanje bistveno širše kot
samo ta en ukrep ukinitve ali neukinitve dodatka
na delovno aktivnost, pozivam Državni zbor, da
opravi širšo razpravo. Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa
ministrica, izvolite.
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
dopolnitev vprašanja.
Dodatek za delovno aktivnost je bil v
našo zakonodajo vpeljan leta 2011, torej v času
največje krize, ko je denarna socialna pomoč
znašala 230 evrov in je bila tako 160 evrov nižja,
kot je danes, oziroma 172 evrov nižja, kot bo po
prvem avgustu. Gre tudi za institut, ki ga ne
pozna nobena druga evropska država članica.
Prav gotovo se bo s 1. avgustom razmak med
denarno socialno pomočjo in dodatkom za
delovno aktivnost in minimalno plačo tudi
povišal, tokrat z 89 % na 91 %. To, kar mi
ugotavljamo na centrih za socialno delo in na
zavodih za zaposlovanje, je, da imajo svetovalci
velike težave. Namreč, zelo težko motivirajo te
ljudi za delo, ker enostavno sami povedo, da se
ne splača delati. Kot tudi ministrica za delo
moram poskrbeti, da bodo ustvarjeni takšni
pogoji, da se bo delo splačalo. Delo je namreč v
Sloveniji
takoj
za
zdravjem,
druga
najpomembnejša vrednota. Kot pa je vpeljano
tudi v sam zakon, istočasno predlagamo, da se
vsa tista nadomestila, ki jih upravičenci dobijo,
če se vključijo v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, v ukrepe socialne aktivacije, ne
bodo upoštevala pri dodeljevanju denarne
socialne pomoči, kot je to danes.
Danes je ureditev takšna, da v kolikor
prejme to nadomestilo preko ukrepa aktivne
politike zaposlovanja, to upravičencu zniža
denarno socialno pomoč. Po novi ureditvi
nadomestilo, ki ga bo upravičenec prejel preko
aktivne politike zaposlovanja ali socialne
aktivacije, ne bo znižalo denarne socialne
pomoči, kajti zdaj ugotavljamo, da se v te ukrepe
ne želijo vključevati, ker jim denarno socialno
pomoč znižujejo. Na ta način jih bomo motivirali,

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec. O vašem postopkovnem
predlogu bomo glasovali jutri v okviru glasovanj.
Gospa ministrica, imate vprašanje
gospoda Soniboja Knežaka, ki je vezano na
odprto pismo Sindikata upokojencev Slovenije o
usklajevanju pokojnin in letnem dodatku.
Izvolite.
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MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za
vprašanje.
V zvezi z zahtevami Sindikata
upokojencev Slovenije bi uvodoma želela
opozoriti, da je treba vse ukrepe na področju
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
vključno z usklajevanjem pokojnin, poleg z
vidika primernosti dohodkov vedno redno
presojati tudi z vidika javnofinančne vzdržnosti
pokojninskega sistema. K temu Vlado Republike
Slovenije zavezuje tudi ustavna določba v zvezi
s sprejetim fiskalnim pravilom ter obseg
izdatkov, ki je določen v sprejetem finančnem
okviru za pokojninsko blagajno in ga ni
dovoljeno preseči. Na ministrstvu trenutno že
potekajo aktivnosti v zvezi s spremembami
pokojninske
in
invalidske
zakonodaje.
Ministrstvo je v marcu 2019 predstavilo
izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev
pokojninske in invalidske zakonodaje. Le-ta so
bila predstavljena tudi koalicijskim poslancem,
predlog izhodišč pa je bil obravnavan tudi v
okviru Ekonomsko-socialnega sveta.
Navedena
izhodišča
še
niso
predstavljala konkretnih zakonodajnih rešitev,
temveč je šlo zgolj za nabor ukrepov, pri čemer
soglasje socialnih partnerjev glede konkretnih
rešitev še ni bilo doseženo. Prav iz tega razloga
je bila v okviru ESS za ta namen obravnave
predvidenih
sprememb
in
dopolnitev
pokojninske zakonodaje ustanovljena posebna
pogajalska skupina, ki jo sestavljajo Vlada
Republike Slovenije ter socialni partnerji, člani
Ekonomsko-socialnega
sveta.
Pogajanja
intenzivno potekajo, pri čemer so socialni
partnerji že obravnavali vse predvidene ključne
spremembe zakonodaje. Le-te bodo med drugim
stremele k zagotavljanju primernosti dohodka za
varno starost ter posledično k izboljšanju
socialnega položaja vseh upravičencev iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri
tem bo posebna pozornost posvečena zvišanju
socialne varnosti najranljivejših skupin v okviru
pokojninskega sistema. Tako se bodo povišale
najnižje
starostne
pokojnine,
vdovske,
družinske, invalidske pokojnine ter tudi
nadomestila za invalidska zavarovanja.
Tudi višina letnega dodatka je vezana
na stanje na področju javnih financ. V letošnjem
letu bodo zagotovljena dodatna sredstva za
izplačilo letnega dodatka v višini 140 milijonov
evrov, kar je na ravni kot leta 2012 pred
uveljavitvijo tako imenovanega Zujfa. Letni
dodatek bodo ponovno prejeli vsi upokojenci, in
sicer v petih različnih višinah v odvisnosti od
višine pokojnine, ki jo prejmejo, pri čemer se
bodo višine letnega dodatka v primerjavi z letom
2018 v vseh razredih povišale za 27 evrov. Z
razdelitvijo na pet razredov se v večji meri
upošteva socialni položaj prejemnikov pokojnin,
pri čemer pa je razkorak med posameznimi
razredi manjši, kot bi bil, na primer če bi se letni
dodatek izplačal v skladu s sistemskim
zakonom, ki predvideva dve višini letnega
dodatka. Prav tako je pomembno, da nihče od

upokojencev pri prejemanju letnega dodatka v
letu 2019 ni v slabšem položaju glede na
preteklo leto, saj so novi razredi določeni na
način, da se le-ti prilagodijo predvideni uskladitvi
pokojnin, zaradi česar upokojenci zaradi
uskladitve pokojnin ne bodo padli v drugi, višji
razred. V letošnjem letu sta predvideni tudi dve
uskladitvi pokojnin, poleg redne sistemske za
2,7, ki je bila v mesecu februarju, je predvidena
tudi izredna uskladitev pokojnin, katere višina bo
odvisna od gospodarske rasti v letu 2018,
predvidoma 1,5. Hvala lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa ministrica, za odgovor.
Gospod poslanec, izvolite.
SONIBOJ
KNEŽAK
(PS
SD):
Hvala,
spoštovana ministrica.
Namen mojega vprašanja, ki sem vam
ga zastavil v prejšnjem mesecu, je bil ta, da se
javno tudi opredelite do zahtev Sindikata
upokojencev Slovenije. Tisto, kar me veseli, kar
ste tudi danes predstavili, je, da ta socialni
dialog poteka. Upam, da boste prišli tudi do
kakšnih konkretnih rešitev. Če se nas je pred
volitvami česa zavedalo vseh devet strank, ki
smo v tem parlamentu, sta bili to dve temi, o
katerih smo si bili vsi enotni, da morata biti
prioriteta te države. Prva zadeva je bila, da
moramo urediti razmere v zdravstvu, druga pa,
da moramo poskrbeti za upokojence. Tudi v
programskem delu koalicijske pogodbe smo kar
dosti natančno opredelili te ukrepe. In seveda,
tisto, na kar ste sami opozorili – jaz sam se
zavedam, da morajo biti zadaj finance. Kot prvi
ukrep, ki smo ga opredelili notri pod rubriko
Okrepitev finančne vzdržnosti pokojninskega
sistema, smo zapisali, da morajo pokojnine
zagotavljati dostojno življenje upokojencev in
upokojenk, država pa si mora prizadevati
zagotoviti sredstva za to raven odhodkov.
V tej smeri je šel tudi moj predlog
Ministrstvu za finance. Jaz upam, da se zaveda
tega, da poskušamo, kar se tiče javnega dolga,
upočasniti zadevo in da del teh sredstev, ki bi jih
namenili za zmanjšanje in odplačevanje tega
dolga – kjer smo, mimogrede, med najbolj
uspešnimi v državi – poskušamo nameniti za te
kategorije naših državljank in državljanov, ki so v
obdobju življenja, ko si v bistvu sami ne morejo
več pomagati, z nekim dodatnim delom izboljšati
svojega položaja. Situacija upokojencev je –
sami jo verjetno bolj poznate od mene, zavedam
se tudi, da imate težek resor – sam na trenutke
tudi opažam, precej težka.
Tisto, kar sem vas hotel še dodatno
vprašati v tem svojem javljanju, je:
Ali ste z ministrom za finance, ker
vedno so finance zadaj, opredelili tudi kakšen
terminski plan za vse tisto, kar ste mi zdajle
našteli?
Hvala.
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za dopolnitev.
Gospa ministrica, izvolite.

nekaterih predlogov je bilo soglasje socialnih
partnerjev že doseženo, pri nekaterih drugih so
mnenja zbližana ali pa soglasja glede
predlaganih ukrepov zaenkrat še ni bilo mogoče
doseči.
Predvidene spremembe zakonodaje
bodo na eni strani zasledovale predvsem
podaljševanje delovne aktivnosti, po drugi strani
pa stremele k zagotavljanju primernega dohodka
za varno starost ter posledično k izboljšanju
socialnega položaja vseh upravičencev iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri
tem naj dodam, da bo posebna pozornost
posvečena
zvišanju
socialne
varnosti
najranljivejših skupin v okviru pokojninskega
sistema. Tako se bodo povišale najnižje
starostne pokojnine, vdovske, družinske,
invalidske ter tudi nadomestila invalidskega
zavarovanja. Ob tem pa se mi zdi nujno
opozoriti, da je pri sprejemanju ukrepov na
področju
pokojninskega
in
invalidskega
zavarovanja poleg zagotavljanja ustrezne ravni
dohodka v starosti potrebno na drugi strani
upoštevati tudi zagotavljanje finančne vzdržnosti
pokojninskega sistema na dolgi rok. Predvidena
časovnica: spremembe bodo predvidoma
sprejete do konca letošnjega leta in v veljavo
stopile leta 2020. Hvala.

MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
dopolnilno vprašanje.
Ja, seveda, finančni učinki so
izračunani, in kot rečeno, trenutno potekajo
intenzivna pogajanja na Ekonomsko-socialnem
svetu v okviru pogajalske skupine. Ta petek, 12.
julija,
je
sklicana
izredna
seja
Ekonomsko-socialnega sveta, kjer bo podano
okvirno poročilo o napredku pogajanj. V tem
trenutku lahko povem, da je že doseženo
soglasje za nekatere točke, nekatere točke so
še odprte, v okviru teh bodo pogajanja še
potekala. V tej povezavi so finančni okviri
izračunani. Kar pa se tiče počasnejšega
zniževanja javnega dolga, to pa je seveda
področje Ministrstva za finance in to je odgovor,
ki ga bo moral podati minister za finance. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa ministrica.
Naslednje vprašanje vam je postavil
poslanec gospod Vojko Starović, vezano pa je
na spremembo ZPIZ-2.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želite dopolniti vprašanje? Izvolite.

MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
vprašanje.
Uvodoma bi želela opozoriti, da vsaka
sprememba
pokojninske
in
invalidske
zakonodaje zahteva čim večjo mero konsenza
vseh socialnih partnerjev, za dosego katerega
pa je seveda potreben določen čas. Oziroma na
kratko povedano, vsa zakonodaja, ki bo šla
naprej v parlamentarni postopek, mora biti
dosežena s soglasjem vseh socialnih partnerjev.
Na ministrstvu trenutno intenzivno potekajo
aktivnosti v zvezi s spremembami pokojninske in
invalidske zakonodaje. Ministrstvo je tako že v
mesecu marcu predstavilo izhodišča za pripravo
sprememb in dopolnitev pokojninske in
invalidske
zakonodaje.
Le-ta
so
bila
predstavljena koalicijskim poslancem, predlog
izhodišč pa je bil obravnavan tudi v okviru
Ekonomsko-socialnega sveta.
Navedena
izhodišča
še
niso
predstavljala konkretnih zakonodajnih rešitev,
temveč je šlo zgolj za nabor ukrepov, pri čemer
soglasje socialnih partnerjev glede konkretnih
rešitev še ni bilo doseženo. Prav iz tega razloga
je bilo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta za
namen obravnave predvidenih sprememb in
dopolnitev pokojninske zakonodaje ustanovljena
kot rečeno posebna pogajalska skupina, ki jo
sestavljajo Vlada ter vsi socialni partnerji.
Pogajanja glede možnosti uveljavitve rešitev
oziroma ukrepov, ki so bili predhodno zajeti v
izhodiščih
za
spremembo
pokojninske
zakonodaje, so trenutno torej še v teku. So pa
socialni partnerji že obravnavali vse predvidene
ključne
spremembe
zakonodaje.
Glede

VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Gospa
ministrica, hvala za odgovore.
Tu bi imel še vprašanje. Veseli me, da
je zdaj neka časovnica do konca leta in da ne bo
začela nova spremenjena zakonodaja veljati s
1. 1. 2020, čeprav smo govorili, da naj bi začela
s 1. 1. 2019 v nekem koalicijskem sporazumu.
Pri tem se mi zdi nekaj. Ko govorimo o
podaljševanju ostajanja starejših ljudi na trgu
dela, se mi zdi to, da penzije ljudi ostanejo in da
lahko še naprej delajo oziroma se ponovno
zaposlijo brez kazni, da izgubijo svojo pokojnino,
dejansko odlašanje, ker nam primanjkuje
delavcev. In po drugi strani – ker naj bi se vsako
delo izplačalo – računica v zvezi s tem ukrepom
pokaže popolnoma jasno, da tisti, ki dela in
prejema pokojnino, z delom plača toliko dajatev
in prispevkov, da je ta pokojnina pokrita. V vseh
plačnih razredih primerjalno. Zdi se mi, da je tu
neko odlašanje, ko nam na trgu dela primanjkuje
delavcev, zaposlenih, zelo škodljivo. Tako da bi
morali k temu takoj pristopiti.
Mislim, da bi morali na tem področju na
celotni zakonodaji v zvezi s pokojninam
dejansko pohiteti in ne odlašati in sklicevati, to
skupina mora delati. Pozdravljam socialni dialog,
ampak mora delati, mora narediti, nekaj dati od
sebe in da pridemo do teh sprememb, ki so
nujne, čim prej. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospa ministrica, izvolite.
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MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za
dopolnitev vprašanja.
Moram povedati, da ta skupina zelo
pridno dela. Pogajanja potekajo vsak teden
redno, zelo intenzivno in tudi ta institut, ki ste ga
izpostavili, tako imenovani dvojni status
upokojencev, je predmet pogajanj. Na
ministrstvu smo pripravili izhodišča, seznanjeni
ste z njimi. Je pa res, da socialni dialog zahteva
svoj čas. Na področju pokojninske zakonodaje
moramo stremeti k soglasju vseh socialnih
partnerjev. K temu se bom seveda zavzemala.
Težko je trenutno napovedati, kakšne bodo
končne odločitve. To je seveda odvisno od
poteka samega socialnega dialoga. Kot rečeno,
prve informacije bodo pa že ta petek, 12. julija,
na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta, kjer
bomo dali prvo poročilo o napredku pogajanj.
Hvala lepa.

neuravnotežena delitev dela v zasebni sferi
ključni razlogi za plačno vrzel med spoloma, je
ukrepanje usmerjeno predvsem v odpravo
horizontalne
in
vertikalne
segregacije,
ozaveščanje o neenakosti med ženskami in
moškimi, o spolnih stereotipih ter obstoju plačne
vrzeli in v spodbujanje bolj uravnotežene
porazdelitve skrbstvenih opravil, zlasti skrbi za
otroka, med staršema. Za zmanjševanje plačne
vrzeli med spoloma bi bilo treba sprejeti še
dodatne ukrepe, predvsem v smeri povečanja
preglednosti oziroma transparentnosti plač. Po
zgledu nekaterih drugih držav bo potrebno
podjetja oziroma organizacije spodbuditi, da
preverjajo, ali prihaja do razlik v plačilu med
spoloma, da ugotovijo vzroke za te razlike v
podjetju in da zoper njih tudi ukrepajo. Hvala
lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želite dopolniti vprašanje?
Izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Ministrica bo odgovorila še na
vprašanje Primoža Siterja v zvezi z naraščajočo
plačno vrzeljo med spoloma v Sloveniji.
Ministrica, izvolite.

PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa.
Hvala za odgovor, v glavnem na
vprašanje ne zakaj imamo v Sloveniji eno nižjih
plačnih vrzeli – to je dobra novica – ampak zakaj
je v zadnjih sedmih letih ta z 0,9 zrasla na
8-odstotno vrzel. Ta problem se pojavlja
vsepovsod po Evropi. Vrzel se zapira zelo
počasi. Po izračunu te hitrosti Mednarodna
organizacija dela pravi, da se bo dejansko
zaprla šele čez 70 let, kar je slaba novica. Glede
na to, da smo nad povprečjem in očitno delamo
nekaj dobro, bi bilo moje dodatno vprašanje, kaj
bi bilo potrebno, da se to pospeši, da se ta stvar
naslovi, kot je treba, na terenu. Ne načeloma ali
pa skozi neke ozaveščevalne programe, ampak
tako, kot bi rekli na oni strani luže, hands-on. Kaj
so tisti praktični operativni ukrepi? Ker sicer,
vizionarsko gledano, je en problem, s katerim se
bomo soočali oziroma se soočamo že zdaj,
feminizacija revščine. Že zdaj so najbolj socialno
prikrajšane starejše ženske, stare 65 let in več.
Če vzamemo v zakup to plus demografsko
dejstvo staranja prebivalstva, bomo prišli v en
bistveno bolj katastrofalen položaj, ko bo najina
generacija, torej delovno aktivnih zdaj, prišla do
te starosti ali več. Hvala lepa.

MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa tudi za
to vprašanje.
Kot ste navedli, ima Slovenija eno
najmanjših plačnih vrzeli med spoloma v Evropi,
in sicer 8 %, kar je enkrat manj, kot je povprečje
Evropske unije, ki zanaša 16 %. Ta relativno
nizka plačna vrzel med spoloma je predvsem
posledica visoke stopnje delovne aktivnosti
žensk v Sloveniji, njihove pretežne zaposlitve za
polni delovni čas, visoke zaposlenosti v javnem
sektorju, kjer je enotni plačni sistem, plače pa so
v povprečju višje kot v zasebnem sektorju, ter
dobre
družinske
politike,
ki
omogoča
usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti
oziroma skrbi za otroka ter dostopno in
kvalitetno otroško varstvo in zagotavlja varstvo
otrok pred poukom in po njem ter prehrano v
šoli. Kljub tej relativno nizki plačni vrzeli med
spoloma je v zadnjih letih zaslediti trend
povečanja. Vendar če primerjamo podatke o
plačni vrzeli med spoloma v daljšem časovnem
obdobju, vidimo, da se je plačna vrzel med
spoloma v času ekonomsko-finančne krize
zmanjšala, zadnja leta pa se zopet povišuje in je
podobna tisti izpred krize. Na primer leta 2006 je
znašala 8 %. Razlogi za zmanjšanje plačne
vrzeli med spoloma v času krize naj bi bili
predvsem posledica krize in strukturnih
sprememb zaposlenih, saj so s trga dela najprej
izginila predvsem slabo plačana delovna mesta
tako žensk kot moških, te izgube pa so
pomembno vplivale na raven povprečne plače
obeh skupin – tako žensk kot moških.
V zadnjih letih po izhodu iz krize gre
iskati razloge za povečanje plačne vrzeli med
spoloma predvsem v različni zastopanosti
spolov po dejavnostih in opravljanju različnih
poklicev. Ker so horizontalna in vertikalna
segregacija med spoloma na trgu dela in

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospa ministrica, izvolite.
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
dopolnitev vprašanja.
Naj mogoče omenim, da je eden izmed
ukrepov, ki jih trenutno izvajamo na ministrstvu,
projekt Moje delo, moja pokojnina, ki se je začel
izvajati letos in se zaključi konec naslednjega
leta. Njegov namen je opozoriti na plačno in
pokojninsko vrzel med ženskami in moškimi,
izboljšati znanje, informiranje o temeljnih
dejavnikih oziroma vzrokih zanjo, razviti orodja
za ozaveščanje o razlikah med spoloma,
vedenjskih vzorcih skozi celotno življenjsko
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MARKO BANDELLI (PS SAB): Podpredsednik,
jaz mislim, da Slovenija hoče vedeti glede tistih
132 tisoč evrov odpravnine od gospe Lidie
Glavina in želim ustni odgovor za debato. Hvala.

obdobje, ki vplivajo na pokojnine žensk in pri
tem na plače žensk, in povečati ozaveščenost o
pomenu integracije načela enakosti spolov,
pokojninsko politiko in pokojninsko reformo. Prav
tako trenutno preučujemo standard, ki ga je
uvedla Islandija, tako imenovani standard
IST 85, ki omogoča nadzor nad tem, ali so ljudje
enako plačani za enako delo oziroma enake
vrednosti. Takoj ko bodo te ugotovitve znane,
bomo poskušali, ali je možno pri nas tudi razviti
enega izmed takšnih standardov. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala.
Jani Prednik?
JANI PREDNIK (PS SD): Ker se mudi z
zapiranjem te finančne konstrukcije, bi tudi jaz
prosil, da minister oziroma ministrstvo pisno
odgovori.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želite postaviti postopkovni predlog?
Izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala.
Soniboj Knežak, izvoli.

PRIMOŽ SITER (PS Levica): Prosim lepo.
Hvala lepa.
Hvala
za
odgovor,
spoštovana
ministrica. Pri tem vprašanju ključni izziv v
Sloveniji, ne samo v Sloveniji, ampak širom
Evrope ni recimo nespoštovanje deklaracije
Združenih narodov o enakem plačilu ali pa
drugih nacionalnih ukrepov v tej smeri. Gre za
enostavno dejstvo, ne da so ženske slabše
plačane za isto opravljeno delo, problem je v
tem, da ne pridete do dobro plačanih mest. To je
problem, ki ga je treba nujno nasloviti, o čemer
priča že samo dejstvo, kot ste rekli v uvodu, da
poročate, da je dobra praksa pri nas zato, ker
imamo v javnem sektorju recimo dobro
vzpostavljen enoten plačni sistem, pa vseeno so
neke razlike. To je en problem, drugi problem je,
da ta plačna vrzel raste, da je ne glede na to, da
je dobra, z 0,9 %, poudarjam še enkrat, zrasla
na 8 %.
Zato kličem k širši razpravi. Pozivam
Državni zbor, da jo na naslednji seji opravi.
Hvala lepa.

SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Tudi jaz se bom
zadovoljil s pisnim odgovorom.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Vprašanje
Marka
Bandellija
bo
uvrščeno na naslednjo sejo, na ostala boste pa
dobili pisne odgovore.
Prehajamo na vprašanja poslank in
poslancev v prvem krogu. Najprej bo postavil
poslansko vprašanje dr. Anže Logar, in sicer
ministru za finance dr. Andreju Bertonclju, ki je
odsoten. Poslanca Logarja ni. Nadaljujemo.
Poslanec Jožef Horvat bo postavil ustno
poslansko vprašanje ministru za javno upravo
Rudiju Medvedu. Poslanca Horvata tudi ni.
Gremo naprej.
Dr. Franc Trček bo postavil ustno
poslansko vprašanje ministru za javno upravo
Rudiju Medvedu.
Izvolite.
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za
besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem
skupaj!
Skozi zgodovino se v neki mreži
sistemov naselij, v Sloveniji jih imamo nekaj čez
6 tisoč, nekaj manj kot 6 tisoč je naseljenih,
vzpostavi nekaj, kar v geografiji imenujemo
hierarhija krajev, ali če hočete centralnost krajev.
Praviloma gre za neke regionalne centre, mi jih v
naši zakonodaji prepoznamo kot mestne občine,
ki opravljajo celo vrsto nalog, ki presegajo zgolj
naloge, dajmo reči, neke občine do njenih
občank in občanov. Za opravljanje teh nalog
potrebujete neko urejeno financiranje, kar je
težava, na katero sem opozarjal že v
predhodnem mandatu, ampak žal moram reči,
da se je tedanji resorni minister rajši ukvarjal s
tem, kako bo on in SMC sedel nad deljenjem
penezov za informatiko državne in javne uprave
in smo nekako izgubili en mandat. Dejstvo je, da
neke družbe in države, ki resno mislijo same
sebe, vzpostavijo teritorialno členitev, ki drži
daljši čas. Recimo pred kratkim smo bili na
bilateralnem obisku v Franciji, njihovi tako
imenovani zgodovinski departmaji vlečejo
korenine iz časov francoske revolucije in so
takšni, kot so, že več kot 200 let.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v
okviru glasovanj.
Minister za finance dr. Andrej
Bertoncelj bi moral odgovoriti na vprašanja
naslednjih poslancev in poslanke: Jerneja
Vrtovca, Mojce Žnidarič, Marka Bandellija, Janija
Prednika in Soniboja Knežaka, vendar je
minister danes odsoten. Poslanko in poslance
sprašujem, ali vztrajajo pri ustnem odgovoru ali
želijo morda pisni odgovor ministra. Jernej
Vrtovec, želite ustni odgovor na naslednji seji?
Ni več obrazložitve, samo izjasnitev, ali želite.
Pisni. Dobro.
Mojca Žnidarič?
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Glede na to, da
sem vprašanje postavila že prejšnji mesec, in
glede na to, da je naslednja seja šele konec
septembra, prosim za čimprejšnji pisni odgovor.
Hvala.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Marka Bandellija sprašujem. Ustno,
pisno?
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Desetletje nazaj, dobro desetletje
oziroma 11 let nazaj smo imeli neko zadnjo
resno razpravo o regijah oziroma pokrajinah,
zdaj imamo ponovno odpiranje te razprave in
recimo določena napenjanja med sedanjimi
mestnimi občinami. Osebno profesionalno
menim, da bi nujno potrebovali zakon o mestnih
občinah, ki bi zelo jasno opredelil, kaj so njihove
dodatne regionalne obvezne naloge, in tudi
opredelil način financiranja. Ker če se to ne bo
zgodilo, se bojim, da bomo v nekih prerivanjih ali
ostali brez pokrajin ali pa za nek resni
infrastrukturni razvoj dobili preveliko število
pokrajin.
Zato vas, gospod minister, ki ste
zadolženi tudi za lokalno samoupravo,
sprašujem:
Kako je z zadevo, ki naj bi slišala na
ime zakon o mestnih občinah, ki naj bi to urejal?
Zahvaljujem se vam za odgovor.

soustanoviteljstvo gimnazije ali pa nekatere
neobvezne gospodarske javne službe, mestni
promet, daljinsko ogrevanje in podobno. Torej,
te uzakonjene naloge zaenkrat niso nič kaj zelo
drugačne. Tudi financiranje občin je na splošno
urejeno z Zakonom o financiranju občin in se
mestne občine financirajo na enak način kot
ostale občine. Seveda, dvojni način financiranja
bi najbrž tudi zelo težko uzakonjali za mestne
občine posebej in ostale občine posebej.
Če dovolite, jaz se sicer strinjam s to
vašo pobudo, da je razpravo o tem vendarle
treba začeti oziroma jo sprožiti. Zakaj? Ker bo
morda ta razprava spodbudila večjo aktivnost na
področju ustanavljanja pokrajin. Ker ko govorimo
o pristojnostih, se pravi prenašanju pristojnosti z
države na mestne občine, trčimo praktično v
istem hipu na prenašanje pristojnosti z države
na pokrajine. Tu je nekakšen dvotirni sistem.
Oboje najbrž ne bi šlo, uzakonjene mestne
občine pa še uzakonjene pokrajine, ker bi
zanesljivo prišlo do kolizije prenesenih nalog.
Zato je vsekakor pobuda zelo legitimna,
dobrodošla, in jaz tudi sam mislim, da bi že zdaj,
v tem hipu bilo pametno z mestnimi občinami
spregovoriti o tem. Ker običajno govorimo samo
o golem financiranju, venomer, ko se srečamo z
župani, pa ne glede na to, ali so navadne ali
mestne občine, o teh pristojnostih, o prenašanju
pristojnosti pa zelo malo.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
RUDI MEDVED: Spoštovani podpredsednik,
spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani
gospod poslanec, ki zastavljate to vprašanje!
Ministrstvo za javno upravo, vsaj v tem
mandatu, ima izrazito afiniteto do vprašanj na
področju lokalne samouprave, kar jaz upam, da
smo doslej v praksi tudi že nekako dokazali.
Seznanjen sem tudi z zgodovino teh prizadevanj
ozirom bolj lahko rečem pobud za oblikovanje in
sprejemanje zakona o mestnih občinah. Vsaj
dve pobudi v preteklosti sta bili nekako že toliko
resni, da bi se dalo v zvezi z njima govoriti tudi o
zakonskih osnutkih besedil, vendar je pa res, da
obe nista niti približno govorili o tem, o čemer po
vsebinski plati govorite vi v svojem vprašanju.
Bolj je šlo za neke tehnično organizacijske
zadeve, kako naj mestna občina funkcionira,
poleg občinskega sveta in župana še nekateri
drugi organi. Nikoli pa ni bilo resne razprave o
tem, če bi sprejemali in uzakonjali posebej
mestne občine, kakšne pristojnosti naj te mestne
občine imajo. Mestne občine so bile v preteklosti
udeležene v tem dialogu pri poskusih, in tudi
pozvane, seveda. Jaz mislim, da je to tudi
najbolj pravilna pot. Da se zakoni pišejo na ta
način, da sodelujejo tisti, ki jih zakoni zanimajo
pri snovanju tega.
Vendar tudi same mestne občine nikoli
niso prišle do nekih artikuliranih predlogov,
katere so pa zdaj tiste pristojnosti, ki naj bi se
prenesle z države na mestne občine. Sami
pravite, da mestne občine že zdaj opravljajo
precejšnje število najrazličnejših nalog, ki so
drugačne od nalog ostalih občin. Veste, teh
nalog je pravzaprav izredno malo. V večini
primerov so mestne občine, kar zadeva
opravljanje nalog, zelo izenačene z ostalimi
občinami. Pretežno se te naloge nanašajo na
izbirne gospodarske javne službe, pa nekaj
področnih
zakonov
ureja
tudi
posebej
pristojnosti mestnih občin, predvsem kar zadeva

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa,
minister.
Gospod poslanec, želite dopolniti
vprašanje? Izvolite.
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala še
enkrat.
Me veseli, da se z ministrom glede kar
nekaj zadev strinjava. Verjetno nam je ne glede
na politično prečenje jasno, da po 25 letih
potrebujemo neko reformo lokalne samouprave.
Verjetno, če resno mislimo, si želimo takšno
reformo, da bo dlje časa časovno pila vodo. Že
večkrat sem v predhodnem mandatu in v tem
mandatu rekel – navsezadnje je to neko moje
profesionalno
ozadje
kot
prostorskega
sociologa, ki se ukvarjam z lokalno samoupravo
– da neke resne družbe in države po navadi
delajo to dva mandata. Seveda izhajajoč iz tega,
ker so dosegle neko stopnjo razvoja in
potrebujejo večjo agregacijo v prostoru, če se
malo profesorsko izrazim, da gredo na neko
višjo stopnjo razvoja. Veste, to je logika
razmisleka, če hočete, od danske reforme
lokalne samouprave, preko reforme, ki jo
izvajajo moji sosedi na avstrijski strani Štajerske,
pa tudi vse do reforme lokalne samouprave, ki jo
izvajajo trenutno v Albaniji. Nekako bomo
mogoče izvedeli, da je bilo to sinhronizirano med
mano pa časopisom Večer. Današnja naslovna
tema je predlog enajstih pokrajin, kar osebno
mislim, da je preveč. Pa imam zelo rad in
Koroško in Veleje in Celje, ampak imeti tri
pokrajine na nekaj desetih kilometrih, če resno
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razmišljamo razvoj … Potem smo sočasno imeli
nek manjši upor Ptuja, ker je v nekem
strateškem dokumentu, ki je padel ven, rang
nižje ponderiran. Izhajajoč iz tega, se mi v luči
oblikovanja pokrajin zdi nujno, tu se verjetno
strinjava, da bi potrebovali razpravo o vsebinah
in o načinu financiranja. Ker nobena družba, ki
resno misli sama sebe, pa sem iz Levice, nima
takega egalitarizma občin. Ker je v osnovi
nelogično, saj ne opravljajo vse istega nabora
nalog.

mestnih občin, kaj naj bi bile vsebine pokrajin, in
potem peljati razpravo. Ker po skoraj petih letih v
politiki pa tudi z vašimi izkušnjami v novinarstvu,
na lokalni samoupravi oba veva, da bo drugače
to potem »kdo si bo koliko pajsnil«, v ljudskem
jeziku povedano, pa katera politika bo kje
prevladala. To je navsezadnje, upam si celo
trditi, zapravljanje časa in denarja. Da ne bom
zlorabil postopkovnega, jaz sem dostikrat v šali s
kar nekaj zrna resnica rekel ne Maribor ne Ptuj,
Pragersko. Upam, da me razumete. Gospa
ministrica me postrani gleda.
Izkoriščam postopkovno možnost, da
se na septembrski seji o tem opravi resna
splošna razprava tudi v Državnem zboru. Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
RUDI MEDVED: Spoštovani gospod poslanec!
V teh pogledih se pa res v marsičem
strinjava. Tudi razprava o pokrajinah, ki se zdaj
nekako že pojavlja v nekih zametkih, izhaja iz
istih izhodišč kot doslej in nikoli nismo bili
uspešni. Najprej se začne pogovarjati o številu
pokrajin in kje bodo sedeži, ne pa o pristojnostih
in pa financiranju. Kar je seveda ključno za to,
da bi pravzaprav prišli do rezultata. Vse
dosedanje razprave so bile približno v tem slogu
in vselej se je potem zataknilo pri številu, še bolj
pa pri sedežih. Tu se seveda strinjava, tudi če
pride do resnejše razprave o zakonu o mestnih
občinah, je treba najprej – tu pa nimamo težav s
tem, kje so mestne občine, mestne občine so
ustavna kategorija, pravzaprav – opraviti trezno
razpravo o tem prenosu pristojnosti. Morda
lahko prav iz te razprave potem pride do
pametnejših in boljših predlogov, da pridemo
tudi do pokrajin. Izhodišče vendarle mora biti, da
pridemo do regionalizacije v obliki pokrajin, ker
so pokrajine ustavna kategorija in mi smo,
mislim, da od leta 2011 ali tam nekje, 10 let
praktično smo tukaj v neustavnem stanju. Jaz
sem večkrat, ko smo to razpravo že zdaj, v času
tega mandata načenjali, rekel, dobro, saj če ne
pridemo do rešitve, kar zadeva pokrajine, potem
je najbolje, da jih vržemo iz ustave ven, ker nas
je celo Svet Evrope pravzaprav nehal opozarjati
na to, da imamo protiustavno stanje, ker se je
preprosto naveličal opozarjati kar naprej.
Razprava, ki mislim, da je tokrat
pravilno zastavljena, razprava o prenosu
pristojnosti z države na pokrajine, vrvi po
Sloveniji. Ta razprava zdaj teče in mislim, da
bomo na ta način, da bo prišla ta pobuda od
spodaj navzgor z nekimi predlogi rešitev, morda
pa tokrat pri regionalizaciji uspešnejši.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
O vašem predlogu bo Državni zbor
odločal jutri v okviru glasovanj.
Poslanec Nik Prebil bo postavil ustno
poslansko vprašanje ministrici za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri Pivec ter
ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu.
Izvoli.
NIK PREBIL (PS LMŠ): Predsedujoči, hvala
lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi!
Tema, ki jo danes izpostavljam, se mi
zdi izrednega pomena. Vseeno mislim, da lahko
rečemo, da je Slovenija zelena dežela z
neokrnjeno naravo, okolje je čisto, naše naravne
znamenitosti vsekakor navdušujejo vsakogar, ki
pride k nam. Ob tem pa se moramo zavedati, da
je to, kar imamo, privilegij, in da ga mnoge
države nimajo. Zato je naša ne samo naloga,
ampak tudi velika odgovornost, da poskrbimo za
ohranitev zdravega, čistega naravnega okolja ter
da s trajnostnim razvojem omogočimo svojim
otrokom, vsem prihodnjim generacijam zdravo
bivanje in užitek v tej neprecenljivi dobrini. A
kljub vsemu se včasih v naši državi zdi, da za
okolje in svoje lastno zdravje storimo premalo.
Ena takšnih zadev, ki ne zastruplja samo okolja,
ampak škoduje našemu zdravju nasploh, je
vsekakor uporaba glifosata in različnih
pripravkov, ki ta herbicid vsebujejo. Slovenija se
je sicer leta 2017 v okviru nacionalnega
akcijskega vprašanja zavzela za prepoved
uporabe glifosata, za katerega obstaja sum, da
je rakotvoren oziroma kancerogen, in se kot
herbicid uporablja za zatiranje plevela tako na
kmetijskih kot drugih površinah.
A večjo težavo najverjetneje predstavlja
uporaba tega herbicida v nekmetijski uporabi, za
vzdrževanje cest, železnic in drugih površin,
veliko ga uporabijo tudi občine po državi. Do leta
2021, ko Slovenija predseduje Svetu Evropske
unije, ko naj bi bila osrednja nit ravno zeleno,
trajnostno, zdravo, in tako dalje, si želim, da bi
uspeli ta herbicid v Sloveniji v celoti prepovedati.
Ker ima lahko trenutno cenejša alternativa na
dolgi rok bistveno dražje in težje posledice.
Zavedanje, da s tem ne zastrupljamo samo
lastne zemlje, ampak lastno zdravje, seveda ni
odveč.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Imate besedo za postopkovni predlog,
izvolite.
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Iz tega, kar
oba ubesedujeva, se tudi strinjava, verjetno, da
bi bilo nedopustno, da je Državni zbor nekako
izvzet iz te razprave, ker brbota. Ravno izhajajoč
iz teh predhodnih izkušenj, da se moramo
zavedati, da se dejansko moramo najprej
vprašati o vsebinah, kaj naj bi bile vsebine
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Spoštovana
gospa
ministrica
in
spoštovani gospod minister, na tej točki me
zanima:
Zakaj prepoved uporabe glifosata na
javnih površinah, ki bo začela veljati 1. oktobra
2019, kolikor mi je znano, ne bo veljala za ceste
in železnice?
Ministrica, zanima me še:
Kako je z uporabo glifosatov v
kmetijstvu?
Glede na to, da je približno teden dni
nazaj Avstrija kot prva država v Evropski uniji
popolnoma prepovedala uporabo glifosata, me
zanima:
Kdaj je predvidena dokončna prepoved
uporabe glifosata oziroma tega herbicida na
slovenskih tleh?
Kaj lahko storimo, da bi v Sloveniji ta
proces zmanjšanja oziroma končne prepovedi
pospešili še bolj, kot je predvideno?
Kje se omenjeni herbicid uporablja?
Koliko se ga v Sloveniji na letni ravni
porabi na javnih površinah in koliko v zasebne
namene?
Kakšne so alternative za zatiranje
plevela, če v celoti prepovemo uporabo tega
herbicida?
Hvala lepa.

Uporaba herbicidov na cestah in železnicah se
prepoveduje s 1. aprilom 2021, gre pa predvsem
za prehodno obdobje zaradi iskanja drugih,
alternativnih načinov zatiranja oziroma za čas, v
katerem je možno kupiti stroje, ki bi lahko
nekemično odstranjevali oziroma zatirali plevel.
V Sloveniji trenutno poteka tudi kar nekaj
raziskovalnih projektov, ki iščejo ustrezne
nadomestne rešitve, ki bi seveda potem
omogočile nadaljnje zmanjševanje in kot končni
cilj tudi dokončno prepoved.
Kar se tiče kmetijstva, se glifosat
uporablja predvsem v sadjarstvu, vinogradništvu
in pa na strniščih. Dejstvo je, da zaenkrat ne
obstajajo študije, ki bi dokazovale škodljivost
oziroma rakotvornost omenjenega herbicida.
Torej, te raziskave so bile v obsežnih študijah
izvajane tudi na nivoju Evropske unije in na
podlagi ocenjevanja razpoložljivih študij so
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA),
Evropska agencija za kemikalije in Evropska
komisija ugotovile, da glifosat nima nevarnih
lastnosti, zaradi katerih bi ga lahko popolnoma
prepovedali. Zato velja, da se trenutno
nahajamo v prehodnem obdobju, v katerem ga
seveda pa želimo dokončno prepovedati na
nivoju Evropske unije, in to poteče leta 2022.
Res je, da ga je Avstrija prepovedala, vendar je
vprašljiva pravna veljavnost prepovedi, za kar
trenutno tudi potekajo postopki na nivoju
Evropske komisije, in bomo videli, kakšen epilog
bo to dobilo.
Kot že rečeno, se seveda tudi mi
nagibamo k temu, da v kolikor najdemo primerne
alternativne rešitve, se po preteku petletnega
prehodnega obdobja leta 2022 potem lahko
glifosat prepove.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Najprej gospa ministrica.
Izvolite.
DR.
ALEKSANDRA
PIVEC:
Spoštovani
predsedujoči, spoštovani gospod poslanec!
Hvala za vprašanje.
Na vprašanje podajam svoj del
odgovora. Jaz se zelo strinjam s trditvijo, ki jo
navajate – da je Slovenija zelena, neokrnjena
dežela in da jo je kot takšno treba ohraniti.
Vendar pa je kljub temu dejstvu treba vedeti, da
v Sloveniji še vedno potrebujemo kmetijstvo in
da, če še nimamo dovolj primernih alternativnih
rešitev, seveda še potrebujemo tudi določeno
uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Čeprav je,
kot ste tudi sami navedli, Vlada Republike
Slovenije v okviru nacionalnega akcijskega
programa
izrazila
svoje
zavedanje
in
zavzemanje
za
zmanjšanje
uporabe
fitofarmacevtskih sredstev in omejitev uporabe
tistih, ki so dovoljena na javnih površinah, in tudi
za dolgoročno zmanjševanje obsega uporabe in
čim večje spodbujanje ekološke pridelave v
kmetijstvu. Zavedati se je pa potrebno, da hipna
prepoved ni mogoča, kajti za to je vendar
potrebno eno prehodno obdobje, v katerem je
treba iskati tudi druge možne alternativne vire za
zatiranje, herbicide oziroma druga sredstva za
zatiranje plevelov.
Res je tudi, da se na podlagi Zakona o
fitofarmacevtskih sredstvih in tistih podzakonskih
aktov, ki sledijo zakonu, omejuje prodaja in
uporaba vseh herbicidov, vključno z glifosatom,
za neprofesionalne uporabnike in za vse javne
površine, in to začne veljati s 1. oktobrom 2019.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo bo dobil še gospod minister.
Izvolite.
SIMON ZAJC: Hvala, gospod podpredsednik.
Spoštovani poslanec!
Za naše ministrstvo je zelo pomembno,
da imamo in da varujemo okolje čim bolj čisto.
Zato vsakič, ko govorimo ali o omejevanju ali o
prepovedi kakšnega FFS ali pa herbicida, to
spodbujamo, je za nas pomembno. Velikokrat se
nam zgodi, da ko analiziramo vode, ravno ta
sredstva pa nitrate in tako naprej, ki so
posledica kmetovanja, najdemo v teh vodah,
zato tudi zelo spodbujamo in podpiramo
ministrico pri tem, da se spodbuja ekološko
kmetijstvo.
Tam, kjer imamo vodni vir, imamo tudi
uredbe o varovanju vodnega vira oziroma
uredbe VVO. Te uredbe že danes prepovedujejo
vsa FFS, se pravi tudi glifosat, v gozdu in na
stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne
infrastrukture, v parkih, na otroških igriščih in
drugih javnih igriščih, na zelenicah, na športnih
igriščih, na objektih za šport, rekreacijo in prosti
čas ter na vodnih in neplodnih zemljiščih. Na
ostalih zemljiščih pa morajo uporabniki teh
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sredstev slediti načelom dobre kmetijske prakse.
Na podlagi … Bom počakal.

državah Amerike. Jaz jih vendar moram
komentirati, ker jih precej dobro poznam tudi s
kemijskega stališča. Gre za eno dejstvo, ki se ga
pri teh študijah oziroma interpretaciji rezultatov
pozablja navajati. V Evropi gre za študije, ki
obravnavajo glifosat kot kemijsko sestavino
oziroma kemijsko komponento. Vse študije, ki so
dokazale škodljivost v okviru raziskav, izvedenih
v ZDA, pa govorijo o glifosatu skupaj s
kemijskimi nosilci. In to je ključna razlika. V tej
kombinaciji je škodljivost v resnici bila dokazana.
V Sloveniji se te kombinacije ne uporablja
oziroma po mojem vedenju tudi v Evropski uniji
ne, zato tukaj te študije ni možno primerjati s
študijami, izvedenimi v okviru Evropske unije.
Prej nisem utegnila odgovoriti še na
vaše zadnje vprašanje, zato dopolnjujem. V
Sloveniji se na letnem nivoju porabi približno 90
ton glifosata. Gre za pretežno, skoraj
80-odstotno rabo glifosata na nekmetijskih
površinah. Torej za površine, kot so ceste,
železnice in okolica le-teh. Gre tudi za to, da v
tem trenutku vsi alternativni herbicidi, ki bi jih
eventualno lahko uporabili, izkazujejo precej
podobno predvidevanje škodljivosti kot pri
glifosatu. S tem da je ena pomembna razlika –
da se glifosat lahko veže na material, uporabljen
pri izgradnji cest, pri vseh drugih, ki so bili do
sedaj preizkušeni, pa ostaja večja relativna
nevarnost, da pronicajo mimo teh materialov v
podzemne vode. Kot že rečeno, mi smo
naklonjeni postopnemu zmanjševanju uporabe
in tudi dokončni prepovedi leta 2022, ampak
dejstvo je, da vmes moramo dobiti alternativne
rešitve, da bi lahko tudi pridelava v kmetijstvu
nemoteno tekla.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Kasneje
lahko, seveda. Hvala.
Gospod poslanec, izvolite, boste
dopolnili vprašanje.
NIK PREBIL (PS LMŠ): Hvala lepa.
Nekaj odgovorov sem dobil, najprej
mogoče še nekaj za vpogled. Jaz sem kar nekaj
časa posvetil temu poslanskemu vprašanju,
pogledal sem marsikatero raziskavo. Res je, da
Evropska komisija in Evropska unija vztrajata,
da nimamo dovolj dokazov, da bi glifosat kot tak
vplival na zdravje ljudi, se pa raziskave bistveno
razlikujejo v Združenih državah Amerike. Tam
pa so dokazali, da te stvari močno vplivajo na
zdravje in tudi bistveno bistveno velike
odškodnine ljudje dobivajo.
Zato me zanima:
Ali slučajno take raziskave obstajajo v
Sloveniji, ali smo z njimi seznanjeni?
Res pa je, ja, da sta se Evropska unija
in Evropska komisija zavzeli, da se do leta 2022,
kot je v tem prehodnem obdobju, prepove
glifosat. Jaz sem si želel, da bi v Sloveniji morda
to še pospešili.
Minister, rekli ste, da se ostanki
fitofarmacevtskih sredstev znajdejo tudi v vodah.
Jaz sicer verjamem, da je to res v majhnih
količinah in da je tega malo, ampak vseeno
mene te stvari skrbijo. Kot sem že opozarjal na
enem od Odborov za zadeve Evropske unije,
tako kot si želim, da ne bi bilo ostankov zdravil in
ostalih kemikalij v naših vodah, si želim tudi, da
bi bilo fitofarmacevtskih sredstev čim manj v
naših vodah. Tako da bi tukaj prosil obe pristojni
ministrstvi, če lahko dasta še malo pojasnil.
Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
O tem ne želite s postopkovnim
predlogom. Nadaljujemo. Besedo ima poslanka
Lidija Ivanuša, ki bo postavila vprašanje ministru
za okolje in prostor Simonu Zajcu.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Kdo bi prvi? Gospod minister, izvolite.
SIMON ZAJC: Hvala.
Bom
na
kratko.
Na
podlagi
razpoložljivih podatkov, ki jih imamo na našem
ministrstvu, ugotavljamo, da se glifosat in
njegovi razgradni produkti občasno res
pojavljajo v površinskih in podzemnih vodah.
Vendar slabo stanje površinskih in podzemnih
voda ni bilo ugotovljeno, z izjemo enega
vodnega telesa površinskih voda, in sicer
Zgornja Polskava, Tržec. Gre za to, da se
glifosat dokaj hitro razgradi in ima tudi to
lastnost, da se veže na trdne delce in se potem
ne spira tako pogosto v podzemne vode.

LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa. Lep
pozdrav vsem!
Gospod minister, v ustavi je zapisano,
da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so
vodni viri javno dobro v upravljanju države, da
vodni viri služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo
in v tem delu niso tržno blago, da država
zagotavlja oskrbo s pitno vodo preko občin
neposredno in neprofitno.
Zanima me:
Koliko vodnih virov ima Slovenija?
Ali obstaja seznam vseh vodnih virov?
Kateri so ključni vodni vidi za
Slovenijo?
Kako Slovenija ščiti svoje ključne vodne
vire?
Ali so vsi vodni viri v upravljanju države
in zakaj ne?
Države, bogate z naravnimi bogastvi,
svojo zemljo zaščitijo tako, da lahko tujec kupi
samo tisto, kar je na zemlji, tisto, kar je pod

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Ministrica, izvolite.
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Jaz bi vendarle
želela komentirati dejstvo, ki ga navajate, to je,
da ste pregledali vse obstoječe evropske študije
in pa študije, ki so bile izvedene v Združenih
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zemljo, pa ostane za vedno državno. V tem
smislu se lahko zgledujemo celo po afriških
državah. Ob sprejemanju resolucije o državni
varnosti je bilo veliko govora o tem, da je voda
naša ključna strateška prednost v primeru
kakršnihkoli nevarnosti. Mladina je pisala o tem,
da je Heineken v Ljubljani prevzel štiri vrtine na
področju Pivovarne Union, ki jih lahko izkorišča
do leta 2035 in iz njih načrpa kar 118 litrov vode
na sekundo. Poleg tega lahko do leta 2035
izkorišča še osem vrtin v Laškem. Vseh 12 vrtin
naj bi predstavljalo kar 60 % slovenske vode,
namenjene živilski industriji. Lastnik štirih vrtin v
Ljubljani naj bi bil tudi hrvaški Atlantic Grupa. Če
upoštevamo še prodajo Radenske, je danes od
skupaj 29 vrtin v Sloveniji, katerih voda se lahko
izkorišča za živilsko industrijo, že več kot
polovica, to je 17 največjih in najkakovostnejših,
v lasti tujih kooperacij.
Zanima me tudi:
Ali bo država te vrtine kdaj dobila
nazaj?
Ali jih lahko SDH kupi v okviru
upravljanja slovenskega premoženja?
Hvala.

podeljene vodne pravice. Primarno pa so ključni
vsi vodni viri, ki so namenjeni oskrbi prebivalstva
s pitno vodo. To ima že po prejšnji zakonodaji in
tudi zdaj, po spremembi ustave, prednostno
pravico. Ko smo ustavo spreminjali, smo samo
zakonske določbe povzdignili na raven ustave
ravno zaradi tega, da ne bi prišlo do kakšnih
problemov v primeru potrditve oziroma sprejetja,
podpisa kakšnega trgovinskega sporazuma.
Mislim, da sem odgovoril.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želite dopolniti vprašanje? Izvolite.
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa.
V primerjavi z drugimi državami naj bi
bila cena vode v Sloveniji izjemno ugodna. Cena
vode skupaj z odvajanjem in čiščenjem naj bi
bila v Sloveniji kar za 230 % nižja kot na
Nizozemskem, kjer ima Heineken svoj sedež.
Glede na to, koliko višji je BDP na Nizozemskem
kot v Sloveniji, ne vem, zakaj se jim tako
prilagajamo. Isto velja za koncesije oziroma
vodna nadomestila, ki jih v Sloveniji država še
do nedavnega pobirala ni, da ne bi
obremenjevala domačih podjetij. Pred leti je
Računsko sodišče pri reviziji izvajanja Zakona o
vodah ugotovilo, da država z vodnimi viri ne
ravna smotrno zgolj zaradi nezaračunavanja
plačil za rabo vode. V šestletnem obdobju naj bi
država izgubila 25 milijonov evrov.
Zanima me:
Ali ima ministrstvo primerjavo med
državami glede cene vode?
Koliko vodnega nadomestila pobere
Slovenija na letni ravni?
Kdaj in za koliko bo Vlada povišala
vodno nadomestilo?
Za konec bi samo še to povedala.
Spoštovani minister, jaz si želim samo to, da bi
znala Slovenija zaščititi in ceniti ter omejiti
dostop do vode. Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
SIMON ZAJC: Hvala.
Mogoče bi začel od zadaj. Nihče ne
more kupiti vodnega vira v Sloveniji, ker so vodni
viri v Sloveniji javno dobro in tudi država ni
lastnica, kar pomeni, da jih tudi ne more prodati.
Jih upravlja, seveda lahko podeli koncesijo,
lahko podeli vodno dovoljenje, ampak nihče v
Sloveniji ne more kupiti vodnega vira. To je bil
tudi eden od namenov spremembe ustave
oziroma vpisa pravice do pitne vode v ustavo.
Ravno to. Da zaradi raznoraznih trgovinskih in
drugačnih sporazumov ne bi prišlo do tega, da bi
bili kdaj prisiljeni kot država prodajati vodne vire.
Zato smo tudi v ustavo napisali, da se trajnostno
in prednostno uporabljajo za oskrbo prebivalstva
s pitno vodo. To pomeni v praksi, da v primeru,
ko pridemo do potencialnega pomanjšanja
vodnih virov oziroma da se nam zgodi to, da je
oskrba prebivalstva motena zaradi gospodarskih
dejavnosti, morajo te, ki uporabljajo vodne vire
za gospodarsko dejavnost, svojo porabo
zmanjšati. Zato ker se prednostno uporablja za
oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Torej, nihče ni
lastnik, niti država. Zaradi tega tudi država tega
ne more prodajati. Ko se koncesije iztečejo,
seveda lahko ponovno podeli vodno pravico in
tako naprej. Pitna voda je zavarovana na
državnem in občinskem nivoju. Na državnem
nivoju imamo uredbe o vodovarstvenih
območjih, takih je 244 zajetij, na občinskem
nivoju je zavarovanih tisoč 154 zajetij.
Predlaganih zajetij za zavarovanje je še 484,
podeljenih vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s
pitno vodo pa je 20 tisoč 829.
Ključni vodni viri za Slovenijo so vsi
tisti, kjer se izkazujejo potrebe po vodi in kjer so

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
SIMON ZAJC: Različne države zelo različno
zaračunavajo vodo za gospodarstvo, nekatere
sploh ne. Veliko gospodarskih družb nam ravno
to očita, zakaj mi zahtevamo plačilo za koncesije
in za vodna dovoljenja. Naš namen je, da v
prihodnjem letu poenotimo sistem plačevanja
tako za koncesije kot za tiste, ki imajo vodna
dovoljenja zaradi tega, da te razlike, ki so zdaj
med tistimi, ki imajo koncesijo ali pa vodno
dovoljenje, da jih zmanjšamo oziroma da jih
izničimo, da so vsi enakovredno obravnavani in
da ta cel sitem poenostavimo in da res vsi tistih,
ki vodo uporabljajo, za to tudi plačajo. Potem pa
se bo ta cena določala tekom priprave te
zakonodaje.
Primerjavo vam bom moral pa poslati
pisno, ker je nimam tukaj, ker nisem pričakoval
tega vprašanja.
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Lahko nadaljujemo? Lahko.
Mag. Meira Hot bo postavila ustno
poslansko vprašanje ministrici za delo družino
socialne zadeve in enake možnosti mag. Kseniji
Klampfer.
Izvolite.

Ali menite, da bo s to ukinitvijo še
vedno dovolj osebnih asistentov, glede na to, da
jih je v bistvu že sedaj premalo?
Gre pa za zelo zahtevno delo, opravljati
ga je treba vse dni v letu, ponoči in ob vseh
praznikih. Hvala.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospa ministrica, imate besedo za
odgovor.
Izvolite.

MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo,
spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana
gospa ministrica!
Na Ministrstvu za delo družino socialne
zadeve in enake možnosti je v pripravi novela
Zakona o osebni asistenci. V predlogu novele
Zakona o osebni asistenci se ukinja možnost, da
so družinski člani lahko osebni asistenti
posamezniku, ki zaradi invalidnosti potrebuje
pomoč pri vseh tistih vsakdanjih opravilih in
dejavnostih, ki jih sam ne zmore opravljati in jih
potrebuje tako doma kakor izven doma, in sicer
z utemeljitvijo, da naj bi osebna asistenca
uporabnikom zagotavljala neodvisno življenje. S
tem ko bi bili osebni asistenti tretje osebe in ne
družinski člani uporabnika, bi se naj za
uporabnika izboljšala možnost socializacije in
vključevanja v družbo. Temu žal ne morem v
celoti pritrditi.
Pred kratkim se je name obrnila mama,
ki je svojemu sinu, ki ne more skrbeti zase,
osebna asistentka. Opozarja, da bo predlagana
ureditev prinesla veliko negativnih posledic
predvsem za tisto manjšo skupino uporabnikov,
ki so že zdaj na robu družbe. Namreč, pri tistih
uporabnikih, pri katerih gre za osebe s težko
motnjo v duševnem razvoju, je treba upoštevati,
da jim starši in ostali družinski člani prinašajo
občutek varnosti, saj imajo ob sebi nekoga, ki ga
dobro poznajo, velikokrat pa prav oni najbolje
poskrbijo za uporabnika, saj poznajo njegove
potrebe in želje. Kot alternativo tej ukinitvi je v
predlogu novele zakona ponovno omogočena
uveljavitev pravice do družinskega pomočnika,
do katere so upravičene osebe s težko motnjo v
duševnem razvoju oziroma težko gibalno
ovirane osebe. A glede na to, da družinski
pomočniki niso upravičeni do nadomestila za
čas bolniške odsotnosti, niso upravičeni do
letnega dopusta, do regresa, ostanejo pa tudi
brez dodatka za pomoč in postrežbo, ki jo
prejme invalidna oseba, se upravičeno
sprašujem, ali ne bomo s takimi ukrepi že tako
ranljive skupine ljudi, ki so že sedaj na robu
družbe, še bolj potisnili na rob. Gre za osebe, ki
potrebujejo 24-urno oskrbo vse dni v letu in
največkrat za njih skrbijo njihovi starši, ki ne
zmorejo plačevati nekomu drugemu, da bi skrbel
za njihove otroke, zato za njih poskrbijo sami.
Želijo biti s svojimi otroki, zato se odrečejo
institucionalnemu varstvu.
Zato vas, spoštovana ministrica,
sprašujem:
Kakšni so razlogi in nameni tega
predloga v noveli Zakona o osebni asistenci, ki
ukinja možnost, da so družinski člani lahko
osebni asistenti?

MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
besedo in hvala za vprašanje.
Zakon o osebni asistenci je začel veljati
s 1 januarjem 2019. Zakon opredeljuje osebno
asistenco kot pravico invalidov, ki izpolnjujejo z
zakonom določene pogoje, in sicer ne glede na
njihove dohodke ali premoženje. Pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati upravičenci, so, da zaradi
invalidnosti potrebujejo več pomoči pri
opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno,
osebno in družinsko življenje, vključevanje v
okolje, izobraževanje in zaposlitev, je državljan
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, je star od 18 do 65 let, da
živi, ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem
gospodinjstvu
zunaj
celodnevnega
institucionalnega varstva in da potrebuje pomoč
najmanj 30 ur tedensko.
Osebna asistenca je torej pomoč
uporabniku pri vseh tistih opravilih in
dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati
sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jo
vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da
lahko živi neodvisno, aktivno in enakopravno
vključen v družbo.
Pri načrtovanju in izvajanju osebne
asistence je treba upoštevati spoštovanje in
dostojanstvo uporabnika, pravico do svobodne
izbire in odločanje med postopkom uveljavljanja
pravice do osebne asistence in njenim
izvajanjem, omogočiti vključenost v družbo,
individualno obravnavo ter zagotavljanje enakih
možnosti ter dostop. Osebna asistenca se je
pred sprejetjem Zakona o osebni asistenci že
izvajala več let, in sicer programsko. Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je izvajalcem osebne asistence
sofinanciralo plače osebnih asistentov. Osebno
asistenco so izvajale invalidske organizacije.
Večinoma so bili uporabniki težko ali težje
gibalno ovirano invalidi ali senzorno ovirani
invalidi, predvsem slepi. Osebna asistenca se je
izvajala približno 350 uporabnikom. Od
uveljavitve Zakona o osebni asistenci je začelo
število izvajalcev osebne asistence naraščati,
poleg invalidskih organizacij pa so osebno
asistenco začeli izvajati tudi drugi pravni
subjekti. Povečalo se je število tudi uporabnikov,
med upravičenci pa je vedno več oseb z
motnjami v duševnem razvoju. Predvsem za njih
pa velja, da so njihovi osebni asistenti hkrati tudi
njihovi družinski člani. Tako so upravičenci
vedno bolj zaprti v družinski krog in na nek način
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospa ministrica, izvolite.

socialno izključeni iz širšega družbenega okolja.
Osebna asistenca je namreč namenjena
vključevanju uporabnika v delo, izobraževanje in
družbo. Osebna asistenca naj bi uporabnikom
zagotavljala neodvisno življenje. Če so osebni
asistenti tretje osebe, se za uporabnika izboljša
možnost socializacije in vključevanje v družbo,
kar seveda je v njihovo dobro in v skladu z
načeli osebne asistence. To je eden od razlogov
za pripravo predloga spremembe Zakona o
osebni asistenci.
Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona je v javni obravnavi od 19. junija 2019.
Že do sedaj smo prejeli veliko pripomb, med
drugim tudi pripombe, ki se nanašajo na osebne
asistente, ki so družinski člani. Vse prispele
pripombe bomo temeljito preučili pred pripravo
dokončnega predloga zakona, tudi glede
osebnih asistentov družinskih članov. Do sedaj
nimamo informacij o pomanjkanju osebnih
asistentov, vsekakor pa osebni asistenti
družinski člani tega pomanjkanja ne bi rešili.
Hvala lepa.

MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
dopolnitev vprašanja.
Družinski pomočnik in osebni asistent
sta dva različna instituta. Ravno namen Zakona
o osebni asistenci je bil boljša oziroma večja
socialna vključenost, torej pomeni uporabnika
izven družinskega okolja. To pomeni lažjo
vključevanje tako v delo, v izobraževanje in
seveda tudi opravljanje nekih prostih dejavnosti.
Res je, kot sem že prej uvodoma rekla,
dobili smo več teh pripomb s strani mam, s
strani družinskih članov. Kot rečeno, tudi te
pripombe bomo upoštevali ravno z vidika, ker je
to zelo občutljivo vprašanje in zelo občutljivo
področje. Je pa treba vedeti, da namen Zakona
o osebni asistenci je nekaj drugega, kot je pa
seveda družinski pomočnik. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želite dopolniti vprašanje?
Izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Nadaljujemo. Besedo bo dobil poslanec
Bojan Podkrajšek, ki bo postavil ustno
poslansko vprašanje ministrici za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri Pivec.
Izvolite.

MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa.
Najprej bi se vprašala:
Od kje zatrjevanje in trditev, da starši
ne morejo pripraviti svoje otroke na neodvisno
življenje?
Zakaj je domneva, da so tretje osebe
tiste, ki ga lahko najbolje pripravijo na
sekundarno socializacijo?
Poleg tega ste rekli, da je eno izmed
načel tudi varovanje osebnega dostojanstva.
Mar ukinjanje te pravice meji na
varovanje
osebnega
dostojanstva
in
spoštovanje?
Mislim, da prej ne. Ta pravica je tista, ki
morda najbolj varuje ravno uporabnika. Gre za
situacije, ki so resnično težke. Gre za družinske
razmere, ki zahtevajo izjemno požrtvovalnost
staršev, delo, trud, odrekanje. Zdi se mi zelo
pomembno, da se tem ranljivim skupinam
dejansko pomaga; da se jim res pomaga v
največji možni meri. In enostavno se mi zdi, da
ukinitev možnosti, da so družinski člani lahko
osebni asistenti, ni prava pot. Mislim, da
dejansko vselej znova nalagamo tem najbolj
ranljivim skupinam dodatne obveznosti in to ni
pravilno ravnanje države, da se vselej znova jim
dodaja odgovornost, obveznosti, jemlje pravice,
namesto da bi jim pomagali, morda tem staršem
celo podelili odlikovanje za vso njihovo
požrtvovalnost, jim vselej znova otežujemo
življenjske razmere.
Zato res apeliram na vas, spoštovana
gospa ministrica, da zelo, zelo temeljito
premislite in ohranite možnost družinskega člana
kot osebnega asistenta uporabnika.
Hvala.

BOJAN
PODKRAJŠEK:
Spoštovani
podpredsednik Državnega zbora, hvala za dano
besedo. Cenjene ministrice, minister, kolegice in
kolegi!
Moje vprašanje za ministrico za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Republiki
Sloveniji se nanaša na novo perspektivo, ki bo
kmalu pred nami, to bo nova perspektiva 2021–
2027. Ker čas zelo hitro teče, jaz se še
spomnim, ko smo se pogovarjali v tem
državnem zboru, pa tudi na Odboru za
kmetijstvo o perspektivi, ki se počasi končuje,
2014–2020. Takrat se še spomnim, da z vašim
predhodnikom, ministrom, smo o tej perspektivi
veliko govorili na začetku. Tudi vsi skupaj
ugotavljamo, da smo zamujali z nekimi roki.
Spoštovana ministrica, glede na to, da
je Evropska komisija objavila 1. junija dolgoročni
proračun, ki zajema 2021–2027, pa me zanima,
ker smo tudi v spomladanskem času bili na tej
komisiji, se pogovarjali in sam trdim, da dobimo
v Bruslju kot država članica okvir slike. Sami z
vsemi službami, predvsem pa v tem mandatu vi
s tega ministrstva, rišemo sliko v ta okvir sami. V
tej perspektivi, za katero vsi skupaj ugotavljamo,
da se počasi končuje, ugotavljamo, da nismo bili
preveč uspešni. Bojim se, da ne bomo vsega
denarja počrpali. Na drugi strani pa ugotavljamo,
da je v prejšnjem mandatu – seveda zato nimate
vi nič s tem –, propadlo skoraj vsak dan 1,5
kmetije oziroma smo izgubili v obdobju od 2014
do 2018 preko 20 tisoč manjših kmetij v
Republiki Sloveniji. Zato me, spoštovana
ministrica zanima:
Kako tečejo priprave na novo
perspektivo, ki bo kmalu pred vrati, to je
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perspektiva evropskega kmetijske politike 2021–
2027?
Hvala za vaš odgovor.

podeželja in pri tem nas je podprla tudi velika
večina držav članic – to je 22 sopodpisnikov te
deklaracije – in verjamemo, da vendar to
znižanje ne bo tako drastično. Res je tudi, da se,
kot ste navedli, zmanjšuje število kmetij na
Slovenskem, hkrati je pa dejstvo, da se pa
povečuje število oziroma odstotek obdelanosti
zemlje. Torej vendar gre tudi za neke vrste
strukturne spremembe, kjer izjemno majhna
slovenska kmetijska gospodarstvo vendar
prehajajo v neke večje oblike oziroma dobivajo
drugačno strukturo.
Seveda nas skrbi propad prav vsake
slovenske kmetije, kajti vemo, da Slovenija ima
izrazito specifično strukturo podeželskega
prostora, kjer je več kot 70 % teh zemljišč na
območju z omejenimi dejavniki. Pomembno je
tudi dejstvo, da ohranjamo izrazito majhne
kmetije, kajti na hribovskih, gorskih in pa drugih
območjih z omejenimi dejavniki imajo te majhne
kmetije še prav posebno vlogo tako v
obdelanosti podeželja kot tudi seveda v
samooskrbnosti, ki jo vendar pri teh kmetijah
zaznavamo. Zato so tudi naši ukrepi usmerjeni
tako v te manjše kmetije, pretežno seveda v
družinske kmetije, ki so nekako v strukturi
slovenskega kmetijskega prostora pretežno
oziroma v največji meri zastopane in ne
nazadnje tudi večjim podjetjem, ki pomembno
zaključujejo te verige preskrbe s hrano.
Če ste želeli odgovor, na kakšen način
načrtujemo ukrepe, tega v tem trenutku še ne
moremo načrtovati, ker vendar nimamo niti
sprejetega finančnega okvirja niti še dokončno
določenih tistih robnih pogojev, po katerih bomo
te ukrepe načrtovali, smo pa popolnoma
pripravljeni na to in mislim, da smo prvi resor, ki
je tudi strategijo že popolnoma zaključil in je tudi
v potrjevanju … / izklop mikrofona/

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospa ministrica, izvolite.
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Najlepša hvala za
vprašanje, spoštovani poslanec, z veseljem
podam odgovor tudi na tole.
Mi smo že kar globoko zakorakali v
priprave na skupno kmetijsko politiko po letu
2020, pa vendar dovolite še nekaj pogledov
nazaj, ker ste tudi vi omenili nekajkrat preteklo
finančno perspektivo oziroma obstoječo, ker je
še vedno v teku in še vedno se tudi črpajo
sredstva v tej finančni perspektivi. Torej mislim,
da ne obstaja prav nobena bojazen, da
Slovenija v finančni perspektivi, vsaj kar se tiče
sredstev iz evropskega sklada za kmetijstvo in
ribištvo, ne bi počrpala. Nasprotno, mi črpamo
zelo dobro in mogoče razen manjših popravkov,
ko izpade kakšen delež že odobrenih sredstev,
bomo počrpali praviloma vse. V teku je tudi
zadnja
sprememba
programov
razvoja
podeželja, s katerimi preusmerjamo sredstva s
tistih ukrepov, za katere mogoče obstaja manjši
interes, na ukrepe, kjer je ta interes večji in kjer
seveda tudi želimo dosegati zastavljene cilje.
Kar se tiče nove finančne perspektive,
je res, da so 1. junija 2018 bili objavljeni trije
zakonodajni predlogi reforme skupne kmetijske
politike, torej tri uredbe. To je nova uredba o
pravilih za strateško načrtovanje nove skupne
kmetijske politike, nova horizontalna uredba in
pa spremenjena uredba o skupni tržni ureditvi. S
tem so nekako bili, kot ugotavljate, postavljeni
osnovni okvirji, znotraj katerih bomo države
članice pristopile k pripravi strateških načrtov.
Verjetno tudi veste, da je tokrat prvič mogoče,
da bodo države članice svoje strateške načrte
kreirale same. Torej, na nas je še toliko večja
odgovornost, hkrati pa tudi velika priložnost, da
na podlagi pogojev, ki jih imamo v Sloveniji za
kmetijstvo, in tudi na podlagi stanja, ki je
zatečeno v slovenskem kmetijstvu, ukrepe
oblikujemo sami. Mi si seveda želimo in smo tudi
že
pristopili,
k
oblikovanju
strateških
dokumentov. Pravkar je zaključena javna
razprava o strateškem dokumentu resolucije
razvoja kmetijstva po letu 2021, prehaja v
nadaljnje
potrjevanje
in
obravnavo
na
odločevalskih nivojih in potem seveda takoj po
zaprtju finančne konstrukcije, ko bodo torej tudi
finančno izpogajani novi finančni okvirji skupne
kmetijske politike, pristopimo k načrtovanju
strateškega načrta, ki pa bo že zelo konkreten in
zavezujoč dokument, v katerem bomo predvideli
ukrepe.
Kar se tiče finančnega okvirja, ste
najbrž zasledili vsi, da je predvideno znižanje
sredstev, in sicer za približno 4 % na
neposrednih plačilih in 15 %. Slovenija je 28.
januarja Svet Evropske unije pozvala k
ohranjanju deleža sredstev za ukrepe razvoja

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod poslanec, izvolite, imate
besedo za dopolnitev vprašanja.
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala,
spoštovana ministrica, za ta del odgovora.
Seveda, če bojo vaše besede šle k
dejanjem, potem je to pozitivno za slovensko
podeželje, za slovensko kmetijstvo, za
slovenske družine, ki so na teh kmetijah, ampak
jaz kot poslanec v Državnem zboru nikoli nimam
pomisleka, ali večji sistem dobi denar iz Evrope;
najbolj pomembno mi je in v največje
zadovoljstvo mi je, da počrpamo sredstva za te
skupne evropske politike. Seveda, iste besede
smo največkrat poslušali, ampak, da uvodoma
povem, da nimam nobenih pomislekov, da bi
dvomil v vašo strategijo, v vaše delo v prejšnjem
mandatu. Zato bi apeliral na vas, tudi nek apel
oziroma spodbuda meni je bila, da vam to
vprašanje danes zastavljam zgolj zaradi tega,
ker toliko kmetij v Sloveniji propade. Zelo težko
bi primerjala specifiko podeželja z drugimi
evropskimi državami, specifiko malih kmetij.
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Oba veva, da je povprečna kmetija
komaj 6,9 hektarja in oba veva, da težko ena
družina preživi, zelo težko preživi en
posameznik, zato še enkrat, ministrica, skrbi me
in res apeliram na vas, da ste ta ultrazvok tega
podeželja res opravili in da bo ta nova
perspektiva, ki nas čaka, ki bo kmalu pred vrati,
da ne bomo zamudili niti dneva in da ne bomo
pustili niti evra v tej skupni evropski politiki, v
evropskem proračunu.
Bil bi zelo vesel, da dobijo veliki
sistemi, predvsem me pa skrbi in apeliram na
vas, da delate za male kmetije, ki se vsak dan
katera zapre vrata.
Hvala lepa.

rezultatov. Verjamem, da naša skrb je podobna:
ohraniti čim večje število kmetij, izboljšati
strukturo teh kmetijskih gospodarstev, popraviti
dohodek kmeta in tudi položaj kmeta v
prehranski verigi. Ob tem pa seveda nikakor ne
gre pozabiti tudi na to, da moramo skrbeti tudi
za trajnostno, se pravi odnos do okolja, odnos
do vseh virov, ki jih ob kmetijski pridelavi
moramo prav tako spoštovati, ohranjati in jim
namenjati pozornost.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Nadaljujemo. Poslanka Mateja Udovč
bo postavila ustno poslansko vprašanje ministru
za zdravje Alešu Šabedru.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želite dopolnitev odgovora ministrica?
Izvolite.

MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa.
Celiakija je doživljenjska kronična
sistemska avtoimuna bolezen, ki najpogosteje
prizadene tanko črevo in je posledica
preobčutljivosti na gluten. Celiakija velja za eno
najpogostejših kroničnih bolezni in jo ima okoli 1
% prebivalstva, kar bi za Slovenijo lahko
predstavljalo 20 tisoč prebivalcev. Zdravljenje
celiakije je mogoče zgolj s predpisano dieto. Pri
celiakiji gre za medicinsko predpisano dieto in
ne dieto po lastni odločitvi. Gre za dieto, pri
kateri morajo bolniki uživati le živila brez glutena
in je do danes edini način uspešnega zdravljenja
te bolezni. Lahko bi rekli, da je za to bolezen
edino zdravilo dieta, zato ne razumem, zakaj ne
moremo te diete enačiti s predpisanimi zdravili
na recept v omenjenem finančnem znesku.
Bolniki tako nimajo izbire in morajo posegati le
po živilih, ki so označena kot brezglutenska.
Tovrstna živila pa so izjemno draga in so od
konvencionalnih živil dražja tudi za več kot 500
odstotkov. Tako morajo na primer za kilogram
brezglutenskega kruha plačati več kot deset
evrov. Bolniki s celiakijo so zaradi visokih cen
brezglutenskih izdelkov v finančnem neenakem
položaju. Nekateri bolniki tako iz finančnih
razlogov posegajo po nezdravi in enolični
prehrani, v najslabših primerih pa celo po hrani,
ki vsebuje gluten, saj je ta občutno cenejša od
brezglutenske. S tem pa poslabšujejo svoje
zdravstveno stanje in tveganje za nove bolezni,
kot
so
nepravilno
delovanje
ščitnice,
osteoporoza, kožne bolezni, rakava obolenja in
tako dalje. Vsa dodatna obolenja pa ne
zmanjšujejo samo kvalitete življenja bolnikom,
temveč se povečujejo tudi stroški zdravljenja
novih obolenj, posledično prihaja tudi do
bolniških odsotnosti z dela, kar še dodatno
obremenjuje naš zdravstveni sistem.
Kot primer dobrih praks iz tujine lahko
navedemo Italijo in Hrvaško. V sosednji Italiji
bolniki z diagnosticirano celiakijo prejemajo
finančno pomoč v znesku od 45 do 140 evrov
mesečno. Bolniki na Hrvaškem so upravičeni do
15 kilogramov moke na recept na mesečni ravni.
V obeh primerih prejemanje takšne pomoči za
bolnike ni časovne omejitve. Celiakija je

DR. ALEKSANDRA PIVEC: Na nek način sem
vesela, ker mislim, da izražamo to skupno skrb
in da dejansko kmetijstvo in kmetijska politika je
tista, ki ne pozna zelo politične delitve. Gre
vendar za pridelavo hrane, ki je seveda
potrebna in jo potrebuje prav vsak državljan.
Kar se tiče strukture slovenskih
kmetijskih gospodarstev, so naše kmetijska
gospodarstva resnično tako majhna, da niso
primerljiva z evropskimi. Tukaj seveda gre prvič
za to, da imamo omejene površine, ki so
namenjene kmetijski rabi, in tukaj Slovenija ima
resnično velik problem. Kajti povprečna velikost
kmetij je 6,9 hektara, ki jo je zelo težko
povečevati oziroma spreminjati v strukturi zaradi
nedostopnosti, preprosto ni niti za nakup niti za
najem kmetijskih zemljišč. Seveda je tudi
izjemno težko preživeti na takšni kmetiji in je
zelo težko zagotavljati takšno prihodkovno
raven, ki več kot enemu članu družine da
možnost preživetja. Zato so tudi naša
prizadevanja usmerjena v smeri, da kolikor je
mogoče omogočamo dostop do kmetijskih
zemljišč tudi z aktivnejšo kmetijsko zemljiško
politiko, še bolj pa, da si prizadevamo z
različnimi ukrepi zagotavljati ustrezno raven
dohodka – seveda za tiste, ki na kmetijah živijo.
Kot ste sami ugotovili, pretežno so to v Sloveniji
družinske kmetije.
Pri tem ne gre zanemariti tudi tistega
drugega dela, ki ste ga prav tako vi omenili –
večjih kmetijskih podjetij, ki so pomemben
deležnik v tem sistemu – in vendar mi to dualno
strukturo moramo upoštevati tudi pri kreiranju
vseh ukrepov in nekako pozornost namenjati
obojim. Pri tem seveda veliko pozornosti pri
kreiranju ukrepov v tem trenutku namenjamo
tudi analizi preteklega obdobja, kjer ne želimo
nobenih ukrepov ali kakršnihkoli odločitev
kritizirati. Predvsem gre za to, da želimo dobiti
precej realno stanje, na kakšen način smo
uporabljali sredstva preteklih skupnih kmetijskih
politik; ohraniti tisto, kar je bilo dobrega, in
seveda izboljšati ciljano usmerjenost teh
sredstev tam, kjer nismo dosegli želenih
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uvrščena na seznam težko kroničnih bolezni in
stanj.
Zato me v zvezi s tem zanima:
Ali ste na Ministrstvu za zdravje
seznanjeni z neenakopravnim položajem
odraslih bolnikov s celiakijo?
Ali se pripravljajo kakršnikoli ukrepi za
reševanje finančnih težav odraslih bolnikov s
celiakijo?
Zakaj za odrasle bolnike s celiakijo
pravica do pomoči po zaključku šolanja
preneha?
Zakaj se ne bi posluževali dobrih praks
iz Evrope in s tem zagotovili, da bo življenje
bolnikov lažje in bolj kakovostno?
Kakšni so vaši predlogi, da bo življenje
bolnikov lažje in bolj kakovostno, ne glede na
ovire medicinsko predpisane diete?
Hvala.

predpisana dieta, in si s tem lajšajo življenje,
zaradi
finančnih
stisk,
zaradi
finančne
neenakosti se v bistvu poslabša njihov
zdravstveni položaj, kar pomeni za zdravstveno
blagajno večja finančna sredstva v kasnejši fazi.
Prav tako je to večja finančna obremenitev za
delodajalce, saj prihaja do večjih bolniških
odsotnosti.
Zakaj ne bi prišli k temu, da bi
preprečevali, kot pa potem zdravili?
Hvala.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo.
Kar se tiče celiakije, je tako, da je, kot
ugotavljamo, kronična bolezen, ki potrebuje
dieto oziroma potrebujejo posebno hrano.
Vendar na trgu so tudi druge vrste živil, ki
zagotavljajo potrebna hranila tudi za bolnike s
celiakijo,
zato
Zavod
za
zdravstveno
zavarovanje ne predvideva povračila stroškov
pacientom, ki bolehajo za celiakijo, razen tistim,
ki imajo hujše oblike bolezni in lahko jejo
oziroma lahko uživajo samo točno določene
vrste hrane. Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
ALEŠ
ŠABEDER:
Hvala
za
besedo,
predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani
poslanci! Hvala za vprašanje, spoštovana
poslanka.
Kot že sami ugotavljate, je pravzaprav
dobro poskrbljeno za otroke, ki bolehajo za
celiakijo. Težava nastane pa potem v odrasli
dobi oziroma dobi, ko zaključijo šolanje. Za
odrasle osebe po Zakonu o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa
povračilo stroškov v bistvu samo za ozko
skupino živil za posebne zdravstvene namene,
to velja predvsem za bolnike z zelo hudo
presnovno
motnjo,
ki
jo
imenujemo
fenilketonurija,
kjer
skupina
preparatov
predstavlja edini vir hranil oziroma mogočo
prehrano bolnikom. V to skupino pa ne sodijo
živila brez glutena. Celiakija je namreč kronična
bolezen, kot ste tudi sami navedli, ki sicer
potrebuje vseživljenjsko dieto, vendar pa bolniki
kljub strogi dieti lahko uživajo tudi druga živila, ki
naravno ne vsebujejo glutena. Pomembna
izboljšava na tem področju je zagotovo splošna
obveznost na ravni Evropske unije, in sicer gre
za označevanje živil oziroma obvezne
informacije o živilih, ki vsebujejo gluten. S to
novostjo se bolnikom s celiakijo v bistvu
omogoča, da lažje in boljše izbirajo živila, ki ne
vsebujejo glutena ali pa je vsebnost glutena
relativno nizka oziroma v manjši meri. Tako
lahko izbirajo tudi druga živila.
Glede na povedano oziroma na vaše
vprašanje pa vam lahko odgovorim, da trenutno
večjih sprememb na tem področju v bližnji
prihodnosti ne predvidevamo. Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Poslanec Aleksander Reberšek bo
postavil ustno poslansko vprašanje ministrici za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri
Pivec.
Ugotavljam, da poslanca ni, torej tudi
vprašanja ne bo.
Poslanka Nataša Sukič bo postavila
poslansko vprašanje ministru za okolje in prostor
Simonu Zajcu.
Izvolite.
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala
za besedo. Spoštovani minister!¨
Preko primera sortirnice odpadkov v
Ceršaku sem se odločila, ker ta primer prav kliče
po tem, da odpremo vprašanje pridobivanja
okoljevarstvenih dovoljenje, pa da se tudi
mogoče temu primeru malce posvetimo. Prav
kliče po tem namreč. Gre za to, da so bili v
občini Lenart zaradi požarov v tej sortirnici
odpadkov protesti, tam je bil shod in seveda se
logično znova postavlja vprašanja pridobivanja
okoljevarstvenih dovoljenj oziroma nadzora nad
tem, kaj pravzaprav izvajalci storitev dejansko
počnejo v praksi, potem ko so že dobili to
dovoljenje, ko na videz izpolnjujejo pravzaprav
kriterije za pridobitev teh dovoljenj.
V Ceršaku občani že skoraj 20 let
nasprotujejo tamkajšnji kompostarni in pravijo,
da jih nihče ne sliši. No, vi ste pred dnevi bili
tam, torej ste jih slišali. Navajam besede Marije
Janžek iz Civilne iniciative proti kompostarni
Ceršak, ki pravi, citiram: »Dosedanja kaznovalna
politika definitivno ni učinkovita. Kompostarna
vedno znova krši ene in iste predpise, uredbe,
ukrepe in se nič ne spremeni.« Konec citata.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Imate besedo za dopolnitev vprašanja.
Izvolite.
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa.
Še enkrat bi rada opozorila, da če se
bolniki s celiakijo ne držijo diete, ki je medicinsko
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Problem je tudi ta, da v Lenartu ne
občani, pa tudi ne občinski svet, nimajo vpliva
na dogajanje v sami sortirnici odpadkov. Na
občini so tako prepričani, tako župan kot
občinski svetniki, da se v kompostarni ne držijo
okoljevarstvenega dovoljenja, ki jim je bilo
izdano že tretjič zapovrstjo. Prepričani so tudi,
da bi občina morala biti udeležena v postopku
pridobivanja tega dovoljenja kot, recimo, stranka
v postopku, pa ni bila. In opozarjajo na absurd,
da ko pa je treba pokriti stroške požara, ki se je
tam zgodil, so seveda oni tisti, ki jih krijejo,
nimajo pa nikakršnega vpliva na tamkajšnje
dogajanje.
Župan Lenarta pravi, da vaša trditev,
spoštovani minister, da je občina pri pridobivanju
OVD podala mnenje, nikakor ne drži, ker jih
dejansko nihče ni nič vprašal.
Sprašujem vas:
Kako vi komentirate te trditve župana?
Ali bo, če bo prišlo do ponovnega
procesa pridobivanja OVD zdaj po opravljenem
nadzoru, občina tokrat vključena v to kot stranka
v postopku?
Namreč ministrstvo je tisto, ki določa in
odloča, kdaj je to potrebno, kdaj so stranke v
postopku in kdaj ne. Vi ste sami bili v Lenartu
pred dnevi, obljubili ste, da če bodo nepravilnosti
ugotovljene pri ponovnem pregledu, da boste
sortirnico celo zaprli.
Zanima me:
Ali ste še vedno tako odločni in
odločeni, da se bo to zgodilo?
Kakšne spremembe glede OVD se
obetajo v novi zakonodaji?
Hvala lepa.

od tega, na kakšen način lahko skladiščijo:
višino, širino, kaj mora na tleh biti, kako mora biti
pripravljeno za primer požara, za iztekanje
požarnih voda. Potem glede javljalcev požarov,
glede ugotavljanja pregrevanja, glede načina
oziroma načrtov požarne varnosti, izobraževanje
zaposlenih. Skratka, celo kopico ukrepov, zato
da se takšno možnost čim bolj zmanjša. Seveda,
nikoli je ne bomo mogli do konca zmanjšati.
Ampak že s tem, ko določimo dodatne ukrepe,
požarne zidove, koliko daleč stran so lahko od
objekta in tako naprej, zmanjšamo potem tudi v
primeru, da pride do požara – do požarov bo
prihajalo, to so lahko čisto nesreče zaradi
samovžiga in tako naprej –, da je potem takrat to
čim bolj obvladljivo, da se čim prej ta požar
zajezi in pogasi in da ni velikih vplivov na okolje.
To, kar sem rekel v Ceršaku, mislim za
vse take objekte. Tisti objekti, ki ne bodo
delovali v skladu z OVD-jem, se jim bo OVD
odvzel in ne bodo mogli več opravljati svoje
dejavnosti. Tako, glede na to, kot to v Ceršaku
še poteka, ko bo v Ceršaku postopek končan,
bo izdana odločba, bodo morali v skladu s to
odločbo prilagoditi svoj objekt. Če ne bodo, ne
bo več okoljevarstvenega dovoljenja.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želite dopolniti vprašanje?
Izvolite.
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa.
Hvala lepa, minister.
Precej ste mi odgovorili. Ene stvari mi
niso še povsem jasne. Recimo, samo pri
pridobivanju OVD, če pogledamo malo
kronologijo dogajanja. Sprva so bila ta
dovoljenja časovno omejena na pet let, pozneje
na deset let, v zadnjem, prejšnjem mandatu so
po neki filozofiji, da se izvaja nadzor in da se itak
obnavljajo in nadgrajujejo, če ni kaj v redu, so
postala pravzaprav časovno neomejena.
Zanima me:
Ali bo to res zdaj po novem tudi tako,
da bodo kar časovno neomejena?
Namreč, v Levici smo bili seveda strogo
proti tem zadevam. Zato smo tudi v koalicijsko
pogodbo vnesli, da se velikim onesnaževalcem
več ne podaljšujejo enostavna ta dovoljenja.
Torej ne morejo biti časovno neomejena ali
nekaj takega. To je en problem.
Drugi problem je samo pridobivanje.
Malo sem pogledala te podatke, ki smo dobili.
Kolega Trček je v prejšnjem mandatu postavil
vprašanje glede tega in sem malo preučila vaš
odgovor, takratni. OVD se je izdal vsaj v 90 %
primerov, to je najmanj v 90, po mojem še v več
odstotkih. Če so kdaj vloge zavrnjene, pa
upravljavci teh obratov na podlagi nove vloge in
ponovljenem postopku OVD, na koncu koncev,
dobijo. Še bolje se godi pri vlogah za
spremembo OVD. Od 2009 do leta 2017 je bilo
vloženih 400 vlog in samo tri so bile zavrnjene.
Se pravi, ti podatki že marsikaj govorijo. Seveda
ne preseneča, da okoljevarstveniki pravijo, da je

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
SIMON ZAJC: /izklopljen mikrofon/
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Oprostite …
SIMON ZAJC: Hvala.
Ja, bil sem tako v kompostarni kot v
Lenartu.
Kar se samih OVD tiče, pa če gremo
najprej
na
te
probleme
požarov
in
okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih takšni objekti
imajo. Mi ravno zaradi teh vse bolj pogostih
požarov – pa to ni samo pri nas, nimamo samo v
Sloveniji probleme s požari, tudi drugje po
Evropi in v Ameriki imajo prav akademijo
požarov na takih objektih, kot je ta –, ravno
zaradi tega smo se odločili, da sprejmemo novo
uredbo o skladiščenju takih gorljivih odpadkov
na prostem. Ko to uredbo sprejmemo – zdaj ta
trenutek je v medresorskem usklajevanju,
računam, da jo konca do leta imamo sprejeto –,
takrat moramo avtomatično za vse takšne
objekte, kot je ta, tudi OVD odpreti, to se pravi
po uradni dolžnosti, torej to vanj prenesti, in
takšni objekti se morajo potem prilagoditi. Po tej
uredbi bomo pa močno zaostrili vrsto pogojev;
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MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala za
besedo, podpredsednik. Spoštovani minister!
Nesreča tovornega vlaka v predoru pri
Hrastovljah je bolj kot kdajkoli prej opozorilo na
nujnost novega vodnega vira, iz katerega bi
oskrbovali Obalo in zaledje. Po zadnjih podatkih
se je po nesreči tovornega vlaka v zemlji izlilo
okrog 10 tisoč litrov kerozina. Prav zato so
župani istrskih občin pretekli teden upravičeno
izrazili skrb, da bi napovedano večje deževje
lahko s kerozinom onesnažilo in ogrozilo njihov
edini vodni vir v Rižani. Ta oskrbuje več kot 90
tisoč prebivalcev celotnega obalnega območja,
izpad vode pa bi pomenil hud udarec ne samo
za prebivalce, ampak tudi za gospodarstvo in
turizem. V luči zadnjih dogodkov je potreba po
novem vodnem viru še večja, projekt ureditve pa
poteka že vrsto let. Tako se je projekt, imenovan
Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, iz leta 2011
že pred časom ustavil. Ta pomemben strateški
projekt, ki bi povezal bistrški in rižanski vodovod,
izpeljani projekt, bi zagotovil dovolj pitne vode za
Kras, Notranjsko in tudi Istro. Konkretneje bi
Istra s Krasa lahko dobila 220 litrov vode na
sekundo, iz ilirsko-bistrškega vodovoda pa še
dodatnih 70 litrov na sekundo. Projekt je
predvideval tudi, da čim več cevi vodovoda
namestijo v javne poti in zemljišča, ki niso last
agrarnih skupnosti. Pridobivanje potrebnega
soglasja vseh članov agrarne skupnosti je
namreč težavno, če ne celo nemogoče.
Spoštovani gospod minister, zanima
me:
Kako lahko pospešimo postopek
ureditve novega vodnega vira?
Trenutna zakonodaja, denimo, še
vedno predvideva soglasje vseh članov agrarnih
skupnosti.
Je morda rešitev v razlastitvi?
Se vam ne zdi, da bi morali ta projekt,
ki so ga prekinili politični interesi, ponovno
zagnati in nadaljevati?
Rižanski vodovod tudi brez ekološke ali
naravne katastrofe ne zagotavlja vseh potreb po
pitni vodi, saj mu poleti okrog 20 % vode priskrbi
kraški vodovod. Osebno menim, da bi bilo
smiselno, da rižanski vodovod opravi študijo, kaj
bi se zgodilo v primeru izpada velike količine
pitne vode in kakšen bi bil v tem primeru njihov
plan B. Tudi mene zanima, spoštovani gospod
minister:
Kakšen pa je vaš plan B?
Slovenska obala nujno potrebuje
dodaten vir vode, opcij je več in seveda sredstev
zanj ni.
Bi to morda lahko rešili z interventnim
zakonom?
Kako
o
reševanju
problematike
razmišljate na ministrstvu?
So morda konkretni ukrepi že znani?
Hvala.

naša okoljevarstvena zakonodaja pravzaprav
največja ekološka bomba in da ne dela v prid
državljanom, ampak v prid tistih, ki so nosilci
kapitala oziroma imajo v lasti te objekte.
Zanima me:
Ali boste to zavezo iz koalicijske
pogodbe implementirali z novo zakonodajo – to,
kar je Levica zahtevala – ali ne?
Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
dopolnitev odgovora.
Izvolite.
SIMON ZAJC: Glede veljavnosti OVD-jev, je
tako, kot je bilo – deset let. Če pa vmes se
spreminja OVD zaradi spremembe same
naprave, se pa potem od te zadnje spremembe
spet deset let šteje. In na deset let se v vsakem
primeru OVD preveri. Se pravi, se po uradni
dolžnosti na deset let OVD odpre. Če je bil pa že
prej odprt zaradi spremembe, ali količine, ali
nove tehnologije, se pa potem ta zadnja
sprememba šteje za ta zadnji datum, od
katerega se potem spet meri deset let. Tako se
je v zadnji spremembi spremenilo to, da v
primeru, da v devetem letu spremeniš OVD, da
ga ne rabiš po enem letu ponovno po uradni
dolžnosti odpirati.
To je ta sprememba in ne vem, če
imamo mi v koalicijski, da bomo to spreminjali.
Mislim, da nimamo.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želite procesni predlog?
Izvolite.
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Seveda bi želela.
Nisva se dobro razumela. Koliko je
meni znano, v prejšnjem mandatu so postala ta
obdobja neomejena, ne več časovno omejena
na obdobje 10 let. Zdaj ne vem, ali imam jaz
napačen podatek ali kaj.
A kakorkoli, glede na to, da se
spreminja okoljevarstvena zakonodaja, da gre
za tako pomembna vprašanja, ki vplivajo tako na
naše okolje kot tudi na naše zdravje, pravzaprav
mislim, da bi bilo dobro opraviti eno širšo
razpravo tukaj, na tem mestu, da potem
poslanke in poslanci, ne glede na naš politični
predznak – konec koncev je to skupna zadeva,
ki se vseh tiče –, damo lahko dobre predloge, ki
jih mogoče vi lahko slišite in nekako
inkorporirate v to novo zakonodajo.
Zato bi predlagala, da se ta razprava
opravi. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
O vašem predlogu bo Državni zbor
odločil jutri v okviru glasovanj.
Tudi poslanec Marko Bandelli bo
postavil ustno poslansko vprašanje ministru za
okolje in prostor Simonu Zajcu.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
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SIMON ZAJC: Hvala za vprašanje.
Ta nesreča je res pokazala na eno
ranljivo točko in na dve zamujeni priložnosti v
preteklosti, obe se začneta z dvojko; to je drugi
vodni vir in pa drugi tir. Za drugi tir smo porinili
naprej, se dela, drugi vodni vir bo pa zdaj treba.
Mi že delamo aktivnosti za pospešitev tega.
Torej, že v četrtek se dobimo na našem
Direktoratu za vode in investicije, da zdaj
določimo, pregledamo še enkrat tiste opcije, ki
so bile v preteklosti že določene kot morda
primerne, katera še je, katera ni več. Na podlagi
potem izločanja teh neprimernih gremo naprej
pri tistih, ki so primerni, glede na to, kaj je bilo v
preteklosti že narejeno – nekje so že projekti
pripravljeni, nekje so že neke služnosti in odkupi
se tudi zgodili –, da vidimo, če je še kakšen nov
potencialni vir bolj primeren. In ko to naredimo,
en mesec smo si dali časa za to, bo treba
sestaviti potem, kdo bo to financiral, na kakšen
način, v koliko dolgem času.
Želim si, da glede na to, da smo imeli
že kohezijska sredstva za ta projekt, ker potem
zaradi raznih, saj boste vi bolj vedeli, kaj se na
lokalnem področju dogaja, da je ta projekt potem
padel, da smo izgubili ta kohezijska sredstva.
Mislim, da zdaj, če nam bo uspelo za prihodnjo
finančno perspektivo spet dobiti denar za
izgradnjo vodovodov, da je najboljše, da
vzamemo evropski denar. Če to ne bo mogoče,
da to slučajno pade v vodo, potem bo pa treba
najti druge rešitve. Torej, karkoli bo dala država,
iz katerega vira, koliko posamezne občine, bo
treba potem razdelati in iti čim hitrejše potem v
samo realizacijo. Za nas je najbolj pomembno,
da skupaj z občinami ugotovimo, katere so tiste
opcije, ki so najbolj optimalne, kakšne so sploh
potrebe – torej, ali so se potrebe od 2008 do
zdaj kakorkoli spremenile – in pa, kako bomo to
izvedli.
Ta trenutek tisto, kar nas najbolj skrbi,
pa kjer največ delamo, je, kaj storimo, če v tem
trenutku kerozin pride do vodarne. Ko se je ta
nesreča zgodila, sem bil ravno na letalu – za
Svet ministrov za okolje v Luksemburgu – in
sem potem takoj tudi hrvaškega kolega za rokav
pocukal, da sva se zmenila, da v primeru, da
rabimo njihovo pomoč, to se pravi iz istrskega,
da se lahko tudi nanj obrnem in istrski vodovod
trenutno zagotavlja maksimalno, kolikor mi
rabimo. Problem je, da tehnično lahko samo 230
litrov na sekundo, trenutno, pripeljemo do
Slovenije. Potem, tudi s kraškim vodovodom so
dogovori, v kratkem se bo sestala tudi naša
meddržavna komisija z italijansko stranjo, da
tudi tam pogledamo, kaj lahko. Tako v primeru,
da pride kerozin – kljub vsem našim aktivnostim,
da kerozin ne pride do vodarne, če pa se to
vseeno zgodi, da ne bo potem problema z
vodno oskrbo.
Vsak vodovod pa mora za takšen
primer, torej za primer, ko nima dovolj vode,
imeti načrt narejen. Rižanski ga ima, nima pa ga,
kolikor sem obveščen, za primer, kaj narediti, ko
pride do onesnaženja vodnega vira. Kar bi pa

tudi vsi, ki oskrbujejo več kot 3 tisoč prebivalcev,
tak načrt morali imeti. Tudi zato sem inšpekciji
naročil, da pogledamo vse vodovode po
Sloveniji, ali so takšni načrti izvedeni ali ne.
Tam, kjer niso, jih bo treba narediti, ravno zaradi
tega, ker nesreče se nam lahko zgodijo povsod,
da takrat, v takšnem trenutku, upravljavec
vodovoda ve, kaj storiti.
Torej v primeru, da nam – če se vrnem
nazaj na drugi vodni vir – ne uspe dobiti
evropskih sredstev, potem bo treba poiskati ta
sredstva znotraj. V preteklosti je bilo kar nekaj
težav s služnostmi. Mislim, da je samo Komen
vse služnosti priskrbel, če se pravilno spomnim.
Ampak v tem času smo spremenili Zakon o
agrarnih skupnostih ravno za take primere, kjer
je možnost tudi razlastitev, da so postopki
nekoliko hitrejši. V vsakem primeru pa v primeru
gradnje infrastrukture v javno korist lahko pride
do razlastninjenja. Ampak, vseeno je treba
nekatere postopke izpeljati. Tako že zdajšnja
zakonodaja nam kar … Ta sprememba, kajne,
tako gradbene kot agrarnih skupnosti nam
omogoča, da bomo tokrat, če bomo določili
enega ali dva vira, to lahko postopkovno hitrejše
izpeljali.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želite dopolniti vprašanje?
Izvolite.
MARKO BANDELLI (PS SAB): Seveda,
minister, saj veste, da ni to nič … Jaz vas
izredno cenim, ker vem tudi, da se zelo
angažirate in ste se zelo angažirali te dni in ste
bili ves čas tam dol. Vem, ker tudi župani so me
klicali, naj malo pomagam glede tega, predvsem
pa v luči tega, ker sem bil eden od tistih, ki smo
ta projekt hoteli ponovno zagnati, to oskrbo pitne
vode s Krasa. Veste, priključiti se na vodovod s
Hrvaške je tudi v redu, ampak naj bo to zadnja
možnost. Mi moramo iskati vodne vire v naši
državi in poskrbeti v naši državi možnost.
Brestoviški vodovod ima kapacitete neskončne
in to veste – mislim, neskončne v smislu, da so
izredno velike, kajne. Tako je to treba pogledati.
Mislim, da je drugi problem, ki je tukaj
nastal, ta – in tukaj boste morali na vladnem
nivoju iskat rešitve –, da so vsi vodovodi na
plečih občin. In to ni prav. Mi moramo razumeti,
da je voda … Še v ustavo smo jo dali kot osnovo
za preživetje. Se pravi, da vodni vir kot tak –
vodni viri in vodovodi morajo biti oskrbljeni in
preskrbljeni s strani države. Na kakšen način,
ker občine dobesedno nimajo sredstev, da bi
lahko obnavljale te vodovode. Seveda so bila
evropska sredstva, ampak jutri jih verjetno ne bo
več in predvsem za zahodno kohezijsko regijo
vemo sami, kaj nas čaka tukaj. Največji problem,
ki je bil za oskrbo pitne vode, veste sami,
minister, so bile prav dobesedno služnosti in
razlastitve. Tukaj je problem, tudi če je to projekt
državnega pomena ali če je nacionalni projekt,
se lahko verjetno zaradi javnega dobra ali v
javnem interesu drugače razlasti zemljo kot tako.

45

DZ/VIII/10. seja

Tako vas res vprašam:
Kaj mislite vi o tem, ker to je lahko
nacionalni projekt, če bi ga lahko postavili tu?
Hvala.

Predlagam – ker je več variant, na
kakšen način oskrbovati s pitno vodo, in ker več
glav več ve, se pravi je več idej – da bi se
opravila razprava o tej problematiki in na
splošno glede vode. Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
O vašem predlogu bo Državni zbor
odločil jutri v okviru glasovanj.
Poslanec Dušan Šiško bo postavil
ustno poslansko vprašanje ministrici za
infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.
Izvoli.

SIMON ZAJC: Mogoče še prej o kohezijskih
oziroma evropskih sredstvih. Kot se zdaj kaže,
pa upam, da se ne bo to v celoti uresničilo, je,
da bo Evropska unija financirala predvsem
obnovo vodovodov. Ne več gradnje novih, ker
drugje je to že, recimo, dograjeno do konca.
Tako bo obnova sigurno tudi iz evropskih
sredstev, mi se bomo pa borili za to, da lahko
tudi še gradnjo tukaj upoštevamo.
Sam ta projekt bo treba izpeljati.
Mislim, da je bilo to zdaj zadnje opozorilo dovolj
močno, dovolj jasno, da moramo zdaj vsi skupaj
stopiti. Malo se je tudi spremenilo razmerje, pa
novi ljudje so prišli po občinah, tako da upam, da
bo tukaj več sodelovanja – z naše strani
zagotovo in bomo tudi pomagali pri vseh ostalih
postopkih in, seveda, tudi sredstva bo treba
najti. Ampak, da bi pa vse vodovode država
sprejela, tega denarja pa država nima. Saj
upravljavci
vodovodov
potem
pobirajo
omrežnine, pa na ta način tudi financirajo
obnovo pa gradnjo novih. Saj to je velik del
cene, konec koncev. Tako tudi ta sprememba
ostaja. Se pravi, da zagotavlja država preko
lokalnih skupnosti; to se pravi tudi po vpisu vode
v ustavo še vedno obstaja, mora obstajati
sodelovanje med državno ravnjo in občinsko –
tukaj si drugače ne predstavljamo. V primeru, da
pa res kaj ne bo šlo, v takem primeru, recimo,
država pa lahko dodatno pomaga s postopki ali
kako drugače. Bo pa država morala, saj to sem
že … Tudi če tega ne bi imeli v ustavi, bi se
zdelo pravilno.

DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovani
predsedujoči, ministri, kolegice, kolegi!
Vlada je na 36. redni seji dne 20. julija
letos sprejela sklep, s katerim je naložila
Ministrstvu za okolje in prostor spremembo
Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila
zaradi omejene rabe prostora in zaradi
načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju
jedrskega objekta. S tem naj bi omogočili
znižanje nadomestila Občini Krško z letom 2020
in omogočili finančno vzdržnost delovanja
sklada za financiranje razgradnje NEK in
odlaganje odpadkov iz NEK. Malo je hecno, ker
Vlada nameni Ministru za okolje in prostor,
energetika pa pač spada pod Ministrstvo za
infrastrukturo.
Zato
sprašujem
ministrico
za
infrastrukturo:
Ali vi kot ministrica za energetiko
podpirate ta sklep Vlade?
Zakaj ste izmed petih predlaganih
rešitev medresorske skupine izbrali ravno
znižanje nadomestila Občini Krško?
Ali verjamete, da bo ste na ta način
rešili, povečali rentabilnost sklada oziroma bo
mogoče
pravočasno
zagotoviti
zadostna
sredstva za financiranje, odlaganje nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov, izrabljenega
goriva in razgradnje NEK?
In še zadnje:
Kako nameravate v bodoče zagotavljati
soglasje in sožitje lokalne skupnosti in njenih
prebivalcev za obratovanje jedrskega objekta in
vseh spremljajočih dejavnosti, vključno z
odlagališčem
radioaktivnih
odpadkov,
izrabljenega goriva, če se s predlaganim
sklepom ne bodo strinjali?
Pričakujem ustni odgovor. Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Imate besedo za postopkovni predlog.
Izvolite.
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala,
podpredsednik.
Minister, mislim, da ta debata je zelo
pomembna za Slovenijo. Ni samo problem, ki je
nastal tukaj z rižanskim vodovodom, ampak se
zna to zgoditi tudi drugje. Tako mislim, da bo
treba razpravljati o tem malo širše. Župani
zahtevajo tudi ta interventni zakon.
Radi bi vedeli:
Kaj vi mislite, kaj Vlada misli o tem?
Tudi ker vemo, kakšne so možnosti.
Projekt oskrbe s pitne vode, vemo, da
bi šel tudi naprej, če ne bi bila to politična
odločitev, da se ga prekine. Eden od glavnih
krivcev, da je ta projekt zamrznil, je bivši župan
Boris Popovič. To je treba jasno povedati, ker on
je hotel neko razsoljevanje neke vode in neke
druge reči in je zaustavil potem cel proces. Tako
je to tudi treba povedati.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Nadaljujemo. Poslanec Jurij Lep bo
postavil ustno poslansko vprašanje ministrici za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti mag. Kseniji Klampfer.
Izvolite.
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala za besedo,
gospod podpredsednik. Spoštovana ministrica,
kolegice in kolegi!
Staranje prebivalstva je eden največjih
družbenih in gospodarskih izzivov sveta,
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predvsem Evrope, v 21. stoletju. Projekcije
kažejo, da bo leta 2025 več kot 20 %
prebivalcev Evrope starejših kot 65 let. Povečalo
se bo predvsem število žensk in moških, ki bodo
stari čez 80 let. Na podlagi teh dejstev je treba o
starosti govoriti kot o priložnosti starejših ljudi.
Lahko bi rekli, da so ti skriti zakladi znanj in
izkušenj, ali bolj učeno: skriti človeški viri.
Staranje družbe ne smemo jemati kot
nekaj negativnega, je predvsem dejstvo, da
živimo dlje, kot smo živeli do sedaj, in to je
vsekakor dobro – naša skrb in morebiti večja
blaginja, povezana s kakovostjo življenja
starejših. Za to pa je treba ustvariti pogoje.
Ljudje v starosti morajo imeti možnost za
dostojno življenje in to, da imajo svoj, samo njim
ustrezen življenjski slog oziroma način. Kakovost
življenja starejših ni odvisen samo od
primernega
delovanja
pokojninskega
in
zdravstvenega sistema, ampak tudi od ustreznih
možnosti za dolgotrajno oskrbo. Starejši morajo
imeti pripravljene pogoje za podaljšano aktivnost
in izobraževanje. Odnos družbe in okolja do
starejših se kaže kot stopnja njihove socialne
vključenosti. Pri tem je zelo pomembno sožitje
različnih generacij, ki prispeva h kakovostnemu
staranju. Sobivanje ljudi različnih starosti v
skupnosti mora postati koristno za vse. Tako
lahko sklenemo, da je treba sprejeti izzive in
vprašanja, ki jih prinašata s seboj dolgoživa
družba in proces staranja.
Eden od možnih odgovorov za
kvalitetno skrb za starejše so tudi dnevni centri
aktivnosti. Moje vprašanje se nanaša na
strategijo reševanja dejstva, da se število
starejših povečuje.
Kakšna je torej strategija ali usmeritev
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti glede umeščanja dnevnih
centrov aktivnosti v okolje in s tem v naši
družbo?
Znano je namreč, da takšne centre v
večini financira lokalna skupnost, nekaj malega
pa tudi država na osnovi Zakona o socialnem
varstvu. Hvala.

generacijami ali motnje v delovanju socialne
države. Na podlagi sprejete strategije je bil tudi
ustanovljen Svet za aktivno staranje in
medgeneracijsko
solidarnost,
kjer
bodo
opravljeni tudi ukrepi, ki prispevajo k
zagotavljanju dostojne starosti.
V zadnjih nekaj letih se je močno
razširila
mreža
programov,
namenjenih
medgeneracijskemu sodelovanju in socialnemu
vključevanju starejših. Med programi za starejše,
ki jih sofinanciramo, želimo posebej izpostaviti
program Starejši za starejše, ki ga izvaja ZDUS,
program Staranje brez nasilja Inštituta Antona
Trstenjaka, Slovensko druženje za pomoč pri
demenci, Spominčica, program Skupine starih
ljudi za samopomoč izvaja Zveza društev za
socialno gerontologijo Slovenije in dnevne
centre aktivnosti za starejše, ki delujejo na treh
lokacijah: v Ljubljani, v Kopru in v Vipavi.
Ministrstvo za te programe namenja sredstva v
višini cca. 560 tisoč evrov.
Z namenom nadgradnje že delujočih
dnevnih centrov aktivnosti za starejše smo
vzpostavili tudi mrežo več generacijskih centov,
ki predstavljajo osrednji prostor zbiranja v
lokalnem okolju. Trenutno v Sloveniji deluje 15
regijskih večgeneracijskih centrov, ki so
namenjeni druženju, ohranjanju socialne mreže
in zadovoljevanju potreb tako starejših kot
njihovih družinskih članov v vseh življenjskih
obdobjih. V okviru centrov se izvajajo številne
dejavnosti s poudarkom
na socialnem
vključevanju
starejših,
izobraževanju
in
medgeneracijskem sodelovanju. Za delovanje
centrov so namenjena sredstva v višini 1,6
milijona evra.
Ministrstvo bo tudi v prihodnje ob
pripravi nove resolucije socialnega varstva po
letu 2021 poseben poudarek namenilo starejšim
in njihovim potrebam ter programom. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Ne želite več dodatnega spraševanja.
Nadaljujemo. Poslanec Luka Mesec bo
postavil ustno poslansko vprašanje ministrici za
infrastrukturo, mag. Alenki Bratušek.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospa ministrica, izvolite.

LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in
lep pozdrav!
Moje vprašanje gre o razširjeni
Dolenjski cesti skozi Lavrico pri Ljubljani.
Namreč, Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija
za ceste tam poskušata zgraditi 18 milijonov
evrov vredno štiripasovnico skozi naselje, na
kateri bo kar 12 semaforiziranih križišč in dve
krožišči na zelo majhni razdalji. Proti takemu
projektu so tako občani Občine Lavrica, ki so že
zdaj obremenjeni s prometom – namreč, na dan
se izteče tam nekje od 17 do 18 tisoč vozil skozi
Lavrico – in so organizirali civilno iniciativo. To
civilno iniciativo pa podpira tudi vrsta
strokovnjakov, nevladnih organizacij in med
drugim podžupan občine Ljubljana Jože Koželj,
ki vsi v en znak opozarjajo, da bo širša

MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za
besedo in hvala za vprašanje.
V zvezi z vašim vprašanjem želim
uvodoma izpostaviti, da za Slovenijo, tako kot za
večino drugih evropskih držav, velja, da postaja
starajoča in dolgoživa družba, podaljševanje
življenjske dobe pa seveda prinaša tudi
pomembne spremembe v starostni strukturi
prebivalstva. Za spopadanja z izzivi dolgožive
družbe je Slovenija sprejela Strategijo dolgožive
družbe. Namen strategije je spodbuditi najširši
krog deležnikov s potrebo po odzivanju na
izzive, ki jih pred nas predstavlja staranje
prebivalstva. S to strategijo se želi prispevati k
temu,
da
spremenjena
razmerja
med
prebivalstvom ne bi bila vzrok za konflikte med
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Dolenjska cesta pritegnila le več prometa skozi
naselje, ozka grla pa se bodo prestavila drugam.
Zato
sprašujem
ministrico
za
infrastrukturo, gospo Alenko Bratušek:
Zakaj namesto 18 milijonov vrednega
projekta, ki ne bo rešil ničesar – razen tega, da
bo še zgostil promet skozi Lavrico in še povečal
pritok avtomobilov v mesto Ljubljana, ki je že
zdaj zelo prometno obremenjeno in zaradi tega
tudi zelo onesnaženo – zakaj namesto tega raje
ne investira v alternativno infrastrukturo?
En predlog so podali že ti strokovnjaki
in nevladne organizacije in Janez Koželj, to je
tripasovna cesta, na kateri bi bil en pas
rezerviran samo za javni prevoz. Druga varianta,
o kateri govorijo, je, da se enostavno nivojski,
železniški prehod v Škofljici spremeni v podvoz
in se na ta način promet naredi bolj tekoč.
Generalno gledano pa je bolje kot investirati v
take razširitve cest, ki so drage, onesnažujoče,
moteče za tamkajšnje prebivalce, investirati v
železniški prevoz in v javni prevoz.
V 21. stoletju bi si enostavno morali
postaviti cilj, da začnemo zmanjševati količino
osebnega prevoza v mestih, ob mestih in
omogočiti ljudem, da jim ne bo več treba vsak
dan prebiti uro ali dve na cesti samo zato, da
pridejo do službe, ampak da se lahko po
ugodnih cenah pripeljejo z neko obliko javnega
prevoza, recimo z vlakom, do svojega
delovnega mesta.
Hvala.

nove
strategije
upravljanja
državnega
premoženja pa v Državnem zboru še ni.
Zato sprašujem ministra za finance:
Kdaj bo Ministrstvo za finance oziroma
Vlada Republike Slovenije v Državni zbor
poslala prenovljeno dopolnjeno strategijo o
upravljanju državnega premoženja?
Dejstvo je, tako v praksi kot v Poslanski
skupini SDS smo opozarjali, da je strategija
upravljanja državnega premoženja pripravljena
in napisana slabo z vrsto pomanjkljivosti in bi jo
bilo treba dopolniti. Hvala.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Boste dobili pisni odgovor.
Poslanec Jožef Lenart bo postavil
vprašanje ministru za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravku Počivalšku.
Izvolite.
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za
besedo, predsedujoči. Spoštovani gostje,
ministrice in ministri, kolegice in kolegi poslanci!
Spoštovani gospod minister Zdravko Počivalšek!
Moje vprašanje se nanaša na nedavno
investicijo Magna Steyr, Hoče. Država je za
omenjeno investicijo, za katero je zatrjevala, da
bo šlo za odlično naložbo, Magni namenila 18
milijonov evrov državne subvencije. Pri tem ste
imeli kot takratni minister za gospodarstvo velike
zasluge. V namen hitre izvedbe projekta je bil
leta 2016 sprejet tudi Zakon o zagotavljanju
pogojev za izvedbo strateške investicije v Občini
Hoče-Slivnica. Zaveza Magne iz dogovora, ki je
zapisana tudi v omenjenem zakonu, je, da bodo
v Magninih obratih tovarne Hoče zaposlili
najmanj tisoč delavcev. Magna, d. o. o., pa je ob
začetku posla zatrjevala nekako, da bo v več
obratih, torej lakirnica plus potem še sestava
vozil, okoli 3 tisoč do 4 tisoč delavcev iz
Podravja, kar bi bilo seveda zelo priporočljivo.
Prav tako je bilo govora, da bodo ti delavci imeli
tisoč 250 evrov neto plače. Po podatkih s
spletnega portala STA z dne 29. 4. 2019 je v
lakirnici trenutno zaposlenih le 200 delavcev,
tako da je do sedaj razvoj regije zaradi višanja
zaposlenosti dokaj majhen. Prav tako skrbi
zbujajo izjave vodstva Magne International, da
bodo
gradnjo
nadaljevali
glede
na
povpraševanje po novih vozilih. To je nekako
tudi razumljivo; če ni naročil, ne moreš širiti
proizvodnje.
Zanima pa me:
Ali bodo, če ne izpolnijo zavez, od
države Slovenije prejeli manj sredstev oziroma
bodo vračali že prejeto subvencijo?
Kakšni so torej napovedani učinki za
naše gospodarstvo, za regijo in njen
gospodarski razvoj?
Kakšna je dejanska številka o
zaposlenih?
Ker se nekako številke med seboj
tepejo, vezano tudi na zaveze Magne, me
zanima:
Koliko sredstev je Magna od države
Slovenije do sedaj že prejela?

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Samo še vprašanje. Želite ustni
odgovor na naslednji seji ali pisnega? Ustni
odgovor na naslednji seji, tako.
Nadaljujemo. Mag. Marko Pogačnik bo
postavil ustno poslansko vprašanje ministru za
finance dr. Andreju Bertonclju.
Izvolite.
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS):
Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo.
Glede na odsotnost ministra za finance,
predlagam, da bi minister odgovori pisno
Ministru za finance bi rad zastavil
vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega
premoženja, in sicer s strategijo upravljanja
državnega premoženja. Dejstvo je, strategija
upravljanja državnega premoženja je bila
sprejeta poleti 2015. Do danes se je pokazalo,
da ta strategija ima vrsto slabosti in vrsto
pomanjkljivosti. Na to je opozarjalo tako prejšnje
kot
predprejšnje
vodstvo
slovenskega
državnega sklada. Po mojem vedenju je
sprememba strategije upravljanja državnega
premoženja v predalu Ministrstva za finance že
več kot tri leta. Na hearingu je dr. Bertoncelj
omenil, da naj bi obstoječe Ministrstvo za
finance nekako Državnemu zboru predlagalo in
pripravilo spremembo strategije upravljanja
državnega premoženja nekako do poletja
letošnjega leta. Poletje je tu. Spremembe in
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Ali ste državna finančna sredstva
morda zavarovali in ji subvencijo izplačujete v
obrokih, tako kot ona zagotavlja nova delovna
mesta, in ne dali denarja vnaprej?
Ali spremljate in ste preverili zavezo
Magne okoli neto plače zaposlenih?
Ali ste do sedaj s podobno visoko
investicijsko spodbudo že spodbujali tudi kakšno
slovensko podjetje?
Namreč, nekdo, ki bi vam obljubil, da
bo povečal svojo proizvodnjo za 200 ljudi:
Ali bi tudi prejel subvencijo v takšni
višini?
Hvala.

naslednjih treh letih bo že iz naslova davkov in
prispevkov v zvezi z izplačili plač, podjetje
predvidoma prispevalo v proračun Republike
Slovenije skoraj 15 milijonov evrov, medtem ko
naj bi celoten zunanji učinki investicijskega
projekta na Republiko Slovenijo znašali skoraj
70 milijonov evrov. Ne pozabimo pa, da je
končni cilj Magne Steyr vzpostaviti popolnoma
funkcionalno tovarno, avtomobilsko, v Republiki
Sloveniji, z zmogljivostjo 100 do 200 tisoč vozil
na leto.
Se pravi, tukaj, iz vaših podatkov ali pa
iz vprašanj, ki ste mi jih postavili, izvira, da ste
selektivno vzeli podatke iz prve, druge ali pa
tretje faze. To, kar smo zdaj naredili, se nanaša
na prvo fazo, ki bo jutri odprta – 404 delavci,
146,4 milijona investicije, 18,6 milijona naše
podpore, od tega, kot sem rekel, 12 milijonov že
izplačanih, razliko morajo počrpati do konca
letošnjega leta. V tej končni pogodbi so se pa
zavezali za tisoč ljudi do ne vem katerega leta
naprej. Se pravi, v tem trenutku in vseskozi do
zdaj so izpolnili čisto vse zahteve in pogoje z
naše strani in tudi mi, kot ministrstvo, kot država,
jih bomo spremljali po vseh postavkah,
zapisanih v pogodbo.
Moram pa povedati, da sem vesel, da
smo po treh letih hudih ovir, metanj polen pod
noge, zavajanj pripeljali projekt, ki bo v
nadaljevanju prispeval veliko k razvoju
severovzhodne Slovenije, k nam, v Slovenijo.
Verjamem pa, da marsikoga boli, ker bo treba
tudi zdaj v ostalih podjetjih drugače ravnati z
delavci in plačati več in to smatram, da je
najboljša borba za višje plače.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani gospod
poslanec, predsedujoči, poslanke in poslanci!
Najlepša hvala za vprašanje.
Najprej moram povedati, da ste v
svojem vprašanju navedli veliko neresnic.
poskušal bom povedati točne podatke v zvezi z
vsemi temi zadevami, ker to, kar ste povedali, so
v glavnem zavajanja. Na žalost.
Že od samega začetka je bilo jasno
povedano, da izvaja Magna investicijo v več
fazah in to je tudi v pogodbi opredeljeno. Najprej
so bile načrtovane štiri, zdaj sta druga in tretja
faza združeni. Postopki za izvedbo druge in
tretje faze so se že začeli in na Arsu so že
vložene vloge za okoljevarstvena soglasja. Eden
od kriterijev za izbor lokacije v Hočah je bila
razpoložljiva
delovna
sila
in
možnost
izobraževanja. Gospodarske družbe, tako tudi
Magna, analizirajo trg delovne sile, povprečne
plače in plačujejo delavcem konkurenčne plače,
ki bodo v vsakem primeru v skladu z zakonskimi
zahtevami in kolektivnimi pogodbami.
Naj ob tem povem, da je eden od
stebrov, na katerih temelji poslovanje Magne, in
je tudi zapisan v listini o zaposlovanju, ponuditi
delavcem konkurenčne plače in druge
ugodnosti. Plača iz vloge za strateško investicijo
izhaja, da bo povprečna neto plača v obratu v
Hočah toliko, kot ste navedli tudi vi. Zaposleni v
okviru prve faze, ki bo začela delati ta teden,
jutri konkretno bo otvoritev – se pravi, ko se
začne uradno ta proizvodnja, čeprav proizvaja je
že, mislim da, od marca dalje –, Magna mora
redno zaposliti 404 delavce. Agencijski delavci v
tej kvoti niso dovoljeni. Zaenkrat, v tem trenutku
pa ima obrat v Hočah 200 zaposlenih.
Vlada Republike Slovenije je dodelila
marca 2017 podjetju Magna Steyr, d. o. o.,
finančno spodbudo za investicijski projekt
Investicija v postavitev lakirnice Maribor v višini
18,6 milijona evrov. Vrednost investicijskega
projekta je 146,4 milijona evrov in Magna mora
zato zaposliti 404 delavce do 30. oktobra 2022.
To stoji v pogodbi. Do zdaj je Magna prejela
12,6 milijona evrov, preostala sredstva mora
počrpati do konca letošnjega leta. Spodbuda v
višini 18,6 milijona evrov se bo državi povrnila. V

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate predlog za
dopolnitev vprašanja?
Izvolite.
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za te
odgovore, gospod minister. Upam, da ne
vzamete narobe. Ne me narobe razumeti,
nobenega zavajanja.
Se pravi, nekatere informacije do sedaj
so zelo skope. Tudi v razpisih ni nikjer nobenega
govora o višinah plač in nisem govoril o tem, da
je Magna bil slab projekt, ampak samo, če
imamo vse pod nadzorom, kajti, v letu 2012 je
država namenila nekaterim tujim investitorjem
okoli 11 milijonov in so ste ti investitorji zavezali
že leta 2012, da bodo začeli takoj zaposlovati.
Uradni podatki so bili takšni, da je eden prvih,
recimo, od zaposlovalcev na spodnjem
Podravju, avstrijski zaposlovalec, ki je prišel v
Slovenijo, je komaj konec leta2017 zaposlil
obljubljenih 100 ljudi, država mu je pa dala en
milijon. Se pravi, mi kreditiramo, ne vem, za pet
ali šest let nekoga in potem šele pride do
efektov. Zdaj pravite, da bo do teh efektov prišlo
pa da se bodo držali vseh zavez – to me veseli,
ste me pomirili –, ampak še enkrat: vi pa država
bi bili bolj zavarovani, če bi, kakor bi oni zaposlili
200 ljudi, bi dobili 2 milijona, pa spet 200, pa
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spet 2 milijona. Na takšen način se ne bi moglo
sploh zgoditi, da ne bi izpolnili zavez, država pa
bi porabila denar, če bi se kaj zataknilo.

2023 pa je na voljo še 135 milijonov evrov za
spodbude domačega gospodarstva. Hvala.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gremo naprej. Besedo ima Boris
Doblekar, ki bo postavil vprašanje ministrici za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri
Pivec.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister, izvolite.
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Hvala.
Poglejte, dejstvo je, da stavba stoji in to
je ena največjih stavb, narejenih v Sloveniji v
zadnjem obdobju, in to je tudi na koncu koncev
prva prava investicija v samostojni Sloveniji.
Sredstva jim izplačujemo tako, kot so realizirali
to 146-milijonsko investicijo. Za vse zadeve
imamo pogodbo, imamo garancije in če
česarkoli iz pogodbe ne bodo izpolnili, bodo
sredstva vračali. O tem ni nobene diskusije. Jaz
pa ne dvomim, da bodo vse svoje zaveze
izpolnili.
O Magna International moram povedati
še nekaj podatkov. To je eden vodilnih svetovnih
avtomobilskih
proizvajalcev,
dobavitelj
avtomobilskega sektorja. Poznan je kot vodja na
področju novih tehnologij in inovacij. Skupaj
podjetja Magna zaposlujejo v svetu 169 tisoč
ljudi, imajo 338 proizvodnih obratov, 39
inženirskih ter razvojnih centrov v 28. državah.
Njihov promet je višji od bruto družbenega
produkta ali pa približno tak, kot je slovenski.
Magna namerava investicijo v Sloveniji razširiti
zaradi tega, ker so potrebe obrata Magna Steyr
v Gradcu prekapacitirane. Odločitev za Maribor
je bila zaradi bližine novega obrata in predvsem
zaradi usposobljene delovne sile, ki jo imajo
možnost dobiti pri nas.
Zaveze Magne. Z realizacijo naslednjih
faz lahko Magna izpolni svoje zaveze iz
pogodbe o izvedbi strateške investicije, v kateri
se je zavezala zaposliti najmanj 100 delavcev v
roku desetih let od začetka investicije. Mi jih po
zakonu tudi držimo, ker tako pomoč lahko damo
po zakonu samo tistim, ki investirajo več kot 20
milijonov, in v tem kontekstu so se oni zavezali
zaposliti v končni fazi tisoč ljudi – ne direktno
povezano s prvo fazo. Lansko leto je bil sprejet
Zakon o spodbujanju investicij, ki je izenačil
slovenske in tuja podjetja, tako da vsa podjetja
zdaj lahko dobijo neposredne nepovratne
spodbude, ne glede na to: lastnik – domači ali
tuji.
Nepovratna sredstva za investicije po
Zakonu o spodbujanju sklada regionalnega
razvoja pa smo v letu 2018 dodelili tudi trem
investicijskim projektom slovenskih podjetij, in
sicer Kovisu, Livarni, Ocean Orchids, in Medicop
mislim, da se odpira tudi v teh dneh v Murski
Soboti. Skupaj je 5 milijonov evrov. Leto 2018 je
bilo podjetjem izplačanih s strani ministrstva 54
milijonov nepovratnih sredstev oziroma 70,8
milijonov skupaj s povratnimi sredstvi. Od leta
2016 dalje smo iz kohezije in integralnih
povratnih, nepovratnih sredstev razpisali cca.
986 milijonov evrov. To so vsa sredstva, ki so
namenjena tudi domačim podjetjem. Do leta

BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala za
besedo, predsedujoči. Spoštovana ministrica,
vsi ostali ministri, kolegice in kolegi, lep dober
dan vsem skupaj!
Dotaknil se bom ene problematike, ki
se v približno zadnjih treh letih, odkar se je
pojavilo
redno
cepljenje
proti
bolezni
modrikastega jezika v Sloveniji, pojavlja precej
dvomov in vprašanj, predvsem o škodljivih
posledicah tega cepljenja.
Takrat leta 2016 je nekje na dveh
območjih v Sloveniji prišlo do okužbe govedi in
drobnice z boleznijo modrikastega jezika in
potem je kar hitro cela Slovenija postala kužna
in začelo se je tudi to masovno cepljenje. S tem
cepljenjem v zvezi se dostikrat tako v javnosti
kot v medijih … Tukaj imam članek iz Primorskih
novic, to je bilo leta 2017 spomladi, z naslovom
Rejci tarnajo, da živali po cepljenju poginjajo,
stroka miri. Tovrstnih člankov in podobnih zadev
po forumih in med samimi kmeti je veliko, vendar
pa ne pride do določenih pojasnil, ki bi si jih
kmetje tudi želeli. Zakaj ne, je drugo vprašanje.
Za vas imam kar nekaj vprašanj, in
sicer me zanima:
Zakaj je zaradi dveh primerov Slovenija
kar naenkrat postala cela kužna v letu 2016?
Potem vprašanje:
Ali se pred cepljenjem živali ugotovi
zdravstveno stanje živali, ki bo cepljena?
Govorimo o govedi in o drobnici.
Ali se več živali cepi z isto iglo?
To se dogaja in s tem se lahko
prenašajo tudi ostale bolezni.
Koliko je bilo poginov rojenih živali do
starosti pol leta v lanskem letu, koliko v zadnjih
treh letih in koliko pred petimi leti oziroma po
posameznih letih v zadnjih v desetih letih
skupaj?
To bi bili zelo zanimivi podatki, kajti te
pogini in spontani splavi, torej abortusi, se
pojavljajo zelo pogosto.
Ali so ugotovljeni tudi vzroki teh
poginov?
Kakšna je stava tega cepiva?
Vemo, da je predvsem sestavljen iz različnih
sestavin, med drugim tudi aluminija.
Ali
so
bile
kmetom
izplačane
kakršnekoli odškodnine v primeru teh poginov ali
predčasnih porodov?
Že vnaprej se vam lepo zahvaljujem za
odgovore, kar mi boste znali v tem kratkem času
tudi odgovoriti. Hvala lepa.
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PODPREDSEDNIK BRANKO
Izvolite, gospa ministrica.

SIMONOVIČ:

5.3 oziroma 10 let nazaj. Tako je v letu 2018, ko
smo pričeli tudi s sistematičnim spremljanjem
morebitnih škod, ki bi lahko bile povezane z
uporabo cepiva, od 665 tisoč 26 opravljenih
cepljenj je bilo prijavljenih 61 primerov, ko so
živali domnevno poginile zaradi cepljenja, 10
primerov je izpolnjevalo pogoje za presojo pred
strokovno komisijo Veterinarske zbornice. V
petih primerih je komisija potrdila vzročno
povezavo med cepljenjem in poginom živali. To
predstavlja 0,00073 %, kar je po veljavnih
kriterijih izjemno redka povezanost oziroma
vzrok za smrt. Moram pa poudariti dejstvo, da
ves čas beležimo izbruhe bolezni v veliko
evropskih državah. Tako je samo v letošnjem
letu prijavljenih novih 107 izbruhov v Nemčiji,
Franciji, Italiji, Grčiji, Belgiji, Španiji. To seveda
navaja tudi na dejstvo, da je bolezen v okoliških
država in da vsekakor velja to petletno obdobje
cepljenja v Sloveniji izpeljati do konca, da bi s
tem zaščitili naše živali pred morebitnimi
virusnimi obolenji.

DR. ALEKSANDRA PIVEC: Najlepša hvala za
vprašanje.
Dovolite, na začetku najprej nekaj
pojasnil glede bolezni, o kateri govorimo. Torej
govorimo o bolezni modrikastega jezika, ki
predstavlja virusno bolezen domačih kakor tudi
divjih prežvekovalcev. Povzročitelj le-te je virus,
ki spada v rod orbivirusov iz združenja
reovirusov in do danes je poznanih 27
stereotipov tega virusa, označenih od BTB 1 do
BTB 27. Bolezen se širi s piki krvosesnih mušic.
Mušice, ki prenašajo bolezen, pa so najbolj
aktivne v obdobju od meseca aprila in do
decembra, zato se tudi bolezen večinoma
pojavlja sezonsko.
Novembra
2015
smo
na
severovzhodnem delu države zaznali prvi primer
bolezni in ugotovili, da tudi je bila zaznana v
okviru izvajanja nadzora. Zato so se takoj uvedli
predpisani ukrepi, skupaj z določitvijo območja z
omejitvami – omejitve prometa z živimi živalmi in
seveda zaščita živali pred vektorji. Označili smo
obdobje aktivnosti vektorjev in konec avgusta
2016 bolezen prvič zaznali tudi v klinični obliki,
ko je bila potrjena pri dveh ovcah in eni kravi.
Potrjen je bil tip virusa BTB 4.
Znano je, da najučinkovitejši oziroma
edini ukrep za izkoreninjanje te bolezni in
zmanjševanje škod zaradi pojava bolezni
predstavlja zaščitno cepljenje. Torej govorimo o
zaščitnem in ne o zdravilnem cepljenju. V
Sloveniji smo zato leta 2017 začeli z obveznim
cepljenjem vseh govedi in drobnice proti virusu
BTB 4, ki je predpisano z Odredbo o izvajanju
sistematičnega
spremljanja
zdravstvenega
stanja živali, programov izkoreninjanja bolezni
živali ter cepljenje živali. Na podlagi
znanstvenega mnenja agencije EFSA je za
učinkovito izkoreninjenje tega virusa potrebno
vsaj petletno zaporedno cepljenje vsaj 95 %
populacije govedi in drobnice. Od uvedbe
obveznega cepljenja v Sloveniji novih primerov
bolezni nismo ugotovili. Ampak ponavljam, da
gre za obvezno petletno zaporedno cepljenje, ki
je predpisano z uredbo. Z izvajanjem cepljenja
se zagotavlja tudi nemoteno trgovanje z
govedom in drobnico, saj ukrepi, predpisani v
evropski uredbi, glede omejitve premikov živali,
ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika,
v času obdobja aktivnost vektorjev praktično
onemogoča vsakršno trgovanje z živalmi, če lete niso cepljene. Z neizvajanjem cepljenja bi
imeli tudi izjemne težave s trgovanjem govedi.
Program izkoreninjanja virusa za obdobje 2008–
2020 je bil predložen tudi v potrditev Evropski
komisiji v pregled, ki je odobrila. Za izvajanje
programa je komisija odobrila tudi sofinanciranje
v viši 50 %.
Kar se tiče pa zaznavanja primerov, ki
bi naj bili povezani s cepljenjem. Še enkrat
ponavljam, cepljenje se je pričelo leta 2017, zato
ne beležimo kakršnihkoli primerov za obdobje

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate besedo za
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.
Izvolite.
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala, gospa
ministrica.
Res je, kot ste opisali, kakšna je ta
bolezen, od kod izhaja, kdaj se je pričelo
cepljenje, vendar ste tudi navedli, da je bilo
nekaj ugotovljenih primerov povezanih s
cepljenjem. Ampak med kmeti in v javnosti
obstaja veliko dvomov, da je mnogo mnogo več
teh poginov povezanih s cepljenjem. Kajti jaz še
vedno vztrajam, da dobim odgovor oziroma da
se potrudite in ugotovite, koliko je bilo poginov
živali, torej goveda in drobnice, pred desetimi
leti, ne glede na to, da takrat še ni bilo bolezni
modrikastega jezika pa ni bilo cepljenja, koliko je
bilo takrat poginov, koliko jih je pa zdaj. Dve
obdobji, kjer bomo dobili neke podatke o teh
poginih oziroma o abortusih oziroma spontanih
splavih. Problem je tudi neplodnost. Tudi
neplodnost se povečuje, predvsem tudi pri
govedu. In vse to nekako kmetje povezujejo s
tem cepljenjem. Jaz nisem rekel, da sem proti
cepljenju ali pa da ne bi bilo treba cepiti. Seveda
je treba. Ampak premalo imamo analiz, premalo
imamo podatkov, premalo vemo o tem cepivu,
kajti sestavine tega cepiva so dejansko zelo
sporne, če pogledamo, da je notri veliko
aluminija in podobnih zadev, ki povzročajo pri
človeku demenco in tako naprej; kako se potem
to izloča iz telesa, seveda po zaužitju tega
govejega mesa in mleka.
Tukaj obstaja precej odprtih vprašanj in
bi dejansko rad te odgovore, predvsem to:
Koliko je več poginov, neplodnosti in
teh spontanih splavov pred 10 leti in zdaj?
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Gospa ministrica, imate besedo za dopolnitev
odgovora.
Izvolite.

spontanih splavov pred leti, ko še ni bilo bolezni
modrikastega jezika, ko še ni bilo cepljenja.
Name so se obračali mnogi ljudje pa tudi kakšne
organizacije, tudi v medijih, kot sem vam že
pokazal, saj so v medijih tudi članki, izkazujejo
precej teh pomislekov in dvomov. Strokovni
krogi, uvoznik cepiva, veterinarski svet, Uprava
za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin,
veterinarji sami; pri njih ne boš slišal, da je to
posledica cepljenja, seveda ne. Me pa zanima,
tukaj je ta zadeva precej širša, ali so farmacevti
dali v analizo oziroma ali so bile opravljene vse
analize …

DR. ALEKSANDRA PIVEC: Jaz še enkrat želim
ponoviti, da v Sloveniji s tem cepivom cepimo od
leta 2017. Zato primerjava 10 let nazaj in danes,
ki bi bila kakorkoli vzročno povezana z
omenjenim cepivom, ne bi bila relevantna. Mi
smo obravnavali popolnoma vse primere, ki so
bili prijavljeni kot sumi na povezavo med tem
cepljenjem in kasnejšimi posledicami. Takšnih
prijav je bilo 61, prav vse so bile obravnavane in
tudi vrednotene v okviru strokovne veterinarske
komisije. Želela pa bi poudariti še, da se v
Sloveniji lahko opravlja cepljenje le s cepivi, ki
imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji.
Slovenija in tudi Evropska unija ima precej
stroge zakonodajne pogoje, zato v tem trenutku
cepljenje opravljamo zgolj z enim cepivom, ki,
ponavljam, ima za to dovoljenje. V navodilih so
seveda navedeni tudi vsi stranski učinki, ki bi se
eventualno lahko pojavljali pri živalih, in sicer so
ti učinki manjša lokalizirana oteklina, ki izgine v
obdobju 24 ur, in nekoliko povišana
temperatura, ki navadno ne preseže 1,1 stopinje
Celzija dviga temperature. Karenca za cepivo, ki
je navedena s strani proizvajalca, je nič.
Odgovornost proizvajalca oziroma lastnika
dovoljenja je v primeru neželenih učinkov zaradi
cepiva tudi zavarovana. Postopki so v primeru
dogodkov zaradi kakovosti cepiva predpisani in
jasni. In mi, kot rečeno, smo obravnavali prav
vse, ki so za to podali prijavo. Vsi kmetje, ki
povezujejo kakršnokoli škodo na svoji živali, so
podali prijavo in od tega je zabeleženih pet
primerov, ki bi lahko bili vzročno povezani.
Seveda je vse druge pogine in morebitne
bolezenske znake pri živalih, če jih kmetje ne
prijavijo kot povezane s tem, težko obravnavati v
kontekstu povezave s cepivom. Če bo pa teh
prijav več, bomo pa vse te primere tudi resno
obravnavali.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Gospod poslanec, prosil bi, da spoštujete
poslovnik in se opredelite do postopkovnega
predloga, ampak ne razpravljati.
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Tako je, do
postopkovnega predloga bom prišel, ja, prihajam
počasi. Ker je precej odprtih vprašanj in ker
nisem bil zadovoljen z vsemi odgovori, katere
sem pričakoval; in da se tudi, kot ste sami
omenili, pojavljajo določene nalezljive bolezni, ta
in še mnoge druge, od vozličastega dermatitisa,
ki se pojavlja v vzhodni Evropi, s čimer se
verjetno tudi strinjate, in da se vse te razne
prenosljive bolezni prenašajo tudi s transportom
ljudi, z različnimi tokovi, predlagam, da o tej
temi, o odgovorih na moja zastavljena
vprašanja, ki se mi zdijo zelo pomembna,
opravimo razširjeno razpravo na seji v skladu s
poslovnikom. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
O vašem predlogu bo Državni zbor
odločil jutri, 10. julija 2019, v okviru glasovanj.
Besedo ima Samo Bevk, ki bo postavil
vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki
Bratušek, ki je odsotna.
Izvolite.
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo,
gospod podpredsednik. Spoštovani zbor!
V okviru gradnje in modernizacije 4.
razvojne osi ministrico mag. Alenko Bratušek
sprašujem:
Prvič. Kako sta Ministrstvo za
infrastrukturo in Direkcija za infrastrukturo
pripravljena na gradnjo galerije v soteski Zala
med Idrijo in Godovičem ter prilagojen prometni
režim tega predela Slovenije v času popolne
zapore te ceste?
Drugič. Kako kaže modernizaciji in
novogradnji ceste ter kolesarske povezave med
Idrijo in Podrotejo?
Tretjič. Katera varianta je izbrana za
novogradnjo cestne povezave med Cerknim in
Gorenjo vasjo, ki se v prostor umešča že od leta
2006?
Četrtič. Kdaj se bo začela obnova
obstoječe ceste med Sovodnjami in Trebijo?

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate besedo za
postopkovni predlog, da Državni zbor na
naslednji seji opravi razpravo o odgovoru.
Izvolite.
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa.
Spoštovana ministrica, jaz sem vas
čisto dobro razumel. Vem, da ste mi
dobronamerno odgovorili in tudi tako, kot je
seveda bilo za pričakovati. Mene zanimajo
pogini, plodnostne motnje in spontani splavi za
neko obdobje. Ne samo za to obdobje, odkar se
je začelo s tem cepljenjem, tudi prej. V javnosti
se pojavlja veliko pogovorov glede teh težav, za
katere seveda ni nujno, da so povezane s tem
cepljenjem. Ampak zanimiv bi bil ta podatek,
koliko je bilo poginov, plodnostnih motenj, ki se
pojavljajo v veliko večjem številu kot pred leti, in
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Petič. Katera dela planirate za
posodobitev ceste v Baški grapi ter kako
napredujejo dela na obsežnem plazu pri
Grahovem ob Bači?
Ker je ministrica za infrastrukturo mag.
Alenka Bratušek danes odsotna in ker se bo
naslednja redna seja Državnega zbora pričela
šele 23. septembra, zahtevam, da mi v skladu z
247. členom Poslovnika v 30 dneh odgovori v
pisni obliki.
Že v naprej najlepša hvala za odgovor.
Hvala lepa.

V tem parlamentu smo se že večkrat
pogovarjali o problematiki Pošte Slovenije,
njenih poslovalnic, predvsem na podeželju; in
tukaj se strinjam, da Pošta Slovenije je tisto
podjetje, ki mora slediti ljudem in ne kapitalu.
Državljankam in državljanom; ne dobičku.
Čeprav sem slišati verjetno bolj kot poslanec
Levice, ampak v tem delu pa se strinjam, da je
Pošta Slovenije podjetje, ki je državno, ki je
strateškega pomena. Glede na zakonodajo, ki jo
imamo, je treba narediti vse, da poštne
poslovalnice na podeželju ostanejo, kajti teh
storitev se poslužujejo tudi starejši, ki na
drugačne oblike niso navajeni, se bodo tudi
težko navajali.
Zato me zanima, gospod minister:
Kaj bo Vlada Republike Slovenije
oziroma vaš resor, kaj boste skupaj naredili, da
bodo poštne poslovalnice na podeželju ostale in
da jih ne boste v želji po dobičku zapirali?

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo ima Žan Mahnič, ki bo postavil
vprašanje ministru za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravku Počivalšku.
Izvolite.
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo,
podpredsednik. Spoštovani gospod minister!
Pošta Slovenije je gospodarska družba
v stoodstotni državni lasti. Njena primarna
dejavnost je izvajanje univerzalne poštne
storitve, ki upoštevajoč strukturne spremembe
na trgu poštnih storitev ne predstavlja
dobičkonosne dejavnosti. Zaradi tega Pošta
Slovenije izvaja številne druge dejavnosti, s
katerimi skuša nadomestiti manjše prihodke in
zadovoljiti pričakovanje lastnika, to je države, in
Slovenskega
državnega
holdinga
kot
upravljavca podjetij v državni lasti. Ob tem Pošta
Slovenije izvaja tudi racionalizacijske ukrepe,
optimizacijo, ki jo predstavlja v javnosti, med
predstavniki lokalnih skupnosti in državljani
Republike Slovenije; to je pa precej pereče
vprašanje. Gre za vprašanje zapiranja ali
preoblikovanja pošt v pogodbene pošte ali druge
oblike pošte, ki se izvaja v urbanih središčih in
tudi na ruralnih območjih. Glede na obsežne
razprave v različnih odborih Državnega zbora
Republike Slovenije, ki so bile izvedene po
napovedi stavke v Pošti Slovenije, je bilo jasno
izraženo stališče, da lahko Pošta Slovenije
zmanjša dinamiko in obseg ukinjanja poštnih
poslovalnic le, če država kot lastnik Pošte
Slovenije bodisi zmanjša pričakovanja, v tem
primeru bo seveda dobiček manjši, bodisi čim
hitreje spremeni Zakon o poštnih storitvah, ki bi
omogočil Pošti Slovenije poslovanje na način, ki
bo prilagojen izjemnemu upadu pisemskih
storitev in finančnih storitev.
Glede na navedeno me zanima:
Ali ima Vlada Republike Slovenije
namen, da v letošnjem letu poda predlog
sprememb Zakona o poštnih storitvah?
Ali lahko pojasni strategijo, kako bo
preprečila nadaljnje zmanjševanje dostopa
prebivalcev Republike Slovenije do poštnih
storitev in univerzalne storitve kot specifične
javne storitve, ki bi morala biti dostopna
prebivalcem Slovenije ne glede na to, ali Pošti
Slovenije prinaša dobiček ali izgubo?

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
odgovor.
ZDRAVKO
POČIVALŠEK:
Spoštovani
predsedujoči, poslanke in poslanci. Gospod
poslanec, hvala za vprašanje.
Jaz kljub vsemu mislim, da so naše
poštne storitve nad povprečjem Evropske unije;
bom poskušal pojasniti. Kot ste že sami
povedali, je Pošta Slovenije gospodarska družba
v stoprocentni lasti Republike Slovenije. Država
kot njena ustanoviteljica svoje ustanoviteljske
pravice
uresničuje
preko
Slovenskega
državnega holdinga. Dejstvo je, da pošta vse
svoje prihodke ustvarja na trgu. V velikem delu
posluje po pogojih tržne konkurence, opravlja pa
tudi del nalog gospodarske javne službe, in sicer
univerzalno poštno storitev na podlagi odločbe iz
leta 2018 do leta 2023. Pošta Slovenije kot
izvajalec univerzalne poštne storitve ni del
javnega sektorja, ampak je gospodarska družba
zasebnega prava. Čeprav je v državni lasti, je
organizirana in deluje kot gospodarska družba v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Posebej poudarjam, da Republika Slovenija in
tudi Vlada Republike Slovenije nimata
neposrednega vpliva na poslovne odločitve
Pošte
Slovenije,
ampak
družbo
njeno
poslovodstvo vodi samostojno. Za Pošto
Slovenije veljajo torej tržne zakonitosti in v tem v
celoti izpolnjuje ter upošteva zakonsko določene
zahteve glede zagotavljanja obsega in kakovosti
univerzalne poštne storitve.
Izvajanje univerzalne poštne storitve
ureja Zakon o poštnih storitvah, ki določa, da
Republika Slovenija v javnem interesu
zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev
na njenem celotnem ozemlju pod enakimi
pogoji, trajno, redno in nemoteno izvajanje
univerzalne poštne storitve. Trenutno posluje v
Republiki Sloveniji 494 kontaktnih točk oziroma
pošt za stike z uporabniki. Od tega je 329
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rednih, lastnih pošt, 140 pogodbenih pošt in 25
premičnih pošt. Dejstvo je, da se razmere na
trgu poštnih storitev strahovito spreminjajo
oziroma so se v zadnjih letih bistveno
spremenile. Na poštah lahko počnete marsikaj,
ni pa več pisem, kot jih je bilo nekoč. Skratka, na
pumpah delamo nekaj drugega, na poštah spet
nekaj drugega, stvari se spreminjajo. Morate
razumeti, da poslovodstvo pošte mora slediti
tem trendom; seveda pa ne na škodo tega, kar
ste povedali. Zaradi povečanega obsega
elektronske komunikacije in sodobnih tehnologij
se zmanjšuje število prenosa pisemskih pošiljk,
zmanjšuje se število obiskov poštnih poslovalnic.
Pošta Slovenije se sooča z velikimi strukturnimi
spremembami na trgu poštnih storitev. Gre za
splošen trend, ki je v vseh državah Evropske
unije podoben in narekuje prilagoditev omrežja
spremenjenim potrebam uporabnikov. Splošni
akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne
storitve v četrtem odstavku 4. člena določa, da
izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni
zahtevo glede gostote omrežja, če sta
kumulativno izpolnjena dva pogoja, in sicer,
prvič, v vsaki občini na ozemlju Republike
Slovenije je najmanj ena kontaktna točka, ki je
organizirana kot pošta ali pogodbena pošta.
Drugič, za 95 % prebivalcev Republike Slovenije
zračna razdalja od najbližje pošte ali pogodbene
pošte ne sme presegati 4,5 kilometra. To v tem
trenutku še vedno izpolnjujemo. Če sta oba
navedena pogoja izpolnjena in se predpisana
kakovost univerzalne poštne storitve na
območju, ki ga pokriva konkretna kontaktna
točka, po njenem preoblikovanju oziroma zaprtju
ne bo poslabšala, Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve (Akos) izda soglasje za
predlagano preoblikovanje oziroma zaprtje;
ampak ob pogojih, ki sem jih prej povedal.
Postopek zaprtja ali preoblikovanja kontaktne
točke se vedno začne na zahtevo pošte. Ob tem
moram
poudariti,
da
se
odločitev
o
preoblikovanju oziroma zaprtju kontaktne točke
sprejme na osnovi analize poslovanja in
upoštevaje več dejavnikov. Upošteva se število
opravljenih storitev, število obiskov strank in
ekonomski rezultat poslovanja. Naj še enkrat
poudarim, da Pošta Slovenija pri svojem
poslovanju v celoti izpolnjuje zahteve glede
gostote omrežja na celotnem ozemlju Republike
Slovenije in za vse njene državljane. Primerjalni
podatki evropskih držav tudi kažejo, da spada
Slovenija med evropske države z višjo
dostopnostjo omrežja, če upoštevamo kriterij
števila prebivalcev na kontaktno točko ali
površino v kilometrih, ki jih pokriva ena kontrolna
točka. Hvala.

Ekonomist dr. Maks Tajnikar je nekoč
dejal: Adria Airways ni za to, da kuje dobičke,
Adria Airways je za to, da prevaža potnike. V
tem primeru se z njim ne strinjam. Zakaj? Ker
imajo potniki poleg Adrie na ljubljanskem
letališču še druge ponudnike letov. Pri Pošti
Slovenije pa temu ni tako, kajti Pošta Slovenije
je ena sama; in če se ta pošta Slovenije zapira,
na podeželju potem alternativ več ni, ker
nimamo še ene vzporedne pošte ali nekih drugih
ponudnikov taistih storitev. Pošta Slovenije pa je
tista, ki mora služiti temu, da nudi storitve
državljankam in državljanom; ne dobičku. Res
je, da je Pošta Slovenije pričela nuditi tudi druge
storitve, ampak to zato, ker SDH od nje zahteva,
da, kaj jaz vem, ustvari 10 milijonov evrov
dobička vsako leto. In če je zahteva taka, to
morajo narediti in potem je treba dobiti neke
inovativne oblike. Saj pri Petrolu je podobno,
zdaj lahko že zelenjavo, sadje pa vse kupiš na
Petrolu, pač sledijo enakim smernicam. V naši
občini, občini Gorenja vas - Poljane, v Poljanski
dolini imamo poštno poslovalnico v Poljanah, v
Gorenji vasi in na Sovodnju, kjer se je že
preoblikovala. Ampak to so takšne tri lokacije, da
starejši, ker gre bolj za hribovito območje, ki ga
pa še vedno želimo ohraniti poseljenega, pač
težko dobijo koga, tisti, ki so sami, da jih bo
peljal ali na drugo stran v Cerkno na pošto ali pa
v Gorenjo vas. In verjamem, gospod minister, da
boste imeli vi podobno stališče ali pa drugačno,
če bi prišlo do tega, da se zapre pošta v
Podčetrtku. Kam bodo starejši hodili potem na
pošto, katera je najbližja? Šmarje pri Jelšah ali
kaj jaz vem, kje.
Kaj bomo naredili, da se ne bo dogajalo
to, da so potem mobilne pošte enkrat na teden,
da je problem pri plačevanju položnic s strani
starejših?
To je predvsem problem. Gre se za
starejše in za tiste, ki so navajeni na te storitve.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
dopolnitev odgovora.
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Jaz moram še
enkrat ponoviti, da sem prej pač povedal, da
zagotavljamo univerzalno poštno storitev v celi
Sloveniji; in v vsaki občini Slovenije je ena
kontaktna točka. Ne bom ponavljal zdaj številk,
koliko jih je. Dejstvo je, da ni več pisem, da je
elektronska pošta, ampak da vso osnovno
funkcijo na področju cele Slovenije še vedno
zagotavljamo. Nekaj zadev še kljub vsemu.
Univerzalna storitev je trajno, redno in nemoteno
izvajanje ene ali več z Zakonom o poštnih
storitvah določenih poštnih storitev. Zanjo je
značilna predpisana kakovost na celotnem
ozemlju Republike Slovenije ali na njenem delu
ter cene. Dostopna je vsem uporabnikom
poštnih storitev. V nabor univerzalne storitve pa
spadajo naslednje zadeve – in želim, da se ve,
kaj zagotavljamo na vseh 400 in več točkah v

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate besedo za
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.
Izvolite.
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala.
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Sloveniji –, sprejem, usmerjanje, prevoz in
dostava poštnih pošiljk do mase dveh
kilogramov; sprejem, usmerjanje, prevoz in
dostava poštnih paketov do mase deset
kilogramov, storitev priporočene in vrednostne
poštne pošiljke ter prenos poštnih pošiljk za
slepe in slabovidne. In to univerzalno storitev se
vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavlja
najmanj pet delovnih dni tedensko, in sicer
najmanj en sprejem in ena dostava dnevno na
dom ali v prostore vsake fizične ali pravne
osebe. Država preko agencije Akos pozorno
spremlja
preoblikovanje
omrežja
Pošte
Slovenije, to, kar ste me v prvem delu vprašali. V
ta namen se izvajajo raziskave, analize, v
katerih se ugotavljajo potrebe in zadovoljstvo
uporabnikov s poštnimi storitvami. Iz raziskave
zadovoljstva uporabnikov s pogodbenimi
poštami, to je temi transformiranimi, za leto 2017
izhaja, da je večina anketirancev zadovoljnih s
preoblikovanjem. Prav tako je bilo v zvezi s
postopkom preoblikovanja poštnega omrežja že
v januarju 2018 na spletni strani Akosa
objavljeno pojasnilo za javnost o preoblikovanju
poštnega omrežja. Jaz ne rečem, da niso kje na
terenu tudi težave, ampak osnovni dostop v
vsaki občini pa 4,5 kilometra bomo zagotavljali
tudi naprej. Dovolimo pa pošti, da sledi
sodobnim poslovnim trendom. In imeti odprto
neko poštno zadevo zaradi nečesa, česar ni
več, morate razumeti, da nima smisla. Pa to
nima veze s tem, tržno ali netržno, kar se tudi
strinjam z vami, da mora pošta v tistem delu pač
svoj del zagotavljati. Mi verjamemo, da svojo
javno nalogo pošta opravlja. Če temu ne bo
tako, bo pa država sigurno ukrepala. Hvala.

Predlagam, da se opravi ta razprava.
Minister, verjamem, da nekje so ljudje zagotovo
zadovoljni tudi z mobilno pošto, tudi z ostalimi
oblikami. Sam sem pa dobil kar precej pobud in
klicev, ko se je začelo govoriti, da se recimo v
Poljanah pošta zapira. Ker najprej pride do
skrajšanja delovnega časa, potem tudi do tega,
da pošta ne obratuje vsak dan; in potem rečejo,
da pač zadeva ni več rentabilna in jo bomo
zaprli. In če želimo še vedno ohraniti neko
lokalno mrežo Pošte Slovenije na podeželju, če
želimo še vedno ohraniti dostopne storitve, ki jih
državljanke in državljani potrebujejo ter tudi
plačujejo, potem moramo tudi na podeželju
poštne poslovalnice ohraniti. In ne glede na to,
ali 4,5 kilometra, ali manj, ali več; tam, kjer pošte
so, in tam, kjer je nek interes lokalne skupnosti,
ne glede na to, v katerem delu države to je, tam
je treba poštno poslovalnico ohraniti. Ljudje, ki
so 10, 20, 30, 40 let navajeni na eno poštno
poslovalnico, ki vejo, kako zadeva po neki
ustaljeni praksi deluje, samo zaradi tega, da se
bo tisoč ali 2 tisoč ali ne vem koliko evrov
prihranilo nekje drugje, pa jih mečete z lopatami
skozi okno, ne moremo zdaj teh poštnih
poslovalnic ukinjati. Če je problem, da tukaj gre
preveč denarja, potem najdite vir nekje drugje.
Imate številna področja, kjer je finančna
obremenitev prekomerna, in tam najdite rezerve,
da bodo ljudje lahko še vedno imeli na podeželju
in tudi drugje – saj tudi mesta bodo potem prišla
na vrsto – kvalitetne poštne storitve. Ker to
potrebujejo in ker si to zaslužijo.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
O vašem predlogu bo Državni zbor
odločil jutri, 10. julija 2019, v okviru glasovanj.
Besedo ima Primož Siter, ki bo postavil
vprašanje ministru za zdravje Alešu Šabedru.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate zahtevo za
postopkovni predlog, da Državni zbor na
naslednji sejo opravi razpravo o odgovoru.
Izvolite.

PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa,
spoštovani podpredsednik. Spoštovani minister,
pozdravljeni!
Odprl bom temo, ki jo vztrajno
odpiramo že nekaj mesecev v Državnem zboru,
to je dolgotrajna oskrba, še posebno tisti del lete, ki se dotika domske oskrbe. V predstavitvi
programa dela Ministrstva za zdravje ste se kot
prvi zakon v svojem načrtu namenili pripraviti
ravno tega, torej zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta
naj bi odpravil tudi tiste najhujše anomalije, ki se
pojavljajo na področju domske oskrbe, o katerih
v Državnem zboru, ter v medijih z naslova civilne
javnosti poslušamo že zelo dolgo; od dvojnega
zaračunavanja za osnovne storitve, kjer
oskrbovanke in oskrbovanci plačujejo dodatno
za striženje nohtov. Zadnja informacija je
pomivanje oken, dodatne plenice in tako naprej.
Pa potem o standardih in normativih opravljanja
storitev nege in oskrbe. Tukaj je problem, ker
več ali manj prihaja do kaosa v pristojnostih
zdravstvenega, socialnega naslova. Pa potem
velika sistemska rakrana – kadrovski standardi

ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Moje glavno vprašanje
je bilo, ali bo SDH zmanjšal pričakovanja do
Pošte Slovenije glede dobička; ali pa bo Vlada
Republike
Slovenije
šla
v
spremembo
zakonodaje. Odgovora na to vprašanje nisem
dobil, zato predlagam, da se jutri o tem glasuje,
da opravi parlament razpravo o tem, kakšno
Pošto Slovenije si želimo, kakšno mrežo Pošte
Slovenije si želimo, kje na podeželju si želimo
imeti Pošto Slovenije, kje ne, kakšno
centralizacijo, oziroma bolje rečeno, kakšno
decentralizacijo si v tem primeru želimo in kaj
naj bo tisti cilj, kateremu naj Pošta Slovenije
sledi. Vemo vsi, kakšne probleme smo takrat
imeli. In mislim, da je bilo v prejšnjem mandatu,
ko je bila tudi grožnja s stavko, ko se je tudi ta
parlament s tem ukvarjal. Ampak nekega
epiloga v smislu, da bi šli proti cilju, ki bi
dokončno odpravil neke težave, ki jih Pošta
Slovenije ima ali zaradi zakona ali pa zaradi
pričakovanja lastnika, takrat ni bilo.
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in normativi, ki so potrebni za operativnost
ustanov in storitev. Ne vemo, kakšna je slika, ne
vemo, kakšna bi morala biti. V Levici smo v
zadnjih mesecih na vse kriplje in pretege
opozarjali na to problematiko, na specifične
primere, na sistemske težave, ki jo spremljajo, s
poslanskimi vprašanji, s sklicem seje odbora za
delo in socialo. Koalicija tukaj žal naših namer ni
podprla na podlagi dejstva, da se pripravlja
zakon o dolgotrajni oskrbi.
Zdaj pa me zanima zelo praktično:
Na kakšen način bo zakon o dolgotrajni
oskrbi urejal te specifične probleme, ki jih v
Levici predstavljamo oziroma o njih govorimo?
Na kakšen način bo urejal anomalije v
domski oskrbi?
Kako bo naslovil dvojno zaračunavanje,
kako bo naslovil standarde in normative
opravljanja nege in oskrbe?
Kako bo naslovil problem kadrovskih
standardov in normativov?
Ministrstvo za zdravje je prevzelo to
iniciativo za oblikovanje. Mi razumemo, da gre
za preplet dveh resorjev, pa vendar ste vi pravi
naslov za ta odgovor.
Hvala lepa.

tako pri oskrbi za obdobje, ko ne bodo zmogli
več v celoti samostojno skrbeti zase.
Dejstvo je, da v Republiki Sloveniji
dolgotrajna oskrba v obstoječi zakonodaji ni
definirana in kot ugotavljate sami, potrebujemo
novo sistemsko ureditev področja dolgotrajne
oskrbe. Vzpostaviti je treba sistem, da bo
dolgotrajna oskrba dostopna in dosegljiva
državljanom takrat, ko jo bodo potrebovali.
Sistem pa mora biti vzdržen in tudi dolgoročno
stabilen. Zato smo pri pripravi sistemskih rešitev
izhajali iz mednarodne definicije dolgotrajne
oskrbe. Predlagane rešitve na področju
dolgotrajne oskrbe prinašajo zlasti vzpostavitev
enotne vstopne točke, da bo dostop do
informacij lažji, enotno oceno upravičenosti, ki
bo potekala na domu posameznika, kajti želimo,
da bi bili postopki čim bolj enostavni. Dostop do
primerljivih pravic za primerljive potrebe v vseh
okoljih; vzpostavitev nacionalnih kazalnikov
kakovosti storitev; informatizacijo procesov, da
se bo kader v čim večji meri razbremenil
administrativnih postopkov in usmeril v izvajanje
storitev za samega uporabnika; vzpostavitev
učinkovitega javnega nadzora in tudi višji delež
financiranja in javnih sredstev, kar bo pomenilo
manjšo finančno obremenitev posameznika,
njegove družine in tudi lokalne skupnosti.
Navedeno med drugim pomeni tudi večjo
transparentnost, na kar sami opozarjate, in sicer
pri izvajanju storitev v institucijah ter pri izvajanju
storitev na domu. Ključni cilj vseh nas je namreč,
da se izvajanje storitev kakovostno in varno
opravi za uporabnika in tudi za zaposlene.
Verjamem pa, da bo krepitev dostopa do
celostne obravnave na domu pomembno
zmanjšala tudi pritisk na institucije. Hvala.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
odgovor.
ALEŠ
ŠABEDER:
Hvala
za
besedo,
predsedujoči. Hvala za vprašanje, gospod
poslanec.
Res je, zakon o dolgotrajni oskrbi je
eden glavnih ali pa glavna prioriteta Ministrstva
za zdravje v tem letu. Po časovnici bo nekako
predlog zakona pripravljen do konca tega leta.
Želel bi pa pojasniti nekaj drugega. Področja
tega institucionalnega varstva starejših v
Sloveniji ne gre enačiti s – kakor vi imenujete –
anomalijami, ker ta oblika varstva in zaposleni v
teh institucijah skrbijo za več kot 20 tisoč oseb.
Na področju institucionalnega varstva starejših
je Ministrstvo za zdravje pristojno v delu
izvajanja
zdravstvenih
storitev,
kjer
je
metodologija za kategorizacijo uporabnikov v
kategoriji zdravstvene nege jasna in enotna za
vse izvajalce. Enotno je tudi financiranje storitev,
saj zagotavljanje zdravstvenih storitev financira
iz
sredstev
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja. Prav tako pa tukaj ne moremo
govoriti o neustrezni kadrovski strukturi
zaposlenih za izvajanje zdravstvenih storitev,
katerih delo se financira iz sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Vsekakor kažejo
naši podatki, da ti zaposleni v večini izvajajo tudi
socialne storitve, za izvajanje katerih bi moral biti
zagotovljen dodaten kadar, saj zagotavljanje teh
storitev uporabniki tudi plačajo. Zavedamo pa
se, da rešitve na področju dolgotrajne oskrbe
ustrezno ne odgovarjajo več potrebam
državljanov, zlasti šibki smo pri zagotavljanju
možnosti integrirane oskrbe na domu in prav

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate besedo za
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.
Izvolite.
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala.
Hvala za dobre novice. Sam ocenjujem,
da so to dobre smernice. Problem, s katerim se
pa mogoče ne strinjam, je pa to, da pravite, da
na vašem naslovu imate dorečeno metodologijo
in da so jasno določene smernice opravljanja
storitev osebja v domovih za ostarele. Teren,
vsaj meni osebno, pa smo v teh zadnjih tednih in
mesecih bili v tesnem stiku z ljudmi, ki se jih
problematika tiče, mi poročajo ravno o nečem
drugem. Poročajo mi o neki nedorečenosti v
opravljanju socialnih storitev, nege in na drugi
strani zdravstvene oskrbe.
In tukaj me zanima:
Kakšnemu razrezu boste sledili v
pripravi tega zakona; finančno in v operativnem
smislu?
In če se obrnem zopet na ljudi, ki se
obračajo na nas:
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Kako in katere naslove civilne družbe
oziroma zainteresirane javnosti vključujete v
proces oblikovanja tega zakonskega predloga?
Hvala lepa.

novih projektov v Načrt razvojnih programov
2018–2021 za več bolnišnic, med drugim tudi
uvrstitev dveh projektov za Splošno bolnišnico
Brežice, in sicer investicijo za potrebe Oddelka
za anesteziologijo, reanimacijo in intenzivno
zdravljenje ter investicijo v Radiološki oddelek
ter del tehnične etaže. Skupna investicija
projekta pa se vse od uvrstitve v ta NRP leta
2018 ni premaknila. Kot že omenjeno uvodoma,
je 14. 2. 2019 v Državnem zboru potekala
Odbora za zdravstvo, na katerem se je odvila
razprava glede Strategije razvoja intenzivne
terapije, pri čemer je bilo s strani razpravljavcev,
še
posebej
predstavnikov
Razširjenega
strokovnega kolegija za intenzivno medicino,
zagotovljeno, da bodo v skladu z osnutkom tudi
manjše bolnišnice pridobile na kvaliteti
obravnave pacientov v okviru intenzivne terapije.
Posledično je bil sprejet tudi sklep, ki napotuje
na to, da je treba investicije, kot je bila uvrščena
v NRP leta 2018, realizirati.
Zato me zanima:
Kdaj bo Ministrstvo za zdravje začelo z
investicijo za potrebe omenjenih obeh oddelkov
v bolnišnici Brežice?
Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
dopolnitev odgovora.
Izvolite.
ALEŠ
ŠABEDER:
Hvala
za
besedo,
predsedujoči.
Omenili ste večkrat v svojem nagovoru
tudi informacije, ki jih dobivate iz terena. Tudi k
nam prihajajo določene informacije, ki so v neki
točki zagotovo zaskrbljujoče. Vas bomo
zaprosili, da nam posredujete te informacije
oziroma anomalije ali pa odstopanja, kakorkoli
jim že rečemo, ki jih tudi vi dobivate, da bomo
tudi na terenu proaktivno delovali. Kar se tiče
finančnega razreza, smo ravno v pripravi tega
najpomembnejšega dela, saj normativni del
zakona je v veliki večini že pripravljen. Ta
trenutek se pripravljajo različni scenariji, na
podlagi katerih bomo naredili tudi finančni
razrez. Kateri predstavniki civilnih družb oziroma
katere skupine so pa vključene v pripravo
zakona, vam bomo pa naknadno podali
informacijo, ker vam je ta trenutek ne znam iz
glave povedati; zagotovo pa vem, da so
vključeni tudi predstavniki civilne družbe. Hvala.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
odgovor.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo ima Igor Zorčič, ki bo postavil
vprašanje ministru za zdravje Alešu Šabedru.
Izvolite.

ALEŠ
ŠABEDER:
Hvala
za
besedo,
predsedujoči. Hvala za vprašanje, gospod
poslanec.
Skušal vam bom čim bolj konkretno
odgovoriti v zvezi z investicijami v Splošno
bolnišnico Brežice. Za projekt dokončanja
gradbeno-obrtniških del v prvem in drugem
nadstropju
za
potrebe
Oddelka
za
anesteziologijo, reanimacijo in intenzivno
zdravljenje ter Radiološkega oddelka Splošne
bolnišnice Brežice je nekako ocenjena vrednost
investicije po podatkih bolnišnice okoli 5
milijonov 387 tisoč evrov, kar je predstavljeno
tudi v investicijski dokumentaciji. Predmet
investicije obsega izvedbo gradbeno-obrtniških,
inštalacijskih del ter zaključnih del v prvem in
drugem nadstropju stavbe K, ki je zgrajena do
podaljšane četrte faze, kjer je v pritličju že
umeščen urgentni center. Z investicijo naj bi se
uredilo prvo nadstropje za potrebe Oddelka za
anesteziologijo, reanimacijo in intenzivno
zdravljenje ter drugo nadstropje za Radiološki
oddelek ter del tehnične etaže. Naj pojasnim še,
da je Strategija razvoja intenzivne medicine
postavila izhodišča za strateški razvoj strokovne,
organizacijske in kadrovske politike ter
predvsem zagotovitev ustreznega števila
obravnav pacientov, za katere bo enota
intenzivne medicine organizirana. Izvedena
analiza poleg pomanjkanja kapacitet dokazuje
tudi
neustrezno
in
nezadostno
število
zdravstvenih
delavcev
in
pomanjkljivosti

IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani
podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani
gospod minister!
Brežiška bolnišnica se velikokrat znajde
v
kakšni
politični
debati.
Tudi
na
državnozborskem Odboru za zdravstvo smo
imeli nedolgo tega eno debato v zvezi s
strategijo razvoja intenzivne terapije. Če se
spomnite, pa lahko vas opomnim, da se je to
zgodilo tudi že v preteklosti, se je tudi tam odvila
debata v zvezi z usodo majhnih bolnišnic. Prej
smo slišali našega kolega, ki je postavil
vprašanje glede poštnih storitev. Jaz verjamem,
da so ljudje zelo občutljivi že na to, kje stoji
kakšna poslovalnica Pošte Slovenije, toliko bolj
pa, ko gre za naše zdravje. Meni je povsem
razumljiva skrb vsakega prebivalca glede tega,
koliko je oddaljen od bolnišnice, kakšna je tam
oskrba in kakšen je razvoj bolnišnice, kot si ga
zastavlja vsaka vlada. V prejšnji vladi, kjer sem
tudi dejavno spodbujal vse deležnike k temu, da
se vendarle tudi problemi zdravstva ne rešujejo
na najmanjših bolnišnicah, je prišlo do nekaterih
odločitev, ki so pozitivno prispevale k poslovanju
in razvoju majhnih bolnišnic, tudi bolnišnice
Brežice. Vlada je 1. 8. 2018 sprejela uvrstitev
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organizacij, kar potrjuje neustrezen razvoj
intenzivne medicine. Razvoj intenzivne medicine
do sedaj ni bil sistemsko načrtovan, zato se
tukaj soočamo z neustreznimi kapacitetami,
neustrezno opremo in z mankom kadrov.
Poudariti bi pa želel, da je za realizacijo
strategije potrebno daljše časovno obdobje.
Poleg zagotavljanja prostorskih pogojev in
opreme, s katerimi bomo te kapacitete lahko
povečali pri samih izvajalcih zdravstvene
dejavnosti, je treba pristopiti tudi k reorganizaciji,
s katero se bo uredil nivo izvajanja intenzivne
medicine, in tudi k novemu kadrovskemu načrtu,
da bomo zagotovili tudi primerno število
ustrezno usposobljenega kadra. Ne glede na
opremo in prostor pa brez zadostnega števila
usposobljenega kadra in ustrezne zasedenosti
postelj ne bo mogoče izvajati kakovostne in
varne obravnave pacientov.
Pri investicijah v Splošno bolnišnico
Brežice bi želel še povedati, da je v teku projekt
prenove bolnišnične lekarne, za katero je bila
ocenjena vrednost slabih 800 tisoč evrov; za
izvedbo
investicije
pa
so
rezervirana
proračunska sredstva v višini 768 tisoč 600
evrov. Z investicijo se bodo površine,
namenjene lekarniški dejavnosti, povečale in
opremile z manjkajočo sodobno opremo.
Nadalje smo tudi z vodstvom bolnišnice v
dogovorih glede financiranja nabave rentgenske
naprave.
Bolnišnica
mora
pripraviti
dokumentacijo na podlagi Uredbe o enotni
metodologiji
za
pripravo
in
obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih
financ in jo seveda posredovati ministrstvu v
potrditev. Navedena dokumentacija mora
vključevati tudi opis upravičenih zahtev glede
funkcionalnosti naprave, vezanih na namen
uporabe, in tudi oceno vrednosti navedene
naprave. Hvala.

drugi strani pravijo, da gre za investicijo 1,7
milijona evrov, za katero pa že imamo sredstva v
samem proračunu?
Jaz mislim, da če rešimo to vprašanje,
lahko ministrstvo tudi na tem področju malo
pohitri ta projekt. Se vam pa hkrati zahvaljujem,
da delate na tem projektu, ki je bil tudi že
predhodno umeščen, to je projekt lekarna, in da
se tudi dogovarjate za rentgen. Jaz bi postavil
samo to vprašanje, če je možno dopolniti glede
te razlike v ocenjeni vrednosti investicije 5
milijonov in 1,7 milijona.
Hvala.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
dopolnitev odgovora.
Izvolite.
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo.
Jaz bom še enkrat ponovil podatke, ki
smo jih dobili s strani bolnišnice, o ocenjeni
vrednosti investicije, ki znaša 5 milijonov 387
tisoč 32 evrov. V investicijski dokumentaciji je
predstavljeno, da predmet investicije obsega
izvedbo gradbeno-obrtniških, inštalacijskih del
ter zaključni del v prvem in drugem nadstropju
stavbe K, ki je zgrajena do podaljšane četrte
faze, kjer je v pritličju še umeščen urgentni
center. Z investicijo pa se bi uredilo še prvo
nadstropje
za
potrebe
Oddelka
za
anesteziologijo,
reanimacijo,
intenzivno
zdravljenje in drugo nadstropje za Radiološki
oddelek ter del tehnične etaže. Tako namreč
piše v investicijski dokumentaciji. Hvala.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo ima Vojko Starović, ki bo
postavil vprašanje ministru za zdravje Alešu
Šabedru.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate besedo za
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.
Izvolite.

VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za
besedo.
Spoštovani gospod minister, moje
vprašanje se glasi:
Kdaj lahko pričakujemo, da se bo
obseg čakalnih vrst v zdravstvu bistveno
zmanjšal?
To je naša skupna zaveza. Pri tem bi
rad izpostavil nekatere nasprotujoče pozicije,
trditve in delovanje ključnih akterjev v zdravstvu,
ki nedvomno vplivajo na čakalno dobo. Na eni
strani
imamo
Zavod
za
zdravstveno
zavarovanje, ki je edini nosilec obveznega
zdravstvenega zavarovanja v naši državi in ki iz
zbranih sredstev plačuje potrebne zdravstvene
storitve. Na drugi strani pa imamo izvajalce,
zdravstvene domove, bolnice, lekarne, ki te
storitve izvajajo in so plačane s strani
zavarovalnice. Pri tem Zavod za zdravstveno
zavarovanje v svojem poslovnem poročilu za
leto 2018 trdi, da v zdravstvu ni glavni problem

IGOR ZORČIČ (PS SMC): Hvala lepa za
besedo.
Gospod minister, ko sem zbiral
informacije, kaj se dogaja s to investicijo, ki je
bila uvrščena v Načrt razvojnih programov, sem
prišel na dveh različnih koncih, to je v bolnišnici
in na ministrstvu, do dveh različnih podatkov,
kakšna naj bi bila ocenjena vrednost te
investicije. Kolikor razumem, naj bi tukaj bila
nekakšna razlika med tolmačenjem te vrednosti.
Verjamem, da je tudi ta razlika v vrednosti
verjetno razlog, da še ni prišlo do te investicije,
niti ne toliko sama Strategija razvoja intenzivne
terapije, ker tudi ta predvideva, kot ste omenili,
ustrezno opremo in nadgradnjo kapacitet.
Zato me zanima:
Kaj naj bi bilo v tej ceni 5 milijonov
evrov, glede na to, da predstavniki bolnišnice na

58

DZ/VIII/10. seja

denar, temveč učinkovitost dela zdravstvenih
izvajalcev. Izvajalci na drugi strani pa trdijo, da bi
oni že izvedli potreben obseg zdravstvenih
storitev, če bi jim Zavod za zdravstveno
zavarovanje te storitve tudi plačal. Direktorji
bolnic in zdravstvenih domov, če ravnajo
gospodarno, si pač ne morejo privoščiti opravljati
storitev brez plačila, saj bi jih to vodilo v izgubo
in nezmožnost pokrivanja stroškov svojega
obratovanja. Poleg tega pa naj bi splošni
dogovor o programu storitev, ki predstavljajo
osnovni okvir za plačilo storitev, slonel na
normativih in ključih, ki so zastareli in
neprimerni, stari tudi 30 let; in vse to je v rokah
Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Dejansko
je lani na Zavodu za zdravstveno zavarovanje
ostalo 32 milijonov evrov neporabljenih. Obseg
prilivov v zdravstveno blagajno se je bistveno
povečal zaradi konjunkture, čez 200 milijonov. V
istem obdobju pa so se čakalne vrste le
neznatno skrajšale. Kakor vemo, je Zavod za
zdravstveno
zavarovanje
nepridobitna
organizacija, katere ustanovitelj je država in
katere naloga je, da z zbranimi sredstvi iz
zavarovanja vsem zdravstvenim zavarovancem
omogoči dostop do potrebnih zdravstvenih
sredstev. Zavod za zdravstveno zavarovanje je
tisti, ki v imenu in za račun zdravstvenih
zavarovancev kupuje zdravstvene storitve.
Evidentno je, da je Zavod za zdravstveno
zavarovanje
ključni
akter
v
delovanju
zdravstvenega sistema. Direktor Zavoda za
zdravstveno
zavarovanje
pa
v svojem
poslovnem poročilu, ko pravi, da denar ni
ključen problem, prevrača odgovornost na
izvajalce in nosilce odločanja. Vendar pa, kakor
vemo, je Zavod za zdravstveno zavarovanje
precej avtonomna družba. Vlada Republike
Slovenije ima v njegovem najvišjem organu, to je
v 45-članski skupščini, le 4 predstavnike … /
izklop mikrofona/

jih bomo potem implementirali na vsa področja
oziroma na vse vrste zdravstvenih storitev. V
začetku smo se osredotočili na pet glavnih
področij, kjer so čakalne vrste, prvič, najdaljše,
drugič, imajo v deležu največ nedopustno
čakajočih oziroma tistih, ki čakajo čez
maksimalno dopustno mejo, in storitve, pri
katerih se lahko zdravstveno stanje pacientov, ki
čakajo v vrsti, bistveno poslabša. Mogoče bom
poskusil odgovoriti tudi na vaše vprašanje v
zvezi z vlogo zdravstvene zavarovalnice in
njihovim odgovorom oziroma s produktivnostjo
javnih zdravstvenih zavodov. Verjetno veste, da
so že v preteklosti tri različne vlade pozvale
Zavod za zdravstveno zavarovanje kot glavnega
in edinega naročnika ter plačnika zdravstvenih
storitev v državi, da pripravi ravno te standarde
in normative, o katerih se zdaj pregovarjamo,
kdo ima prav; na eni strani vodstva javnih
zdravstvenih
zavodov,
na
drugi
strani
zdravstvena zavarovalnica. Dokler ne bomo
imeli razčiščenih teh standardov, tako dolgo bo
težko jasno opredeliti oziroma potrditi eno ali
drugo tezo. Ali je premalo denarja ali na drugi
strani premalo ljudi; oziroma dovolj ljudi, pa so
le-ti premalo produktivni. Zagotovo denar je
eden od problemov v zdravstvenem sistemu, ni
pa edini in ne rešuje vsega. Lahko vam povem,
da če pogledamo to korelacijo krajšanja čakalnih
vrst in vložena sredstva, je efekt med državami
zelo različen. Imamo tudi bogate evropske
države, ki so vložile stotine milijonov ali pa celo
milijardo evrov v skrajševanje čakalnih vrst brez
kakšnega velikega učinka. Imamo pa države, ki
so se tega lotile mogoče na nekoliko bolj
drugačen, pragmatičen način in so prav tako,
sicer s finančnimi vložki, uspele skrajšati čakalne
vrste.
Mogoče še to v zvezi z vlogo
zdravstvene
zavarovalnice.
Ena
od
najpomembnejših prioritet na ministrstvu je tudi
priprava sodobnega in celovitega zakona o
zdravstvenem
varstvu
in
zdravstvenem
zavarovanju, ki je eden od ključnih ali pa
najpomembnejših zakonskih aktov na področju
zdravstva oziroma našega ministrstva. Z njim
bomo oziroma želimo urediti tudi vlogo
zdravstvene zavarovalnice, in sicer povečati
njihovo vlogo kot aktivnega kupca zdravstvenih
storitev ter v bistvu odgovoriti na izzive,
povezane s področjem upravljanja zdravstvene
zavarovalnice. Želel bi še pojasniti, da bo
omenjen zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju v bistvu tudi na
zakonski ravni prvič jasno opredelil, katere so
tiste pravice, ki posamezniku pripadajo na
podlagi vključitve v obvezno zdravstveno
zavarovanje. Tega trenutno nimamo na zakonski
ravni opredeljenega. Danes je namreč ta
ureditev dokaj zapletena, saj so pravice
opredeljene v podzakonskem aktu, v Pravilih
obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pa
vsaj v določeni meri pri uporabnikih
zdravstvenega sistema povzroča občutek
delnega arbitrarnega odločanja na strani

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Gospod poslanec, mikrofoni so se izključili, se
opravičujem.
Gospod minister, imate besedo za
odgovor.
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo. Hvala za
vprašanje, spoštovani gospod poslanec.
Pravzaprav ste že v svojem vprašanju
odprli ključne probleme in področja, s katerimi se
na Ministrstvu za zdravje ta trenutek ukvarjamo.
Zagotovo so čakalne dobe ter problematika
obvladovanja čakalnih dob in posledično tudi
krajšanja čakalnih dob glavna in ključna
prioriteta našega ministrstva. K reševanju te
problematike smo zelo aktivno pristopili, sestavili
smo projektno skupino iz različnih deležnikov, v
katero smo tokrat vključili tudi predstavnike
izvajalcev, tako da imamo na eni strani izvajalce
oziroma stroko, na drugi strani predstavnike
ministrstva. V delo te projektne skupine bomo
vključili tudi predstavnike zavarovalnice, kjer
pripravljamo možne rešitve oziroma ukrepe, ki
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo ima Željko Cigler, ki bo postavil
vprašanje ministru za izobraževanje, znanost in
šport dr. Jerneju Pikalu.
Izvolite.

izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter tudi
financerja zdravstvenih storitev, torej Zavoda za
zdravstveno zavarovanje. Hvala.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate besedo za
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.
Izvolite.

ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani,
spoštovani gospod minister!
Vprašanje je vezano na neizvrševanje
odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami,
in sicer zagotavljanje spremljevalcev za te
otroke. Moram reči, da me zelo veliko ljudi
kontaktira. In moram
reči, da veliko
zainteresiranih staršev, učiteljev spremlja to
zadevo in srčno pričakuje, da se bo v Republiki
Sloveniji zadeva rešila. Jaz ne dvomim, da vi
zadevo zelo dobro poznate, ker vem, da ste vi
bili tisti minister, ki ste prej v mandatu 2012
podpisali, pripravili Pravilnik o dodatni strokovni
in fizični pomoči za otroke s posebnimi
potrebami. In ta v 9. členu za otroke, ki imajo
avtizem, vedenjske, čustvene motnje ali ADHD
razvojne
težave,
zagotavlja
fizičnega
spremljevalca. Vsi pa se zavedamo, da tu ne gre
za vprašanje fizične pomoči, gre za zelo
odgovorno delo, da se otroka socializira, mu
pomaga pri premagovanju različnih stresov.
Zaradi te zadeve sem bil osebno kot poslanec in
z ravnateljico ene od osnovnih šol, ki je pozitiven
primer
v
Sloveniji,
spremljevalcem
in
predstavnico nevladnih organizacij za avtizem
na vašem šolskem ministrstvu. Bila je prisotna
še državna sekretarka, direktorica Direktorata za
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ter tudi
pristojna oseba za otroke s posebnimi
potrebami. Povedali so nam, da se otrokom ne
zagotavlja spremljevalca po odločbi, ampak
skladno z 39. členom Pravilnika o normativih in
standardnih za izvajanje programa za osnovne
šole; in še to v tolikšnem deležu, kot odloči
ministrstvo. Ko smo mi pojasnili vašim
sodelavkam, kako pomembno vlogo ima
spremljevalec, da ta ne dela samo z otrokom,
ampak pomembno delo je s podpornim okoljem,
to so otrokovi učitelji, z njegovimi starši, sošolci,
tudi zdravniki, so se sodelavke dejansko
strinjale. In strinjali smo se v tem, da ne more biti
človek pri otroku samo tri, štiri, pet ur na dan,
ampak dejansko z vsem tem podpornim okoljem
in skladno z individualiziranim programom, ki ga
šola za otroka pripravi.
Zato, spoštovani gospod minister, vam
predlagam, da že sedaj tem 408 otrokom,
mnogim od njih, v določenem deležu financirate
spremljevalca. Predlagam vam, da začasno od
1. 9. vsem otrokom, ki imajo odločbe o usmeritvi
s spremljevalcem, le-tega zagotovite. Začasno
zagotovite, skladno z 39. členom Pravilnika o
normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole, hkrati pa takoj sprožite
spremembo Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami; lahko na tisti točki, kjer se
je ob koncu prejšnjega mandata, ko je
prvopodpisana dr. Murglova dala pobudo za

VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Spoštovani
gospod minister, vseeno ostaja isto vprašanje,
kot sem ga na začetku postavil, kdaj lahko
pričakujemo. Ker vemo, da se dejansko obseg
finančnih sredstev v zdravstveni zavarovalnici
zaradi konjunkture še naprej povečuje, čeprav
glede na družbeni produkt so se sredstva celo
malo zmanjšala, iz 8,2 je počasi prišlo na 8;
ampak vse zastonj. Torej zgleda, da z denarjem
bi šlo, samo dajte nam, tako kot ste nam dali na
tistem sestanku na Brdu, neke usmeritve, neko
razmišljanje, jasen odgovor, kdaj lahko
pričakujemo in kako mislite ta gordijski vozel
med dvema glavnima akterjema presekati. Ker
na ta način, ko imamo te težave, ko to ne
razčistimo, dobijo svojo hrano rumeni tisk in
mediji, ki celo stvar potencirajo, zmanjšujejo
zaupanje in povečujejo te tenzije.
Zato bi bilo to neko jasno nakazilo:
Do kdaj mi to mislimo rešiti in kdaj se
bodo začele te čakalne vrste skrajševati?
Hvala.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
dopolnitev odgovora.
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo.
Kar se tiče časovnice, kot sem že
povedal, projekt skrajševanja čakalnih vrst
poteka. Čez poletje bomo pripravili vse nadaljnje
korake, ki jih bomo tudi predstavili. Kar se tiče
samega zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, je predvidena
časovnica nekje do poletja naslednjega leta;
mislim, da je junij 2020 tisti datum, ko mora biti
zakon pripravljen. Kar se tiče standardov in
normativov oziroma produktivnosti, o kateri smo
zdaj govorili, in tega iskanja razlogov na strani
javnih zdravstvenih zavodov in na drugi strani
zdravstvene zavarovalnice, pa smo s strani
ministrstva na podlagi teh treh sklepov Vlade, ki
so že bili, zdravstveno zavarovalnico ponovno
pozvali k pripravi standardov in normativov. Ne
vem, ali bomo morali še četrti sklep Vlade
sprejeti pa jih še četrtič uradno pozvati, da se to
pripravi. Vam ta trenutek ne znam odgovoriti.
Ampak verjamem, da bomo skupaj z
zdravstveno zavarovalnico našli rešitev in da se
bodo ti standardi v najkrajšem času pripravili. Za
to tretje področje pa časovnice še nimamo, tako
da vam ta trenutek ne znam odgovoriti, kdaj bo
urejeno to področje standardov in normativov.
Hvala.
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spremembo zakona, zadeva zaključila. Takrat je
bila že zelo velika podpora. Predlagam, da tu
nadaljujemo.
Hvala.

strokovnjaki, tudi v pogovorih z njimi, razlagajo
to kot eno od variant. Midva oba veva, da brez
spremembe zakonodaje, ki ste jo omenjali in je
bila pripravljena v prejšnjem mandatu, tega ni
mogoče spremeniti. Nekaj smo poskušali z
začasnimi rešitvami, ki pa niso sistemizirane, to
je v okviru ESS projekta. In mi se letos trudimo,
od takrat smo dobili 200 tovrstnih spremljevalcev
za vrtce in osnovne šole. Trudimo se, da bi tudi
letos bilo nekaj podobnega, kajti to je edini
način, kako bi lahko prišli vsaj do neke, recimo
temu, začasne rešitve. Stalna in sistemska je pa,
če mene vprašate, samo skozi spremembo
zakonodaje; v čemer se pa z vami strinjam, da je
treba čim prej pristopiti k temu. Pri nas so
načeloma te strokovne rešitve pripravljene. Tudi
v zakonodaji, ki je bila konec prejšnjega
mandata narejena, je tudi večina stvari; treba je
samo predebatirati in zadevo dati po proceduri.
Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
odgovor.
Izvolite.
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa, gospod
podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim!
Hvala lepa tudi za to poslansko vprašanje.
Najprej nekaj o historiatu. Res je, da je
bil zadnji ZUOPP sprejet leta 2011, pa potem ni
bil uveljavljen, na koncu smo ga šele leta 2013
uveljavili. Kar govorite, imate prav. Ampak od
rešitve, od tule naprej se pa rahlo razlikujemo.
Ja, vi ste bili s skupino pri nas na ministrstvu in
nevladne organizacije s področja avtizma so bile
posebej pri meni. Tudi jaz sem bil na festivalu,
problematiko poznam. Tisto, kar je zares
vprašanje, je tisti del v zakonodaji, ki razlikuje
med stalnim in začasnim spremljevalcem ter
potem za določene kategorije, ko gre za
začasnega spremljevalca. In strinjava se
vsebinsko, da je začasni spremljevalec, ki ima
samo srednješolsko izobrazbo – srednješolsko
ali srednješolsko strokovno –, ki ni stalen, s
katerim tisti, ki imajo čustveno-vedenjske
motnje, avtistične motnje, ADHD ali karkoli od
tega, ne morejo navezati stika, zato ker ni
vseskozi z njimi; vse to se strinjam. Kjer imamo
pa mogoče različne …, ampak tule bo debata še
potrebna, je pa sedaj glede rešitve te situacije.
Prvo vprašanje, ki je zares strokovno vprašanje
in verjamem, da ga vi tudi zelo zelo dobro
poznate, je vprašanje, ali stalni spremljevalec, ki
ima samo srednješolsko izobrazbo, nima pa
strokovnega znanja, to zadevo, to situacijo reši.
To je prvo vprašanje. O tem sva se enkrat že
pogovarjala. Ali ni asistent, ki je pa povsem
nekaj drugega kot spremljevalec, drugačna
rešitev. Kakor sem jaz razbral iz vsega tistega,
kar je bilo v okviru nevladnih organizacij s
področja avtizma, je bilo prej zagovarjanje
asistenta kot spremljevalca. Ampak to brez
spremembe zakonodaje seveda ni mogoče, ker
na ta način naša zakonodaja zadeve ne pozna.
Asistent za razliko od spremljevalca ima
visokošolsko
izobrazbo,
ima
strokovno
izobrazbo in tak asistent je bil stalno ob tistem, ki
to potrebuje.
In potem je še tretja rešitev, ki so vam
jo nedvomno tudi pri nas na ministrstvu
predstavili, to pa je tisti del, ki govori o tem, da bi
v sam razred dali dodatno strokovno pomoč.
Kajti na eni strani je tisti, ki potrebuje to pomoč;
in na drugi strani je okolje, torej njegov ali njen
razred, v katerem ona ali on mora biti. Zaradi
tega je treba tudi okolje izobraževati v tem, da
ima on ali ona posebne potrebe, in da se tudi
okolje ne samo navadi, ampak tudi zna tvorno
sodelovati z njim. Pri nas na ministrstvu nekateri

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Naslednji bo poslansko vprašanje
postavil gospod Banko Simonovič, in sicer
ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu.
Izvolite.
BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala
lepa, podpredsednica za besedo. Spoštovani
gospod minister, 25. junija letos je pri
Hrastovljah prišlo do železniške nesreče, kjer je
zaradi iztirjenega vlaka iz cistern v tla iztekla
večja količina kerozina. Nesreča se je zgodila na
drugem vodovarstvenem območju reke Rižane,
ki je glavni vodni vir za oskrbo s pitno vodo v
vseh štirih obalnih občinah, kjer je nekaj manj
kot 90 tisoč prebivalcev. V poletnih mesecih se
to število zaradi turizma poveča še za dodatnih
30 tisoč. Gre za izjemno obremenjen vodni vir,
še posebej poleti, ko potreba po pitni vodi na
obali naraste do 450 litrov na sekundo.
Upravljavec vodovoda Rižanski vodovod Koper
že sedaj zagotavlja potrebne količine tako, da
skoraj polovico potrebnih količin, to je skoraj več
kot 200 litrov na sekundo, kupi od sosednjih
vodovodnih podjetij, Kraški vodovod Sežana, d.
o. o., in Istarski vodovod, d. o. o., Buzet. Nakup
večjih količin vode je zaradi potreb pretočne
zmogljivosti vodovodnega omrežja s Krasa, ki je
90 litrov na sekundo, in iz Istre, ki je do 200 litrov
na
sekundo,
nemogoča.
Upravljavec
vodooskrbe na Obali se že več desetletij
prizadeva zagotoviti nov dodatni vir za potrebe
Obale, a tega preprosto na našem področju ni.
To so pokazala vsa dosedanja raziskovanja in
projekti, bilo jih je veliko, celo z razslojevanjem.
Glede na navedeno, bi vas, gospod
minister, prosil za odgovor na naslednji dve
vprašanji:
Kakšne rešitve vidite vi, gospod
minister, če pride do onesnaženja vodnega vira?
Še bolj pomembno pa je:
Kakšno rešitev vidite za zagotavljanje
dodatnega vodnega vira, da bo tudi za
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prebivalce, ki smo trenutno odvisni od
Rižanskega vodovoda, uresničena v Ustavi
Republike Slovenije zapisana pravica do pitne
vode?
Morda naj navedem samo še to, da so
bile že leta 1965 izdelane študije in projektne
zasnove za tako imenovani primorski vodovod
Y, ki je predvideval vodovodno omrežje za
črpališče Klariči – naj povem, da se to črpališče
nahaja na meji z Italijo, pri Brestovici pri Komnu
– in vodno zajetje Malni pri Postojni. Hvala lepa.

količino, ki jo Obala z vsem svojim turizmom
potrebuje. Že čez dva dni se na našem
ministrstvu dobijo tako predstavniki občin kot
Direktorat za vode in investicije in pa Direkcija
za vode, da začnemo ta postopek, kaj je bilo v
preteklosti že narejenega, katere so tiste
najboljše rešitve. V preteklosti je bilo določenih
devet. Ena od teh je status quo, tako da to lahko
črtamo, status quo ne pride več v poštev. Potem
je še razsoljevanje, kar mislim, da za Slovenijo
absolutno ne pride v poštev. Torej imamo še
sedem ostalih, ki jih bo zdaj treba pretresti,
katera je najboljša v smislu količine vode,
stabilnosti, ekonomske upravičenosti, kje so bili
projekti že kaj izvedeni, da imamo pripravljeno
dokumentacijo, služnost in tako naprej. In ko se
to določi, potem naprej, od kje bo prišel denar.
Mi si želimo, da bi ta denar vseeno pobrali v
prihodnji perspektivi, drugače bo pa pač treba ta
sredstva zagotoviti doma, tako s strani občin kot
s strani države in da se potem zdaj končno to
uredi, torej da poleg drugega tira dobimo še
drugi vodni vir za obalo. Hkrati pa bo treba vse
te rezerve urediti. Torej tudi nadaljujemo
pogovor z italijansko stranjo, treba bo uredit tudi
z Istarskim vodovodom, da v takih primerih
zagotovimo, da smo sposobni sprejeti 300 litrov
na sekundo in tako naprej. Skratka, vse to bo
zdaj treba dati na kup in uresničiti.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod
minister,
izvolite,
imate
besedo.
SIMON ZAJC: Hvala za besedo. Hvala za
vprašanje.
Tisti prvi ukrepi, ki se zdaj izvajajo, so
seveda namenjeni temu, da do onesnaženja
vodnega vira sploh ne bi prišlo. Takoj po
nesreči, ko je bilo možno, ko so bili vagoni iz
tunela odpeljani, so se določili ukrepi, odvoz te
umazane, onesnažene zemljine in spodnjega
tampona. Izvaja se monitoring na vodovodih, ki
so na poti med krajem nesreče in vodano, torej
na teh vodovodih. Če zaznamo, da je kerozin
prišel do tja, je direkcija že pripravljena na to, da
se iz tistih vodnjakov takoj začne črpati, da ga
čim prej in čim več na ta način ujamemo. Zdaj se
je naredil tudi dodatni georadarski posnetek in
se bo naredila dodatna vrtina ravno zaradi tega,
da zmanjšamo možnost, da sploh pride do
samega onesnaženja vira. Če pa pride, se pa
seveda postavljajo scenariji in pa rešitve. Ena je
ta, da se seveda poveča dobavo vode iz
Istarskega vodovoda. Problem tukaj je, da
tehnične sposobnosti niso takšne, da bi dobili
tistih 300 litrov na sekundo, kot imamo tudi
sporazum z njimi, s hrvaško stranjo je sicer
dogovorjeno, da nam dajo, kolikor je lahko
sprejmemo. Ampak kot sem rekel, tehnične ovire
so tam prisotne, predvsem glede pritiska. Potem
je zagotovljeno je iz Kraškega vodovoda,
ponovno se bo vzpostavil stari rižanski vodovod,
v skrajni sili se bo tudi dovažalo iz cistern, če bo
treba, ampak najbrž ne bo. Dogovarjamo se tudi
s hrvaško stranjo, da bi tja potegnil še, mislim
da, 4 kilometre cevi za vsak slučaj, če bi prišlo
do tega, da se lahko tudi na italijansko vodo
zanesemo. To so tisti ukrepi, ki so zdaj planirani,
potem so še neki dodatni posegi na samem
Rižanskem vodovodu, ravno zaradi tega, da bi
imeli dovolj časa, če pride kerozin do tja, da se
odreagira, to bodo neki nujni gradbeni posegi,
izvedeni v tem času.
Za naprej je pa tako – kot ste že sami
povedali, od 1965 leta naprej se je že debatiralo
in iskalo variante, od kje bi dobili dodatno vodo.
Ta nesreča je bila, mislim, da zadnji tak klic po
tem, da se zbudimo in da vsi skupaj, predvsem
župani, postavijo neke lastne interese na stran
in da gremo zdaj v to, da se najde nov vodni vir
ali dva za Obalo. Potrebno je pač zagotoviti to

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod poslanec, imate zahtevo za dopolnitev
odgovora.
Izvolite.
BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala
lepa.
Dolgoročne rešitve oskrbe s pitno vodo
v regionalnem merilu je mogoče reševati kot del
usklajenega
prostorskega
načrtovanja
in
umeščanja v prostor na nivoju države. S
povečanjem črpanja vode iz obstoječih virov, kot
so Klariči, pomeni rekonstrukcijo že obstoječega
vodovodnega omrežja, ker preprosto omrežje ne
zadostuje za bistveno povečan odjem vode, ki bi
zadostoval za potrebe Obale. Že zdaj dobivamo
iz tega vodnega vira 90 litrov na sekunde, in to
je tisto, kar je lahko. Obstaja gotovo tudi
verjetnost nezmožnosti ugoditi zahtevam po
enotnem upravljanju takšnega regijskega
vodovoda
med
upravljavci
posameznih
vodooskrbnih sistemov v regiji in v ceni voda za
Obalo. Kot sem že uvodoma povedal, to vodo
kupujemo po tržni ceni.
Menimo, da moramo dobiti od države
vodni vir, ki bo trajen, varen in količinsko
zadosten. Takšno je tudi mnenje vseh štirih
občinskih svetov in županov.
Zato prosim za odgovore:
Kaj menite o državnem lokacijskem
načrtu?
Kakšna je časovnica, kdaj je to možno
narediti?
Hvala lepa.
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod minister, izvolite.

Sloveniji; ne samo na Ptuju, ampak po celi
Sloveniji. Bom pa še izpostavil eno zelo
zanimivo zgodbo, ki se je zgodila nam osebno v
našem bloku. Breza nam je rešila blok pred
letečo streho s sosednjega bloka. Treba je
vztrajati pri tem, da bomo čim bolj naravno in
trajnostno živeli ter čim boljše skrbeli za naravo.
Izkazalo se je, da so bile nekatere
sanacije plazov v preteklosti, sploh v Halozah,
premalo korenite ali pa obravnavane preveč
izolirano od preostale geografske celote, na
katero bi lahko posegi vplivali, saj so se na
saniranih terenih pojavili ponovni plazovi.
Občine na območju Haloz, žal tragedija teh
občin je, da imajo zelo minimalne proračune
oziroma zelo skromne občinske proračune. In
ker imajo tako majhne proračune, se tudi težko
privoščijo oziroma celo najdejo sredstva za
najnujnejše sanacije teh plazov, saj sanacija
enega večjega plazu stane okoli 400 do 500
tisoč evrov. Če pa recimo imamo občino, ki ima
2,5 milijona evrov proračuna, je to skoraj
neizvedljivo.
In glede tega vam bom zdaj postavil
vprašanje:
Zanimajo me podatki o številu plazov in
njihovem obsegu na območju Haloz?
Koliko je med evidentiranimi takih
plazov, ki terjajo takojšnje ukrepanje; in kaj je
razlog, da se ukrepi še niso začeli izvajati?
Koliko sredstev je oziroma namerava
vaše ministrstvo letos nameniti za sanacijo
plazov na območju Haloz?
Koliko konkretnih sanacij plazov to
pomeni za področje Haloz in za katere plazove
gre?
Hvala.

SIMON ZAJC: Kot sem rekel, je odvisno, za
katero varianto se bomo točno odločili. Tisto
varianto, za katero se bomo odločili, ali pa
morda dve, bomo mi maksimalno prednostno
obravnavali na našem ministrstvu, tako da v tem
delu bo to šlo zelo hitro.
Kar se pa tiče potem cen, ostalih
problemov, ki še pridejo, pa imamo,do konca
leta imamo čas, naše ministrstvo vodi to
medresorsko delovno skupino, to je pa tisto, kar
sem bil že velikokrat vprašan, kje smo zdaj s to
zakonodajo, ki sledi spremembi ustave. V sklopu
te zakonodaje se bo tudi določalo, kaj v takšnih
primerih, kjer država vstopi, na kakšen način
vstopi, kdaj lahko poseže, kdo plača in tako
naprej. To so vsa tista vprašanja, na katera
moramo zdaj zakonsko odgovoriti v sklopu te
medresorske delovne skupine.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Imate proceduralni predlog, izvolite,
gospod poslanec.
BRANKO SIMONOVIČ: Ja, tako je, ker je
vodooskrba
na
obalnem
področju
res
problematična. Problematično je tudi to, da
dejansko od Hrvaške kupujemo skoraj 200 litrov
na sekundo, kar je lahko zelo tvegano, in da si
naš upravljavec vodovodnega sistema že od leta
1965 nekako prizadeva priti do tega dodatnega
vira. Zato predlagam, da se na podlagi drugega
odstavka 246. člena Poslovnika Državnega
zbora opravi razprava o teh odgovorih v
Državnem zboru. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
odgovor.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
O vašem predlogu bo Državni zbor
odločal jutri v okviru glasovanj.
Naslednji bo postavil vprašanje gospod
Boštjan Koražija, in sicer ministru za okolje in
prostor gospodu Simonu Zajcu.
Izvolite, gospod poslanec.

SIMON ZAJC: Hvala.
Mogoče bi začel s tem, da v prihodnosti
bodo taka vprašanja in taki pogovori vedno bolj
pogosti. Ker se nam ozračje globalno segreva,
to pomeni, da je več energije v ozračju; pomeni,
da bomo takih ujm imeli vedno več, da bodo
vedno močnejše, tudi vedno bolj lokalno
usmerjene. In to pomeni, da teh 15 milijonov, ki
jih imamo letos rezervirane za naravne nesreče,
v prihodnjih letih ne bo več dovolj. In že zdaj teh
15 milijonov, ki jih imamo, vi ste Haloze omenili,
ampak Slovenija je nasploh zelo reliefno
razgibana, je veliko takih področij, kot so
Haloze, kjer imate ozke in zelo strme doline in je
veliko teh plitvih plazov, ampak to je tudi drugje.
To imamo v Zasavju, še posebej Koroška; in
sanacija vsakega takega plazu – 500 tisoč,
mogoče še več, po Sloveniji jih je ogromno. In
15 milijonov mi hitro porabimo. V prihodnosti
bomo imeli velike težave s tem, tega se moramo
zdaj zavedati in bo treba iz nekje ta denar
jemati. Mi bomo pripravili za drugo leto

BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala za
besedo.
V Sloveniji so plazovi zelo pogost
pojav, ker je tudi ena tretjina države dejansko
visoko izpostavljena možnosti pojavljanja
plazov. Področje Haloz, s katerega jaz prihajam,
je eno najbolj izpostavljenih področij glede
plazov oziroma plazenja, kjer je celo ena
polovica površine, kjer je visoka možnost, da se
bodo sprožili plazovi. Se bom kar navezal na
preteklo nedeljo, ko smo imeli zelo hudo ujmo
na Ptuju. Moram priznati, da je v 30 minutah
zapadlo 50 litrov vode na kvadratni meter. Ob
tem bom izkoristil možnost, da pozovem vse,
uradne institucije in vse ostale, da pomagamo
vsem prizadetim v teh naravnih nesrečah po celi
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spremembo Zakona o odpravi posledic naravnih
nesreč. Razlogov je več, ampak dva glavna, ki
sta mogoče tudi za vas pomembna. Prvi je ta: ti
naravni pojavi, te ujme so vedno bolj lokalizirane
in v Sloveniji imamo veliko število majhnih občin,
ki so finančno šibke. Recimo, mi imamo prag za
državo, da se sproži sanacijski program.
Sanacijski program je okoli 3 milijone, 2 milijona
900, odvisno na prihodke v proračun. Ampak
lahko se nam pa zgodi, da na področju dveh
občin pride do škode 2 milijonov, kar je za ti dve
občini ogromno. Država v tem primeru po
zdajšnji zakonodaji še ne vstopa v sanacijo; in to
je en del, ki ga hočemo spremeniti, to je, da
gledamo tudi mi malo bolj lokalno na
posamezno občino, če to za neko občino
predstavlja prevelik zalogaj, da že na podlagi
tega zakona lahko pomagamo. Drugo je pa, da
želimo skrajšati ta čas, ko nastane dogodek, do
tega, kdaj gredo prva izplačila ven. Zdaj je tak
sistem, da je treba najprej škodo popisati
oziroma mora priti pobuda z občin, da se škoda
popiše. Potem se naredi program sanacije, ki ga
vlada potrdi; in se eno leto obrne. Vse je
povezano tudi s tem, kako je sredstev za to
namenjenih v proračunu. Mi si zdaj želimo, da še
preden je to na vladi potrjeno, da bi dali
prizadetim določeno akontacijo že vnaprej. To je
tudi poleg ostalih še kar zapletenih rešitev, ki pa
jih moramo narediti, če hočemo v takšnih
primerih, ki bodo vedno bolj pogosti, biti bolj
učinkoviti.
V Halozah se je v letih od 2015 do
2018 s sofinanciranjem države in državnimi
sredstvi izvajala sanacija plazov na lokalni
infrastrukturi pri vsaj 14 plazovih; v višini
dobrega milijona evrov. V letošnjem letu se z
dobrim sodelovanjem, to je treba poudariti, z
lokalno skupnostjo že izvajajo sanacije, kjer so v
štirih
primerih
sklenjene
pogodbe
o
sofinanciranju. V planu so še štiri sanacije. Za
letos je predvideno skupaj približno 500 tisoč
evrov. Toliko zaenkrat, hvala.

usadov. Usadi so te blatne vode, ki potem rušijo
vse pred sabo, se sprošča energija.
Glede tega imam tudi vprašanje:
Ali načrtujete večanje sredstev za
sanacije plazov na območju celotne države?
Delno ste tudi že odgovorili.
Če da, v kakšnem obsegu in kdaj?
Ali mogoče načrtujete spremembe
predpisov s področja varstva pred plazovi in
sanacijami posledic v smislu razširitve
upravičencev do sredstev za sanacijo?
Ali načrtujete bolj striktno obravnavo
geoloških podnebnih pogojev pri določanju
območij, primernih za gradnjo, nadomestno
gradnjo, ali pri izdaji gradbenih dovoljenj, zlasti z
vidika ogroženosti s strani plazov in poplav?
Žal je tako, da si nihče ne želi biti na
mestu družin, nad katerimi vsak dan visi grožnja
nenadnega poslabšanja razmer, ki lahko
pomenijo uničenje njihovega vira preživljanja ali
pa celo njihovih bivališč. In težko se je ob vsaki
napovedi dežja s strahom ozirati v nebo in
otroke peljati k sorodnikom. To drastično
poslabša kvaliteto življenja in načenja zdravje.
Zato prosim, da se jim pomaga. Hvala.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
dopolnitev odgovora.
Izvolite.
SIMON ZAJC: Hvala.
Sredstva za drugo leto se nam ne
povečujejo. Namreč, kot veste, smo sklenili en
dogovor s sindikati, kar pomeni, da so se nam
plače oziroma stroški plač zelo povečali, še
drugi izdatki so kar veliki, tako da na ta račun
naše ministrstvo ni dobilo dodatnih sredstev. Mi
jih bomo seveda, kolikor se da, iz podjemnega
sklada pa iz javnega sklada nabrali, ampak bo
manj sredstev, kar je seveda slaba novica, glede
na to, da že letos vidimo, kako nam narava kaže
zobe.
Pri sami spremembi zakonodaje bo tudi
na podlagi tega, da bo teh dogodkov več, in
vprašanje, kako bo pa s sredstvi, treba razmisliti
– to je pa tisto, kar sem prej razlagal –, da so še
drugi vidiki, druge rešitve predvidene, ki so pa
težje. Se bo treba mogoče malo odločiti, koliko
res država financira vse. Torej, kje se bo
naredila ta ločnica, glede na to, kaj se da
zavarovati, kdo ima zavarovano in tako naprej.
Ravno zaradi tega, ker pričakujemo, da bo teh
dogodkov več, sredstev manj. Vse te rešitve in
vprašanja, ki ste jih zdaj navajali, bodo prihodnja
leta zelo vroča na tem mestu, ko bomo prišli z
novim zakonom. Zdaj ta trenutek smo pa še v
osnutkih in težko razlagam oziroma povem kaj
bolj natančno, ker je treba dobro preučiti. Mi smo
ekipe poslali tudi v Italijo, da so si tam pogledali,
kako so po potresu hitro ukrepali in tako naprej,
ker pač naravne nesreče so poleg plazov tudi
potresi in poplave in tako naprej. Skratka, en cel
spekter stvari je, na katere je treba pomisliti. Se

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate besedo za
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.
Izvolite.
BOŠTJAN
KORAŽIJA
(PS
Levica):
Spoštovani, hvala za besedo.
Za ilustracijo resnosti situacije na
terenu v Halozah bi navedel občino Cirkulane, ki
ima evidentiranih kar 55 plazov. Sanacija samo
enega plazu, kot smo že prej govorili o tem, pa
lahko znaša tudi do 500 tisoč evrov. Letos bo
minilo 30 let od zelo hude ujme leta 1989, ki se
je zgodila nad celo regijo, Halozami in celim
območjem; 3. in 4. julija so se po teh močnih
poplavah sprožili usadi, plazovi in blatni tokovi,
ki so uničevali bivanjske in gospodarske objekte,
infrastrukturo in vse ostalo. Takrat se je na tem
območju Haloz sprožilo tisoč 800 plazov in
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pa zavedamo, da je naša naloga to, da to
zakonodajo naredimo predvsem bolj efektivno in
pa učinkovito in da upošteva potem tudi tiste
stiske najšibkejših.

ureditev, ki bi jo bilo mogoče učinkovito izvajati,
kljub temu da je bil Zakon o urejanju prostora
sicer pred nekaj leti spremenjen.
Zato
vas,
spoštovani
minister,
sprašujem sledeče:
Ali ste seznanjeni s težavami občin pri
učinkovitem urejanju negativnih pojavov v
prostoru?
Kateri so ukrepi, ki jih mora občina
zagotoviti, da bi lahko učinkovito zavarovala
izgled kraja, uredila plakatiranje in oglaševanje
ter
zagotovila,
da
lastniki
s
svojimi
nepremičninami in zemljišči ravnajo tako, da ne
ogrožajo javne varnosti in javnega interesa ter
ne kazijo izgleda kraja?
Hvala lepa za odgovore.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Ja, gospod poslanec, imate besedo za
postopkovni predlog za Državni zbor.
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Ja, hvala
za besedo.
Plazovi so za področje Slovenije velik
problem, v spremenjenih podnebnih pogojih
oziroma spremembah pa postajajo še večji.
Potreben je korenit razmislek o ukrepih za
preprečevanje ogroženosti s strani plazov, prav
tako pa o sanacijah posledic plazov in usadov in
drugih premikov zgornjih geoloških plasti zemlje.
Zato predlagam, da se o tej tematiki plazov in
usadov in njihovega preprečevanja ter sanacij
na državni ravni, se pravi za celotno Slovenijo,
opravi širša razprava v Državnem zboru. Hvala.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
odgovor.
SIMON ZAJC: Hvala.
Te težave občin na področju urejanja
negativnih pojavov v prostoru so bile zelo dobro
znane že pri pripravi nove zakonodaje v
prejšnjem mandatu. Kot veste, letos bomo
Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon
ponovno pripeljali k vam na klopi in že v tem
vmesnem času, ko je trajala javna razprava,
smo tudi mi z vsemi tremi občinskimi združenji
sedeli ravno zato, da se optimiziramo, da tiste
stvari, ki so se izkazale do zdaj, v tem kratkem
času, ko ta zakonodaja velja, od lanskega leta
do sedaj, ki so se že izkazale za potencialne za
izboljšati, da jih zdaj izboljšamo.
Občine so z novim gradbenim zakonom
dobile pristojnost, da same izvajajo inšpekcijski
nadzor
glede
skladnosti
z
občinskimi
prostorskimi akti in drugimi predpisi nad tistimi
gradnjami, za katere ni potrebno gradbeno
dovoljenje, za tiste, ki je treba gradbeno
dovoljenje, je to še vedno državna, ampak pri
teh malih pa lahko občine to same izvajajo. To
daje občinam pristojnost nad številnimi posegi v
prostor, ki jih doslej nismo mogle nadzirati, ki pa
kljub svoji gradbeno-tehnični nezahtevnosti
vseeno močno vplivajo na urbani prostor in kraj
in sam izgled. Nekatere občine do zdaj še vedno
nimajo vzpostavljenih inšpekcijskih služb, to je
sicer res, ampak do konca leta v takih primerih
to še vedno potem izvaja država, ampak druge
občine pa ta nadzor že dobro izvajajo oziroma
se pripravljajo na ta nadzor. Tukaj se tudi
medobčinsko povezujejo po vzoru redarskih
služb, tako da pričakujemo, da bo do konca letat
to kar dobro zaživelo. Ampak to je en tak zelo
dober ukrep, orodje, ki ga občine sedaj imajo, da
lahko same pri teh objektih ukrepajo, ki, kot sem
rekel, niso zahtevni gradbeno, ampak lahko pa
zelo kazijo ali pa ogrožajo okolico.
Občine so z novim zakonom o urejanju
prostora dobile tudi možnost priprave odlokov o
urejanju podobe naselij in krajine, ki so
namenjene ravno regulaciji tistih posegov, ki so

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor
odločil jutri, 10. julija 2019, v okviru glasovanj.
Prosim, če si izklopite mikrofon. Hvala lepa.
Besedo ima mag. Marko Koprivc, ki bo
postavil vprašanje ministru za okolje in prostor
Simonu Zajcu.
Izvolite.
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa,
spoštovani
podpredsednik,
za
besedo.
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci,
spoštovani minister gospod Zajc!
Moje vprašanje se nanaša na urejanje
prostora, in sicer na velike težave, s katerimi se
soočajo občine, ko skušajo urejati in
sankcionirati negativne pojave v prostoru, kot so
zanemarjanje
in
nevzdrževane
stavbe,
nedovoljeno oglaševanje na zasebnih površinah
in drugi pojavi na zasebnih površinah, ki kazijo
okolico in ogrožajo varnost okoliških prebivalcev.
Poudarjam, tukaj govorimo predvsem o
zasebnih površinah in zasebnih nepremičninah.
K postavitvi vprašanja me je na nek način
spodbudil dogodek pred nedavnim, pred nekaj
dnevi v Ljubljani, ko se je v starem mestnem
jedru, v Stari Ljubljani, dobesedno zrušila
dotrajana in nevzdrževana stara zgradba.
Takšne zadeve so vsekakor zelo nevarne za
okoliško prebivalstvo, namreč zgradba se je
zrušila tako rekoč na vrt ene izmed ljubljanskih
gostiln. Predvsem pa je problem v tem, da je po
besedah
predstavnikov
Mestne
občine
Ljubljana, občina kot taka opozarjala na velik
problem te dotrajane zgradbe, a vendar ni imela
nekih konkretnih vzvodov, kako bi zadevo
preprečila. Kot sem bil seznanjen, sta ključna
zakonska podlaga za ukrepanje občin Zakon o
urejanju prostora in pa Gradbeni zakon. Po
mojih informacijah pa trenutna zakonodaja v
praksi ne omogoča občinam, da bi sprejele
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enostavne gradnje ali ki sploh niso objekti,
temveč drugi posegi v prostor, na primer, zeleni
sistemi, oglaševanje, osvetljevanje, razstavljanje
blaga v poslovnih objektih in tako naprej. Torej,
to, kar ste omenil, to opcijo zdaj imajo, če
pripravijo te svoje odloke. S tem smo želeli dati
poseben poudarek in mesto urejanja tistim
vidikom prostora, ki niso grajeni objekti, ampak
vseeno znatno vplivajo na izgled, dojemanje in
funkcionalnost, funkcioniranje prostora. Občine
za te odloke sicer izražajo velik interes, res pa
je, da se sedaj v začetku veljavnosti te
zakonodaje bolj osredotočajo na sprejemanje
OPN pa OPPN. Ampak pričakujem, da se bodo
teh odlokov lotile v kratkem.
In ravno tako je Zakon o urejanju
prostora uredil vprašanje odreditve vzdrževanja
za tiste objekte, ki kvarno vplivajo na podobo
naselja in krajine, izvajanje česar je možno
bodisi samostojno, lahko pa tudi v sklopu
omenjenega odloka o urejanju podobe naselij in
krajine. Nenazadnje imajo občine po novem
gradbenem zakonu tudi bistveno večjo besedo
pri izvajanju tistih gradenj, za katere se sicer
zahteva gradbeno dovoljenje in ki jih preko
upravnih enot dovoljuje država, nadzira pa
državna
inšpekcija.
V
postopku
izdaje
gradbenega dovoljenja se sedaj občine
pojavljajo kot obvezen mnenjedajalec za
področje skladnosti nameravanih gradenj s
prostorskimi akti. Večina občin to nalogo tudi že
izvaja in so ob opozarjanju, da to sicer terja
veliko delo, zadovoljne s to pristojnostjo zaradi
tega, ker dajo mnenje in na ta način vplivajo na
to, kar ste želeli, da bi imeli več besede pri tem,
kako bo njihova občina videti.
Zakonodaja tako omogoča kar nekaj
mehanizmov, s katerimi lahko občine bistveno
bolj aktivno vplivajo in posegajo na področje
urejanja prostora. In glede na to, da še zdaj
tečejo pogovori o tej novelaciji, se zna še kaj
zgoditi v tem dialogu z občinami, da še kaj
popravimo v tej novelaciji gradbene zakonodaje.

izgube iz preteklih let na dan 31. decembra
2016. Posledica tega je izrazito nesorazmerno
financiranje
posameznih
bolnišnic.
UKC
Ljubljana je, denimo, po interventnem zakonu
prejela skoraj 80 milijonov evrov sanacijskih
sredstev, medtem ko je UKC Maribor prejel le
5,5 milijonov istih sredstev. Ta razlika je
problematična predvsem zato, ker UKC Maribor
ni 15-krat manjši od UKC Ljubljana. UKC
Maribor zaradi zagotavljanja zdravstvenih
storitev na sekundarnem in terciarnem nivoju je
edina primerljiva ustanova v zdravstveni panogi
z UKC Ljubljana. UKC Maribor se je znašel v
nezavidljivi situaciji, ker tudi na področju
investicij zaostaja za Univerzitetnim kliničnim
centrom Ljubljana. Razlog je logičen, vendar ni
pravičen.
Investicije
so
zavoljo
boljših
posameznih rezultatov enostavno stagnirale. V
preteklosti investicij v UKC Maribor ni bilo ravno
zato, ker se je bolnišnica s tem želela izogniti
poslabšanju izidov poslovanja. Navsezadnje je
bila bolnišnica zato kaznovana z nižjimi sredstvi,
namenjenimi za sanacijo, ob tem, da je jasno,
kako zelo so si prizadevali k zmanjšanju izgub
tudi z varčevanjem pri nabavi opreme ali pri
odpovedovanju investicijam. Danes pa se to
odraža v neenakopravnem položaju bolnikov iz
severovzhodne Slovenije v primerjavi s tistimi v
ljubljanski regiji.
V zvezi s tem vas, spoštovani gospod
minister, želim vprašati:
Kaj boste storili, da
opisane neenakosti odpravite in da zagotovite
enakopravno zdravstveno varstvo ljudi v
severovzhodni Sloveniji, če jih primerjamo s
tistimi, ki se zdravijo v Ljubljani?
Na kakšen način bo vaše ministrstvo
zagotovilo enakopravno obravnavo bolnišnic pri
vrednotenju, prvič, trenutnega poslovanja glede
izgub v tekočem času, in drugič, pri financiranju
investicij, ker je nesorazmerje med ljubljanskim
kliničnim centrom in mariborskim zelo izrazito v
korist ljubljanskega?
Hvala.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo ima mag. Branislav Rajić, ki bo
postavil vprašanje ministru za zdravje Alešu
Šabedru.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
odgovor.
ALEŠ
ŠABEDER:
Hvala
za
besedo,
predsedujoči. Hvala za vprašanje, spoštovani
gospod poslanec.
Najprej bi mogoče uvodoma začel z
izvajanjem aktivnosti za nemoteno delovanje
zdravstvenega
sistema
in
pa
odpravo
neenakosti na področju Republike Slovenije pri
dostopu do zdravstvenih storitev oziroma
obravnave
javnih
zdravstvenih
zavodov.
Uvodoma bi, mogoče ni prava beseda, ampak
vseeno, v celoti zavrnil to trditev, da so bolniki
severovzhodne Slovenije v neenakopravnem
položaju pri zagotavljanju zdravstvenega varstva
na sekundarnem in pa terciarnem nivoju, saj je
že z samo ustanovitvijo terciarne ustanove na
severovzhodnem področju oziroma v samem

MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala
lepa.
Spoštovani gospod minister, danes
sem jaz vaš odrešenik, namreč, zadnje
vprašanje za vas danes. Tema ni zadnja po
vrsti, je stvar žreba, da sem pač prišel zadnji.
Zakon o interventnih ukrepih za
zagotovitev
finančne
stabilnosti
javnih
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenije, bolj znan kot interventni
zakon za sanacijo bolnišnic, je bil sprejet
septembra 2017. In ta zakon v svojem 4. členu
določa, da se kritje izgub bolnišnic iz preteklih let
izvede s proračunskimi sredstvi v višini 80 %
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mestu Maribor, ministrstvo prepoznalo potrebe
prebivalstva te regije in je omogočilo tudi
kakovostnejšo in pa bolj strokovno obravnavo.
To je pomenilo izboljšanje dostopnosti do
kompleksnejše in zahtevnejše zdravstvene
obravnave ter financiranje zdravstvenega
varstva na tem področju. K boljšemu
zagotavljanju zdravstvenega varstva te regije je
pripomogla tudi ustanovitev Medicinske fakultete
v Mariboru.
V letu 2017 so bila na podlagi Zakona o
interventnih ukrepih za zagotovitev finančne
stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, dodeljena
proračunska sredstva 15 bolnišnicam, na
podlagi – kot ste že sami povedali – enotnega
kriterija, pri čemer je višina dodeljenih sredstev
temeljila na bilančnih podatkih bolnišnic.
Dodelitev sredstev je bil enkraten ukrep za
izboljšanje likvidnosti bolnišnic. Tako so bila
proračunska sredstva UKC Maribor dodeljena na
način in po enakem kriteriju, kot ostalim 14
bolnišnicam, res pa, da je to pomenilo manj
sredstev, saj je bila osnova pokrivanje 80 %
akumulirane izgube iz preteklih obdobij, ki je je
imel pa Univerzitetni klinični center v Mariboru
relativno malo, v primerjavi z drugimi
bolnišnicami. Klinični center Maribor je terciarna
ustanova, ki izvaja tudi zdravstvene dejavnosti
pod enakimi pogoji financiranja kot tudi druge
terciarne ustanove v Republiki Sloveniji in pod
pogoji, ki jih določa vsakoletni oziroma
vsakokratni splošni dogovor, sklenjen z
zdravstveno zavarovalnico. Zato so očitki o
neenakopravni obravnavi bolnišnic na tem
mestu zagotovo neutemeljeni.
Ministrstvo za zdravje od UKC Maribor
posredovane predloge za investicijo oziroma
investicijsko dokumentacijo sprotno in ažurno
obravnava. Investicije v bolnišnične objekte
ministrstvo izvaja na podlagi izkazanih potreb
posamezne bolnišnice po prioritetah, ki so bile
določene in ki jih določi tudi sama bolnišnica, in
se kot investitor v skladu z Določbami uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih
financ do prejetih predlogov opredelimo na
podlagi prejete dokumentacije.
Moram pa nekako v zaključku tega
pojasnila tudi povedat, da smo včeraj ponovno
sedeli z vodstvom Univerzitetnega kliničnega
centra Maribor ravno na temo investicij oziroma
prioritet na področju investicij, pa mogoče par
dejstev še na tem mestu v zvezi z investicijami,
ki se izvajajo ali pa so se v preteklem obdobju
izvedle v Univerzitetnem kliničnem centru v
Mariboru. V okviru razpoložljivih sredstev,
namenjenih za investicije v javne zdravstvene
zavode, je Ministrstvo za zdravje namenilo velik
delež tudi UKC Maribor. V zadnjem letu so bila
sredstva namenjena za nabavo opreme za
program Doma, anestezijske aparate, postelje
za intenzivno terapijo, trenutno smo tik pred
podpisom pogodbe za novi dve CT napravi, ki jih
dobi UKC Maribor, v teku so postopki za

koronograf, rentgenske aparature, magnetno
resonanco, angiograf, potekajo pa tudi postopki
za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in
predelavo požarnih sektorjev na stolpnici UKC
Maribor in širitev Enote za intenzivno nego in
terapijo na Kliniki za pediatrijo. Med prioritetnimi
projekti v letu 2020 je tudi projekt ureditve
pohlajevanja v UKC Maribor, preverili pa bomo
tudi možnost financiranja preselitve Oddelka za
pulmologijo, o čemer smo včeraj govorili na
sestanku, iščemo možnosti za popolno
adaptacijo bolnišnične kuhinje, ki v trenutnem
stanju, kot je, pravzaprav dolgo več ne more
delovati in bo potrebno zagotoviti tudi za to
področje sredstva. Hvala.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate besedo za
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.
Izvolite.
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvale
lepa.
Gospod minister, jaz se vam že zdaj
zahvaljujem za to, da ste nadaljevali to
interaktivno sodelovanje z UKC Maribor, ampak
tisto, kar sem s tem vprašanjem želel, je samo
to, da nekako dobimo vsaj zagotovilo, da se ta
praksa »naredite izgubo, pa bomo pokrili 80 %«
ne bo ponavljala oziroma ne bo šla naprej, ker
potem bi to bil nasvet za vse ostale, da kupujte
opremo, ne varčujte in izguba bo že pokrita. To
je nekaj, kar je nujno, da ustavimo, za ostalo pa
seveda razumem in se zahvaljujem.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
dopolnitev odgovora.
Izvolite.
ALEŠ ŠABEDER: Hvala za besedo.
Pravzaprav je ustanovitelj dolžen
poravnati izgubo oziroma izboljšati likvidnostno
situacijo v javnih zdravstvenih zavodih, zato je
tudi bil pred 2 letoma, torej 2017, interventni
zakon. Seveda je prišlo, kot ste sami ugotovili,
do nesorazmerij, saj so bolnišnice z večjo
akumulirano izgubo dobile več sredstev kot pa
bolnišnice, ki so pravzaprav bolj racionalno
poslovale. Moram povedati na tem mestu, da
UKC Maribor tudi v prvem polletju letošnjega
leta posluje skladno s plani in dosega skorajda –
poudarek na skorajda – izravnan rezultat, tako
da nekako zagotavljajo to stabilno poslovanje
tudi za naprej. Seveda pa se bomo na
ministrstvu skladno s potrebami, ki jih ima
klinični center Maribor, trudili, da zagotovimo
potrebna sredstva za tiste nujno potrebne
investicije, ki so prioriteta na njihovi strani.
Hvala.
PODPREDSEDNIK
Hvala lepa.
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Mag. Andrej Rajh bo postavil vprašanje
ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu.
Izvolite.

projektne dokumentacije določiti pooblaščenega
arhitekta ali pooblaščenega inženirja. Iz stroke,
ki glede na namen in gradnje prevladuje ta člen,
pa velja že drugače od leta 2008, že v prejšnjem
zagovoru je veljal in se v novem gradbenem
zakonu ni spreminjal, razen imena samega,
tolmačenje se ni spreminjalo. To tolmačenje je
pa MOB objavil na spletni strani in ga poslal
deležnikom zato, ker smo skozi zapise nekaterih
medijev ugotovili, da gre za napačno
razumevanje in da je to nekaj novega v
gradbenem zakonu, pa ni, že od prej to to
izhaja. Namreč, pristojnosti oziroma naloge
pooblaščenih inženirjev so določene v Zakonu o
arhitekturni in inženirski dejavnosti, torej
Gradbenem
zakonu.
Poklicne
naloge
pooblaščenega
inženirja
s
področja
gradbeništva se nanašajo na strokovno področje
gradbene stroke, izdelavo načrtov gradbenih,
geotehničinih, voziščnih in podobnih konstrukcij
stavb in drugih objektov, izdelavo gradbenih
načrtov, gradbeno inženirskih objektov, izdelavo
statičnih in potresnih analiz, študije potresne
ogroženosti objektov, biološko, geomehanskih
analiz ter preizkušanje gradbenega materiala.
Te naloge niso bile nikoli preklicane. To ostane.
Preklicala oziroma, spremenila bi jih lahko samo
sprememba Zakona o arhitekturni in inženirski
dejavnosti. Navodilo, ki je bilo poslano na
upravne enote, Inženirsko zbornico Slovenije in
Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije,
napotuje udeležene, da se držijo pravila, ki je
bilo uzakonjeno že s spremembo Zakona o
graditvi objekta v letu 2008. Takratni zakon je
določal, da kot odgovorni vodja projekta nastopa
odgovorni projektant iz stroke, ki pri nameravani
gradnji glede na namen objekta prevladuje. V
zvezi s to določbo je bili s strani MOB v vseh teh
letih podanih veliko mnenj in navodil, kaj pomeni
pojem prevladujoče stroke in kako se ta odraža
pri vodenju projekta. Objavljeni so bili tako na
spletni strani, v konkretnih odgovorih na
postavljena vprašanja, v knjigi Zbirka predpisov
o graditvi objektov z uvodnimi pojasnili in tako
naprej. Uveljavitev novega gradbenega zakona
ni prinesla zakonskih sprememb pri vsebinski
definiciji in o podelitvi odgovornega vodja
projekta oziroma vodje projekta o zdajšnjem
zakonu, saj je prišlo le do preimenovanja te
osebe, torej iz odgovornega vodja projekta do
vodje projekta po novem gradbenem zakonu. Je
pa res, da se obveznosti imenovanja vodje
projektov v skladu s prevladujočo stroko v
preteklosti niso dovolj striktno izvajale niti
nadzirale in je zaradi tega pri izvajanju predpisov
prišlo tudi do odstopanj. MOP je znano, da se v
določenih primerih na nekaterih upravnih
organih v upravnih postopkih niso ugotavljale in
sankcionirale napačne navedbe vodij projektov v
projektni dokumentaciji glede na prevladujočo
stroko. Če bi takšno prakso uporabili tudi v
bodoče, bi to pomenilo zavestno kršenje
predpisov, s tem pa se na MOP nikakor ne
moremo strinjati, zato smo tudi podali navodila
za upoštevanje določb veljavnega gradbenega

MAG. ANDREJ RAJH (SAB): Hvala lepa,
predsedujoči za besedo.
Spoštovani gospod minister, moje
vprašanje se nanaša na navodilo, ki ga je
Ministrstvo za okolje in prostor lani ob tem času
naslovilo na upravne enote, glede na razlago
dveh medsebojno poveznih pojmov, prevladujoči
namen gradnje in prevladujoča dela. Na mene
so se namreč kot na pooblaščenega inženirja
gradbene stroke obrnili številni pooblaščeni
inženirji gradbene, storjene in elektro stroke. Za
javnost naj povem, da smo pooblaščeni inženirji
nosilci javnih pooblastil s področja stroke, iz
katere smo diplomirali, in to javno pooblastilo je
ekvivalentno pooblastilu pravnika z državnim
izpitom ali pa učitelja s strokovnim izpitom.
Vzrok današnjega poslanskega vprašanja je
torej navodilo, ki ga je Ministrstvo za okolje in
prostor poslalo upravnim enotam glede
tolmačenja pojma »prevladujoči namen gradnje
in prevladujoča dela«. V oba pojma Ministrstvo
za okolje in prostor dodatno vnaša statistično
klasifikacijo CCSI, ki je namenjena izključno za
statistične potrebe Republike Slovenije, pri tem
pa ministrstvo to klasifikacijo uporablja za
določitve strokovnih kompetenc pooblaščenih
gradbenih-,
strojnihin
elektroinženirjev.
Konkretno jo uporablja na način, da
pooblaščenim inženirjem tehniških strok ne
priznava kompetenc za vodenj objektov, ki jih
statistična klasifikacija opredeljuje kot stavbe. To
strokovno kompetenco izključno priznava le
pooblaščenim arhitektom. Jaz in vsa inženirska
stroka se s tako klasifikacijo ne strinjamo in
mislimo, da je zelo pavšalna in temelji na
stališču Zbornice za arhitekturo in prostor. Na
podlagi napačnega tolmačenja nam tako
oporekate tudi strokovne kompetence, ki jih
imamo. In ne samo to, oporekate veljavnost in
strokovnost inštitucij, ki te kompetence
podeljujejo. Ne samo to, s takim posegom
posegate tudi v pravice projektivnih podjetij, ki
imajo izključno pravico imenovanja odgovornega
vodjo projektov oziroma vodje projekta,
ponavljam, med strokovnjaki iz strok, ki jih
zaposlujejo.
Spoštovani minister, glede na to, da do
lani tako navodilo ni bilo potrebno, vas pozivam,
da ga umaknete. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo za
odgovor.
Izvolite.
SIMON ZAJC: Hvala lepa.
MOP je res objavil na svoji spletni
strani in poslal tudi zainteresiranim deležnikom
tolmačenje 12. člena Gradbenega zakona, ki
določa, da mora projektant za vodenje izdelave
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zakona. Torej, ne gre za navodilo, pripravljeno
na podlagi zgrešenega ali pa napačnega
tolmačenja uradnikov, zaposlenih na ministrstvu,
temveč za navodila v skladu s predpisi in
dolgoletno prakso, ki se je izvajala, kdaj se pa
tudi ni izvajala, to je pa tudi res. Z navodili se
tako ne favorizira ene stroke. Inženirska
zbornica Slovenije pa v času sprejemanja tako
ZGO kot Gradbenega zakona ni nasprotovala
temu, da se določi, da je vodja projekta, prej
odgovorni vodja projekta, tista oseba, katere
znanja so ključnega pomena za realizacijo
projekta. Kar pomeni, da pooblaščeni inženirji s
področja gradbene stroke še vedno lahko
nastopajo enako kot v zadnjih enajstih letih kot
vodja projekta na objektih, kjer so gradbene
rešitve ključne za realizacijo projekta. Ne morejo
pa nastopati kot vodja projekta na objektih, na
katerih so bistvenega pomena druge stroke,
recimo pri daljnovodu so to elektroinženirji, pri
plinovodih strojni inženirji, večina stavb arhitekti,
ne pri vseh, pri večini, mostove imate vi, kar je
bilo tudi do zdaj predpisano.

vprašanje. Danes pa tema črpanje evropskih
sredstev. V Službi Vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, ki jo vodite, ste nedavno
prejeli pismo Evropskega komisije, v katerem
vas opozarjajo na možnost začasne zaustavitve
plačil sredstev Evropskega kohezijske politike iz
bruseljske blagajne v slovenski proračun.
Razlog za to naj bi bile pomanjkljivosti v
informacijskem sistemu e-MA, kar ste, cenjeni
minister, v aprilu že tudi napovedali. V svojem
javnem odzivu na pismo Evropskega komisije
ste sporočili, da imamo dva meseca časa za
pripravo odziva, prav tako pa ste poudarili, da
potencialna začasna zaustavitev plačil iz
bruseljskega proračuna ne bi vplivala na
izplačila upravičencev, saj se ta zalagajo iz
sredstev državnega proračuna, nato pa se
izvajajo povračila iz sprejetih sredstev. Spomniti
se moramo, da se je sistem za črpanje
evropskega denarja vzpostavlja že dobrimi
petimi leti. V njem še vedno prihaja do
pomembnih težav, denimo na področju
sistemskih kontrol, čeprav smo samo za razvoj
in nadgradnjo informacijske tehnologije do zdaj
porabili že kar 1,4 milijone evrov in stroškov še
danes ni konec. Februarja je SVRK sklenil še
dobrih 800 tisoč težko štiriletno pogodbo za
nadgradnjo in vzdrževanje sistema.
Zato
vas,
spoštovani
minister
sprašujem:
Kdaj lahko pričakujemo, da bodo
težave z računalniškim sistemom odpravljene in
ne bodo več ovirale učinkovitega črpanja
evropskih sredstev?
Zaradi zadržanih bruseljskih izplačil in
zalaganja s strani države naj po vašem mnenju
izvajalci projektov ne bi smeli biti prizadeti.
Kolikšna je vsota, ki bi jo moral založiti
slovenski proračun zaradi zadržanih izplačil?
Kakšne bodo posledice zamud in
zadržanih izplačil za tiste izvajalce EU projektov,
ki niso del javnega sektorja in zato ne morejo
računati na avtomatično in brezobrestno
kreditiranje iz državne zakladnice?
Ali je realna možnost, da zadržanih
plačil Slovenija sploh ne prejme?
Kaj boste storili, da preprečite to
napoved?
Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala,
gospod minister.
Gospod poslanec, izvolite, imate
zahtevo za dopolnitev odgovora.
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa.
Jaz se seveda z odgovorom ne
strinjam. Temelji na nepoznavanju stroke in
favoriziranju arhitekturne stroke. Treba je jasno
povedati, da so na Ministrstvu za okolje in
prostor zaposleni funkcionarji iz ZAPS, in ni res,
da se Inženirska zbornica Slovenije strinja s
samovoljno interpretacijo, ki jo podaja MOP.
Inženirji izpolnjujemo osem bistvenih zahtev, ki
so potrebne za to, da je gradnja skladna z vsemi
varnostnimi predpisi. In nedopustno je, da
uradniki na ministrstvu uničujejo sto let
inženirske tradicije. Jaz vas, minister, vljudno
prosim, da to navodilo umaknete. Hvala lepa.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod minister, nimate več nobenega
odgovora. Potem nadaljujemo. Vprašanje bo
postavila mag. Bojana Muršič, in sicer ministru
brez resorja pristojnemu za razvoj, strateške
projekte in kohezijo dr. Iztoku Puriču.
Izvolite.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod minister, izvolite, beseda je
vaša.

MAG. BOJANA MURŠIČ: Hvala lepa,
podpredsednica za besedo.
Spoštovani
minister, najprej najlepša hvala, da ste uspeli
priti danes na to sejo, se posvetiti mojemu
vprašanju, kajti danes ste se udeležili
Razvojnega sveta kohezijske regije vzhodne
Slovenije na Ptuju. Jaz mislim, da ste dobili
dobra izhodišča, in upam, da jih boste tudi
upoštevali, kajti vzhodna kohezijska regija v
primerjavi z zahodno je bistveno drugačna,
ampak to mogoče na eni izmed naslednjih sej,
vam bom mogoče tudi na to temo postavila

DR. IZTOK PURIČ: Predsedujoča, hvala lepa za
besedo. Spoštovana poslanka!
Kot ste omenili, se vračam s Ptuja, s
seje vzhodne kohezijske regije. In ravno zaradi
tega, ker je to vprašanje, sem ga v bistvu
pričakoval, ker je tako aktualno. Prejšnji
ponedeljek je Evropska komisija poslala na
naslov Službe Vlade za razvojno in evropsko
kohezijsko politiko opozorilo, da ima potencialno
možnost zadržanja sredstev iz bruseljske
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MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa
za prvi del odgovora. Sicer to je bilo malo
zgodovine.
Kdaj lahko pričakujemo, da bodo te
težave z računalniškim sistemom odpravljene?
Še enkrat, 1,4 milijone evrov je bilo
danih v to nadgradnjo, v vzdrževanje tega
sistema pa še dodatnih 800 tisoč.
Zanima me:
Ali imate v pogodbah kakršnekoli
sankcije v primeru, da programi ne delujejo v
skladu s predpisanimi zahtevami Evropske
komisije?
Kolikšna je vsota, ki bi jo moral državni
proračun zagotoviti zaradi zadržanih izplačil, na
kar mi še niste odgovorili?
Kakšne so posledice zamud in
zadržanih izplačil za tiste izvajalce EU projektov,
ki niso del javnega sektorja in žal ne morejo
računati na avtomatično in brezobrestno
kreditiranje iz državne blagajn?
To zadnje vprašanje je sicer, bom
rekla, malce nenavadno: Ali je realna možnost,
da državnih plačil Slovenija ne prejme?
Kakšni bodo vaši ukrepi, da do tega
sploh ne bi prišlo?
Kajti vsi si enostavno brez evropske
kohezijske politike, brez teh sredstev vseh teh
projektov ne moremo predstavljati. To so izredno
izredno pomembna sredstva. Druge evropske
države to resnično dobro koristijo. Verjamem, da
boste naredili vse, da do kakršnegakoli
zadržanja sredstev ne bo prišlo. Kajti v nadaljnji
finančni perspektivi se ta sredstva, ki jih bo
prejemala Slovenija, še zmanjšuje. In to nam res
ne bi bilo v ponos. Hvala lepa.

blagajne v slovenski proračun. O delu službe in
zlasti o težavah z informacijskim sistemom,
mislim, da se ves čas mojega delovanja v tej
službi
ukvarjamo
in
pojasnjujemo
to
problematiko. Zgodba sama sega v leto 2013,
kot ste omenili, vendar takrat še te službe ni bilo.
Ampak nastavki za oblikovanje informacijskega
sistema so se pa v tistem času porajali in leta
2015 je padla odločitev, da Slovenija za
koriščenje evropske kohezijske politike oblikuje
tri informacijske sisteme, eden je računovodski,
tako imenovani MFERAC, drugi je ta naša
zloglasna e-MA, in sicer v smislu delovanja
organa upravljanja za delovanje kohezijske
politike, in tretji informacijski sistem, ki ga
podpira, tako imenovani eCA, organ za
potrjevanje. Se pravi, trije informacijski sistemi,
vse v funkciji delovanja in zagotavljanja
evropske kohezijske politike.
Težko zdaj ocenjujem to odločitev
izpred teh let. Ker gre za kompleksne zadeve, je
tudi cena zunanjih izvajalcev takšna, kot je, in
stroške in večna vprašanja, kaj bo s tem
sistemom, je treba pojasniti tudi v smislu
koncipiranja tega informacijskega sistema. Nihče
v tem trenutku ne želi in ne upa, da bi ta sistem
na novo postavljali, ker gre za izrazito
kompleksen sistem in tudi ustrezna potrebna
dodatna finančna sredstva, vendar pa ga v tem
trenutku uspešno nadgrajujemo, urejamo, tako
da ta sistem v tem trenutku deluje.
Samo pismo temelji na ugotovitvah
revizijskega organa, se pravi Urada za nadzor
proračuna, iz maja lanskega leta. Kot ste
omenili, sem že nekaj mesecev nazaj tudi na
enem odboru Državnega zbora najavil, da
pričakujemo to pismo. Saj ocena, ki jo je ta
revizijski organ, se pravi Urad za nadzor
proračuna, v lanskem letu določil, je ocena 3, za
razliko od šolskega sistema, kjer smo navajeni,
da višja kot je ocena, boljše stanje je, velja tukaj
ravno obratno. Za zadovoljitev kriterijev, za
verifikacijo tega sistema je potrebna ocena 2. V
izogib vsem sedanjim ali prihodnjim razpravam
na to temo, je služba v lanskem decembru
pripravila akcijski načrt za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti. Lahko povem, da jih je bilo
ugotovljenih 27. Mi smo pred dobrimi 10 dnevi,
ker smo si tudi zastavili rok do zadnjega junija
letošnjega leta, teden dni pred tem rokom smo
poslali Uradu za nadzor proračuna tudi naša
zagotovila, da smo teh 27 slabosti, če jih tako
imenujem, odpravili. Sledi pa ponovna revizija
tega sistema, in sicer glede na to, da urad ne
poseduje strokovnjakov, se poslužuje zunanjih
strokovnjakov
za
revizijo
strukture
informacijskega sistema.
Glede na to, da mi čas uhaja, bom pa v
nadaljevanju dopolnil tisto, kar še želim
povedati. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod minister, izvolite.
DR. IZTOK PURIČ: Hvala za besedo.
Da nadaljujem. Ne bom se vračal v
zgodovino. To je pa vezano na informacijski
sistem, kdo, kaj, za koliko ga je naročil, kako ga
je koncipiral. Mi smo tukaj danes, da to
rešujemo. Vsi projekti tečejo, ne oziraje se na to
pismo. Nihče od upravičencev ne bo oškodovan,
kar pomeni, da ta distinkcija, ki jo vi navajate,
javna podjetja ali pa javne ustanove in ostali
zasebni sektor, ki je upravičen do evropskih
sredstev
za
projekte
na
posameznih
posredniških organih, če izpolnjuje vse tiste
zahteve, dobi izplačilo. Koncept, sistem je tak,
da izplačila se izplačajo iz slovenskega
proračuna, izraz založi, in potem gre zahtevek v
bruseljsko blagajno in po kontrolah se to vrne v
slovenski proračun. Eventualno, govorimo
hipotetično, bi to pomenilo, čas zamrznitve, zgolj
diskrepanco
med
založenimi
sredstvi
slovenskega proračuna in čakanje na odobritev
Bruslja. Kar pomeni zelo preprosto, nobene
potrebne panike ni, vsi akterji na terenu delujejo,
so pa veliki problemi, zlasti zaradi tega, ker so
projekti v nekaterih delih Slovenije slabše

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospa poslanka, imate zahtevo za
dopolnitev odgovora.
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pripravljeni. Problem nastaja zaradi šibke
ponudbe naših gradbincev in vzrok temu, da je
ponudba večja od povpraševanja, je tudi
dejstvo, da se cene izvajalcev dvigajo, kar zna
biti v prihodnjih nekaj letih velik problem.
Informacija, ki ste jo verjetno že slišali, sosednja
Hrvaška ima na razpolago 7 milijard in zelo
intenzivno iščejo izvajalce na naši strani. Če
bomo tisto, kar sem tudi na vzhodu poudaril in
tem, bom rekel, meni osebno neprijetno in
nerazumljivo, da vlada tako nezaupanje ali pa
medsebojno nezaupanje, ker mislim, da
delujemo vsi za isti cilj, da je cela Slovenija
enako razvita glede na sredstva in da bomo vsi
skupaj s skupnimi napori cilje evropske
kohezijske politike dosegli, kar pa pomeni,
počrpali vsa sredstva kot do sedaj.
Ker vidim, da imam še nekaj časa,
govoriti o idealnem informacijskem sistemu je v
tem trenutku brezpredmetno. Trenutno sistem
deluje. Ukvarjamo se s starimi, bom rekel,
nakopičenimi težavami. Iz tega mi osebno v
službi, zlasti zaposleni, ne delamo težav, ker
smo zavezani ciljem, da dosežemo tisto, zaradi
česar smo tam. Enako pa v prvi vrsti velja za
mene. Če tega ne bo, nimam nobenega
problema tudi ustrezne konsekvence izpeljati.
Toliko. Hvala lepa.

nastale škode bo dolgotrajna in bo terjala
ogromno sredstev. Sedaj se na terenu dela
popis teh sredstev. Seveda bo to terjalo tudi
ogromno napora ljudi in vseh pristojnih služb.
Hkrati pa ponavljajoče poplavljanje tako reke
Pake kot Mislinje pritrjuje opozorilom in tudi
apele lokalne skupnosti in tudi župana občine
Mislinje, gospoda Bojana Borovnika, da je za
preprečevanje nadaljnje in nove škode ob
prihodnjih negativnih vremenskih pojavih
potrebno očistiti te struge vodotokov, predvsem
omenjenih rek Pake in Mislinje.
Zato vas, gospod minister, v zvezi s
tem sprašujem:
Kako in v kakšnem časovnem roku
namerava ministrstvo, ki ga vodite, torej
Ministrstvo za okolje in prostor, oziroma organi v
njegovi sestavi pristopiti k nujnim vzdrževalnim
delom na območju omenjenih vodotokov?
Ali so načrtovani drugi posegi, s
katerimi bi prispevali k poplavni varnosti na
zadevnem območju?
Hvala.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala,
gospod minister. Naslednji
bo
poslansko
vprašanje predstavil gospod Jani Prednik, in
sicer ministru za okolje in prostor gospodu
Simonu Zajcu.
Izvolite.

SIMON ZAJC: Ja, današnja moja vprašanja so
kar v tem duhu. Preden sem prišel sem, sicer
sem malo zamudil, sem bil danes v Kočevju, v
nedeljo smo imeli na Ptuju dogodek, vi ste jih
imeli konec junija in v začetku julija, v dveh
tednih, ker občina Mislinja je res na
hudourniškem območju, kar pomeni ne samo,
da se hitro zgodi, da se vode dvignejo, ampak ta
vode prinese notri en kup plavja, erozija je
velika, poškodb objektov je zato toliko več. V
vsakem takem primeru pride naša direkcija v
času intervencije seveda takoj na kraj nesreče,
da tisto plavje, ki je nujno za odstraniti, takoj
odstrani, potem pa seveda pride sanacija.
Najprej se popiše škoda, to naredi naša
Direkcija pa uprava za zaščito in reševanje,
potem gre pa po tistem relativno dolgem
postopku, ker je treba ta program potem potrditi.
Recimo samo za primerjavo: tisto, kar se je
zgodilo lansko leto oktobra, mislim, da ste imeli
tudi en primer, bomo letos začeli sanirati. Torej
nekje do konca leta bomo urejali od odseka pri
Mislinji, to se pravi, točno je Dolže 4, to je od
lanskega leta. To, kar se je zdaj zgodilo, se
lahko pričakuje, da se bo po programu sanacije
popravilo drugo leto.
Mi smo ocenili, da samo na vodotokih,
to se pravi tisto, kar mi urejamo, je nekje za
milijon in pol škode. Ti stroški so enormni in
glede na to, da se nam taki dogodki po celi
Sloveniji dogajajo in da imamo v bistvu sredstev
manj, kot smo jih imeli letos, za drugo leto
pripravljenih. Za izvajanje gospodarske javne
službe, torej za urejanje vodotokov, bi
potrebovali nekje 25 milijonov na leto, da bi
normalizirali stanje, imamo jih pa trenutno nekje

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Gospod
minister,
izvolite,
imate
besedo.

JANI PREDNIK (SD): Predsednica, hvala.
Spoštovani trije ministri!
Spoštovani minister za okolje, vsi
vemo, da se podnebne spremembe dogajajo, in
spričo teh sprememb nas tudi v Sloveniji čedalje
pogosteje prizadenejo te vremenske ujme, ki pa
jih zelo težko oziroma jih je skoraj nemogoče
preprečiti. Se pa verjetno oba, minister,
strinjava, da je naša obveznost, da sprejemamo
vse razpoložljive preventivne ukrepe, da bi bila
škoda teh ujm, ki jo povzročijo, čim manjša.
Koroška sodi med bolj izpostavljena
območja. Na žalost je območje zapostavljeno,
ampak kar se tega tiče, je bolj izpostavljeno
območje. Ta močna neurja so prizadela širšo
regijo, še posebej veliko škodo pa so povzročila
na območji Mislinjske doline, kjer so se v zadnjih
10 dneh že dvakrat soočali s poplavljenimi
objekti in cestami, plazovi, točo in tudi drugimi
nevšečnostmi, ki so za sabo pustila ogromno
materialno škodo. Ob zadnjih neurjih 22. junija
ter 2. julija sta že samo reka Paka s pritoki ter
reka Mislinja s poplavljanjem na izpostavljenih
območjih povzročili veliko škodo na cestah,
komunalni infrastrukturi ter tudi na kmetijskih
zemljiščih. Velika škoda pa je nastala tudi na
samih vodotokih. Voda je med drugim odnesla
tudi manjši most preko reke Pake, zaradi česar
sta dve hiši ostali celo brez dovoza. Sanacija
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13. Morate razumeti, da vodotokov je, če se zdaj
prav spomnim, 400 tisoč kilometrov ali 40 tisoč,
skratka ena velika številka vodotokov, ki jih mi
urejamo. S 13 milijoni je to kar težko narediti.
Ampak kot sem rekel, tisto, kar je nastalo lansko
leto, bomo sanirali letos iz tega programa. Vse
gre počasneje, kot bi si želeli, ker to vse za sabo
potegne enormna sredstva.
Prej je vaš kolega poslanec spraševal
glede plazov. Tudi sanacija enega plazu je takoj
500 tisoč. Se trudimo, ampak ne gre, ne gre
povsod takoj. Drugega bolj optimističnega
odgovora ta trenutek ne morem dati.

ministru za finance dr. Andreju Bertonclju, ki je
odsoten. Zato poslanca prosim še, da pove, ali
želi pisni ali ustni odgovor. Hvala.
SONIBOJ
KNEŽAK
(PS
SD):
Hvala,
predsedujoča.
Glede na to, da imamo vse seje
Državnega zbora v glavnem planirane, se mi zdi,
da je skrajno podcenjujoče, da danes že drugi
mesec zapored postavljam vprašanje ministru, ki
svoje aktivnosti ni uskladil tako, da bi bil danes
prisoten. Se pravi, da bom dobil odgovor na
moje junijsko vprašanje ministru Bertonclju nekje
v mesecu septembru. Toliko, ker sem se moral
skihati … Sedaj pa še druga neumnost, da bom
prebral sedaj 150 stolom moje vprašanje, ne pa
tistemu, kateremu je namenjeno, ampak tak je
zaenkrat sistem.
Spoštovani gospod minister, Ustavno
sodišče je 13. junija letos z odločbo razveljavilo
četrti odstavek 33. člena Zakona o bančništvu.
Ta je določal izjemo od splošnega zakona o
sodelovanju delavcev pri upravljanju, zaradi
katerega zaposleni v bankah ne morejo kot
zaposleni v drugih panogah, izvrševati svoje
pravice, imenovati svojih predstavnikov v uprave
in nadzorne svete družb, v katerih so zaposleni.
Ustavno sodišče je zdaj razsodilo, da tako
omejevanje pravic bančnih uslužbencev ni v
skladu z ustavo. Za drugačno ureditev v bančni
panogi in po mnenju Ustavnega sodišča ni
nobenega razumnega in stvarnega razloga.
Ureditev, ki delavcem v bančni panogi omejuje
pravico do sodelovanja pri upravljanju, je bila
sprejeta ob spremembah bančne zakonodaje v
času bančne sanacije. Argumenti v podporo
temu ukrepu so temeljili na trditvah o posebni
naravi in posebnosti bančnih dejavnosti in na
sklicevanje na veljavna in nova evropska pravila,
s katerimi naj bi se zaostrila regulacija v
bančnem sektorju in preprečila slabe prakse.
Vlada in finančno ministrstvo kot pobudnika in
pripravljavca in branitelja take rešitve sta poleg
tega ves čas zatrjevala, da tako ureditev
zahteva tudi evropska direktiva 2013/36. Z
odločbo Ustavnega sodišča je ta argument
padel, saj direktiva v svojem 21. členu izrecno
določa, da ne posega v zastopanost zaposlenih
v vodstvih bank, da je to področje prepuščeno
nacionalnemu pravu.
Spoštovani
gospod
minister,
z
odločitvijo Ustavnega sodišča je jasno, da imajo
delavci v bančništvu pravico do sodelovanja pri
upravljanju
in
do
imenovanja
svojih
predstavnikov v uprave in nadzorne svete bank.
Ker enaka omejitev sodelovanja delavcev pri
upravljanju z enako argumentacijo vsebuje tudi
Zakon o zavarovalništvu, je moč upravičeno
sklepati, da je tudi na področju zavarovalništva
zaposlenim
neupravičeno
preprečeno
izvrševanje njihovih pravic do sodelovanja pri
upravljanju podjetij, v katerih so zaposleni.
Zato vas kot odgovornega za izvajanje
zakonodaje s področja bančništva in financ
sprašujem sledeče:

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala,
gospod minister.
Gospod poslanec imate zahtevo za
dopolnitev odgovora.
Izvolite.
JANI PREDNIK (PS SD): V bistvu bi se jaz
samo zahvalil za ta odgovor in ste že sami pač
povedali, koliko denarja nanesejo vsi plazovi in
poplave. In jaz bi tu upal na neko pomoč celotne
vlade oziroma tudi razumevanje finančnega
ministrstva, da se dodeli več sredstev za to
sanacijo, ker Koroška ima hude probleme od
Črne do Mislinje, ali je to vetrolom ali so poplave
ali karkoli drugega. In vem, da pač ta sanacija
poteka precej počasneje, kot bi si želeli, seveda
smo vsi veseli, da sploh poteka. Tako da jaz
upam, da bo tu namenjenih tudi več sredstev v
prihodnosti. Kot sem preje rekel, bi si želel, da bi
bilo v prihodnosti tudi več preventivnih ukrepov.
Jaz vem, da marsikateri vodotoki, tudi na
Koroškem, so se uredili in tam v bistvu s
poplavami in s podobnimi situacijami nimamo
več težav, tako da jaz upam, da bo šlo v to smer
in da bo šlo bolj hitro, kot je šlo sedaj. Hvala za
odgovor in vso srečo minister.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod minister, izvolite.
SIMON ZAJC: Hvala.
Vsi razumemo dobro, da se pri denarju
velikokrat ustavi. Je pač tako, da imamo
določene prioritete, da želimo biti tudi socialna
država, to se pravi, prispevke tam dvigujemo, da
so se plače dvignile, zato pa potem za nas malo
zmanjka. Je v bistvu manj denarja, kot bi si ga
želeli. Je pa res, da v preteklih desetletjih se je
pa zelo zanemarjalo upravljanje in čiščenje
vodotokov, kar se pa sedaj popravlja in se že
pozna, recimo tudi pri vas. Saj pravim, mi bi bili
najbolj zadovoljni, če bi prišli nekje na 25
milijonov na leto za to vzdrževanje. Sedaj smo
nekje na polovici. Upam, da bo v prihodnje kaj
več posluha za to.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Naslednji bo poslansko vprašanje
postavil gospod Soniboj Knežak, in sicer
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Kako boste zagotovili, da bodo lahko
zaposleni v bankah čim prej izvolili svoje
predstavnike v uprave in nadzorne svete bank?
Ali ima omenjena odločitev Ustavnega
sodišča vpliv tudi na delavce v zavarovalništvu,
ki
jim
je
sodelovanje pri
opravljanju
onemogočeno na enak način in z enakimi
utemeljitvami?
Ali ocenjujete, da bodo potrebne
prilagoditve področnih zakonov ali pa je mogoče
na področju bančništva neposredno uporabiti
veljavni in splošni Zakon o sodelovanju delavcev
pri upravljanju?
Sodelovanje
pri
upravljanju
je
preprečeno tudi zaposlenim, ki delajo v
hčerinskih družbah poslovnih skupin in
holdingov. Pri njihovem upravljanju lahko
sodelujejo le zaposleni v krovni družbi.
Zanima me:
Ali boste predlagali spremembe
zakonodaje, ki bi tudi s svetom delavcev
kapitalsko
povezanih
družb
omogočila
zastopstvo pri organih vodenja in nadzora
podjetij?

tudi peticija s strani civilne iniciative Cerkno. Ni
bilo ne odgovora, ni bilo nič. Zopet nek
mačehovski odnos.
Zanima me, gospod minister:
Kdaj bo odločba za izredni odstrel?
Kaj boste naredil, da se ti birokratski
postopki zmanjšajo?
Ker ni normalno, da če pride volk k hiši,
večkrat trga živino, trga drobnico, govedo, konje,
da traja več kot mesec dni, da se nekaj
birokratov tam zgane in da izdajo odločbo za
izredni odstrel.
Kje trenutno je ta zadeva?
Zakaj še ni izdana?
Kdaj bo izdana?
Kaj boste naredili, da bodo ti postopki
tekli hitreje?
In pa še ena zadeva, dobil sem
informacijo, da naj bi bil na Jelovico volk na črno
naseljen.
Ali kaj o tem veste?
Domačini se pogovarjajo, da naj bi
Zavod za gozdove Republike Slovenije volka tja
načrtno naselil zato, da pokolje jelenjad. Tudi na
Snežniku naj bi se to dogajalo. Ker če je to res,
potem imamo hud problem.
In je to še eno vprašanje.
Ali ste bili kadarkoli seznanjeni oziroma
ste slišal o tem, da bi bil volk nelegalno naseljen,
da so ga nalašč naselili tja, da bi reševali druge
težave za nekatere, zdaj so pa sami postali
težava?

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Če sem prav razumela, želite odgovor
na naslednji seji?
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Ja, prosim.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Ja, okej.
Naslednji je na vrsti gospod Žan
Mahnič, ki bo postavil vprašanje ministru za
okolje in prostor gospodu Simonu Zajcu.
Izvolite.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod
minister,
izvolite,
imate
besedo.

ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo,
podpredsednica.
Gospod minister, sprejet je bil
interventni zakon o odvzemu zveri, volka in pa
medveda. Zdaj, nekateri bi mislili, da smo s tem
vse naredil, ampak nismo. V Poljanski in Sevški
dolini pa na Cerkljanskem imamo še vedno
problem, napadi volka so se zopet pojavili v
zadnjih dveh tednih. Dva dni nazaj je raztrgal
ponija. Občina Gorenja vas - Poljane je
dopolnjen predlog za izdajo odločbe za izredni
odstrel poslala že 11. Junija, tudi Občina
Cerkno, tudi Občina Železniki. Te odločbe še
vedno ni. 3 tedne je čakala, če sem prav
informiran, pri gospe Martini Kačičnik Jančar na
Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave.
Zdaj ne vem, v čigavem interesu ta gospa
deluje, sem bral nek intervju v Delu, kjer je
vidno, da je očitno zelo naklonjena zverem.
Potem je očitno čakalo na Zavodu za gozdove,
sedaj čaka na ARSO. Kdaj bo odločba za izredni
odstrel? Ko smo imeli tukaj zakon, je Ministrstvo
za kmetijstvo predlagalo, da se v ta interventni
zakon da tudi enega volka za naše območje,
ampak so koalicijske poslanske skupine
nasprotovale temu amandmaju, tako da sploh ni
prišel na mizo. V mesecu juniju je bila poslana

SIMON ZAJC: Hvala lepa.
Glede te naselitve na Jelovici nisem bil
nič obveščen niti ne vem, za kaj gre.
Za ta vaš primer je pa tako. Na ARSO
so v reševanje prejeli tri vloge, in sicer 4. 6. in 3.
junija. V postopek se je priglasil en stranski
udeleženec in ta dogodek zdaj čaka. Potem se –
postopek gre tako, po ZUP – prosi za strokovno
mnenje Zavod za gozdove, Zavod za gozdove
še prosi Zavod za varstvo narave, potem to vse
skupaj trajal, da smo dobili nazaj na ARSO, tri
tedne, kot ste sam ugotovil. Ko smo to mnenje
prejeli, ga moramo dati pa naprej, in sicer vse tri
postopke bomo zdaj združil, to se pravi, da bo
samo en postopek, ne bodo vsi trije ločeno
vodeni. To mnenje se je zdaj poslalo strankam
in pa stranskemu udeležencu, en stranski
udeleženec se je prijavil in se mora do njega
izjasniti. Osem dni imajo rok, potem bo ARSO
izdal odločbo, odvisno seveda od tega, kakšne
bodo razjasnitve. Problem je v tem, če temu tako
rečem, da moramo iti mi po ZUP, ker že ustava
ti zagotavlja, da se osebam ali organizacijam, ki
imajo pravni interes, omogoči pravno varstvo, in
tukaj so okoljevarstvene organizacije, imajo
pravni interes. Zaradi tega moramo to peljati po
ZUP. Recimo, tista prva odločba na Blokah, se
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nobeden ni prijavil in je takrat hitrejše to steklo.
Zdaj imamo stranskega udeleženca in moramo
to speljati po Zakonu o upravnem postopku.
Za naprej. Prav zaradi te ustavne
določbe razmišljamo, kako bi te postopke
optimizirali, ampak v vsakem primeru moramo to
dopustiti, torej da je to pravno varstvo za tiste, ki
imajo pravni interes izkazan. V tem trenutku še
nimam ene dobre rešitve, kako bi v teh primerih
pospešili. Razlika med volkom in medvedom je v
tem, da pri medvedu lahko damo ustno odločbo
brez stranskih udeležencev, ker v primeru, da je
ogroženo človeško življenje, to lahko storimo, pri
volku pa tega ni in je treba vedno tudi utemeljiti,
da je bilo vse ostalo storjeno, vsi ostali ukrepi
zato, da smo v skladu s habitatom, direktivo in
tudi z našo zakonodajo.

Kaj boste naredili, da ne bodo te
naravovarstvene organizacije diktirale, kako
bomo živeli mi na podeželju?
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod minister, izvolite.
SIMON ZAJC: Ustne odločbe ne bomo mogli za
volka dati nikoli. Dokler bo to zaščitena vrsta
zveri, se ne bo dalo, zato ker volk ne ogroža
življenja ljudi. Pri medvedu je to drugače in tam
jih je tudi že bilo, mislim da, 11 letos danih.
Kar se pa tiče okoljevarstvenih
organizacij. Vse tiste, ki delujejo v javnem
interesu varovanja okolja, imajo tukaj pravni
interes in jim je treba to zagotoviti. Kje jaz vidim
največ možnosti za to, da se to spremeni, je, da
se smernice Evropskega komisije spremenijo,
torej da se dopusti tudi za te zavarovane vrste
državam večjo fleksibilnost. Ta skupina držav na
ravni Evropskega unije se krepi. Zdaj se čaka
predvsem odločitev Evropskega sodišča v
primeru Finske in na podlagi tiste odločitve se
bodo začele stvari, se mi zdi, spreminjati.
Problem je v tem, da tri leta nazaj, ko je bil
fitness check narejen za to zakonodajo, se
nobena država ni kaj pretirano oglasila, da so
tukaj težave. Tri leta nazaj. Zdaj pa je situacija
že drugačna in jaz pričakujem, da ko bo prišla ta
odločitev sodišča, da se bodo tudi te smernice
za to, kako lahko države upravljajo z zvermi,
spremenile. Do takrat pa bo v skladu s habitatno
direktivo postopek moral biti tak, ustno je pa, kot
sem rekel, ne moremo dati za volka.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa, gospod minister.
Poslanec, želite dopolnitev odgovora?
Izvolite.
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala.
Se pravi, če sem prav razumel, bo od
zdaj naprej samo en postopek, bo skrajšan, bo
samo en organ odločal o odločbi za izreden
odstrel. Ker to, da se trije organi v tej državi
ukvarjajo s tem, ali bomo ustrelili enega volka na
hitro ali ga ne bomo, to ni smiselno. To je
neumno. Ne more najprej Zavod za gozdove,
potem še Zavo… Kaj ima tukaj Zavod za varstvo
narave? Kaj se imajo oni za ukvarjati z nekim
volkom? / oglašanje iz dvorane/ Pa ni važno.
Dajte tam spremeniti. Ministrici smo že zadnjič
rekli glede te habitatne direktive, pa se nič ne
naredi na tem. Trije organi se ukvarjajo s tem
samo zato, da imamo tam zaposlene neke
birokrate, ki vlečejo denar iz državnega
proračuna in otežujejo normalno življenje na
podeželju.
Če imam prave informacije, ali drži, da
je interes tukaj izrazilo društvo Dinarikum iz
Ljubljane?
Zdaj mi pa vi povejte, kaj se ima eno
društvo iz Ljubljane tukaj za vmešavati, ali bomo
uplenili enega volka v Poljanski dolini ali ga ne
bomo. Nimajo se kaj vmešavati, ker ne živijo oni
gor, ampak mi živimo gor. In prosim, dajte
spremeniti zakon, da se bo to uredilo. Če bo
prišel volk v Ljubljano, naj se oni z njim tukaj
ukvarjajo, pa naj nasprotujejo odstrelu v
Ljubljani. Podeželje pa naj pustijo pri miru
oziroma če bi bilo kakšno naravovarstveno
društvo na tistem koncu, naj se oni pritožijo. Ne
more se pa nekdo, recimo, kaj jaz vem, zdaj bi
bilo tam eno društvo na Primorskem in bi se
pritožilo za Goričko, če bi bil nek izreden odstrel.
Ne gre na ta način.
Zanima me, gospod minister:
Kaj boste naredili, da ne bo potrebno
trem organom odločati za to?
Kdaj bomo prišli tako daleč, da bo tudi
za volka ustna odločba za izredni odstrel?

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala,
gospod minister.
Gospod poslanec, imate proceduralni
predlog.
Izvolite.
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Druga opcija je pa
tudi, da se določi nove kvantitativne pogoje za
pridobitev društva v javnem interesu za področje
varstva narave, bi bilo mogoče malo bolj
enostavno. Ker enostavno to, kar se dogaja –
saj, niso se še pritožili, jaz upam, da se v
naslednjih osmih dneh ne bodo. Jaz upam, da
Civilna iniciativa Cerkno mogoče to društvo
Dinarikum povabi v naše konce, pa da naj
pogledajo, da se na lastne oči prepričajo, da je
situacija res nevzdržna. Volkovi prihajajo v
bližine hiš. Zdaj to peticijo, ki so jo poslali, so dali
samo štiri zahteve, in sicer, da pristojni
ministrstvi, se pravi vi in kmetijstvo, takoj
začneta dialog za izboljšanje razmer glede škod
po divjadi in zvereh. »Zahtevamo, da se
sobivanje s prostoživečimi živalskimi vrstami
vzpostavi tako, da bo omogočalo strpno in
vzdržno sobivanje. Velikost populacij zveri naj se
vrne na leto 1990. Zahtevamo, da odgovornost
za varovanje premoženja prevzamejo tisti, ki se
zavzemajo za intenzivno varstvo prostoživečih
živalskih vrst. Tega bremena ne morejo prevzeti
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lastniki. In pa zahtevamo, da je sistem
upravljanja z divjadjo in zvermi rezultat
enakopravnega sodelovanja med različnimi
deležniki in da se v upravljanje prostoživečih
živalskih vrst v večji meri vključi tudi lokalne
skupnosti.« Na to peticijo vaše ministrstvo, žal,
niti odgovorilo ni. Jaz se ne bi zanašal ne vem
koliko na to, da volk ni še nikogar napadel in da
zaradi tega ne morete dati ustne odločbe, ker
volk ne napada človeka. Kaj boste naredili, ko
se bo to enkrat spremenilo? Otroci v Zgornjih
Danjah in pa še kje se ne upajo več igrati zaradi
tega, ker volk že podnevi hodi k hiši. Potem pa
pridejo naravovarstveniki in ponoči zganjajo
ropot in kaj jaz vem kaj še vse in nadzorujejo,
kje se ponoči gibljemo lovci – vemo zakaj.
Ampak vi ste tisti, ki dobesedno silite državljanke
in državljane, da se izvaja nelegalen odstrel. In
to je v škodo vsem. In nelegalni odstrel se
izvaja, tako ali drugače se izvaja, ampak država
k temu sili. Če država ne zagotovi nekih
normalnih ukrepov, potem je logično, da ljudje
stvari vzamejo v svoje roke, ne samo v tem
primeru, tudi v drugih primerih. In jaz resnično
upam gospod minister, da naslednji teden, ko bo
osem dni minilo, da bomo dobili odločbo, pa ne
za kakšnega mladiča, ker vemo, kako je s to
zadevo. Ker je tudi trop, se giblje drugje, težko
bo šel nekdo na prežo čakati in če ravno
mladiča ne bo zraven … ne vem. Skratka, dajte
te stvari spremeniti, ker si ljudje na podeželju
zaslužijo mirno življenje, kot ga imajo tisti, ki ne
živijo na podeželju. Samo za to gre.

Kaj je po enem letu na mizi od tega
skupka ukrepov, ki ste ga imeli takrat v idejnih
zamislih?
Kdaj bo ta vaša državna strategija za
Haloze in druga obmejna območja prinesla
konkretne ukrepe?
Kdaj bodo prebivalci in tudi obrtniki in
drugi gospodarski akterji v praksi začutili
oziroma nekaj imeli od tega?
Strinjam se z vami, da ni vse odvisno
od denarja. Ampak nekatere stvari pa je
potrebno sofinancirati, še tako dobra volja pač
ne more držati ceste skupaj. Iz preteklih stališč,
tako vaših osebnih kakor vašega ministrstva,
sklepam, da niste najbolj naklonjeni posebnim
zakonom za zaključena geografska področja, saj
naj bi sistemski Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja pokrival vse podobne
primere za področja celostne države. Ampak ti
sistemi očitno ne delujejo tako, kot bi bilo treba.
Zato še enkrat poudarjam in vas še
enkrat sprašujem:
Kaj konkretno nameravate narediti za
moje in naše Haloze?
Kako boste k temu pristopili?
Kdo je zadolžen za posamezne faze
ukrepov?
Ali bo za obmejna področja skrbela
posebna služba?
Zanima me pač, kje smo pri teh
zadevah.
Dostikrat predstavniki ministrstev tudi
radi poudarjajo, kako je na voljo toliko in toliko
denarja preko razpisov, a problem pri teh
razpisih je, da so prilagojeni nekaterim drugim
okoljem in zato tudi tisti, ki bi želeli kandidirati po
preučitvi razpisa ugotovijo, da ne zadoščajo
oziroma ne zadostijo kriterijem. Rešitev bi bila,
po mojem, ali napisati kriterije drugače ali pa to
rešiti v nekem krovnem zakonu, da imajo
določena geografska področja, ki jih želimo
ohraniti, pri vsakem razpisu neke posebne
oziroma milejše pogoje. Razmisliti velja morda o
dodatnih človeških resursih, ki bi malim občinam
pomagali pri neposredni pripravi in prijavi
projekta za razpise.
Morda vas danes res sprašujem tako
bolj na široko, ampak to počnemo ob zavesti, da
je potrebno sodelovanje več ministrstev, in po
vaši izjavi na hearingu, kjer sem vas razumel, da
boste vi oziroma vaše ministrstvo koordinator
priprave nabora rešitev. Hvala.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa, gospod poslanec. To je bila dejansko vaša
razprava, ker v vašem izvajanju nisem zasledila
nobenega proceduralnega predloga. Tako da
apeliram na vas, da drugič vseeno podate
proceduralni predlog.
Nadaljujemo z vprašanji. Boštjan
Koražija bo postavil vprašanje ministru za
gospodarski razvoj in tehnologijo gospodu
Zdravku Počivalšku.
Izvolite.
BOŠTJAN
KORAŽIJA
(PS
Levica):
Spoštovana, hvala za besedo.
Gospod Počivalšek, pred 11 meseci ste
na hearingu oziroma na predstavitvi za
kandidata za ministra za gospodarski razvoj in
tehnologijo na moje vprašanje, če bodo Haloze
med prioritetnimi nalogami kohezijske politike,
odgovorili nekako takole oziroma bom zdaj kar z
magnetograma prebral: »Da so prioriteta vsa
obmejna problemska območja, niso samo
Haloze. Je pa tam težka situacija, tega problema
ne bomo mogli rešiti več samo z denarjem,
ampak bomo morali najti en skupek ukrepov, s
katerim bomo morali stimulirati ljudi, da bodo
prišli nazaj živeti na to področje, ustvariti
infrastrukturne in vse ostale pogoje za to, da
bodo ljudje na tem področju lahko živeli.«
Ker čas hitro teče, me zanima:

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod minister, izvolite.
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani gospod
poslanec,
poslanke,
poslanci,
gospa
predsedujoča! Hvala za vprašanje.
Za
poljubna,
ožja
geografska
zaokrožena območja kakor tudi neposredno za
Haloze ne obstaja zakonske podlage, da bi jim
lahko Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo iz delovnega področja ministrstva
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namenilo posebna sredstva in postavilo
poseben
režim
s
pripravo
celovitega,
specifičnega programa, z zagotovljenimi sredstvi
v proračunu. Slednje je skladno z Zakonom o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
mogoče le na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo
s
sprejemom
programa
spodbujanja konkurenčnosti na problemskem
območju z visoko brezposelnostjo. Vendar pa
Haloze kot celota ne izpolnjujejo zakonskih
pogojev, kajti stopnja brezposelnosti ne presega
kritične meje 17 % na strnjenem območju enega
ali več naselij, na katerem živi najmanj 20 tisoč
prebivalcev. Se pravi, ne izpolnjuje pogojev za
razglasitev problemskega območja z visoko
brezposelnostjo, da bi bilo mogoče pripraviti
specifične namenske, dodatne začasne ukrepe
za območje Haloz. Tukaj govorim o tem, da
imamo v Sloveniji tri ta območja, v Prekmurju se
izteka zakon, Maribor s širšo okolico in Pokolpje
ter občine Hrastnik, Trbovlje, Radeče.
Dodatni ukrepi za obmejna problemska
območja. Sistemske rešitve so mogoče v okviru
drugega ukrepa endogene regionalne politike –
dodatni ukrepi za obmejna problemska območja,
kamor se uvrščajo tudi občine z območja Haloz,
in v okviru novega inštrumenta regionalne
politike, dogovora za razvoj regij, ki pa je v
pristojnosti regije. Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja v 24. členu
določa, da se obmejna problemska območja
prednostna območja vseh razvojnih oblik. Da
proračunski uporabniki upoštevajo mejna
problemska območja pri pripravi sektorskih
programov in v razpisnih merilih javnih razpisov
in jih izvajajo na območju cele države. In pa, da
proračunski uporabnik del finančnih sredstev
nameni za vlaganje obmejnih problemskih
območij ali določijo projektom s teh območij
dodatne točke pri izbiri. To je tista zadeva, ki bi
vam jo želel poudariti. Se pravi, pri vseh
razpisih, ki jih imamo posebej za ta območja, so
dodatne točke za obmejna problemska območja.
In tukaj je narejena mala razlika, ne dovolj
velika, ampak je pa favoriziran ta del.
Ministrstvo si prizadeva, da bi, kjer je le
mogoče, zagotovili sredstva za obmejna
problemska območja in vključili obmejna
problemska območja med merila javnih razpisov.
To govorim pa tudi v ostalih razpisih, ki jih
imamo za kakršnokoli zadevo, ali je to
gospodarstvo, turizem, da damo prednost tem
področjem.
Razen dodatnih točk pri merilih javnih
razpisov je ministrstvo doslej že zagotovilo
sredstva za izvedbo naslednjih ukrepov na
obmejnih problemskih območjih. Mikrokredite
imamo, od 5 do 25 tisoč, to izvaja Slovenski
podjetniški sklad, zelo hiter in zelo enostaven
postopek, odobritve gredo v tisoče. Drugič,
razvojna posojila začetniškim projektom od 25
tisoč do 1 milijon, to izvaja Slovenski regionalni
razvojni sklad iz Ribnice. In tretjič, razpis za
podporo malim in srednjim podjetjem na
področju turizma v povezavi s snovno in

energetsko učinkovitostjo, to izvajamo pa na
ministrstvu z našim Direktoratom za regionalnim
razvoj.
Slovenski podjetniški sklad je v obdobju
2017–2019 na območju Haloz podprl 12
projektov v skupni vrednosti 721 tisoč podeljenih
sredstev v okviru ukrepov garancije in pa
mikrokreditov. Slovenski regionalni razvojni
sklad iz Ribnice pa je imel v letu 2018 za
podjetniške projekte javni razpis z ugodnimi
razvojnimi posojili začetnim podjetniškim
projektom na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo in na obmejnih problemskih
območjih Republike Slovenije, kamor spadajo
Haloze. Med upravičenimi območji so bili
vključeni tudi projekti iz občin na območju Haloz,
razen občine Gorišnica, vendar po razpisu, žal,
ni bilo nobene prijave iz teh občin.
Trenutno je za podjetniške projekte iz
obmejnih problemskih občin objavljen nov javni
razpis za razvojna posojila na problemskih in
obmejnih območjih z rokom do 19. 7. 2019, za
obmejna problemska območja je na razpisu na
razpolago 7 milijonov 200 tisoč evrov ugodnih
posojil.
Drugi odprti razpisi. Hkrati so se lahko
prijavitelji z območja Haloz prijavili tudi na druge
odprte razpise sklada in razpis za projekte iz
področju kmetijstva, razpis predfinanciranje
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter
razpis za projekte občin.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa, gospod minister.
Želite dopolnitev odgovora?
Izvolite, gospod poslanec.
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala za
besedo.
Saj to je ravno vprašanje, zakaj ne
izpolnjujejo teh pogojev. Ker so upravno tako
razdeljene, da spadajo vsaka v svojo upravno
enoto, na območje, katere se računa preseganje
kritičnega praga, ki je, da mora biti tri zaporedne
mesece brezposelnost 18 % ob pogoju, da na
razglašenem območju živi vsaj 20 tisoč ljudi.
Haloze pa vsega tega žal ne morejo izpolnjevati.
Jaz menim, da si Haloze, tudi regija
zasluži vsaj tolikšno finančno spodbudo oziroma
podporo, kot je bila prerazporejena z zakonom
Pomurju. Še zlasti zato, ker smo v neprimerljivo
slabši izhodiščni situaciji. Ampak da ne bi
ponavljali napak, da se potem tudi s konkretnimi
javnimi
zavezami
in
varovalkami
in
odškodninsko odgovornostjo potem tudi to
zadevo določi. Pa še, se bom ponovil, da se ne
bo zgodilo, kot ste recimo glede teh pomoči, ki
so bile dane po tem zakonu o Pomurju oziroma
v razvojnem zakonu, saj veste, kaj se je zgodilo
pred slabim tednom, je pač Arum, bi se reklo
dedič bivše Mure, razglasil stečaj oziroma
napoved stečaja. In na ulici oziroma na cesti je
ostalo 250 delavk in delavcev, ki se bodo morali,
žal, nekako znajti, in to je grozno. Takih
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vzpodbud tudi mi v bistvu ne želimo oziroma ne
rabimo.
Zanima pa me tudi:
Ali nameravate spremeniti zakonodajo
pri računanju praga za vzpostavitev posebnih
pomoči?

zavedam, da ni področje Haloz v enakem
položaju, kot so druga štiri območja. Vendar
sprejeti zakon brez dovolj finančne podpore tudi
ne daje rezultatov. Na konec koncev smo
podaljševali za Pomurje in za Maribor, mislim
da, dvakrat po eno leto, zato ker v tistem času
nismo uspeli teh zadeve izpeljati. Hvala.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod minister, izvolite.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa, gospod minister.
Gospod Koražija imate postopkovni
predlog?
Izvolite.

ZDRAVKO POČIVALŠEK: Ja, hvala.
Najprej o Arumu. V javnosti se govori
samo o eni plati resnice, o drugi pa ne. Mi smo
Arumu želeli pomagati v tem kontekstu, da bi
tudi država odložila plačila njegovih davčnih
obveznosti, pa smo prišli do podatkov, da fantje
niso igrali čisto čiste igre, da imajo prilive v tujini,
doma pa teh vseh zadev ne plačujejo. Poglejte,
ni vse zlato, kar se sveti. Ob tem se zavedam
težave, ki tam obstaja, in da je pomembno
vsako delovno mesto.
Še nekaj o razpisih. Ministrstvo je
objavilo tudi razpis za mikro, mala in srednje
velika podjetja s področja turizma, kar
smatramo, da je lahko aktualno v Halozah, za
povečanje osnovne energetske učinkovitosti na
mejnem problemskem območju. Upravičeno
območje po tem razpisu so samo občine, ki
sodijo v obmejno problemsko območje, torej
vseh sedem občin območja Haloze. In pri tem
javnem razpisu je bilo odobreno financiranje treh
vlog upravičencev, ki imamo sedež na območju
Haloz, vse tri v Občine Viden. Skupna vrednost
teh odobrenih projektov je 395 tisoč, višina
sofinanciranja pa je znašala 229 tisoč.
Zdaj imamo pa v pripravi strategijo, in
sicer uredbe o izvajanju ukrepov endogene
regionalne politike, ki za uskladitev ciljev in
osredotočanje resornih politik na območju
problemskega območja predvideva pripravo
štiriletnega programa razvojnih spodbud za
obmejna problemska območja. Program bo
pripravilo ministrstvo ob sodelovanju z drugimi
ministrstvi in regionalnimi razvojnimi agencijami.
Pri pripravi programa se upoštevajo tudi
dolgoročne primerjalne prednosti, usmeritve
razvojnih regij ter posameznih resornih
ministrstev.
Še nekaj zadev. Posamezne haloške
občine sodelujejo tudi pri projektih, ki so
vključeni v dogovor za razvoje regij podravske
razvojne regije. Drava, reka za prihodnost, to je
Natura 2000, revitalizacija gradu Borl je v tem
programu. Odločitev o izbiri projektov za
vključitev v dogovor za razvoj regij in možnosti
sofinanciranja sredstvi kohezijske politike je v
pristojnosti regij in jaz verjamem, da se bo tudi iz
tega naslova na tem področju dalo nekaj
narediti.
Še enkrat pa bi ponovil, da tudi pri
ostalih razpisih s točkovanjem omogočamo
obmejnim problemskim območjem, kamor
Haloze spadajo, dodatne točke ali pa prednost,
če pride do projekta. Tukaj bi rekel tako, da se

BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala za
besed.
Rad bi v imenu tega, kar je gospod
Počivalšek omenil, da se dela strategija oziroma
da se v bistvu dela na tem, da se bo ta strategija
razvila, predlagal, da v Državnem zboru
opravimo ravno na to temo tudi širšo razpravo,
ker so pač vsa ta območja potem tudi zajeta
obmejno.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala za
vaš predlog. Državni zbor bo o njem odločal jutri
v okviru glasovanj.
Sedaj pa še kot zadnji postavlja
poslansko vprašanje mag. Andrej Rajh, in sicer
ministru za javno upravo gospodu Rudiju
Medvedu.
Izvolite.
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa,
gospa kolegica Tina Heferle.
Spoštovani gospod minister, v SAB
vplive in posledice podnebnih sprememb
jemljemo zelo resno, saj bodo vplivali tudi na
bodoče generacije, na mlade. Stroka si je glede
podnebnih sprememb zelo enotna, potrebno je
medsektorsko reševanje. Vemo, da ob
kmetijstvu, stanovanjski gradnji in ljudeh
predstavlja promet enega od ključnih dejavnikov
izpustov in posledic podnebnim sprememb.
Ministrstvo za infrastrukturo tako izvaja številne
ukrepe na področju trajnostne mobilnosti,
posodablja železniško infrastrukturo, nabavlja
nove vlakovne kompozicije, izboljšuje avtobusni
promet z vpeljavo hitrih avtobusnih linij. Ne gre
pa pozabiti, da je vpeljalo tudi enotno vozovnico
za javni potniški promet. In eden od možnih
ukrepov, seveda na prvi pogled nepriljubljenih,
saj gre za spremembo navad in, bom rekel,
pravic in obveznosti, je tudi vezava povračila
potnih stroškov javnih uslužbencev na to, ali
bodo karto za javni potniški promet dejansko
tudi kupili. Ne gre pozabiti, da ob številnih
vlaganjih, ki jih ministrstva in Vlada izvajajo,
Ministrstvo za javno upravo za povračilo potnih
stroškov namenja kar 130 milijonov evrov.
Jaz se zavedam, da bo tak predlog naletel na
neodobravanje. Bi pa še posebej ob dejstvu, da
javni potniški promet ni razvit do te mere, da bi
bil vsem dostopen, predlagali, da bi se vsaj v
prvem koraku preučila možnost, da bi se javne
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uslužbence spodbudilo k uporabi javnega
potniškega prometa na način, da bi se jim
omogočilo povračilo potnih stroškov za nakup
dražje enotne vozovnice, ne pa tako kot sedaj,
kot so upravičeni do najcenejše vozovnice.
Zanima me vaše mnenje, še posebej v
luči tega, da se je v Mariboru pojavila skupina
javnih uslužbencev, ki nekako posredno zahteva
vezavo povračila potnih stroškov na dejanski
nakup te vozovnice. Hvala lepa.

zadeva zaenkrat praktično na mrtvi točki in niti
ne vidimo kakšne resne možnosti, da bi to
zadevo v tem trenutku spremenili. To z drugimi
besedami pomeni, da bomo očitno ostali na tem
sistemu, ki ga imamo zdaj, ki je pa slab,
zanesljivo slab, predvsem pa se mi zdi
nepojmljivo, da toliko ljudi v javnem sektorju
izračunava samo potne stroške, ko bi lahko v
tem času delali povsem nekaj drugega.
Je pa ta vaš predlog oziroma predlog
Ministrstva za infrastrukturo vreden vse
pozornosti in o tem bomo zdaj v nadaljevanju
seveda tudi spregovorili z Ministrstvom za
infrastrukturo in poizkusili v ta postopek
izračunavanja potnih stroškov vnesti tudi ta
predlog oziroma ga dati v razpravo. Moram pa
poudariti, da bomo vselej, dokler bodo potni
stroški stvar kolektivnih pogodb, sogovorniki
tukaj tudi s sindikati javnega sektorja.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod
minister,
izvolite,
imate
besedo.
RUDI MEDVED: Hvala lepa, spoštovana
podpredsednica. Spoštovana poslanka in
spoštovani poslanci!
Ministrstvo za javno upravo nekako
sistemsko skrbi za področje povračila potnih
stroškov na ravni celotnega javnega sektorja. Ne
samo v javni upravi, tudi drugod veljajo nekako
ta pravila, ki jih uvajamo. O povračilu potnih
stroškov ravno zdaj teče debata, jaz moram reči,
da tudi žolčna, pravzaprav, ker veste, da so v
vseh teh zadevah, ko gre za prejemke javnih
uslužbencev, partnerji v teh pogovorih tudi
sindikati. Midva z gospo ministrico sva nekajkrat
govorila o tej pobudi, ki jo tudi vi zdaj naslavljate.
Seveda, stvar ni tako preprosta, da bi to lahko
kar z nekim aktom uredili. Namreč, vedeti je
treba, da so povračila potnih stroškov predmet
kolektivnih pogodb. Mi po eni strani seveda z
naklonjenostjo gledamo na takšne predloge. To
vse bi vodilo k temu, kar vi pravite, tako kot ste
tudi zapisali v poslanskem vprašanju, k
dekarbonizaciji družbe. Vsak tovrstni napor je
treba podpreti in pozdraviti. Je pa po drugi strani
to, kar sem vam ravnokar povedal, res stvar, ki
je predmet pogovorov s sindikati. Mi smo že v tej
prvi fazi, ko smo predlagali poenostavitev, v prvi
fazi vsaj poenostavitev obračunavanja teh potnih
stroškov, namreč, zdaj se v celotnem javnem
sektorju cela armada ljudi ukvarja samo z
izračunavanjem potnih stroškov, ker imamo
sistem takšen, da je seveda cel kup
administriranja, poleg tega imamo sistem
takšen, da sta lahko celo dva iz iste družine
zaposlena pri istem podjetju in imata lahko
bistveno drugačno povrnitev stroškov, odvisno
pač, kako je z javnim prevozom, kdaj je ta
dosegljiv, kdaj ni dosegljiv, kdaj pride v poštev
kilometrina.
Skratka,
ogromno
nekega
administriranja. Mi smo to želeli poenostaviti s
tem, da se to spremeni v kilometrino in se
ustrezna kilometrina povrne za to pot na delo in
iz dela. Smo pa že naleteli na velike težave v
dialogu s sindikati, ki to vidijo drugače. V velikih
mestih, kjer je javni prevoz bistveno drugače na
voljo kot v primeru, ko se je treba nekam v
službo, lahko tudi v Ljubljano, pripeljati z javnim
prevozom, so sindikati seveda hitro izračunali,
da bi bili nekateri zdaj s tem na slabšem,
nekateri neprimerljivo na boljšem. In je spet ta

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa, gospod minister.
S tem smo zaključili z vprašanji in se
vsem prisotnim ministrom lepo zahvaljujem.
S tem tudi prekinjam 1. točko dnevnega
reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 10. julija, ko bo
Državni zbor v okviru glasovanj odločal o
predlaganih sklepih.
Prekinjam 10. sejo Državnega zbora, ki
jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Lep pozdrav!
(SEJA JE BILA PREKINJENA 9.
JULIJA 2019 OB 19.12 IN SE JE
NADALJEVALA 10. JULIJA 2019 OB 9. URI.)
PREDSEDNIK
MAG.
DEJAN
ŽIDAN:
Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani
kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam
nadaljevanje 10. seje Državnega zbora.
Obveščen sem, da se današnje seje ne
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:
Violeta Tomić, dr. Franc Trček, Luka Mesec od
15.ure do 19.15, Iva Dimic in Boštjan Koražija
do 12. ure.
Vse prisotne lepo pozdravljam!
Prehajamo
na
11.
TOČKO
DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O
POKLICNEM
IN
STROKOVNEM
IZOBRAŽEVANJU
PO
SKRAJŠANEM
POSTOPKU.
Predlog zakona je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada, zato dajem
besedo ministru dr. Jerneju Pikalu.
Izvolite, gospod minister.
DR. JERNEJ PIKALO: Spoštovani gospod
predsednik, gospe in gospodje, vsi prisotni!
Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona
o
poklicnem
in
strokovnem
izobraževanju predlagamo temu visokemu zboru
zaradi tega, ker je v vmesnem času prišlo do
družbenih pa tudi siceršnjih sprememb, ki nas
vodijo k temu, da je treba Zakon o poklicnem in
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strokovnem izobraževanju prilagoditi, da bodo
lahko srednje poklicne in strokovne šole
delovale bolje in predvsem da bodo lahko
delovale tako na vzgojnem kot tudi na kakšnem
drugem področju.
Glavne spremembe, ki jih predlagamo,
so naslednje. Tisto, kar se je izkazalo po GDPR,
je bilo vprašljivo opravičevanje dijakov od pouka.
Nastala je situacija, ki je na nek način posledica
uveljavitve GDPR, in sicer to, da so se dijaki
lahko sami opravičevali od pouka. To se nam na
ministrstvu ne zdi prav, zato bi radi in
predlagamo tudi Državnemu zboru, da se
izenači obravnava vseh dijakov v zvezi z njihovo
odsotnostjo od pouka ne glede na to, ali so
polnoletni ali niso polnoletni, in da se starši in
šola medsebojno obveščajo o dijakovih
odsotnostih tudi po doseženi polnoletnosti.
Drugo je tisto, kar je tudi predsednik
Vlade včeraj nakazal v enemu od svojih
odgovorov na poslanska vprašanja, in sicer
vprašanje spoštovanja učiteljev. Do sedaj je
veljalo, da nismo imeli v zakonodaji stopnjevanja
ukrepov. Govorim o vzgojnih ukrepih. S temi
predlaganimi spremembami in dopolnitvami pa
uvajamo točno to. Na eni strani bomo dijaka tudi
po njegovi polnoletnosti obravnavali, kar se tiče
ukrepanja, na enak način kot nepolnoletne. Na
drugi strani bo učitelj lahko dijaku ali dijakinji
prepovedal prisotnost pri določeni uri pouka, če
bo ta dijak ali dijakinja bistveno ovirala izvajanje
tega pouka. Namreč, do sedaj je veljalo, da
samo takrat, kadar gre za vprašanje ogrožanja
življenja ali življenja drugih oseb, samo v tem
primeru se je dijaku ali dijakinji lahko
prepovedalo prisotnost pri pouku. No, zdaj
predlagamo, da Državni zbor to zakonsko dikcijo
spremeni, in sicer, če bi prišlo do bistvenega
oviranja pouka, potem se lahko tega dijaka ali
dijakinjo odstrani pri določeni uri pouka.
Tretja stvar, ki jo predlagamo, je to, da
se dijaka ali dijakinjo lahko izključi iz šole, če
dobi četrti ukor. Do sedaj namreč tega ni bilo, in
tudi to je pomembna sprememba v smislu
vzgojnega delovanja posamičnih šol. In potem,
mislim, da je petič, gre za vprašanje
posredovanja
osebnih podatkov staršem
polnoletnih dijakov, ker je na to vezana
zakonska dolžnost preživljanja otrok v času
izobraževanja. In prav je, da starši vedo, kaj se z
njihovim dijakom ali dijakinjo pravzaprav dogaja
v šoli, kajti to lahko bistveno vpliva na njegov
kasnejši status.
Še ena stvar, to je vprašanje izrednega
izobraževanja. Tudi tukaj nekoliko dopolnjujemo
oziroma predlagamo dopolnitev zakonodaje. Če
bo ta predlog v Državnemu zboru sprejet, se bo
lahko izredno izobraževal tisti, ki je napolnil 16
let, nima pridobljene izobrazbe oziroma
opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem
programu in ni hkrati vpisan v isti program v
rednem in pa izrednem izobraževanju. To
zadnje, kar sem povedal, je izključno za izredno
izobraževanje. Tu dajemo možnost vsem tistim,
ki na redni način niso, zato se lahko na izredni

način udeležijo srednješolskega izobraževanja.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod minister.
Pristojno matično delovno telo je Odbor
za izobraževanje, znanost, šport in mladino.
S tem besedo predajam predsedniku
mag. Branislavu Rajiću.
Gospod predsednik, izvolite.
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala
lepa. Dobro jutro vsem!
Odbor za izobraževanje, znanost, šport
in mladino je na 10. nujni seji 26. junija 2019
obravnaval Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, ki ga je Državnemu zboru v
obravnavo predložila Vlada. Kolegij predsednika
je na 37. redni seji sprejel sklep, da se predlog
zakona obravnava po skrajšanem postopku.
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je
predlog zakona preučila z vidika njegove
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z
zakonodajno tehničnega vidika in k njemu
podala nekatere pripombe, njena predstavnica
pa je opozorila na potrebo po večji jasnosti in
določnosti določb. V zvezi s predlaganimi
dopolnitvami, s katerimi se za dijaka obdeluje
tako osebni podatek matične številke kot tudi
davčne številke ter za starše osebni podatek
davčne številke, pa je opozorila na 38. člen
Ustave, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov
in na s tem povezano ustaljeno ustavnosodno
presojo. Svoje mnenje je podala tudi Komisija
Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in
šport, ki je predlog zakona podprla.
Uvodoma je predlog zakona predstavil
minister za izobraževanje, znanost in šport dr.
Jernej Pikalo. Sledila je razprava, v kateri je bila
izražena podpora popravi neživljenjskih rešitev,
do katerih je v preteklosti prišlo predvsem zaradi
prilagajanja zakonodaje evropski uredbi o
osebnih podatkih. Glede na to, da je predložena
rešitev namenjena le glasbenim in plesnim
smerem, pa je bilo predlagano, da bi se lahko v
bodoče uporabila tudi na drugih področjih.
Podpora je bila izražena tudi spremembam pri
vzgojnem delovanju šol, nekaj pomislekov pa je
bilo glede spremembe izenačevanja obravnave
vseh dijakov pri njihovih odsotnostih od pouka.
Po
razpravi
je
odbor
sprejel
amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC,
Desus in SAB. Po glasovanju o amandmajih je v
skladu s 128. členom Poslovnika Državnega
zbora glasoval še o členih predloga zakona in jih
sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na
podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika
Državnega
zbora
pripravljeno
besedilo
dopolnjenega predloga zakona, v katerega so
vključeni sprejeti amandmaji. Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik.
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S tem spoštovane poslanke, spoštovani
poslanci, prehajamo na predstavitev stališč
poslanskih skupin.
Kot prvi imate besedo gospod Marko
Bandelli v imenu Poslanske skupine Stranke
Alenke Bratušek.
Izvolite.

Izvolite, gospod poslanec.
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala za besedo,
gospod predsednik. Minister z ekipo, kolegice in
kolegi!
Sistem vzgoje in izobraževanja je
izjemno pomemben, a tudi precej občutljiv
sistem vsake države, ki je tako kot vsak sistem
podvržen spremembam in zahteva ustrezno
prilagoditev ter posodobitev. V zasledovanju
posodobitve dveh zakonov, ki se nanašata na
poklicno in strokovno izobraževanje oziroma na
gimnazijsko
izobraževanje,
je
pristojno
ministrstvo pripravilo spremembe, ki zadevajo
obravnavo polnoletnih dijakov, bolj podrobno
pravico razkritja njihovih osebnih podatkov
njihovim staršem oziroma njihovim zakonitim
zastopnikom. Kljub temu da so polnoletni dijaki z
18 leti starosti v celoti odgovorni za svoja
ravnanja, imajo pravice in dolžnosti. Na drugi
strani pa so jih njihovi starši ali zakoniti
zastopniki dolžni preživljati do njihovega 26. leta
starosti. Zato je prav in smiselno, da imajo
zakoniti skrbniki pravico vedeti, kako uspešni ali
neuspešni so njihovi otroci v procesu
izobraževanja. Ko so mediji o tem javno
povprašali polnoletne dijake, ali imajo starši ali
drugi zakoniti zastopniki pravico izvedeti, kakšne
so njihove ocene, so se dijakinje in dijaki v veliki
večini strinjali in niso nasprotovali obveščanju
staršev ali skrbnikov o njihovih ocenah. Seveda
pa je smiselno, da polnoletnim dijakom, ki ne
želijo, da se določen del njihovih podatkov
razkrije staršem ali zakonitim skrbnikom, pravica
do nerazkritja ostane, ob tem da se zahteva
pisno pojasni. Tudi na področju delovanja v
primeru postopka vzgojnega ukrepa bo
sprememba obravnavala nepolnoletne in
polnoletne dijake enako, kar pomeni, da bodo v
tak postopek vključeni tudi starši ali drugi
zakoniti zastopniki polnoletnega dijaka. Pri tem
predlogu so še posebej opredeljeni razlogi za
najstrožjo sankcijo, ki lahko doleti dijaka, kadar
moti pouk in ima že štiri ukore.
V naši poslanski skupini smo mnenja,
da je vsekakor prav, da so starši in zakoniti
skrbniki obveščeni o dijakovem napredku ali
morebitnem nazadovanju. Prav v slednjem
primeru lahko ustrezno priskočijo na pomoč, mu
nudijo čustveno oporo, poiščejo ustrezno rešitev
pri izobraževanju, kar lahko vsekakor prepreči,
da bi tak dijak, če tudi je polnoleten, opustil
izobraževanje. Več poudarka in energije pa bi
bilo zagotovo smiselno nameniti večjemu
sodelovanju šol in staršev v izobraževalnem
procesu. Kljub temu da šole, ne zgolj srednje
temveč že osnovne izgubljajo vzgojni element,
je po naši oceni skrajni čas, da ga vrnemo nazaj
v hram izobraževanja. S tem ne mislimo na
vzgojne ukrepe, ki so jih še predobro poznali
naši starši in naši stari starši, še manj na oblike
kaznovanja,
ki
imajo
za
posledico
stereotipizacijo ali soudejanjanje na podlagi
etičnih, verskih, rasnih ali kakšnih drugih

MARKO BANDELLI (PS SAB): Predsedujoči,
hvala za besedo. Spoštovani minister,
spoštovane poslanke in poslanci!
Leta 2018 smo kot posledico evropske
uredbe o osebnih podatkih sprejeli spremembi
Zakona
o
poklicnem
in
strokovnem
izobraževanju in Zakona o gimnazijah.
Spremembi
sta
prinesli
razlikovanje
polnoletnega dijaka od nepolnoletnega in s tem
nekatere povsem neživljenjske prakse. Ena od
teh je pridobitev soglasja polnoletnega dijaka s
strani njegovih staršev, da lahko dostopajo do
podatkov, povezanih s šolanjem. V javnosti je
precej odmevalo tudi določilo, da se lahko
polnoletni dijak sam piše opravičila o odsotnosti
od pouka. Novela zakona pred nami ponovno
izenačuje obravnavo mladoletnih in polnoletnih
dijakov. Hkrati ureja pravico staršev do vpogleda
v podatke tudi po doseženi polnoletnosti otroka.
To pravico predlagatelj veže na dolžnost staršev
do
preživljanja
šolajočega
otroka
do
dopolnjenega 26. leta starosti. Cilj, ki ga
predlagane spremembe zasledujejo, je tako
posodobitev nekaterih določil zakona. Pri tem
predlagatelj upošteva novonastale okoliščine
zaradi spremenjenih družbenih razmer in
uveljavljanje
prakse,
ki
bodo
olajšale
organizacijo in izvedbo določil. Kot rečeno, je
natančneje definirano opravičevanje odsotnosti
polnoletnih dijakov od pouka in posredovanje
podatkov njihovim staršem o vzgojnem
delovanju dijakov in razlogi za izključitev. Zaradi
novega zakona o izobraževanju odraslih pa je
novelirano
tudi
področje
izrednega
izobraževanja. Pravica staršev do obveščenosti
je še posebej pomembna z vidika pravočasne
reakcije v primeru neupravičenih odsotnosti,
morebitnih vzgojnih ukrepov ali celo nevarnosti
prekinitve šolanja.
V programu Stranke Alenke Bratušek
smo zapisali, da bomo v tekočem mandatu
pripravili tako imenovani zakon o odpravi
neumnosti in neživljenjska ureditev, ki je sedaj v
veljavi, bi zagotovo sodila vanj. Strinjamo se, da
je del vzgojno-izobraževalnega procesa dijakov
tudi
prebujanje
zavesti
o
sprejemanju
odgovornosti. Ne glede na polnoletnost morajo
namreč tudi dijaki sprejeti nekatere pomembne
življenjske odločitve, zato je prav, da pri tem
sodelujejo tudi starši.
V Poslanski skupini SAB bomo predlog
zakona podprli. Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Poslanec
gospod
Jurij Lep v imenu Poslanske skupine
Demokratične stranke upokojencev Slovenije.
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predsodkov. Dejstvo je, da se predsodkov v
družbi ne bomo znebili in se jim tudi ne moremo
izogniti. Lahko pa poskrbimo, da bomo vsi v
največji meri spoštovali temeljne vrednote, po
katerih si želimo živeti in tudi moramo živeti.
Poleg domače družine, prijateljev in družbenih
okolij, v katerih živimo in se gibljemo, nam te
vrednote pomagajo privzgojiti prav vzgojnoizobraževalne institucije že v vrtcu in nato v
nadaljnjem šolanju. Pohvalno je tudi to, da so pri
spremembah
in
dopolnitvah
zakona
o
gimnazijah predlagatelji prisluhnili umetniškim
gimnazijam, ki bodo po novem posebno
glasbeno ali plesno nadarjene učence vpisovale
v svoj strokovni program, če bodo ti uspešno
opravili preizkus znanja na ustrezni umetniški
gimnaziji. Pri tem bodo učenci upravičeni do
pravice bivanja
v dijaškem
domu in
subvencioniranega prevoza, kar bo takim
učencem zagotovo olajšalo njihovo združevanje
umetniške nadarjenosti in izpolnjevanje šolskih
obveznosti.
V Poslanski skupini Desus podpiramo
tudi bolj jasno definirane pogoje predlagatelja za
izredno izobraževanje dijakov, ki mora
zagotavljati
enak
standard
kot
redno
izobraževanje, zato je smiselno, da se med
izobraževalnim in šolo sklene pogodba o
izobraževanju, v kateri se jasno določi tudi
finančni vir za izobraževanje. Res ni nobene
osnove v tem, da bi imel nekdo, ki se izredno
izobražuje na enakem programu kot njegov
sovrstnik, zaradi tega slabšo ali boljšo
izobrazbo.
V Poslanski skupini Desus se z
napovedanimi spremembami strinjamo, zato
bomo oba predloga sprememb in dopolnitev
zakona
o
poklicnem
in
strokovnem
izobraževanju ter zakona o gimnazijah podprli.
Hvala.

dijaku lahko prepove prisotnost pri pouku ne
samo če gre za ogrožanje njegovega življenja ali
zdravja oziroma zdravja drugih oseb, temveč
tudi, če kljub opozorilu učitelja, naj preneha z
motenjem pouka, s tem nadaljuje, tako da
močno ovira izvajanje pouka. Dejstvo je, da gre
za dijake, ki so v cvetu mladosti, v puberteti,
morda želijo izstopati od povprečja, vendar to
naredijo na negativen način, mogoče hočejo biti
kakšni frajerji. Lahko se pa ozadje skriva tudi
doma za varnimi štirimi stenami, kjer razmere
med družinskimi člani niso urejene, rožnate, kjer
so spori in konflikti na vsakodnevnem meniju in
se to pri posameznih dijakih lahko pokaže
navzven tam, kjer naj bi bil priden, miren in
poslušen. Zato je treba takšnim dijakom posvetiti
pozornost, se z njimi pogovoriti na štiri oči ter mu
poskušati pomagati, seveda če je dovzeten za
pomoč.
Same šole so podale tudi predlog, ki je
v spremembah zakonov tudi predviden, da lahko
dijaka izključijo iz šole, če se mu izreče četrti
ukor. Zanimivo bi bilo tudi dobiti podatek, koliko
je bilo izključenih dijakov v posameznih vrstah
izobraževalnih programov, da bi potem lahko
potegnili kakšne paralele. Praksa je tekom let
tudi vzgojno-izobraževalnemu sistemu pokazala
svoje deficite. Je morebiti sistem kot celota
izgubil svojo avtoriteto in so dijaki dobesedno
lahko počeli kar se jim je v danem trenutku
zazdelo? Pravijo, da kazen mora biti vzgojna,
kar se mi ne zdi napačno razmišljanje v očeh
starša, šole kot inštitucije.
Kar se tiče odsotnosti dijaka od pouka,
sta zadnji noveli zakonov določali, da polnoletni
dijak svojo odsotnost od pouka opravičuje sam,
za mladoletnega dijaka pa to naredijo starši.
Potrebno je, da se bodo šola in tudi starši
polnoletnega dijaka medsebojno obveščali kar
zadeva njegovo odsotnost tudi po doseženi
polnoletnosti. Tisti, ki ste starši, veste, da je vaša
dolžnost, da preživljate svoje otroke do
njihovega 26. leta starosti. Starši bodo tako imeli
vpogled v ocene, opravičene in neopravičene
odsotnosti, sodelovali bodo pri obravnavi dijaka,
ko bo šlo za vzgojni ukrep ter bo tvegana
izključitev. Zdi se mi izjemno pomembno, da so
starši obveščeni in da pravočasno ter na pravi
način odreagirajo v primeru nevarnosti prekinitve
šolanja. Vsi se zavedamo, da to ni prijetna
zadeva ne za dijaka, starše, ostale sošolce in
sošolke, ki s prstom kažejo na takšnega dijaka
ter ga še dodatno izključijo in stigmatizirajo. Da
ne govorim o tem, da se mu tudi doma nič
lepega ne obeta, kvečjemu kakšen house arrest
med vikendi in počitnicami, in to brez gledanja
televizije, uporabe računalnika, mobitela in
podobno.
V
Poslanski
skupini
Slovenske
nacionalne stranke bomo podprli predlog
zakona, ker menimo, da moramo vedeti, kaj se
dogaja z našimi otroki, ki so naše največje
bogastvo. Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za predstavitev stališča
poslanske skupine.
Gospod Dušan Šiško v imenu
Poslanske skupine Slovenske nacionalne
stranke.
Izvolite, gospod poslanec.
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovani
predsednik, vsi prisotni!
Lahko bi dejali, šolstvo v raznih
odtenkih, ki so aktualni in pereči zadnjih nekaj
tednov ter o katerih se na veliko govori in piše v
raznih medijih. Mogoče bomo šli celo na
referendum, kdo ve.
Dotaknil se bom določil vzgojnega
delovanja in izključitve dijaka, ki se mi zdita
relevantni. Kot ste verjetno razbrali iz gradiva, bo
z novo spremembo zakonov dana možnost, da
lahko učitelj dijaku prepove prisotnost pri
določeni uri pouka tudi v primeru, ko dijak z
neprimernim
obnašanjem
bistveno
ovira
izvajanje pouka, kar do sedaj ni bilo predvideno
z zakonom. To dejansko pomeni, da učitelj
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Tomaž Lisec v imenu
Poslanske skupine Slovenske demokratske
stranke.
Izvolite, gospod poslanec.

pouku, ampak tudi resno sodelovati pri izvajanju
šolskega kurikuluma. Podpiramo pa tudi zadeve,
ki so bile danes že omenjene, tako glede
posredovanja osebnih podatkov staršem in tudi
glede izrednega izobraževanja.
Cilji in nameni zakona so pravi, upamo,
da bodo čim prej zaživeli v praksi. In še enkrat,
spoštovani minister, končno enkrat pričakujemo
sistemsko novelo Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.Hvala.

TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala predsednik, za
dano besedo. Spoštovani minister z ekipo,
kolegice, kolegi, vsem skupaj lep pozdrav!
V Poslanski skupini SDS bomo Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju podprli.
Še en dokaz več, da znamo pri vsebinskih
temah tudi na desni strani podpreti predloge
leve strani. Zanimivo pa je dejstvo, da tako
imenovana leva vlada popravlja neumnosti
prejšnje leve vlade, ki je uvedla ta ukrep
opravičevanja odsotnosti dijakov od pouka in
razlikovala med polnoletnimi in mladoletnimi
dijaki. Po navadi neumnosti levih vlad
popravljajo desne vlade.
Spoštovani
minister,
preden
se
dotaknem v poslanski skupini, vseh ciljev
zakona, dovolite medklic – zakon je nujno
potreben še drugih sprememb, ki so ne samo
posledica tega, da ste v prejšnjem mandatu
naredili nov zakon iz Zakona o vajeništvu in vzeli
posamezne določbe Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju iz konteksta, ampak
je potreben še nekaterih drugih sistemskih
sprememb in tudi tehničnih, na katere vas
določeni učitelji in strokovni kadri že nekaj časa
opozarjajo.
V poslanski skupini podpiramo vse štiri
nove zadeve, ki jih ta zakon uvaja. Glede
opravičevanja odsotnosti dijakov od pouka. V
prejšnjem mandatu, spoštovani, spoštovane,
tisti, ki ste bili člani koalicije in ste podprli tisti
predlog zakona, ste verjetno sami videli, kakšen
absurd ste naredili. Starši naj bi bili odgovorni in
naj bi bili dolžni preživljati svoje otroke do konca
izobraževalnega procesa oziroma do 26. leta. V
praksi se je začelo dogajati, ko so polnoletni
dijaki sami sebi pisali opravičila. To je lahko le v
banana republikah ali pa v Butalah. Tako da je
zelo velika podpora temu, kar ste, spoštovani
minister, danes predlagali, in upamo, da bomo
tudi soglasno sprejeli.
Kar se tiče vzgojnega delovanja in
izključitve dijaka. Nisem tako star, ampak tudi v
naših časih sta veljala red in disciplina znotraj
šolskega prostora in avtoriteta učitelja je bila
spoštovana in avtoriteta učitelja je bila tudi
zaščitena. Danes pa se dogaja, ko se dijaki
smejijo drug drugemu, kdo ima več ukorov. V
naših časih je bil ukor nekaj strašanskega. Ne
samo znotraj izobraževalnega procesa, kaj šele
znotraj družbenega procesa ali doma ali med
prijatelji ali v širši družbi. Zato pozdravljamo to,
da imajo učitelji več avtonomije, da tukaj lahko
sami poskušajo vsaj narediti red in disciplino in
jih s tem zakonom tudi zaščitimo, da bodo imeli
pravice in da se bodo na drugi strani tudi dijaki
zavedali, da imajo dolžnosti, ne samo biti pri

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospa Karla Urh v imenu Poslanske
skupine Liste Marjana Šarca.
Gospa poslanka, beseda je vaša.
KARLA URH (PS LMŠ): Spoštovani vsi prisotni,
prav lepo pozdravljeni!
Pred nami je obravnava novele Zakona
o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v
nadaljevanju novele Zakona o gimnazijah, v
katerih
se
urejajo
različna
področja
gimnazijskega in strokovnega izobraževanja,
opravičevanja odsotnosti dijakov, vzgojno
delovanje, obveščanje staršev polnoletnih
dijakov ter izredno izobraževanje.
V noveli Zakona o gimnazijah se ureja
tudi vpis učencev v vzporedni strokovni del
umetniške gimnazije, s čimer se bo omogočilo
nadaljevanje izobraževanja glasbeno ali plesno
nadarjenih učencev. S predlaganima novelama
se ponovno izenačuje obravnava mladoletnih in
polnoletnih dijakov v srednjih šolah, starši pa
bodo lahko ponovno obveščeni o otrokovi
odsotnosti oziroma njegovih ocenah. Tovrstna
praksa ni novost ne za starše in učence, kot tudi
za učitelje ne, saj se je izvajala vse do začetka
letošnjega šolskega leta, ko je v veljavo stopila
novost za polnoletne dijake. Staršem je bil
namreč zaradi varstva osebnih podatkov
polnoletnih dijakov brez soglasja polnoletnega
dijaka prepovedan vpogled v njegove ocene,
izrečene vzgojne ukrepe in odsotnosti.
S predlaganima novelama zakona pa
bodo starši ponovno lahko opravičevali
odsotnost od pouka tudi za polnoletnega dijaka,
obveščeni pa bodo tudi o njegovih ocenah in
vzgojnih ukrepih. Noveli zakona dajeta učitelju
več
avtonomije
in
ga
razbremenjujeta
administrativnih bremen, šolam pa za nemoteno
vzgojno in izobraževalno delo omogočata
dodatne mehanizme za učinkovitejše vzgojno
ukrepanje. Učitelj bo imel namreč dovoljenje, da
bo lahko v primeru neprimernega obnašanja
dijakov prepovedal prisotnost pri pouku, medtem
ko bo imela srednja poklicna in strokovna šola
po izrečenem četrtem ukoru oziroma gimnazija
po petem ukoru možnost izključiti dijaka iz šole.
V Poslanski skupini Lista Marjana
Šarca pozdravljamo spremembe na področju
poklicnega in gimnazijskega izobraževanja ter
podpiramo predloga novele Zakona o poklicnem
in strokovnem izobraževanju ter Zakona o
gimnazijah. Hvala.
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa poslanka.
Gospod Matjaž Nemec v imenu
Poslanske skupine Socialnih demokratov.
Izvolite, gospod poslanec.

lahko dijaka izključi iz šole, če se mu izreče četrti
ukor. Šole so namreč opozorile, da so z
ukinitvijo stopnjevanja vzgojnih ukrepov v zdaj
veljavni ureditvi vzgojni ukrepi izgubili pomen in
učinek. Novela zakona bolj jasno opredeljuje,
kdo se lahko izredno izobražuje in kakšni so
pogoji za vključitev ter natančneje določa ugovor
dijaka na končno oceno.
Socialni demokrati bomo Predlog
novele Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju podprli. Hvala lepa.

MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa,
predsednik. Spoštovane in spoštovani!
S
spremembami
tega
zakona
popravljamo zakonske določbe, ki so se v
vsakdanjem življenju in praksi izkazale za
neživljenjske. Zaradi implementacije evropske
uredbe o osebnih podatkih je bila lansko leto
sprejeta novela zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju, ki je določila, da si
polnoletni dijaki zaradi varovanja osebnih
podatkov lahko sami pišejo opravičili za
odsotnost od pouka in da morajo starši, če želijo
vpogledati v njihove cene, od dijaka dobiti
soglasje.
»Nerazumno je, da človek sam sebi
piše opravičila,« je povedal minister Pikalo, ko je
nastopil svoj mandat. Socialni demokrati tako
podpiramo predlagane spremembe s strani
Ministrstva za izobraževanja, znanost, šport in
mladino, ki je prisluhnilo tako opozorilom šolam
kot
tudi
staršem
o
nesmiselnosti
in
problematičnosti teh določb.
S predlagano spremembo bodo lahko
srednje šole polnoletne dijake spet obravnavale
enako kot mladoletne. Po zakonu, ki ureja
družinska razmerja, so starši namreč dolžni
preživljati polnoletnega otroka do 26. leta
starosti, zato imajo starši tudi pravico, da so
obveščeni o otrokovem izobraževanju tudi po
njegovi polnoletnosti. Tako bodo tudi starši
polnoletnih otrok imeli pravico, da jim šola
razkrije osebne podatke njihovih otrok, ki se
nanašajo na izobraževanje, brez potrebnega
izrecnega soglasja dijaka. Tako novela v zvezi z
opravičevanjem dijaka od pouka izenačuje
obravnavo tako mladoletnih kot polnoletnih
dijakov, kar pomeni, da se bodo šola in starši
dijaka lahko medsebojno obveščali v zvezi z
njegovo odsotnostjo. Opravičila polnoletnim
dijakom bodo tako kot tudi mladoletnim po
novem spet pisali starši. Bo pa podobno tudi pri
vzgojnih ukrepih, saj bodo starši lahko
sodelovali tudi v postopku vzgojnega ukrepanja
proti mladoletnemu dijaku. Polnoletni dijaki bodo
sicer lahko še vedno s pisno izjavo zahtevali, da
se določeni podatki staršem ne posredujejo,
vendar le, če ti ne bodo imeli za posledico
izgubo statusa dijaka zaradi negativnega
učnega uspeha, izključitve ali izpisa iz šole.
Straši bodo tako lahko pravočasno reagirali, če
bo nevarnost tveganja, da dijak prekine šolanje.
Novela zakona daje učitelju tudi
možnost, da dijaka odstrani iz razreda, če z
neprimernim obnašanjem moti pouk. Po
dosedanji ureditvi je namreč učitelj dijaku lahko
prepovedal prisotnost pri pouku le v primeru, če
je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje ali
zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih oseb.
Na predlog šol pa se uvaja tudi možnost, da šola

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Mag. Branislav Rajić v imenu
Poslanske skupine Stranke modernega centra.
Izvolite.
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala
lepa.
Nedolgo nazaj so se za nekaj več kot
73 tisoč dijakinj in dijakov začele poletne
počitnice. Z današnjima novelama Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju ter o
gimnazijah pa skušamo prihajajoče šolsko leto
še bolj okviriti v zavedanju, da so za ohranjanje
kakovostnega
izvajanja
vzgojnoizobraževalnega dela vedno znova potrebni
premisleki, kako šolski prostor še optimizirati in
izboljšati. Šola ni enolična in od širšega okolja
izolirana entiteta, temveč ena od pomembnejših
institucij, ki naše otroke in mladostnike vzgaja in
uči samostojnega kritičnega presojanja in
odgovornega ravnanja. Zato ni nepomembno,
kakšne pogoje za njih ustvarja država, da lahko
razvijejo svoje potenciale in uspešno ter
predvsem smelo nadaljujejo svojo izobraževalno
in poklicno pot. Danes s predlaganimi
spremembami obeh ključnih srednješolskih
zakonov se krepi predvsem vzgojna funkcija
šole, ki je v zadnjih letih zaradi pretiranega
vzpona permisivnosti precej izgubila na svoji
vrednosti. Zato v Poslanski skupini Stranke
modernega centra pozdravljamo rešitve, na
podlagi katerih bodo lahko učitelji dijakom
prepovedali prisotnost pri določeni uri pouka tudi
v primeru, ko bo dijak z neprimernim
obnašanjem bistveno oviral njegovo izvajanje.
Prav je, da se šolam vrne možnost strožjega
kaznovanja neprimernega vedenja. Vsak
udeleženec ima v šolskem prostoru svoje
pravice in odgovornosti, zato sta zavedanje o
tem in predvsem ravnanje v skladu z njimi
bistvenega pomena za skladen razvoj naših
otrok in mladostnikov v odgovorne in zavedne
ljudi.
V predlagano spremembo ureditve
opravičevanja odsotnosti polnoletnih dijakov v
Poslanski skupini SMC sicer nismo posegli, ker
se z njo strinjajo vsi ključni deležniki, ki so del
srednješolskega
izobraževanja.
Veljavna
ureditev se sicer v vmesnem času ni izkazala za
problematično, šole o večjih težavah niso
poročale, večina polnoletnih dijakov pa je
podpisala soglasja, da lahko njihov izobraževalni

83

DZ/VIII/10. seja

proces še vedno spremljajo starši. Če vrnitev na
staro ureditev za šole predstavlja eno
birokratsko zagato manj, v naši poslanski skupini
z njo nimamo težav. A v prihodnje moramo kot
družba resno premisliti o tem, kako mladim
privzgojiti sprejemanje odgovornosti za lastna
dejanja, ki so nedvomno del odraščanja in
procesa osamosvajanja naših otrok, in to ne
glede na njihovo starost.
V okviru obeh novel zakonov
pozdravljamo tudi jasnejše določbe o pogojih za
vpis in organizacijo izrednega izobraževanja ter
razvoju nadarjenosti in umetniškemu izražanju
talentiranih. Ravno to je že sedaj eden ključnih
ciljev splošnih in strokovnih gimnazij kot tudi
poklicnega in strokovnega izobraževanja. S
predlaganimi spremembami se bodo namreč
lahko v strokovni del izobraževalnega programa
umetniške gimnazije, glasbene in plesne smeri
učenci vpisali še pred zaključkom osnovne šole.
S tem jim omogočamo, da pri razvoju svoje
nadarjenosti ne bodo časovno prikrajšani, in to
resnično podpiramo.
V
Poslanski
skupini
Stranke
modernega centra bomo oba predloga zakonov
podprli, tako novelo Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju kot tudi novelo
Zakona o gimnazijah, ki bo obravnavana v
okviru naslednje točke dnevnega reda, zato
našega stališča pri naslednji točki ne bo.
Dijakinjam in dijakom, pa tudi njihovim
učiteljem želimo sproščujoče in varne, vsekakor
nepozabne počitnice, ki naj bodo ravno pravšnji
»reset« za jesenske šolske izzive. Hvala.

Čeprav vse to mogoče zveni malce nenavadno,
pa izkušnje šol pri tem le niso samo slabe. Kot je
za medije povzel direktor mariborske srednje
poklicne in strokovne šole, se odnos dijakov do
izobraževanja z možnostjo samoopravičevanja
ni bistveno spremenil. Podobno tudi direktor in
ravnatelj Tehniškega šolskega centra meni, da
je večina dijakov dalo soglasje za vpogled
staršev v pedagoški proces, in je to potrdil.
Ravnateljica Srednje šole Črnomelj pa je za
medije pojasnjevala, da se je šola v šolskem
pravilniku zavarovala tako, da si morajo dijaki za
daljše odsotnosti priskrbeti zdravniško opravičilo.
Na drugi strani pa kar nekaj ravnateljev
opozarja, da se je število odsotnosti na račun
samoopravičevanja na njihovih šolah v zadnjem
letu bistveno povečalo, posledično pa vse to
vpliva na slabši učni uspeh oziroma na njegovo
slabšanje. Moram pa reči, da je v zvezi s tem
nenavadno, da pristojno ministrstvo, to je šolsko
ministrstvo, podatkov o tem, koliko se je
povečala odsotnost polnoletnih dijakov in kako
je s tem povezan njihov učni uspeh, sploh ne
zbira. Zaradi odsotnosti teh podatkov je dejanski
učinek sprememb, ki bi se verjetno pokazal šele
na daljši rok, v tem letu le težko oceniti.
Glede na povedano, v Levici nismo a
priori proti vpeljevanju drugačnih pristopov, ki bi
dijakom podelili več odgovornosti in avtonomije
tako v odnosu do staršev pa tudi do šole, kjer bi
dijaki lahko imeli več besede. Zato nas v Levici
trenutna ureditev ne moti z vidika povečane
avtonomije polnoletnih dijakov, ampak z vidika
njihove neenakopravne obravnave, ker se glede
na enak status ne bi smeli razlikovati. Če bi
strokovna razprava pokazala, da so spremembe
v smeri večje avtonomije dobrodošle, bi moralo
to veljati enako za vse dijake posamezne
generacije, letnika ali vsaj razreda. Ne pa, da
zgolj naključno dejstvo, datum rojstva, določa
raven avtonomije posameznega dijaka.
Ker spremembe zopet vzpostavljajo
enako odgovornost med dijaki in ker tudi
učiteljem podeljujejo več avtonomije pri izrekanju
vzgojnih ukrepov, v Levici oba predloga
podpiramo. Hvala lepa.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Željko Cigler v imenu
Poslanske skupine Levica.
Izvolite, gospod poslanec.
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Predsednik,
hvala za besedo. Spoštovani gospod minister z
ekipo, kolegice in kolegi!
Ena
izmed
ključnih
sprememb
predlaganih zakonov, ki sta danes pred nami,
tako Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju kot Zakona o gimnazijah je
obravnava polnoletnih dijakov, katerih trenutni
položaj je v javnosti sprožil precej polemik. S
preteklim šolskim letom se je namreč začela
uporabljati zakonodaja, ki je za polnoletne dijake
vpeljala pravico do zasebnosti in varovanja
osebnih podatkov. V praksi to pomeni, da imajo
dijaki pravico, da si opravičila za izostanke
pišejo sami, in da imajo starški polnoletnih
dijakov le še pravico do podatkov o njihovem
statusu, ne pa do drugih, povezanih z njihovim
izobraževanjem, denimo o tem, kakšne so
ocene, vzgojni ukrepi ali podobno. Do teh
podatkov so starši upravičeni le, če jim njihovi
otroci, dijaki za to dajo soglasje. Starši
polnoletnega otroka tudi ne sodelujejo v
postopku vzgojnega ukrepanja, šola pa jim tudi
ne vroča različnih pisem, razen če dijaki to želijo.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Prvič boste dobili možnost spregovoriti
pred tem državnim zborom gospa Tadeja
Šuštar.
Izvolite, v imenu Poslanske skupine
Nova Slovenija – krščanski demokrati.
TADEJA ŠUŠTAR (PS NSi): Spoštovani
predsednik, spoštovane poslanke in poslanci!
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju vsebuje naslednje bistvene
spremembe.
Prvič. Opravičevanje odsotnosti dijakov
od pouka, izenačuje se obravnavo mladoletnih
in polnoletnih dijakov v zvezi z njihovo
odsotnostjo od pouka, tako da se bodo šola in
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starši medsebojno obveščali o odsotnosti
dijakov od pouka tudi po doseženi polnoletnosti.
Drugič. Prisotnost pri pouku in
izključitev dijaka. Po dosedanji ureditvi je šola
dijaku prepovedala prisotnost pri pouku le v
primeru, če je s svojim ravnanjem ogrožal
življenje ali zdravje sebe oziroma drugih oseb.
Po predlogu zakona se prisotnost dijaku
prepove tudi, če s svojim neprimernim
obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka.
Šola dijaka lahko izključi, če se mu izreče četrti
ukor. V postopku vzgojnega ukrepanja proti
polnoletnemu dijaku bodo ponovno vključeni
starši.
Tretjič. Posredovanje osebnih podatkov
staršem polnoletnih dijakov. Šola po predlogu
zakona lahko razkrije osebne podatke staršem
polnoletnih otrok v zvezi z izobraževanjem
zaradi izvrševanja njihove zakonske dolžnosti
preživljanja otroka do dopolnjenega 26.leta.
Dijaki pa bodo še vedno imeli pravico, da si
opravičila pišejo sami in da od šole zahtevajo,
da ocen in drugih podatkov staršem ne razkrije.
Polnoletni dijak lahko to kadarkoli zahteva s
pisno zahtevo. Ne glede na takšno zahtevo
polnoletnega dijaka pa šola staršem razkrije
podatke o odsotnosti dijaka, zaznanih hujših
kršitvah šolskega reda, vzgojnih ukrepih ter
osebne podatke, ki bi lahko pomenili izgubo
statusa zaradi negativnega učnega uspeha,
izključitev ali izpis. Bistvena novost je
razveljavitev določenih sprememb, ki jih je v
Zakon o poklicnih šolah vnesla prejšnja vlada
oziroma Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport v zvezi s pravicami polnoletnih dijakov.
Spremembe so javnost takrat močno razburile,
saj starši ne bi več smeli vpogledovati v ocene
svojih polnoletnih otrok, po novem pa bi si lahko
tudi sami pisali opravičila o odsotnosti. Takratna
ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je trdila, da
gre za posledice sprejetja Evropskega uredbe o
varstvu osebnih podatkov oziroma uredbe
GDPR, ki ne dopušča več dajanja splošnih
soglasij, privolitev pa mora biti prostovoljna,
specifična, informirana in nedvoumna. Vsak
namen obdelave potrebuje ločeno privolitev. Na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so
zatrjevali, da je omejevanje staršev pri vpogledu
otrokove ocene, dosežke, ukrepe in odsotnosti,
ko gre za polnoletnega dijaka, nujno zaradi
varovanja osebnih podatkov in uveljavitve
GDPR. Medtem ko je na gimnazijah obrazec, s
katerim so staršem dovolili vpogled v ocene in
pisanje opravičil, podpisala večina polnoletnih
dijakov, pa je bilo predvsem na srednjih
strokovnih šolah veliko takih, ki so si opravičila
pisali sami. Po podatkih ravnateljev se je število
odsotnosti na teh šolah v zadnjem letu bistveno
povečalo, posledično pa se je poslabšal učni
uspeh. Z novelo zakona se torej ukinejo
birokratski nesmisli, ki jih je uvedla nekdanja
vlada. Vsakomur je jasno in zdrava pamet nam
govori, da imajo starši pravico vedeti, kaj se
dogaja z njihovim otrokom, še zlasti zato ker za
njega skrbijo in ga preživljajo. Novela zakona

dokazuje, da se da, če se hoče, hkrati pa jasno
vidimo, da smo za številne birokratske nesmisle
krivi sami in jih ne predpisuje niti ne zapoveduje
Evropska unija.
S predlaganimi spremembami se v
Poslanski skupini Nove Slovenije strinjamo, zato
predlogu zakona ne bomo nasprotovali.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa poslanka, za predstavitev.
Spoštovane
poslanke,
spoštovani
poslanci s tem smo zaključili predstavitev stališč
poslanskih skupin.
Ker amandmaji k dopolnjenemu
predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem
drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o
predlogu zakona bomo v skladu s časovnim
potekom seje zbora opravili danes v okviru
glasovanj, pol ure po prekinjeni 16. točki
dnevnega reda.
S tem prekinjam to točko dnevnega
reda.
Prehajamo
na
12.
TOČKO
DNEVNEGA
REDA
–
OBRAVNAVA
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O GIMNAZIJAH PO
SKRAJŠANEM POSTOPKU.
Tudi ta zakon je predložila Vlada, zato
dajem besedo gospodu ministru.
Izvolite, dr. Jernej Pikalo.
DR. JERNEJ PIKALO: Spoštovani, gospod
predsednik, gospe in gospodje!
Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gimnaziji je, če smem tako reči,
nekako analogen tistemu, o čemer smo ravnokar
razpravljali, torej Zakonu o strokovnem in pa
poklicnem izobraževanju. Ampak vendarle v tem
predlogu sprememb Zakona o gimnazijah je
nekaj posebnosti, ki jih v tistem drugem zakonu,
o katerem smo ravnokar govorili, ni.
Prva od takih posebnosti, ki jo
predlagamo Državnemu zboru, je vpis učencev v
vzporedni strokovni del umetniške gimnazije.
Doslej se nam je dogajalo, da tisti najbolj
nadarjeni, govorimo predvsem o glasbenikih in
baletnikih, niso imeli več možnosti, ko so bili še
učenci osnovne šole, da bi pravzaprav po tem t.
i. strokovnem delu, torej v umetniškem delu,
nadaljevali izobraževanje pravzaprav še pred
zaključkom osnovne šole. Zaradi tega s to
predlagano rešitvijo tistim najbolj nadarjenim, za
katere tudi stroka ugotovi, da je primerno za njih,
da se v strokovnem delu izobražujejo že na
srednješolskem nivoju, to tudi omogočimo. To je
ključna stvar in zdi se nam prav, glede na to, da
se taki primeri dogajajo, da tistim najbolj
nadarjenim to tudi omogočimo. Z vpisom v
strokovni del programa umetniške gimnazije bo
tak učenec ali učenka pridobil oziroma pridobila
pravico do bivanja v dijaškem domu in tudi do
subvencioniranega prevoza.
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Kar se tiče opravičevanja odsotnosti, je
podobno. Kar se tiče vzgojnega delovanja glede
dijaka je podobno. Je pa potem še ena
sprememba, ki je drugačna od prejšnjega
predloga zakona. In to je, kadar gre za
gimnazije, da se izredno izobraževanje lahko
začne pri tistih, ki so stari 18 let. Pri strokovnem
in poklicnem izobraževanju je 16 let, pri
gimnazijah pa je 18 let, torej tisti, ki so stari vsaj
18 let, nimajo pridobljene izobrazbe ali
opravljanih vseh obveznosti po izobraževalnem
programu, niti niso vpisani na redno ali drugo
izredno izobraževanje.
Vse ostale rešitve pa so analogne
rešitvam – kar se tiče vzgojnih rešitev, kar se
tiče rešitev glede opravičevanja, izmenjave
podatkov in tako naprej – ki so v Zakonu o
strokovnem in poklicnem izobraževanju. Hvala
lepa.

dopolnjenega predloga zakona, v katerega so
vključeni sprejeti amandmaji. Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
S tem prehajamo na predstavitev
stališč poslanskih skupin.
Kot prvi imate besedo gospod Dušan
Šiško, Poslanska skupina Slovenske nacionalne
stranke.
Izvolite.
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala za besedo,
spoštovani predsednik. Vsi prisotni!
Gimnazija nam daje neko splošno
srednješolsko izobrazbo, kjer se je treba dosti
učiti predvsem teorije, prakse pa je bolj malo. Po
končani gimnaziji se po navadi dijaki vpisujejo
na visoke šole, fakultete, ker vemo, da ko
končaš gimnazijo, nimaš praktično nobenega
poklica. Mogoče bi bilo bolje, da bi se bolj
spodbujalo poklicno in strokovno izobraževanje,
predvsem deficitarne poklice, kajti dejstvo je, da
določeni poklici počasi izumirajo, pridejo pa še
kako prav. Vedno so nam rekli, da se v
gimnazijo vpišejo tisti učenci, ki so odličnjaki in ki
ne vedo, kaj bi radi počeli v življenju.
Pred seboj imamo sedaj predlog
zakona, ki se v določenih segmentih pokriva s
predlogom sprememb Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju. V mislih imam
vzgojno delovanje šole in izključitev dijaka iz
šole ter posredovanje osebnih podatkov staršem
polnoletnih dijakom. Pogoj za vpis v prvi letnik
umetniške gimnazije, ki velja sedaj, je uspešno
opravljena osnovna šola in uspešno opravljen
preizkus glasbeno-plesne nadarjenosti po
programu glasbeno baletne šole. Razlikuje se
po smereh in modulih. Nadarjeni dijaki so
opredeljeni kot dijaki, ki izkazujejo visoko
nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne
dosežke na posameznih učnih področjih v
umetnosti ali športu. Novela zakona omogoča
vpis učencem osnovne šole v strokovni del
izobraževalnega programa umetniške gimnazije
glasbene in plesne smeri, in to še pred
zaključkom osnovne šole. Z vpisom v strokovni
del programa umetniške gimnazije bo učenec
pridobil tudi pravico do bivanja v dijaškem domu
in subvencioniranega prevoza. Na tem mestu se
mi poraja misel, ali bodo vse to zmogli časovno
uskladiti ne glede na njihovo nadarjenost. Za
vpis v izredno izobraževanje šola objavi razpis
prostih mest najmanj en mesec pred začetkom
šolskega leta v skladu s soglasjem ministra. Kar
se tiče izrednega izobraževanja se v
predlaganih spremembah jasneje opredeljuje,
kdo se lahko izredno izobražuje in kakšni so
pogoji za vključitev. Pomembno se mi zdi, da se
stremi oziroma zagotavlja enak standard znanja
kot v rednem izobraževanju. Včasih so nam
dijaki govorili, da je lažje narediti izredno
izobraževanje, in to mogoče ravno zaradi
razmišljanja, da če šolo plačaš, potem je
samoumevno tudi, da jo z lahkoto narediš, ker ti

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod minister.
Pristojno delovno telo je Odbor za
izobraževanje, znanost, šport in mladino.
Besedo ponovno predajam mag.
Branislavu Rajiću.
Izvolite.
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Ponovno
hvala, spoštovani gospod predsednik.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport
in mladino je na 10. nujni seji, 26. junija
obravnaval Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gimnazijah, ki ga je
Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada.
Kolegij predsednika je na 37. redni seji sprejel
sklep, da se predlog zakona obravnava po
skrajšanem
postopku.
Zakonodajno-pravna
služba Državnega zbora je predloženi zakon
preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo in
pravnim sistemom ter z zakonodajno tehničnega
vidika in k njemu podala nekatere pripombe,
njena predstavnica pa je opozorila na potrebo
po večji jasnosti in določnosti določb. V zvezi s
predlaganimi dopolnitvami, s katerimi se za
dijaka obdeluje tako osebni podatek matične
številke kot tudi davčne številke ter za starše
osebni podatek davčne številke pa je opozorila
na 38. člen Ustave, ki zagotavlja varstvo
osebnih podatkov in s tem povezano ustaljeno
ustavnosodno presojo. Svoje mnenje je podala
tudi Komisija Državnega sveta za kulturo,
znanost, šolstvo in šport, ki je predlog zakona
podprla. Uvodoma je predlog zakona predstavil
minister za izobraževanje, znanost in šport dr.
Jernej Pikalo. Po njegovi predstavitvi je odbor
brez razprave sprejel amandmaje poslanskih
skupin LMŠ, SD, SMC, Desus in SAB.
Po glasovanju o amandmajih je v
skladu s 128. členom Poslovnika Državnega
zbora glasoval še o členih predloga zakona in jih
sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na
podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika
Državnega
zbora
pripravljeno
besedilo
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profesorji po navadi tudi malce pogledajo skozi
prste. Strinjam se, da enak standard mora biti,
ker je matura na koncu enaka tako za redne kot
izredne dijake, ker šteje samo pridobljeno
znanje. Logično pa je, da se prilagodi
organizacija,
časovna
razporeditev
izobraževanja, preverjanje in ocenjevanje ter
napredovanje. Pri tem se upošteva njegovo
predhodno pridobljeno znanje, ki mora biti
dokazano z javno listino. Brez sklenjene
pogodbe o izrednem izobraževanju med šolo in
posameznim
dijakom
seveda
ne
gre.
Relevanten element pogodbe je tudi osebni
izobraževalni načrt. Slednji vsebuje podatke o
predhodnem
pridobljenem
in
priznanem
formalnem in neformalnem znanju ter predviden
način
in
časovni
potek
izobraževanja,
opredelitev vsebin, načinov in rokov preverjanja
in ocenjevanja znanja, ki so določeni z učnim
načrtom oziroma katalogom znanja. Brez plačila
tukaj ne gre, kajti šole in druge izobraževalne
organizacije zagotavljajo sredstva za izredno
izobraževanje z zaračunavanjem prispevkov.
Nekateri, ki si lahko to privoščijo, če imajo
bogate starše, delajo prek študentskega servisa,
drugi spet ne. In smo zopet pri diskriminaciji in
razlikovanju glede na družbenoekonomski
položaj posameznika oziroma njegove primarne
družine iz katere izhaja.
V
Poslanski
skupini
Slovenske
nacionalne stranke bomo podprli predlog
zakona, ker je dober ter si želimo, da se te
spremembe in dopolnitve zakona začnejo
uporabljati že z novim šolskim letom. Hvala.

mladino, ki je prisluhnilo tako opozorilom šol kot
tudi staršem o nesmiselnosti in problematičnosti
teh določb. S predlagano spremembo bodo
srednje šole lahko polnoletne dijake spet enako
obravnavale kot mladoletne. Tako bodo tudi
starši polnoletnih dijakov imeli pravico, da jim
šola razkrije osebne podatke njihovih otrok, ki se
nanašajo na izobraževanje, brez potrebnega
izrecnega soglasja dijaka. Tako novela v zvezi z
opravičevanjem dijaka od pouka izenačuje
obravnavo tako mladoletnih kot polnoletnih
dijakov, kar pomeni, da se bodo šola in starši
dijaka lahko medsebojno obveščali v zvezi z
njegovo odsotnostjo. Opravičila polnoletnim
dijakom bodo tako kot tudi mladoletnim po
novem zopet pisali starši. Bo pa podobno tudi pri
vzgojnih ukrepih, saj bodo starši lahko
sodelovali tudi v postopku vzgojnega ukrepanja
proti polnoletnemu dijaku. Polnoletni dijaki bodo
sicer lahko še vedno s pisno izjavo zahtevali, da
se določeni podatki staršem ne posredujejo,
vendar le, če ti ne bodo imeli za posledico
izgubo statusa dijaka zaradi negativnega
uspeha, izključitve ali izpisa iz šole. Starši bodo
tako lahko pravočasno reagirali, če bo nevarnost
tveganja, da dijak prekine šolanje.
Novela zakona daje učitelju tudi
možnost, da dijaka odstrani iz razreda, če z
neprimernim obnašanjem moti pouk. Po
dosedanji ureditvi je namreč učitelj dijaku lahko
prepovedal prisotnost pri pouku le v primeru, če
je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje ali
zdravje oziroma življenje drugih oseb. Na
predlog šol pa se uvaja tudi možnost, da šola
lahko dijaka izključi iz šole, če se mu izreče četrti
ukor. Šole so namreč opozorile, da so z
ukinitvijo stopnjevanja vzgojnih ukrepov v sedaj
veljavni ureditvi vzgojni ukrepi izgubili pomen in
pravi učinek.
Novela zakona med drugim omogoča
tudi vpis učencem osnovne šole v strokovni del
izobraževalnega programa umetniške gimnazije
glasbene in plesne smeri še pred zaključkom
osnovne šole. Učenci se bodo lahko na podlagi
opravljenega preizkusa znanja in nadarjenosti
vpisali v navedeni del izobraževalnega
programa in opravljali samo strokovne predmete
izobraževalnega programa, z vpisom pa bodo,
kot že rečeno, učenci pridobili pravico do bivanja
v dijaškem domu in subvencioniranega prevoza.
Socialni demokrati bomo predlagane
spremembe zakona podprli. Hvala lepa.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Besedo imate mag. Marko Koprivc,
Poslanska skupina Socialnih demokratov.
Izvolite.
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Predsednik,
hvala lepa za besedo. Spoštovani minister,
spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!
Enako kot pri predlogu novele zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju tudi s
spremembami
tega
zakona
odpravljamo
zakonske določbe, ki so se v vsakdanjem
življenju in praksi izkazale za neživljenjske.
Zaradi implementacije evropske direktive o
varovanju osebnih podatkov je bila namreč
lansko leto sprejeta novela Zakona o
gimnazijah, po kateri so starši polnoletnih
dijakov morali dobiti soglasje dijaka, če so želeli
pogledati, kakšne ocene ima, prav tako pa so si
polnoletni dijaki lahko sami pisali opravičila. Da
gre za nerazumno zakonsko določilo, je že ob
nastopu svojega mandata opozoril minister
Pikalo. Starši so srednješolce dolžni preživljati,
tudi ko ti postanejo polnoletni. Tako imenovano
podaljševanje starševske pravice tako ni v
nasprotju z varovanjem osebnih podatkov
polnoletnih dijakov. Socialni demokrati tako
podpiramo predlagane spremembe s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport in

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospa Tadeja Šuštar v imenu
Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski
demokrati.
Gospa poslanka, izvolite.
TADEJA ŠUŠTAR (PS NSi): Spoštovani
predsednik, kolegice in kolegi.
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gimnazijah se bistveno ne
razlikuje od Predloga zakona o spremembah in
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dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, o katerem sem že predhodno
predstavila stališče. Zakonski predlog vsebuje
spremembe, ki se nanašajo na opravičevanje
odsotnosti dijaka od pouka, prisotnost pri pouku
in izključitev dijaka ter posredovanje osebnih
podatkov staršem polnoletnih dijakov.
Glede na zakonski predlog, si bodo
dijaki še vedno lahko na pisno zahtevo sami
pisali opravičila, prav tako bodo lahko od
gimnazije zahtevali, da ocen in drugih podatkov
ne razkrivajo staršem, zahteva dijakov pa ne bo
veljala v primeru odsotnosti dijaka od pouka,
zaznanih hujših kršitvah šolskega reda, vzgojnih
ukrepih ter pri posredovanju osebnih podatkov,
ki bi lahko pomenili izgubo statusa zaradi
negativnega učnega uspeha, izključitev ali izpis.
Poleg tega zakon omogoča vpis nadarjenih
učencev osnovnih šol v strokovni del
izobraževalnih programov umetniških gimnazij
glasbene ali plesne smeri še pred zaključkom
osnovne šole. Natančneje se določa področje
izrednega
izobraževanja
na
gimnazijah.
Določajo se pogoji, starost 18 let, prepoved
sočasnega vpisa v drug izobraževalni program
in standardi. Za izredno izobraževanje velja
enak standard kot za redno izobraževanje.
Tokratni
zakon
je
torej
samo
sprememba in dopolnitev Zakona o gimnazijah,
ki ga je sprejela prejšnja vlada v zvezi s
pravicami polnoletnih dijakov, ozirajoč se na
evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov,
bolje poznano kot uredba GDPR, ki naj ne bi več
dopuščala dajanja splošnih soglasij. Privolitev
mora biti prostovoljna, specifična, informirana in
nedvoumna. Vsak namen obdelave potrebuje
ločeno privolitev. Večina polnoletnih dijakov na
gimnazijah je podpisala obrazec, ki je dovoljeval
staršem vpogled v ocene, izkoriščanj odsotnosti
je bilo na gimnazijah manj kot na drugih srednjih
in poklicnih šolah. Se je pa z določbami varstva
osebnih podatkov precej nesmiselno povečala
birokracija, nelogično je bilo tudi to, da starši
niso mogli vpogledati v ocene ter druge podatke
svojih otrok. Z novelo zakona se torej
odpravljajo nekatere birokratske ovire v smislu
varovanja osebnih podatkov, ki so bile plod dela
prejšnje Vlade.
S predlaganimi spremembami se v
Poslanski skupini Nove Slovenije strinjamo, zato
predlogu zakona ne bomo nasprotovali.

izobraževanju, o katerem sem danes že govoril.
Oba zakona namreč urejata isto materijo – to je
šolanje otrok oziroma dijakov v okviru
gimnazijskega ali poklicnega izobraževanja.
Tudi novela Zakona o gimnazijah
izboljšuje jasnost zakonskih določil in bolje
opredeljuje nekatere rešitve, ki so se oblikovale
v praksi ali pa so nastale zaradi spremenjenih
družbenih razmer. Govorim o opravičevanju
odsotnosti polnoletnih dijakov od pouka in
posredovanju podatkov njihovim staršem ob
vzgojnem delovanju in razlogih za izključitev.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo tudi na
vpis in organizacijo izrednega izobraževanja v
gimnaziji, kjer se jasneje opredeljuje vpis in
zagotavlja enak standard znanja kot pri rednem
izobraževanju.
Poleg naštetega se novela loteva še
nekaterih drugih izzivov. Predlog denimo
osnovnošolcem omogoča vpis v strokovni del
izobraževalnega programa umetniške gimnazije
glasbene in plesne smeri še pred zaključkom
osnovne šole. Zakon bo tako omogočil
nadaljevanje izobraževanja glasbeno in plesno
nadarjenih učencev, ki so še pred zaključkov
osnovne šole končali glasbeno ali plesno šolo.
V Poslanski skupini SAB tovrstno
spodbujanje
otrok
in
njihovih
talentov
pozdravljamo. Čeprav se nam včasih zdi, da je
bila nekomu nadarjenost položena v zibelko,
moramo vedeti, da je razvoj vseh potencialov
otroka v veliki meri odvisen tudi od okolja, zato
je naša naloga, da otrokom in dijakom
zagotovimo okolje, v katerem bodo svoje
veščine lahko nemoteno negovali in razvijali.
V Poslanski skupini SAB bomo
predlagano spremembo zakona soglasno
podprli. Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
S
tem,
spoštovane
poslanke,
spoštovani poslanci, zaključujemo predstavitev
stališč poslanskih skupin.
Ugotavljam,
da
amandmaji
k
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi,
zato zaključujem drugo obravnavo predloga
zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili
danes v okviru glasovanj, to je pol ure po
prekinjeni 16. točki dnevnega reda.
S tem prekinjam to točko dnevnega
reda.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa poslanka.
Gospod Marko Bandelli, vi kot zadnji v
imenu poslanskih skupin predstavljate stališče
vaše stranke.
Izvolite.

Prehajamo
na
13.
TOČKO
DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-L), DRUGA
OBRAVNAVA
V
OKVIRU
REDNEGA
POSTOPKA.
Predlog je predložila Vlada, zato dajem
besedo predstavniku Vlade ministru dr. Jerneju
Pikalu.
Izvolite.

MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala za
besedo, predsedujoči. Spoštovani minister,
poslanke, poslanci. Hvala za besedo in ponovno
lep pozdrav vsem skupaj.
Zakon o gimnazijah je neločljivo
povezan z Zakonom o poklicnem in strokovnem
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DR. JERNEJ PIKALO: Spoštovani gospod
predsednik, spoštovane poslanke in poslanci!
Ko začenjamo obravnavo Zakona o
organizaciji
in
financiranju
vzgoje
in
izobraževanja, bi rad v imenu Vlade Republike
Slovenije samo povedal stališče glede
amandmaja, ki je bil vložen na to materijo. Na 5.
člen tega predloga zakona je bil vložen
amandma, da se črta že sprejeti amandma, ki je
bil sprejet na samem odboru. Na samem odboru
so poslanci sprejeli dikcijo, da se »vsebinsko«
nadomesti z besedo »vsebinskega vidika«, kajti
to je bilo eno od priporočil Zakonodajno-pravne
službe in sedaj imamo pred sabo amandma, ki
predlaga črtanje vsega tega. Vlada tega
amandmaja, ki bi črtal to spremembo, ne
podpiral. V tem smislu tudi prosim Državni zbor,
če bi bil ta amandma sprejet, da se v skladu s
138. členom Poslovnika Državnega zbora tretja
obravnava opravi na tej seji. Hvala lepa.

Jernej Pikalo. Sledila je razprava, v kateri je bilo
med drugim izpostavljeno, da se s predlagano
novelo sledi ustavi, saj slovenski šolski sistem
temelji na konceptu javnih šol, da je treba
obvezni del šolstva financirati v celoti, da imamo
v Sloveniji široko dostopno šolstvo, ki ga imajo
možnost obiskovati vsi otroci, da mora nosilec
osnovnošolskega izobraževanja ostati mreža
javnih šol ter da so zasebne šole dobrodošle, ko
te pomenijo dopolnilo javnim. Drugi pa so menili,
da gre pri obravnavani noveli za vprašanje
spoštovanja ustave in ne za vprašanje javnega
in zasebnega šolstva. Nadarjenim učencem je
po njihovem mnenju treba nuditi najbolj
kvalitetno
izobraževanje,
kar
omogočajo
zasebne šole. Zahtevali so črtanje spremembe,
ki uvaja razlikovanje med javnoveljavnimi
programi in programi, ki so pridobili javno
veljavnost, prav tako pa se niso strinjali z
uvedbo razlikovanja med temi programi.
S strani Poslanske skupine LMŠ so bili
podani tudi predlogi za amandmaje odbora, s
katerimi so želeli odpraviti težave zaradi različnih
razlag glede opredelitve in izvajanja razširjenega
dela programa v programih zasebnih šol. S tem
bi se odpravila še pomanjkljivost predloga, v
katerem so bile v zvezi z domnevo izpolnjevanja
pogojev navedene le zasebne osnovne šole, ki
ob uveljavljanju tega zakona izvajajo program s
pridobljeno veljavnostjo, ne pa tudi ostale
zasebne šole. Amandmaja k 7. in 12. členu nista
bila sprejeta.
Po razpravi je odbor sprejel predlog za
amandma odbora Poslanske skupine LMŠ le k
5. členu. Po glasovanju o amandmajih je v
skladu s 128. členom Poslovnika Državnega
zbora odbor glasoval še o členih predloga
zakona in jih sprejel. Glede na sprejeti
amandma je na podlagi prvega odstavka 133.
člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno
besedilo dopolnjenega predloga zakona, v
katerega je vključen sprejeti amandma. Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod minister.
Pristojno delovno telo je ponovno
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in
mladino.
Gospod poslanec, lahko si prostor kar
rezervirate za pultom. Beseda je vaša,
predsednik mag. Branislav Rajić.
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala
lepa, gospod predsednik.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport
in mladino je na 10. nujni seji 26. junija in na
njenem prvem nadaljevanju 1. julija obravnaval
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru v
obravnavo predložila Vlada. Državni zbor je na
9. redni seji 20. junija sprejel sklep, da je predlog
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.
Zakonodajno-pravna služba Državnega
zbora je predloženi zakon preučila z vidika
njegove skladnosti z ustavno in pravnim
sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika in
k njemu podala nekatere pripombe. Njene
predstavnica pa je med drugim izpostavila glavni
pomislek, ali je predlog zakona skladen z
ustavo. Menila je, da se njegova temeljna
pomanjkljivost kaže v tem, da ni sorazmernosti
med njegovimi zelo ozko določenimi cilji in
predlaganimi zakonskimi ukrepi, ki pa globoko
posegajo v obstoječi sistem vzgoje in
izobraževanja. Na kratko se je dotaknila še
predlagane uvedbe nove kategorije nedržavnih
izobraževalnih programov, ki so pridobili javno
veljavnost, ki jih predlog zakona ločuje od
obstoječe kategorije državno javnoveljavnih
izobraževalnih programov. Svoje mnenje je
podala tudi Komisija Državnega sveta za
kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je predlog
zakona podprla.
Uvodoma je predlog zakona predstavil
minister za izobraževanje, znanost in šport dr.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik, za predstavitev poročila
odbora.
Ker je Državni zbor na 9. seji opravil
splošno
razpravo
o
predlogu
zakona,
predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna.
Prehajamo na razpravo o členu in
vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na
podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 9.
julija 2019.
V razpravo dajem 5. člen ter amandma
Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski
demokrati. Ali želi kdo razpravljati?
Gospod Jožef Horvat, izvolite.
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod
predsednik Državnega zbora. Spoštovani
gospod minister, spoštovane kolegice in kolegi!
Veliko smo o tej noveli zakona že
povedali, še več o problemu, da preprosto
zakonodajalec, torej ta hiša, torej mi praktično v
štirih letih in pol nismo sposobni sanirati odločbe
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Ustavnega sodišča, ki je zelo jasno povedalo, da
je treba javnoveljavni program enako financirati
tako v zasebnih kot državnih šolah. Pravzaprav,
gospe in gospodje, danes izgleda, da ne gre več
toliko za problem šolstva, osnovnega šolstva,
pravzaprav ne gre za ta problem, ki ga nekateri
vidite ob tem, da 0,84 % osnovnošolskih otrok
obiskuje zasebne šole, tu gre za problem pravne
države, kar najbrž vsak lahko razume. Če
zakonodajalec ni sposoben v štirih letih in pol
sanirati enega preprostega člena Zakona o
organizaciji
in
financiranju
vzgoje
in
izobraževanja, potem je tu problem pravne
države.
Lahko bi danes na dolgo in široko citiral
razne razprave uglednih slovenskih pravnikov,
pa boste rekli, ja, to nima smisla, ta je vaš, ta je
z desnega svetovnonazorskega pola. Ampak ko
sem prebral v Sobotni prilogi Dela razmišljanja
pravnika, uglednega pravnika, ki sam pravi, da
je levičar, to je gospod Matevž Krivic, potem mi
to daje le neko upanje, da bo na današnjem
glasovanju ta zakon padel. Ni toliko problem 5.
člen, čeprav smo se odločili in zato smo
predlagali amandma, da se ta člen dopolnjenega
predloga zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja črta, problem je zakon
generalno. In tukaj, gospe in gospodje, zdaj
imamo priložnost, da kljub vsemu vklopimo
razum in temu zakonu rečemo ne ter potem –
vsaj mi ponujamo roko – stopimo skupaj in
naredimo takšen zakon, ki bo sprejemljiv za vse,
za vse tiste starše, za vse tiste otroke, ki
obiskujejo, ja, tudi zasebne šole, kjer se izvaja
javnoveljavni program. Mi vsi smo poslanci vseh
državljank in državljanov te države. Tudi tistih
otrok, ki obiskujejo zasebne šole. In minister dr.
Pikalo je minister vseh. Jaz bi želel, da je
minister vseh. Zakaj mora biti nekdo proti
nekomu? Zakaj nihče ne prisluhne staršem, ki
so tudi včeraj pred začetkom seje državnega
zbora tukaj protestirali pred našo hišo? Ali lahko
kar z roko zamahnemo in rečemo, rečete, opa,
to pa niso naši, pustimo jih? Ali smo za to, da
delamo zakone za ljudi, za državljane, ki v tej
državi plačujejo tudi davke?
Zato pozivam, če smem seveda, še
enkrat k razumu, da, kot predlagamo v Novi
Sloveniji, ta zakon danes odslovimo, mu ne
damo podpore in takoj začnemo z novo novelo
zakona, ki bo, prvič, skladen s slovensko ustavo,
z mnogimi mednarodnimi konvencijami o
otrokovih, človekovih pravicah itn., ki sem jih
zadnjič vsaj nekaj naštel, in jih je posvojila ta
država, ko je nastala, in da resnično se tukaj ne
gremo nekega ideološkega boja. Sem namreč
trdno prepričan, da tukaj ne gre zdaj za teh 300
tisoč evrov, ki bodo dodatno bremenili državni
proračun, tukaj gre za ideološki boj. Tukaj gre za
to, da se dejansko onemogoči vse, kar je
zasebnega, vse zasebne iniciative, predvsem pa
se onemogoči svoboda, o kateri toliko govorimo,
govorite, svoboda, ko lahko starši izberejo za
svoje otroke izobraževanje, kot si ga sami želijo,
kar je nenazadnje zapisano v mnogih

mednarodnih deklaracijah, konvencijah, ki jih je
tudi ta državni zbor ratificiral. Hvala za enkrat.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala
spoštovani poslanec.
Predvidevam, da je več želja po
razpravi, zato bomo šli na listo. Spoštovane
poslanke, spoštovani poslanci, prosim vas, da
se tisti, ki želite razpravljati, prijavite. Postopek
prijave poteka. Imamo osem prijavljenih.
Kot prva imate besedo gospa Mateja
Udovč. Izvolite.
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa za
besedo. Spoštovani kolegi poslanci, poslanke!
Danes imamo možnost, eno možnost,
in sicer da naredimo korak iz mrtve točke naprej,
da se približamo končni rešitvi problema
financiranja zasebnih šol. Ta tematika že dlje
časa buri duhove med politiki, strokovnjaki,
strokovno in laično javnostjo. Tematika, ki
razburja, razdvaja in meče slabo luč tudi na nas
odločevalce, pa nič drugega nam ni treba kot
implementirati ustavno odločbo Ustavnega
sodišča o financiranju programov določene
kategorije zasebnih šol. Ampak rešitev
prestavite z mrtve točke na tem, da se podpre
predlagani amandma, in sicer da se črta 5. člen
– to ni rešitev. Rešitev je v tem, da bi morali v
razpravah pri razlagah in odločanju slediti tudi
interesom otrok, pa ne bi imeli takšnih
problemov, kot jih imamo sedaj. Diskusije na to
temo so že zdavnaj presegle okvir izreka v
odločbi Ustavnega sodišča, nekatere bolj ali
manj posrečene izjave posameznikov pa
odpirajo širše dimenzije naše družbene ureditve
in še bolj polarizirajo našo družbo. Postavljajo se
še jasnejše dileme, ali bomo imeli javno šolstvo
ali pa povsem zasebno šolstvo, ki bo dostopno
le elitam, in podobno. Vse to skupaj pa slabo
vpliva na celovit šolski sistem, predvsem na
zasebne šole.
Iz dosedanje razprave je razvidno, da
skoraj vsi v globalu zasledujemo enake cilje: radi
bi vzpostavili vsem dostopen in učinkovit šolski
sistem, ki bo učinkovito zagotavljal kvaliteten
prenos znanja na otroke oziroma bodoče
generacije. Zakaj imamo z implementacijo
ustavne odločbe tako velik problem? Mar v
prizadevanjih nismo povsem iskreni in
zasledujemo
neke
druge
politične
ali
politikantske
interese?
Sama
odločba
Ustavnega sodišča je dokaj enostavna, vendar
pa smo si zadevo močno zakomplicirali,
predvsem zaradi različnih razlag in razumevanja
neobveznega dela izobraževalnega programa. V
prejšnjem mandatu smo v Stranki Modernega
centra predlagali rešitev, katero je Zakonodajnopravna služba ocenila kot ustavno skladno …
/zvonjenje v dvorani/
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Samo
trenutek, gospa poslanka. Ugotovimo, kdo nas
tu moti. Maša Kociper je ravnokar izgubila svoj
mobitel.
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Gospa poslanka, imate zopet besedo.

Izvolite.

MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa.
Da ponovim. V prejšnjem mandatu smo
v Stranki Modernega centra predlagali rešitev,
katero je tudi Zakonodajno-pravna služba
ocenila kot ustavno skladno in da uresničuje
odločbo Ustavnega sodišča. To je tudi razvidno,
kot sem že večkrat poudarila, iz magnetograma
prvega sklica 33. redne seje Odbora za
izobraževanje, citata predstavnika Zakonodajnopravne službe, »Predlog zakona odpravlja
različen obseg financiranja obveznega dela
javno veljavnih programov osnovnošolskega
izobraževanja in javnih in zasebnih šol. Zato s
tega vidika tudi po mnenju Zakonodajno-pravne
službe uresničuje odločbo Ustavnega sodišča, ki
temelji na ugotovitvi, da je vsebina obveznega
dela
javno
veljavnega
programa
osnovnošolskega
izobraževanja
enotno
določena za vse izvajalce.« Zakaj novela takrat
ni bila sprejeta, najbolj veste poslanci, ki ste
imeli možnost o tem odločati. Kot pa sem že
večkrat izjavila, sem človek, ki rada povezuje in
išče rešitve, zato se bom še naprej zavzemala
za spoštovanje odločb, dogovorov in pogodb.
Tudi z vlaganjem uradnih in neuradnih
amandmajev na seji pristojnega odbora za
izobraževanje, znanost, šport in mladino nismo
dosegli ključnih rešitev. S predlogi amandmajev
SD in LMŠ naj bi se predlagalo sofinanciranje
razširjenega dela programa, kot so dopolnilni,
dodatni pouk, podaljšano bivanje do petega
razreda in jutranje varstvo do prvega razreda, a
žal amandma LMŠ ni bil sprejet, SD pa ga sploh
ni vložila. Pri tem človek dobi občutek, da je šlo
le za določene navidezne akcije posameznikov
ali strank, da so dobro izpeljale svojo voljo in
zastavljen cilj. Skratka, šlo je za vihar v kozarcu
vode.
Zelo jasno moramo povedati, da se
zavzemam za kakovostno in vsem dostopno
javno šolstvo, zasebnim šolam pa moramo
zagotoviti organizacijsko-pravni okvir za njihovo
kvalitetno delo, kot ga določa ustava, po drugi
strani morata biti dodana dodana vrednost in
zdrava konkurenca javnemu šolstvu. Izrecno pa
nasprotujem vsem težnjam, da bi se skozi mala
vrata v šolski sistem vnašale kakršnekoli
ideologije. V mnenju Zakonodajno-pravne
službe pa še vedno pogrešam sklep oziroma
povzetek, iz katerega bi bilo jasno razvidno, v
kolikšni meri novela pokriva zahteve odločbe
Ustavnega sodišča. Mnenje bi moralo biti
pripravljeno tako, da bi ga razumele tudi širše,
pravno neuke množice.
Želim si in upam, da bomo kmalu zbrali
toliko znanja, politične modrosti in odgovornosti,
da bomo končno uredili problem financiranja
zasebnih šol. Hvala lepa.

MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala za
besedo, spoštovani predsednik.
Bom zelo kratek, namreč o tem
konkretnem zakonu oziroma spremembah
zakona je bilo že zelo veliko povedanega. Želel
bi samo še enkrat izpostaviti, da v SD
verjamemo, da je predlog dober, da sledi odločbi
Ustavnega sodišča, ki je bila jasna in glasna.
Namreč, da je treba tisti del, ki je obvezni del
izobraževanja, financirati 100 %, ko pa govorimo
o razširjenem delu, je pa nekaj povsem drugega.
Trdno sem prepričan, da država ni dolžna
financirati razširjenega dela izobraževanja v
zasebnih šolah predvsem zato, ker imamo v
Sloveniji osnovnošolski sistem utemeljen na
javnih šolah, imamo javno mrežo kvalitetnih
osnovnih šol po celotni državi, ki so dostopne za
vse. Ravno to je tisto ključno, za kar se borimo,
da se ne bi ta mreža javnih šol razgradila.
Namreč, javnem šole so dostopne vsem in so za
vse – in to je ključno –, medtem ko so zasebne
šole neko pozitivno, bi temu rekel, dopolnilo
javni mreži osnovnih šol.
Še enkrat – verjamem, da s predlagano
spremembo zakona sledimo odločbi Ustavnega
sodišča oziroma Ustavi Republike Slovenije in
hkrati ščitimo javni šolski sistem. Verjamem in
upam, da se bo danes našla potrebna večina za
sprejetje tega zakona in razrešitev tega
gordijskega vozla. Namreč, že peto leto
razpravljamo o tej ustavni odločbi, že kar nekaj
poskusov oziroma predlogov zakonov, ki bi to
razrešili, je bilo vloženih, bila je predlagana tudi
sprememba Ustave Republike Slovenije, žal za
nobeno rešitev ni bilo potrebne večine.
Verjamem, da bomo danes to večino dosegli v
dobro otrok. Hvala lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Tomaž Lisec, pripravite se
gospa Jelka Godec.
Izvolite.
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, gospod
predsednik, za dano besedo.
Za dobro otrok tega zakona nikakor ne
smemo sprejeti. Kot je bilo danes rečeno,
odločba Ustavnega sodišča je zelo enostavna in
v Poslanski skupini SDS nas žalosti, da štiri leta
mrcvarimo tako enostavno odločbo Ustavnega
sodišča in se zaradi ideologije levega pola
politike dela nova diskriminacija in želi uvesti
egalitaren sistem šolskega prostora.
V Poslanski skupini SDS smo vseskozi
aktivno pristopali k spoštovanju odločbe tega
Ustavnega sodišča. Petkrat novela zakona,
interpelacija, s katero smo želeli prejšnjo
ministrico prisiliti, da sprejme zakon, ustavna
obtožba
sedanjega
predsednika
Vlade,
nasprotovanje poskusu levega dela politike
prejšnjega mandata po spremembi ustave in
danes zopet aktivno delamo v smeri, da se ne

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa poslanka.
Besedo imate mag. Marko Koprivc,
pripravite se gospod Tomaž Lisec.
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podpre tega zakona, ki ne samo da ne bi izvršil
odločbe Ustavnega sodišča, ampak bi povzročil
novo diskriminacijo. Povzročili bi novo
diskriminacijo, na kar nas opozarjajo Služba
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora in
nisem slišal niti enega pravnika javno – razen
par poslancev, ki so pravniki po izobrazbi –,
govoriti o tem, da s to spremembo novele
zakona uresničujemo odločbo Ustavnega
sodišča. Niti s tistega famoznega sestanka
predprejšnjo sejo Državnega zbora, ko so se
trije ali štiri pravniki oglasili pri ministru, ni prišlo
nobeno pozitivno sporočilo v obrambo temu
zakonu, ampak očitno so tudi tisti pravniki
spregledali, da ne morejo več dajati podporo
temu zakonu, in so bili tiho.
Skratka, pred seboj imamo sicer
amandma, ki govori o ključnih delih tega zakona,
to je pa o javno veljavnih programih. Ne samo
financiranje javno veljavnih programov, ki bi
moralo biti po odločbi Ustavnega sodišča 100odstotno, še nekaj drugih sprememb uvaja ta
novela zakona, ki poslabšujejo stanje na
področju sedanjih javno veljavnih programov ali
pa pri poskusu novih uvajanj javno veljavnih
programov.
Skratka, preberite si, spoštovani
poslanci predvsem koalicije, pred glasovanjem
še enkrat mnenje Službe Vlade Republike
Slovenije
za
zakonodajo
in
mnenje
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora o
tem zakonu. Kolikokrat napišejo, da s tem in s
tem členom je kršen ta in ta in ta člen ustave?
Skratka, tisti, ki so vas polna besedičenja o
vladavini prava, o pravni državi, bi v bistvu
morali imeti danes zelo enostavno odločitev biti
za ta amandma sicer, ampak strogo biti proti
temu zakonu. Težko me bo katerikoli poslanec,
ki bo danes glasoval za ta zakon, pri naslednjih
obravnavah naslednjih zakonov – ali na tej
julijski seji ali pa potem, tekom mandata –
prepričeval, da razume in da dejansko zagovarja
vladavino prava v Republiki Sloveniji, če pa bo
danes načrtno, kljub vsem opozorilom ne
politike, ampak stroke, glasoval proti vladavini
prava.
Še eno stvar, ki jo premalokrat
poudarjamo pri razpravah pri tem zakonu. V
Sloveniji imamo delitev oblasti – izvršilna,
zakonodajna, sodna – in Ustavno sodišče,
vemo, kakšen organ je, in če boste danes
poteptali spet njihovo mnenje, izdano v odločbi
iz leta 2012, kako boste potem še lahko
spoštovali odločitve Ustavnega sodišča, če – kot
rečeno – ne boste zmogli spoštovati tako
enostavne odločitve Ustavnega sodišča. Razlog,
zakaj ne spoštovati odločbe Ustavnega sodišča,
je v tem primeru zelo jasen – ideologija,
zastraševanje predvsem, kar ni vašega, kar ni
državnega. Karkoli je malo izven okvirčka, je
nesprejemljivo. Vsa ta zasliševanja, ki so se od
leta 2013 zgodila tako tukaj v Državnem zboru
kot tudi na različnih drugih prostorih, kjer so bila
– ja, vpliv zasebnega, vpliv cerkvenega,

finančna slika tega zakona, je le blef. Res je
izključno za eno stvar: ideologija. Nekdo, ki ima
monopol nad nečem, ne upa niti 0,5 % nečesa
spustiti v slovenski šolski sistem, kljub temu da
je ta sistem zavarovan v Ustavi. Da je ta sistem
zavarovan v ustavi, se predvsem zavedate tisti,
ki ste ga v prejšnjem mandatu želeli spremeniti s
spremembo ustave; ampak še enkrat. Za mene
kot poslanca je ustava ključni element in
spoštovanje vladavina prava ključni argument,
zakaj ne podpreti tega zakona.
Končal bom, spoštovani, s tem, na kar
sem večkrat opozoril. Če mi, poslanci ne
spoštujemo ustave, kako lahko pričakujemo od
državljanov, da spoštujejo vse tisto, kar mi tukaj
sprejmemo v obliki zakonov, kar ministri
sprejmejo v obliki uredb, kar ministrstva
sprejmejo v obliki pravilnikov ali pa, če želite, kar
naši občinski sveti sprejmejo v obliki odlokov. Mi
smo prvi poklicani, poleg ministrov, ki tamle
podpišejo in izgovorijo, da bodo spoštovali
ustavni red, da spoštujemo ustavo. Če mi ne
spoštujemo ustave, ne pričakujmo, da
slovenskih zakonov in slovenskega pravnega
reda spoštujejo vsi ostali državljani in
državljanke Republike Slovenije. Mi smo prvi
poklicani. Danes imamo možnost, da rečemo
stop temu zakonu in da rečemo: »Minister,
počasi preberi še enkrat odločbo Ustavnega
sodišča, še enkrat preberi mnenje Službe Vlade
za zakonodajo, Zakonodajno-pravne službe
Državnega zbora in pridi v Državni zbor z
zakonom, ki bo stoprocentno financiral javno
veljavne programe. Če tega ne boste naredili,
vam grozi dvoje: ali interpelacija, ker slej ko prej
bo prišla odločba Ustavnega sodišča, ena je že
v teku in se pričakuje vsaj v roku pol leta, da bo
izdano mnenje, in napovedujejo se nove.
Spoštovani minister, sprašujem vas, če bo
danes ta zakon sprejet in zakon ponovno pade
na Ustavnem sodišču, katere bodo vaše
poklicne, predvsem pa katere bodo vaše
politične konsekvence, ki jih boste imeli, ali pa
se boste skrivali spet za predsednikom Vlade in
se v nekem gentlemanskem dogovoru lotili
vašega odstopa tako, da na koncu ne boste
odstopili.
Še enkrat, minister, vi ste rekli,
spoštoval bom ustavni red, mi poslanci pa ga
moramo prav tako pri našem delu spoštovati.
Glasovanje proti temu zakonu je glasovanje za
pravno državo. Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Besedo imate gospa Jelka Godec,
pripravite se gospod Aljaž Kovačič.
Izvolite.
JELKA GODEC (PS SDS): Hvala.
Izognila se bom temu, da bom govorila:
mi poslanci ne spoštujemo ustave oziroma mi
poslanci bi morali spoštovati ustavo, ker
zaenkrat še kot poslanka spoštujem ustavo in jo
bom spoštovala še naprej.
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Me pa ta zadeva spominja na drug
dogodek oziroma podobno zadevo v prejšnjem
mandatu na začetku mandata, ko se je
odvzemal mandat poslancu Janezu Janši, kjer je
bila enaka situacija. Na eni strani smo imeli cel
kup mnenj pravnikov, ki so govorili, da bo
odvzem mandata protiustaven, na drugi strani
mogoče dva, trije pravniki, ki so govorili o tem,
da pač naj le levica oziroma levi pol parlamenta
sprejme takšno odločitev in da bo vse v redu. In
tudi kvazi pravniki na tisti strani so govorili o tem,
kako spoštujejo ustavo in kako jo bodo
spoštovali in da odvzem mandata ne gre za
kršenje ustave. Danes je popolnoma isto. Imate,
če že želite, več pravnih mnenj, ki vas
opozarjajo na to, da boste s sprejetjem zakona
kršili ustavo, da podaljšujete stanje in da z
nespoštovanjem odločbe Ustavnega sodišča
tudi nakazujete na to, da je vam malo mar za
Ustavno sodišče in za človekove pravice.
Ko je bila sprejeta Ustava Republike
Slovenije, je bila sprejeta, če berete preambulo,
piše notri, da je SFRJ bila država, ki ni
spoštovala človekovih pravic in da se s to ustavo
zagotavlja varovanje človekovih pravic in
temeljnih človekovih svoboščin. Danes vi po
toliko in toliko letih, štirih in pol, še naprej želite
to kršiti. Torej, ostajate nekje v letu 1970 s svojo
ideologijo in za doseganje ciljev političnih in
ideoloških se poslužujete različnih trikov. V
prejšnjem mandatu tudi trika s spremembo
ustave, v katero bi zapisali, da sploh se zasebno
šolstvo ne sme financirati, pa seveda še verjetno
zasebno zdravstvo in tako naprej. Danes pa s
triki, kot so pravne spremembe besed: iz javno
veljavnega programa obveznega osnovnega
šolstva v obvezni javno veljavni program in
razširjeni – in začnete zadeve deliti.
Danes vas na to opozarjajo ne samo
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora,
vladna služba za zakonodajo, opozarjajo vas
Zobec, dr. Avbelj, potem dr. Krivic v Sobotni
prilogi Dela, kot je bilo rečeno, včeraj
Akademsko društvo Pravnik, danes pa še
podpisani pravniki dr. Avbelj, dr. Čebulj, dr.
Veronika Fikfak, dr. Borut Holcman, dr. Jernej
Letnar Černič, ki je tudi v Svetu varuha
človekovih pravic, dr. Andraž Teršek, dr. Jurij
Toplak, dr. Verica Trstenjak z apelom
poslankam in poslancem Državnega zbora k
izvršitvi odločbe Ustavnega sodišča. In če si jo
preberete – jaz vam je ne bom brala, ker
verjamem, da ste si jo sami –, ampak na kratko
samo to, da je odločba Ustavnega sodišča do
danes ostala neizvršena, pa ne le to; skuša se jo
celo izigrati tako, da bi bili njeni pobudniki še na
slabšem, kot so bili pred sprožitvijo ustavnega
spora in tako naprej. Torej, ni vam dovolj
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki
ste jo tudi oblatili na seji Odbora za
izobraževanje, češ da je pristranska, da je
desna; ni vam dovolj, da vam o tem govori
Ustavno sodišče, ne, ker tudi tam so desni
ustavni pravniki; ni vam dovolj, da vam to reče
vladna zakonodajna služba, ki pa po moje ni

ravno desna, če jo tako označujete; ni vam
dovolj, da vam to govorijo bivši ustavni pravniki,
da vam to govorijo tudi ostali, ki se ukvarjajo z
ustavnim pravom. Ne! Vi imate seveda pravnike
z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju in oni
najbolje vedo, kaj je prav.
Zanimivo je to, da je minister Pikalo
imel pri sebi ugledne pravnike, pa od tam ni bilo
nobenega sporočila. Ker če bi od tam prišlo zelo
jasno sporočilo, da je ta zakon v redu, da sledi
odločbi Ustavnega sodišča, da ne krši ustavnih
določil, potem bi bilo to danes na velik zvon
obešeno v vseh medijih, danes bi s tem
papirjem mahali v Državnem zboru in se
sklicevali na to. Pa vendar, tega ni. Je pa
minister dal dobro sporočilo na seji Odbora
izobraževanje, dvakrat je ponovil stavek, zakaj
bi spreminjali nekaj, kar je dobro zapisano v
zakonu. Dvakrat je ponovil ta stavek. To lahko
interpretiramo različno, ampak ena od
interpretacij je tudi ta, da minister sam pravi,
pustimo zadevo trenutno takšno, kot je v ZOFVIju; torej, 85 % financiranje javno veljavnih
programov. To vam je na seji Odbora za
izobraževanje dvakrat povedal. Mislim, da je to –
pa je to zdaj moje predvidevanje – tudi mnenje
uglednih pravnikov, ki so bili tisti dan pri njem.
Torej, ne spreminjajte zadeve, ker boste zagazili
več kot do kolen v protiustavnost.
Miti, ki se sprožajo o tem, in, moram
reči, tudi laganja ter zavajanja, ki so bila na seji
Odbora za izobraževanje pa tudi v javnosti,
seveda najprej to, da gre za popolno izenačitev
financiranja javnih in zasebnih šol. Kakšna laž!
Kakšna laž! Popolno financiranje niti ni danes in
niti ga ne bo. Če bi bil sprejet predlog, ki je bil
predlagan z naše strani, 100-odstotno
financiranje javno veljavnega programa –
govorimo o financiranju javno veljavnega
programa, ki naj bi se financiral 100-odstotno,
ne pa tudi investicije. Že danes je v 86. členu
zapisano, da zasebne šole investicije za
material krijejo same. Torej ne gre za 100odstotno financiranje. Ne gre, ker javne šole, ki
so v javni mreži, dobijo za investicije od občine,
srednje šole od ministrstva oziroma iz
proračuna. Torej, to je prvo zavajanje. Na drugi
strani pa, če govorite, da gre za izenačevanje, in
ne boste financirali v zasebnih šolah
razširjenega programa, torej dopolnilnega,
dodatnega, jutranjega varstva, neizbirnih vsebin,
ali to pomeni – še enkrat vam postavljam
vprašanje, ker zdaj pa boste menda ja povedali
že enkrat odgovor –, da bomo tudi v javnih šolah
starši plačevali ta del, če gre za izenačitev.
Torej, v besedah in teh razlagah ter
argumentih se sami zapletate. Enkrat govorite
izenačitev, drugič ne. Potem govorite, da se
plačujejo zasebne šole – ne, ne plačuje se
šolam, plačuje se staršem in gre za javno
veljavne programe. Potem: v zasebnih šolah
imajo učitelji višje plače, ker jim plačajo država
in starši. Kakšna laž! Učitelji v zasebnih in javnih
šolah so v enotnem plačnem sistemu, ni razlik,
to je povedal tudi minister. Seveda je pa treba
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ločiti – tako kot je povedal – čiste zasebnike,
torej tiste, ki niso v javni mreži, ne pa pri tistih,
kjer govorimo, da izvajajo javno veljavni
program.
Potem, da se stanje ne poslabšuje.
Glejte, zdaj v zakonu ZOFVI, da se vse tiste
šole, ki so v javni mreži, torej javne šole plus
zasebne šole, ki izvajajo javno veljavni program,
financirajo 85-procentno. Torej celoten javno
veljavni program. Zdaj ste pa vi iznašli nov način
in ste rekli, ne, zdaj bomo naredili pa takole.
Javno veljavni program, ki je po Zakonu o
osnovni šoli ločen na dva dela, torej na obvezni
in razširjeni, to bomo zdaj lepo ločili, pa bomo
rekli, da obveznega vam bomo dali 100odstotno, ker smo se tako odločili, razširjenega
pa nič.
Zdaj ste, če vse to skupaj seštejemo
nazaj na zdajšnji zakon, spremenili stvar; ne 85odstotno financiranje, ampak nekje na 65
odstotkov. Torej poslabšujete. Poslabšujete
stanje, ki je danes v teh šolah. Še nisem slišala
argumenta, da to ni res, da to ne drži, tega še
nisem slišala. Noben mi še ni dokazal
matematično, kakorkoli hočete, lahko se na
glavo postavite, dokažite mi, da to ni res, da z
zdajšnjih 85 prehajate na 65. To ni res.
Naslednja stvar, ki je, je vprašanje
tistega amandmaja oziroma kar se pojavlja v
jasnosti, češ zdaj je pa opozicija kriva, ker LMŠ
in SMC sta pa želela pa vendarle malo
pomagati, pa malo se približati zadevi in so rekli
takole: mi bomo financirali 100-odstotno obvezni
program, razširjenega bomo pa financirali –
mislim, da – samo dopolnilni, dodatni in jutranje
varstvo v prvem razredu. In zdaj smo pa mi krivi,
ker vam tega amandmaja nismo podprli! Ne, vi
ste si sami v koaliciji krivi. Eni trdijo: mi
spoštujemo odločbo Ustavnega sodišča, bomo
100-odstotno financirali obvezni program – to je
SD in ne odstopa od tega. V redi. Vi, LMŠ, SMC
in Desus, vi bi pa malo drobtinic metali, da »mi
smo pa le v redu, kako smo dobri, dali vam
bomo 100-odstotno, tako kot javnim šolam, pa
še malo vam bomo vrgli zraven, da boste tiho«.
Vi ste si sami krivi, ne opozicija! Mi že 5 let
oziroma od 2015 januarja stojimo na istem
stališču, tako kot SD v bistvu, s tem da oni bi še
vmes ustavo spreminjali, da se sploh ne bi nič
financiralo, ampak se točno ve: vi pa malo bi, pa
ne bi, zato ker imate slabo vest. Predvsem v
LMŠ. SMC je zdaj pač tako fer, kot je bilo
napovedano v prvem branju, da če bo tudi ZPS
drugače povedala oziroma dejala, da se ne sledi
odločbi Ustavnega sodišča, da bojo pač
premislili o podpori zakona. Okej. Tudi pravim,
SD je v redu, stoji na svojem stališču, ampak vi
pa kar nekaj: bi, ne bi. Ne razumem. Dobro, če
ne verjamete nam, poslancem, ker pač ne
verjamete, ker gledate zadeve politično; tudi
pravnikom ne verjamete, ki delajo na tem. Ne!
Naj govorijo, kar hočejo, mi bomo pač naredili po
svoje.
Torej miti in legende o tem, kaj vse v
bistvu vi s tem zakonom rešujete, padajo kot

domine, je pa res, da se tukaj bije popolnoma
nek drugačen boj. Tu ne gre boj za financiranje,
za tisti denar, ampak gre za čisti ideološki,
politični boj, ki traja že od takrat, ko je Cerkev
izgubila primat v šolstvu in je to prevzela država,
tam 1900 pa še nekaj, in od takrat se pač bije ta
boj, da – bog nas varuj – bi Cerkev ponovno
dobila kakršenkoli vpliv. Pri 6 zasebnih šolah sta
2 katoliški in danes je celo bilo rečeno, da bomo
imeli same zasebne šole. Vi ste … Ne morem
drugega reči, kot da je kateri na glavo padel.
Zdaj, ko bi financirali javno veljavni program, bi
bile pa same zasebne šole! Od 6 seveda proti
400 in še nekaj.
Torej, še enkrat. Gre za popoln
ideološki boj, kar ste pripravili, pa tudi sami do
tega političnega boja v državnem … in tudi
izjave v smislu, da ne gre za to, kar je reklo
Ustavno sodišče, ampak gre zdaj za politično
odločitev, temu seveda potrjuje.
Tako bom sama seveda podprla ta
amandma Nove Slovenije, vendar pa sem
odločno proti zakonu, ki definitivno ne sledi
odločbi Ustavnega sodišča in je vsekakor v še
več členih, ne samo tem 86. členu, v nasprotju z
Ustavo Republike Slovenije.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa poslanka.
Besedo imate poslanec gospod Aljaž
Kovačič, pripravite se gospod Jožef Lenart.
Izvolite, gospod poslanec.
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo,
gospod predsednik. Spoštovani minister,
kolegice in kolegi!
Tako kot na odboru moram tudi tukaj
začeti s svojim kolegom Horvatom, ki je bil
nekoliko užaljen na odboru, ker je mislil, da se
norčujem iz njega, ampak dejansko iskreno
mislim, da je dober poslanec. Tako tudi danes
mislim, da ste zelo dobro taktično, politično
naredili, da ste vložili ta amandma, da lahko
splošno debatiramo in povemo svoje mnenje,
ker pa ste tudi sami omenili, da je bolj tehnične
narave, bom glasoval proti.
Da vam odgovorim, tudi s temi starši, ki
hodijo v zasebne šole, smo se – vsaj v LMŠ –
pogovarjali in res je, da jih nismo obiskali pred
Državnim zborom na protestu, ampak smo se z
njimi večkrat oziroma vsaj enkrat, z enimi celo
dvakrat, tudi usedli in pogovorili. Ampak to pa ne
pomeni, da moramo imeti ista stališča. Sam sem
zagovornik javnega šolstva, ki je s svojim
odličnim delom in široko dostopnostjo utrdilo
položaj v slovenski družbi kot prostor skupnih
temeljnih vrednot in raznolikosti. Tukaj govorim
tako o osnovnih šolah, srednjih šolah kot tudi o
samih fakultetah. Zasebno pa na drugi strani
razumem kot dopolnitev javnega, pri čemer
menim, da je javno javno, zasebno pa zasebno,
neke vmesne poti pa vsaj po mojem mnenju tu
ne more biti.
Večkrat se tudi omenja v razpravah, da
gre le za 300 tisoč evrov za te šole. Moje
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mnenje je, da ko financiramo šolstvo, ni
pomemben denar, ampak se moramo vprašati
za koncept, ki ga država hoče in ki je tudi
preživel, lahko rečemo, dobri dve desetletji v
Republiki Sloveniji. Država, se pravi naša
Republika Slovenija, se je, ko sem imel, mislim
da, okrog 3 leta, odločila, da bomo v Sloveniji
imeli zasebno šolstvo. Čeprav Evropsko sodišče
o človekovih pravicah govori, da država ni
dolžna financirati zasebnega šolstva, so se
prejšnje vlade odločile, da bodo to financirale in
moram povedati, da čeprav tukaj govorimo le o
šestih šolah v Republiki Sloveniji, je vseeno teh
85 procentov višji rang, kar je v Evropi
financirano glede zasebnega šolstva.
Od leta 1996 imamo tudi ZOFVI, ki je
nastal – vemo, zaradi česa – med dogovorom
med Vlado in – bom naredil tri pikice – in je
nekako financiral teh 85 procentov. Lahko
rečemo, da je bilo kar dolgo mir. Tudi vaše
vlade, se pravi, vlada gospoda Bajuka in dve
vladi gospoda Janše, tega nista spreminjali,
ampak ste se dejansko s tem vsaj potihem
strinjali. Potem je prišla odločba Ustavnega
sodišča iz leta 2014. S to ustavno odločbo se
lahko ne strinjamo, lahko tudi to naglas povemo,
pomembno pa je, da dejansko ustavno odločbo
spoštujemo. Tudi mene žalosti, da dejansko,
glede na to, da je zdaj že 5 let od tega minilo, da
prejšnji zbor Državnega zbora ni uspel tega
rešiti, kajti tudi meni bi bilo veliko ljubše in lažje,
da se s to temo ne bi ukvarjal. Ampak, žal vam
to, tisti, ki ste v prejšnjem mandatu tukaj sedeli,
ni uspelo, tako da se tudi novi poslanci moramo
s to temo ukvarjati.
Veliko je tudi govora, da ne spoštujemo
Ustavnega sodišča. Sam ga spoštujem in zato
tudi menim oziroma menim, da moramo vsako
ustavno odločbo tudi rešiti. Nikoli pa se ne bom
postavljal v vlogo ustavnih sodnikov in vnaprej
govoril, kako bo Ustavno sodišče odločilo, kajti
potem lahko hipotetično se danes tukaj
vprašam, v primeru, da danes potrdimo zakon v
tej obliki – najverjetneje bo Državni svet, ki
zadnje čase kar pogosto daje vete, spet nam
vrnil v to dvorano in bomo, če bo zadostna
večina, to izglasovali. Ne dvomim, da bo prišlo
do ustavne presoje in da – hipotetično vas
vprašam –, da Ustavno sodišče reče, da s tem
zakonom ni nič narobe, potem so se
najverjetneje vsi ti pravniki motili, ali boste potem
tudi vi spoštovali novo odločbo Ustavnega
sodišča? Kajti jaz sam ne vem, kako bodo
odločili, niti si ne upam trditi, ker nisem pravnik,
še manj pa ustavni sodnik.
Tudi nerad komentiram pisma, ki so v
javnosti, ampak to pa vsekakor moram – se
pravi, pisma nekdanjih ministrov, ki so sodelovali
v desnih vladah, če lahko tako rečem. Dokler
nisem videl, kdo so podpisani, niti nisem mogel
verjeti, da so to pisma ministru, kajti tam govorijo
o vladnih in nevladnih šolah, ko nobena
zakonodaja o tem ne govori. Potem celo: javno
in državno šolstvo. V glavnem, veliko neresnice,
če lahko tako rečem. Zapisali pa so tudi, da

imamo podpovprečno finančno pismenost. Sam
bi, če bi bil kdaj minister, bi to tudi sam … Potem
bi morali oni del krivde prevzeti za to, ker ne
nazadnje so tudi sami bili ministri za šolstvo in
očitno niso te finančne pismenosti izboljšali,
ampak potem ko sem prebral, kdo so podpisniki,
sem dejansko ugotovil, da eden izmed
podpisnikov niti nikoli ni bil minister za šolstvo.
Eden je bil pol leta minister za šolstvo, eden pa
je bil super minister, ki očitno je imel ob tem, ko
je bil tako super, malo časa, da se je ukvarjal s
samim šolstvom.
Sedaj, če lahko grem na sam predlog
zakona. Glede na to, da je kar nekaj kolegov
govorilo, da je ustavna odločba dokaj jasna –
menim, da ni dokaj jasna, glede na to, da se že
pet let ni rešila – ne v prejšnji sestavi
parlamenta, ne v tej sestavi. Ker če bi bila tako
lahka, kot vi trdite, bi najverjetneje vsi imeli
enako mišljenje in bi bila ta zadeva rešena.
Govorili smo tudi o ustavni obtožbi, ki je
doletela predsednika Vlade. Govoriti, da bi še vi
čakali, čakali, da se to sprejme … Sami ste rekli,
da ste že petkrat vložili predlog zakona, tudi
ustavno obtožbo, tako da boste zdaj čakali – pač
ni ravno najbolj pošteno, kar govorite.
Minister Pikalo s svojim predlogom trdi,
da rešuje ustavno odločbo. Mi mu verjamemo in
se s tem strinjamo, – vsaj sam se strinjam –, da
s tem obveznim programom, se pravi 100odstotno, nekako rešujemo ustavno odločbo.
Medtem ko razširjeni program pa je nekako
potem na sami državi, ali to hoče financirati.
Govoriti, da bomo prišli skupaj – ne vem, tako
kot ste sami ugotovili: SD bi dal 100 : 0, vi bi dali
100 : 100 in niti sami niste nikoli nič popustili, če
lahko tako rečem.
Sam bom še enkrat povedal, da
menim, da nekako rešujemo s tem – in
verjamem ministru Pikalu –, s 100-odstotnim
financiranjem obveznega programa, ampak
vseeno smo menili in zaradi tega smo tudi dali
na samem odboru amandma, da bi – država
seveda to lahko naredi, če hoče – , financirali
tudi dopolnilni pouk, dodatni pouk in jutranje
varstvo za prvošolčke. To pa zaradi tega, ker na
to gledamo kot neko celoto, se pravi, da če
hodiš v šolo, je tudi v redu, da imaš dopolnilni,
dodatni pouk in tudi jutranje varstvo. Vsekakor
pa nismo tega vložili zaradi slabe vesti, vsaj jaz
ne, kajti danes bom brez kančka slabe vesti tudi
potrdil ta Pikalov zakon, če ga lahko tako
imenujem.
Drugo, kar pa smo hoteli s tem
amandmajem, ki na žalost ni dobil podpore niti
koalicije, pa je ta, da bi bil člen odprt in bi bila
tudi možnost, da še na sami plenarni seji
predebatiramo zadeve in pri tako pomembni
točki najdemo skupna stališča. Tako gospod
Horvat, tudi tukaj lahko rečemo, da smo vam šli
nekoliko naproti. Žal tudi vaša poslanska
skupina ni tega podprla, kajti sam ne bom nikoli
podprl 100 %, vi pa najverjetneje nikoli nič manj,
ampak tu smo vam vseeno šli nasproti in če bi
hoteli, bi lahko to potrdili in tudi ne nazadnje na
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plenarni seji zavrnili zakon, tako kot ga boste
najverjetneje danes.
Za konec pa bi se samo vprašal. Vsi
govorite, da zasebne šole niso profitne, to, kar
tudi verjamem za osnovne šole, se pa
sprašujem za fakultete, zakaj so, recimo,
ustanovljene bolj kot ne samo družboslovne
fakultete, zakaj nihče ne ustanovi naravoslovnih
ali tehničnih fakultet. Iz čisto preprostega
razloga: ker se jim to ne izplača.

vseeno mislim, da vsaj kar zadeva ustavno
pravo, da gre za eksaktno vedo. Ustavno
sodišče ni reklo, da je 86. člen samo majhno v
neskladju z Ustavo. Ustavno sodišče je reklo, da
86. člen ZOFVI-ja ni v skladu z Ustavo in mi se
ne gremo barantanja, da bi tako majhno
popravili. Poglejte, gre za zelo jasno odločitev
Ustavnega sodišča in če imamo ustavno
demokracijo,
jo
moramo
100-odstotno
spoštovati, eksaktno spoštovati; kar pomeni, da
se mora javno veljavni program v vladnih šolah
enako financirati kot v nevladnih šolah, da
uporabim to terminologijo, ker če rečem
»zasebna«, nekateri zaradi tega trpijo. Samo to
sem vam želel pojasniti in upam, da sedaj
razumete.
Je pa tako, naše edino orodje je
beseda, je argumentirana razprava, hvala bogu
ne uporabljamo drugih orodij v parlamentu in
upam, da jih nikoli ne bomo; samo besedo,
samo govor, samo argumentirana razprava.
Nihče – kar je kolega Lisec zelo jasno povedal –
, nihče od eminentnih slovenskih pravnikov ni
stopil pred slovensko javnost in povedal, da ta
Pikalov zakon pa res eksaktno odpravlja
neustavnost, ki jo je Ustavno sodišče zasledilo v
okviru ustavne presoje. Hvala.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo … / oglašanje iz dvorane/
Replika ja, samo nisem videl, kdo je prej vzdignil
roko, ker sta dva.
Izvolite, gospa poslanka.
JELKA GODEC (PS SDS): Kolega Kovačič,
glejte, vaše stališče je bilo jasno povedano že
na odboru, torej, vi ne bi imeli nobene zasebne
šole in to je to.
Sedaj pa vam repliciram glede tega, da
desne vlade niso rešile tega 100-odstotnega
financiranja. Prvo kot prvo, čistih desnih vlad ni
bilo do sedaj še, tako da verjetno še bodo. Jaz
ne vem, koliko ste bili vi stari takrat, ampak
predlog je bil za 100-odstotno financiranje,
vendar je opozicija grozila takrat, da bo, če se
bo seveda to pojavilo v Državnem zboru oziroma
se te zadeve sproducirale, grozila z nezaupnico
predsedniku
Vlade
in
to
tik
pred
predsedovanjem Evropski uniji – to veste, kdaj
je bilo –, koliko ste bili stari, si pa tudi lahko
izračunate.
Kar se pa tiče tega, zakaj to ni bilo prej
rešeno. Odločba Ustavnega sodišča je bila
decembra 2014. Takrat je Ustavno sodišče
zapisalo jasno in glasno, da je prvi stavek
drugega odstavka od 86. člena protiustaven.
Kdaj bi vi sedaj, da bi Janševa vlada to
reševala? 2004, 2012, 2013? To je v prejšnjem
mandatu! Saj govorimo, ampak v prejšnjem
mandatu, veste, odločba Ustavnega sodišča je
zelo jasna. In zato se ne izvrši! Ne zato, ker je
nejasna, zato ker je zelo jasna in zato ker levi
politični opciji to seveda ne odgovarja in zato to
ni rešeno.
Kar se pa tiče bivših ministrov.
Poglejte, ko boste vi minister, jih boste
ocenjevali. Jaz si ne upam; ne enega ne
drugega pisma oceniti. Mi bi bilo pa zelo
nerodno, če bi bil minister Gaber zadnjič v oddaji
politični.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo ima Jožef Lenart.
Izvolite.
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za
besedo, predsedujoči. Spoštovani gostje iz
ministrstva, vsi prisotni poslanci in poslanke lep
dober dan!
Danes torej ponovno razpravljamo o
predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o
organiziranju
financiranja
vzgoje
in
izobraževanja, gre pa že za sedmi poskus, da
se dejansko uveljavi obvezna odločba
Ustavnega sodišča o tem, kako naj se
financirajo zasebne šole, ki izvajajo javni
uveljavljeni obvezni šolski program. Kar pomeni,
da bi Ministrstvo za izobraževanje pod taktirko
gospoda ministra Pikala sedaj rado uredilo
financiranje na osnovi delitve javno veljavnega
programa, ki pa ga predlagatelj potem razdeli na
obvezi in razširjeni, kar moram reči, da je zelo
cenen trik za dosego cilja in seveda spet obvod
in neizpolnjevanje ustavne odločbe. Obvezno bi
se potem financiralo, za razširjeno pa bi se
financiranje ukinilo. No, in kaj pravi služba
Državnega zbora in kaj pravi Služba Vlade za
zakonodajo? Služba Vlade za zakonodajo, ki
odsvetuje podporo predlogu zakona, pravi:
»Pobudniki ustavne presoje bodo s predlagano
ureditvijo financiranja zasebnih osnovnih šol v
slabšem položaju, kot so v skladu z veljavno
zakonodajo.« No in slednjič je prišlo resno
opozorilo tudi iz Zakonodajno-pravne službe
Državnega zbora in najmanj, kar lahko
povzamem od njih, je » predlog zakona ne sledi
izpolnjevanju ustavne odločbe«. In še njen

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Izvolite, repliko, gospod Horvat.
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod
podpredsednik.
Spoštovani kolega Aljaž, tako kot na
odboru tudi sedaj ponavljam, glejte, odločba
Ustavnega sodišča je eksaktna. Čeprav slišim iz
vaših krogov večkrat: trije pravniki, štiri mnenja,
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pomislek, » …, ali je ohranjaje protiustavne
ureditve financiranja vzgoje in izobraževanje
skladno z načelom pravne države«. To se
vprašajmo, kolegice poslanke in kolegi poslanci,
in potem dejansko, kaj porečejo starši teh otrok,
ki so dejansko svoje otroke vpisali v zasebne
osnovne šole! Pravijo, da je gospod minister
spisal pobalinski predlog zakona. To so rekli
starši in verjemite, da če starši nekaj plačujejo,
verjamejo, da so te šole dobre, če ne, ne bi
otrok vpisali vanje.
Torej vsi, ki demokratično razmišljamo,
smo danes lahko okoli tega predloga v veliki
dilemi in verjamem, da še pod največjim
pritiskom nekateri poslanci koalicije. Danes
dejansko ne boste mogli glasovati po svoji vesti
in po svojem intimnem prepričanju o tem, kaj je
prav in kaj ni prav. Gre za to, ali smo zavezani
pravu, ustavi, demokraciji, državljanom in ne
nazadnje sami sebi ter ali imamo hrbtenico in
smo vredni svojega sedeža v tem prostoru. Eni
bomo danes šli iz te hiše s pokončno držo in
vzdignjeno glavo, eni bodo pa pogledovali bolj
nizko. Upam pa, da bodo naši volivci videli te
slike po tem glasovanju danes teh obrazov.
Seveda odgovarjamo vedno in tudi verjamemo,
da se bo naše delovanje tukaj in naša pravična
in pokončna drža za ustavo tudi pokazala na
naslednjih
volitvah,
kajti
imamo
bivše
neizpolnjene ustavne odločbe in veliko tistih
poslancev, ki so glasovali tako, da so obšli te
ustavne odločbe, danes ni več v parlamentu.
Tako je tudi prav in bom rekel, da ta volja
ljudstva, ki bi se morala z odločbo, na primer iz
leta 1998, udejanjiti, je vzrok za to, da je tudi ta
sklic parlamenta manj kvaliteten in manj ljudski.
Če mislimo nadaljevati takšno pot, na naslednjih
volitvah ne bi več kandidiral.
Moram tudi povedati, da so škodljive
odločitve tega parlamenta v škodo našim
državljanom tudi tem otrokom in ni mi jasno,
zakaj takšna gonja proti tem šestim osnovnim
šolam. Povzel bom besede enega kolega
poslanca, ki je rekel, da če bi to dovolili, potem
bi se te zasebne šole razširile kot gobe po dežju.
In zdaj reči, da je nepristranski – to je dejansko
popolna neresnica. Še kar imamo, recimo, o teh
otrocih povedati. Raznolikost otrok in raznolikost
ljudi dejansko bogati vsako družbo. Tako v
osnovnih šolah imajo sedaj starši minimalno
možnost, da lahko vpišejo otroke v šolo, v katero
pač sami želijo in ki se jim zdi za njihove otroke
najboljša. Če zmanjšujemo to vlogo zasebnih
šol, potem smo na napačni poti. Če se
dotaknem fakultet, zasebnih fakultet. Kaj je zdaj
boljše za starša in za njegovega otroka, ki se
vpisuje, da gre na eno šolo, po kateri potem pet
ali deset let čepi doma, ker ne dobi službe, ali pa
gre na zasebno šolo, ki mu pomaga v roku pol
leta po zaključku, po diplomi in mu dejansko
zagotovi na nek način ali pa ga poveže s
pripravništvom in potem takoj dobi delo. To je to,
kar nam manjka; se pravi zasebni bogatijo in ne
si zatiskati oči in verjemite, danes si boste
postavili ogledalo in se vprašali, kaj je najbolj po

vaši vesti. Ker tu, ko se glasuje, če nameravamo
zakon podpreti, potem je dejansko slabo za
naše državljane, slabo za naše otroke in tudi
nedemokratično. Hvala.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo ima Maša Kociper.
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa.
Pravzaprav že tretjič debatiramo o tem
vprašanju v Državnem zboru in tudi jaz bi se
najprej odzvala na vse tiste poslance, ki so že
več mandatov tukaj, pa so danes govorili, da
nismo bili sposobni sanirati tega vprašanja do
zdaj v petih letih. Seveda, nismo ga bili oziroma
niste ga bili, jaz sem samo slabo leto tukaj,
sposobni sanirati, zato ker nihče ne želi
popustiti. Tudi kompromisni amandma, ki ga je
na seji odbora dala LMŠ, je pokazal, da je za to
stran parlamenta sprejemljiva samo rešitev v
celoti 100-odstotno financiranje. Samo ta
rešitev. To je razprava do zdaj pokazala.
Zdaj pa poglejmo. Ta razprava je vedno
bolj pravna, vedno bolj se vsi na Zakonodajnopravno službo sklicujemo, pa na pravne
strokovnjake, kar je normalno, jaz to tudi
poudarjam, ker gre za uresničevanje odločbe
Ustavnega sodišča, ki je pač napisana v
pravnem jeziku. Ampak pojdimo zaradi naših
gledalcev morda na začetek, kaj pravi 57. člen
Ustave.
57.
člen
Ustave
pravi,
da
»izobraževanje je svobodno« – okej –
»osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se
financira iz javnih sredstev,« to je ta ključni del,
»in država ustvarja možnosti, da si državljani
lahko pridobijo ustrezno izobrazbo«. Te tri
stavke je že dvakrat tolmačilo Ustavno sodišče,
in to na dva diametralno nasprotna načina. Če
povzamem bistvo odločbe iz leta 2001, je
odločba številka 68/98 iz leta 2001 dejala:
»Zakonodajalčeva odločitev, da država financira
v celoti le javne šole, v katere lahko vpišejo
svoje otroke vsi starši, je v polju njegove presoje
in zato ni v nasprotju z Ustavo.« je reklo Ustavno
sodišče. Potem pa pride ta odločba iz leta 2014,
za katero pravijo, da je kristalno jasna in da je ni
mogoče razumeti tako, kot jo razumejo oni,
ampak če se pet let pogovarjamo, pa tako zelo
kristalno jasna očitno vendarle ni. Ker če bi bila,
bi jo res lahko vsi razumeli samo na en način in
samo na en način implementirali. Pri pravu je res
tako, kar večkrat ponavljamo: pet pravnikov, šest
mnenj, ampak pravo prepriča z argumentacijo.
Prebrala sem obe ustavni odločbi in
moram reči, da me je prva argumentacija in
argumentacija v ločenem mnenju ene od sodnic
pri drugi odločbi bistveno bolj prepričala. V
odločbi iz leta 2014, o implementaciji katere
govorimo, je za glasovalo pet sodnikov, proti pa
štirje. Se pravi, govorimo samo o enem sodniku
razlike. Sodniki, ki so glasovali za, so bili gospod
Jan Zobec, ki je bil tudi poročevalec, se pravi, on
je pripravil vse gradivo za to ustavno odločbo,
gospod Miroslav Mozetič, gospod Mitja
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Deisinger, gospod dr. Ernest Petrič, mag. Marta
Klampfer – so glasovali za. Tako, da bomo
vedeli, pa ne bom nič več dodala k temu. Ampak
kakorkoli, imamo to odločbo Ustavnega sodišča
in kako jo zdaj implementirati. Če bi bilo tako
zelo razumljivo, kot vi pravite, se tudi verjetno
ministrstvo s svojimi strokovnimi službami ne bi
upalo postaviti na stališče, da bo 100-odstotno
financiralo samo javno veljavni program, ostalih
pa ne. Tudi vi lažete, ko pravite, da je naša
država unikum. Naša država je do sedaj, do te
odločbe Ustavnega sodišča, bila povsem v
skladu z mnogimi drugimi ureditvami v Evropi.
To določbo ustave, ki sem jo prej prebrala, smo
do te ustavne odločbe razumeli tako, da imamo
javne šole, ki vsem otrokom omogočajo to, kar
zahteva ustava. To je, da imajo vsi otroci – ne
glede na to, kje so doma, v katerem delu
Slovenije, kdo so njihovi starši, kakšen je njihov
socialni položaj, kakšne posebne potrebe imajo
v smislu učnih potreb in tako naprej – pravico
dostopa do brezplačne javne šole. Naša država
pa je šla celo en korak naprej in je rekla, želimo
si obogatitev tega prostora, sofinancirali bomo
tudi javno veljavne programe v zasebnih šolah,
vendar je odločitev te države, da bomo to
sofinancirali samo v 85 %, ne v 100 %, ampak v
85 %. Na ta način bomo omogočili tistim, ki pa
poleg te javne šole, ki jo financiramo 100odstotno, hočejo nekaj drugačnega, hočejo
nekaj več, hočejo bolj krščansko vzgojo – pri
štirih od teh šestih šol gre za šole s krščanskim
poudarkom, nič hudega, nimam nič proti temu –,
pri teh bomo pa financirali 85 %. Če pogledamo
primerjalno, v kolikšni meri bo država financirala
osnovnošolsko izobraževanje, je njena suverena
odločitev, pravi dr. Etelka Korpič – Horvat, v
svojem ločenem mnenju.
V EU imajo posamezne članice v
ustavah
določeno
brezplačno
osnovno
izobraževanje – tako kot mi –, in sicer, Belgija,
Bolgarija, Hrvaška, Estonija, Finska – celo
Finska! –, Grčija, Madžarska, Irska, Italija,
Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Portugalska,
Romunija, Slovaška, Španija in tako naprej –
finsko poudarjam, ker je eden najboljših
izobraževalnih sistemov –, kljub temu pa je
financiranje zasebnih šol v teh državah
praviloma omejeno. Praviloma omejeno. Za
navedene države tudi velja, da je na ravni
osnovnega izobraževanja delež zasebnih šol
znatno manjši kot delež javnih šol. Se pravi, mi
nismo prav noben unikum, prav nič posebnega
nismo, mi smo se pač kot država odločili –
zasebne šole so lahko, imajo lahko dodatno
ponudbo, bogatijo naš prostor, ampak, kot
država dajemo majčkeno večji poudarek
javnemu in zato so te šole financirane samo v
85 odstotkih.
Če bo tukaj – upam, da bo zakon
sprejet, in upam, da bo zakon sprejet, in upam,
da bo sprejet tudi zato, da bo še ena ustavna
presoja in da bomo videli, če bo pa tokrat
izrecno reklo, ker izrecno to ni reklo, očitno,
Ustavno sodišče, da kar izenačimo, popolnoma

izenačimo financiranje javnega programa v
javnih in zasebnih šolah. To je za nasprotnike
tega zakona edina možna rešitev. Na nobeden
drug kompromis niso pripravljeni, kot so že
povedali. Zame je to po eni strani dobro.
Prepričana sem namreč, da lahko Ustavno
sodišče sprejme povsem drugačno odločitev,
takšno kot jo je tisto 2001, in se opredeli. Kajti
Ustavno sodišče ne tolmači starih odločb
Ustavnega sodišča, ampak tolmači Ustavo. In
Ustava govori samo to, kar sem prebrala. Tako
po eni strani je to okej – naj sodišče odloči. Če
bo sodišče še enkrat odločilo, da vse, dajmo
vse; lahko odloči tudi popolnoma drugače –
okej. Po drugi strani pa se sprašujem, ali res
želimo državljanke in državljani, poslanke in
poslanci, da o najpomembnejših družbenih
vprašanjih – o tem, ali ena država daje prednost
javnemu pred zasebnim, javnemu šolstvu pred
zasebnim, ker to je lahko čisto politična odločitev
– ali želimo, da Ustavno sodišče o tem odloča?
Da o tem odloči devet ljudi? Včasih pet proti štiri
desno, včasih pet proti štiri levo – saj ni važno!
Ali želimo, da o tem odloča Ustavno sodišče?
Mislim, da imamo pri nas načelo delitve oblasti,
ki pove, kdo sprejema zakonodajo in kdo kroji
politiko, in da to ni Ustavno sodišče. To izrazito,
kot poslanka, nasprotujem predlogom, kot je bil
predlog spoštovanega kolega Tonina, da kar
Ustavno sodišče odloči tam, kjer se mi ne
moremo zmeniti.
In te lepe besed gospoda Horvata:
ponujamo roko, stopimo skupaj, mi smo poslanci
vseh … Pa stopimo skupaj, stopite vi 100
odstotkov naprej! Stopimo skupaj, mi smo
kompromisni predlog dali, pa ni bilo … Poslanec
Horvat tudi pravi: »Ne pozabite, poslanci vseh
otrok ste, ne samo enih.« Tudi jaz pravim: »
Poslanci, ne pozabiti, poslanci vseh ste, tudi
vseh tistih, ki menimo, da je javna šola boljša.«
Obdržimo ta razmerja tako, kot so. Še to, »to je
boj proti svobodi, onemogočiti je potrebno vse
zasebno«. Nikakor ni to boj proti svobodi.
Pravico imajo ti starši že do sedaj in tudi
svobodno izbiro. Jaz jim te izbire ne odrekam. V
85 % se je naša država odločila, da jim gre tukaj
nasproti, pri čemer v mreži javni šol po odločbi
Ustavnega sodišča sodijo javne zasebne šole in
tudi šole s koncesijo, ki lahko s koncesijo
rešujejo morebitne manke, ali glede na lokacijo,
ali glede na posebne pedagoške potrebe in tako
naprej.
Skratka, ustavnosodna presoja in
ustavno pravo ni eksaktna veda, gre za
argumentacijo, ki lahko prepriča ali pa ne. Kot
rečeno, odločbe Ustavnega sodišča spoštujemo,
tudi jaz jih spoštujem, zato se aktivno trudim, da
bi tudi ta zakon sprejeli in odločbo Ustavnega
sodišča realizirali, argumentacija me je pač
prepričala – tista prva bolj, to je pa moja pravica.
Za konec; za argumentacijo gre tudi pri mnenjih
Zakonodajno-pravne
službe.
Mnenja
Zakonodajno-pravne službe – veste, da niso
obvezna – uporabljamo vsi po potrebi, če nam
odgovarjajo, se nanje sklicujemo, če nam ne, se
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ne. Včasih se mi zdi, da je kakšno mnenje bolje
napisano, tako je pač v življenju, včasih je
kakšno slabše, ampak dejstvo je, da mene ta
argumentacija
ni
prepričala.
»Temeljna
pomanjkljivost,« pravi mnenje Zakonodajnopravne službe, »predloga ZOFVI se kaže v
strogi usmerjenosti predlagatelja k uresničitvi
zelo ozko opredeljenih ciljev, ki niso sorazmerni
širini in naboru predlaganih sprememb ZOFVI.«
Tega stavka sploh ne razumem. »Če se namreč
uresničitev odločbe Ustavnega sodišča nanaša
le na uskladitev obstoječe zakonske določbe, bi
pričakovali, da se v skladu z načelom
sorazmernosti tudi predlagane spremembe
ZOFVI nanašajo le na uskladitev določbe, ki jo
je Ustavno sodišče spoznalo za protiustavno.«
Se
pravi,
najprej
reče,
da
temeljna
pomanjkljivost, da je preveč usmerjena k
uresničitvi zelo ozkih ciljev, potem pa v istem
stavku reče, da bi pričakovali, da se bo uresničil
samo del, ki se nanaša na ustavno odločb. Pri
čemer vsi vemo, in ponavljam še enkrat, da
vedno, ko se nek zakon odpre, se običajno
uredijo še druga vprašanja, ki se nanašajo na to
tematiko. Tako je bilo vedno v zgodovini
parlamentarizma in mislim, da to ni prav nič
narobe.
Skratka, zame je pomembno, da bi bil
ta zakon sprejet. Vsi oporekate, da ustavna
odločba ni bila do zdaj realizirana, realiziral jo je
minister Pikalo, meni in stoji s svojim strokovnim
timom ministrstva za tem, da je s to odločitvijo
odgovoril na dilemo, ki jo je Ustavno sodišče
izpostavilo, in naj Ustavno sodišče še enkrat
pove, ali je temu tako. S tem, ko boste ta zakon
zopet vrgli, boste onemogočili to ustavno
presojo. Jo boste onemogočili in bomo mogli iti v
novi krog usklajevanj, kjer pa vidite, da ne
pridemo skupaj. Že pet let ne pridemo skupaj.
Bila sem med tistimi – in sem še zdaj –, ki zelo
obžalujem, da predlog za spremembo ustave, ki
je bil podan v prejšnjem mandatu, ni bil sprejet.
Ko gre za takšne dileme, je potem sprejetje
nove ali pa boljše, izboljšane določbe ustave
neka rešitev, ki da vse skupaj na novi
imenovalec, ki bolj jasno opredeli voljo
ustavodajalca – in ustavodjalci ste vi tukaj –,
ampak zdaj tega pač ni. Tako lahko ta zakon ali
sprejmemo in vidimo, kaj bo reklo Ustavno
sodišče, ali pa spet začnemo jovo na novo,
iščemo morda spet kompromis za novo ustavno
spremembo ali pa kompromis, ki pa ni mogoč,
ker je za vas edini možni kompromis 100-100.
Sama bom, in naša celotna poslanska
skupina, ta zakon podprla. Hvala lepa.

Ja, kolegica Maša, mi roko ponujamo,
smo
ponujali,
lahko
vam
pokažem
korespondenco, ki smo jo imeli z gospodom
ministrom. Že januarja letos smo odprli vrata
poslanske pisarne, ponudili datum, ne me držati
za besedo, ne vem, kateri datum, je bilo
odgovorjeno, da nam bodo sporočili, kdaj bo
gospod minister s sodelavci prišel. Pa ga ni bilo,
gospa Maša! Kako naj zdaj mi to razumemo –
da se minister z nami ne pogovarja. Edino tako.
In ponujena roka je bila zavržena, tako se to
dela s strani te vlade z opozicijo, kolegica Maša!
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Besedo ima sedaj že mag. Matej Tonin.
Izvolite.
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Drage poslanke
in poslanci, dober dan!
Sem vesel, da sem prišel na vrsto
natančno po poslanki Maši Kociper, ki je na
mizo vrgla nekaj stvari, o katerih je treba
pošteno predebatirati in jih razčleniti. Najprej, kaj
jaz mislim, da je najbolj enostavna rešitev –
zaradi tega, da se ne bo ta ideološki boj
nadaljeval, da se ne bodo bitke bile na hrbtih
staršev in otrok –, da ta zakon danes pade in da
enostavno Ustavno sodišče samo realizira svojo
odločbo. Ta praksa obstaja. To se je zgodilo v
primeru Občine Ankaran, ko je bila odločba
Ustavnega sodišča jasna. Večina v tem
parlamentu pa tiste odločbe zaradi ideoloških
političnih razlogov enostavno ni želela realizirati
in je Ustavno sodišče samo poseglo. Jaz jim
dam tukaj prav in se v enem delu s poslanko
Kociprovo ne strinjam, ker nobena izmed vej
oblasti v Sloveniji ni superiorna, nobena, ampak
sta enakovredni in sta dolžni delovati v skladu s
pristojnostmi in pooblastili. Ko se zgodi, da
enostavno po dolgih letih parlament ne želi
realizirati tistega, kar je v skladu s pristojnostmi
in ustavo dolžan, potem se mi zdi nujno, da
Ustavno sodišče odreagira. To mislim, da je v
dani situaciji, ko je, bi rekel, vsaka stran precej
močno vkopana v svoje jarke, edina logična in
za državo najbolj enostavna rešitev, da ta
problem pospravimo z mize. Tukaj bi aktivna
vloga Ustavnega sodišča bila zelo dobrodošla.
Naslednja stvar, s katero se zelo zelo
pogosto manipulira, je, da sta bili v preteklosti
dve odločbi Ustavnega sodišča, ki pa sta zaradi
različnih večin Ustavnega sodišča o isti zadevi
razsodili drugačno. Ne drži, to je popolno
zavajanje! Iz leta 2002 ustavna odločba
obravnava šolstvo na splošno, v celoti. Ne
govori o javno veljavnem programu. Razlika med
odločbama ustavnima med letom 2012 in 2014
je ta, da 2012 Ustavno sodišče odloča o šolstvu
na splošno, kamor spada tudi srednja šola pa še
kaj drugega, in leta 2014, ko govori o javno
veljavnem programu. 2002 je bilo rečeno, da
država pač šolstvo – razen osnovnega, ki je
obvezno – financira v skladu s svojimi
zmožnostmi. Leta 2014, ko pa se je govorilo

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Repliko ima gospod Jožef Horvat.
Izvolite.
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa
podpredsednica. Spoštovani poslanki Maši
Kociper!

99

DZ/VIII/10. seja

samo o javno veljavnem programu, ki je v
osnovnih šolah, ki je z ustavo predpisan, je
Ustavno sodišče reklo, da je ta javno veljavni
program, od države potrjen, treba enako plačati,
ne glede na to, ali se izvaja za zidovi šol, ki jih je
zgradila občina, ali šol, ki jih je zgradil nek drug
zasebni zavod. Torej, gre za dve različni zadevi;
v eni stvari je javno veljavni program, v drugi
stvari je šolstvo na splošno.
Naslednja
stvar,
dve
mnenji
zakonodajno-pravnih
služb;
vladne
in
parlamentarne. Tisti, ki hočete to prikazati kot
izrazit desni boj proti ne vem čemu še vsemu –
mislim, težko si predstavljam, da je vladna
služba opozicijska, da je parlamentarna
zakonodajno-pravna služba opozicijska –, je pa
zanimivo, da sta ti dve službi usklajeni in pravita
jasno, da to, kar dela minister Pikalo, ni dobro in
ni prava rešitev. Dve službi, ne opozicija! Dve
službi pravita to.
Nekaj dilem še naprej. Saj, če stvari
logično pogledate, mislim, da tukaj ima največji
dobiček stranke SD, da so oni izjemno spretno
to vsebino izrabili za krepitev svoje politične
podpore in da ste praktično druge koalicijske
stranke tukaj enostavno žrtev, ki ste nasedle na
to igro, z izjemo SMC, ki je po moji oceni
odreagiral pametno. Tukaj ne boste imeli vi
nobenega političnega dobička, seveda se vam
pa kolegi v SD smejijo, ker jim ta tema ustreza,
ker v tej temi uživajo in ker v tej temi pridobivajo
svojo politično podporo, ker je uspelo vsem vam,
pa tudi večjemu delu javnosti vsiliti neko dilemo,
da se tukaj pogovarjamo o javnem in zasebnem,
pa se ne. Mi se pogovarjamo o javno veljavnem
programu, ampak oni so pa ustvarili vtis, da se
mi pogovarjamo o javnem in zasebnem.
Seveda, logika v Sloveniji zaradi preteklih
izkušenj pa je, tudi oni poudarjajo takšen vtis, da
vse, kar je seveda javnega, je dobro in zastonj,
ob tem ne povedo, da je to treba plačati iz
davka, ampak vse, kar je javnega, je dobro in
zastonj, vse, kar je pa zasebnega, je pa slabo in
drago. Logično, ko ljudje dobijo takšen vtis in ko
je stvar komplicirana, kot je v tem primeru,
pristanejo na enostavne razlage. Ko vam v SD
razlagajo, da se borijo za javno proti
zasebnemu, ja normalno, oni na ta račun
dobivajo, ker je njihova volilna baza temu
naklonjena. Ampak v resnici se pa ne
pogovarjamo o tem in zato pravim, da so vas
tukaj speljali na enkratne limanice, ker bodo oni
to stvar politično kapitalizirali, vi in predsednik
Vlade bo pa zaradi tega plačal politično ceno.
Naslednja dilema, ki ne drži. Ves čas
se govori, da gre za financiranje šol. Ne gre za
nobeno financiranje šol, ampak gre za
financiranje javno veljavnega programa. Treba
je zelo jasno povedati, da ne gre za financiranje
šol zaradi tega, ker te zasebne šole, ki imajo
javno veljavni program, je zgradil nek zasebnik,
svoj denar je vložil za to, da je zgradil šole. Svoj
denar je vložil za to, da je opremil to šolo, in da
jo vsako leto vzdržuje z ogrevanjem, z
vzdrževalnimi deli. Povsod drugje po državi te

stroške prevzema – veste kdo? Občine! In če
kaj, potem bi morali vi takim šolam in takim
zasebnikom hvaležni, da investirajo svoj denar v
zidove, zgradijo šole in notri ne poučujejo
svojega programa, ampak poučujejo program, ki
ga je predpisala država. Zato je treba biti pošten
tukaj, da ne govorimo o financiranju šol, ampak
o financiranju javno veljavnega programa. To je
vsa resnica. Seveda, SD pa poskuša to
predstaviti, da gre za financiranje zasebnih šol,
in ljudje skočijo v zrak, ko rečejo, čakajte,
čakajte, ali zdaj bomo pa mi nekim bogatunom
plačevali iz naših žepov za to, da bodo neki
dobro situirani bogati otroci hodili na zasebne
šole in zdaj bo to plačevala država vsem. Do
takih neresnic pa do takih zamegljevanj pride.
Ampak to so čiste izmišljotine in spretno
uporabljeni spini, zato da – še enkrat poudarjam
– oni krepijo svojo bazo.
Ustavno sodišče je presojalo o javno
veljavnem programu in tisti, ki se zavzemate za
enakost, za enakopravnost – tukaj apeliram na
SD in na Levico – resnično ne razumem, kako
da ne podpirajo dejstva, da za enako delo sledi
enako plačilo, ko je Ustavno sodišče reklo, da za
isti program, za isto vsebino mora priti enako
plačilo. Težko razumeti iz njihovega programa,
da prav temu nasprotujejo v Levici in v SD.
Naslednja manipulacija, ki se tukaj
dogaja, je, da gre za cerkvene šole. Cerkev v
Sloveniji je nepriljubljena, vse, kar počne, je za
nekatere narobe, in seveda, najlažji argument je,
da rečeš, gre za financiranje cerkvenih šol.
Cerkev je itak že dovolj bogata, bog ne daj, da bi
karkoli dali in to je treba absolutno preprečiti. Še
ena laž, da gre za financiranja cerkvenih šol.
Med temi šolami, o katerih govorimo, mi
govorimo o šestih šolah, in med temi šestimi sta
dve cerkveni. Niti vseh šest ni cerkvenih, ampak
sta dve. Tako da bo jasno, kakšna manipulacija
se tudi na tej točki dogaja.
Naprej, še hujša manipulacija je pa to,
ker nekateri pravijo, pa rečejo, veste kaj, da
bomo mi zdaj iz javnih sredstev plačevali tem
zasebnim šolam zaradi tega, da bodo imele one
zdaj verouk, da bomo mi iz javnih sredstev
plačevali verouk – to je pa še hujša
manipulacija, ki absolutno ne drži! Tudi v teh
cerkvenih šolah, ki bi jim morali 100-odstotno
plačati javno veljavni program, program, ki ga je
država potrdila, ne bo nikoli plačan verouk, ker
verouk ni del javno veljavnega programa. Tako
se tu dogaja še eno res nesramno, podlo
zavajanje, vse v funkciji političnega spopada in
krepitve svoje baze. Ampak eno je resnica,
drugo so pa, kako že pravijo, alternativna
dejstva. Če tu malo parafraziram poslanca
Hana, je SD izjemno spretno dobil svoj šov,
seveda mu pa pri tem izdatno asistira tudi del
koalicije; svojo napako bodo spoznali kasneje.
Tu moram pa izpostaviti poštenost poslanca
Desusa Polnarja, ki je včeraj jasno in glasno
povedal, da absolutno ne gre za denar, ne gre
za nekih pol milijona evrov, da pri dveh
milijardah proračuna, kot ga ima Ministrstvo za
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šolstvo – on je to rekel, ga citiram –, »je to
zanemarljiv znesek«. Torej, absolutno ne gre za
vprašanje denarja, kot se poskuša v nekaterih
delih predstaviti. Ne gre za vprašanje denarja.
Če tu dodate, da za neko rusko šolo na Obali
daje država ravno toliko ali pa še več, potem so
stvari popolnoma jasne.
Dva nekdanja pravnika. Poslanka
Kociper je citirala, kateri ustavni pravniki so
takrat glasovali za to ustavno odločbo, in
najverjetneje, ker se je ustavila, je hotela tudi
povedati, da svetovnonazorsko bi ti sodili bolj,
recimo, na konzervativno stran; ampak tega ni
povedala, bom jaz povedal namesto nje. V
zadnjem obdobju se je v javnosti pojavil tudi
nekdanji ustavni sodnik, ki ga pa zelo težko
postavite na konzervativno stran, ga celo ne
morete, ker on sam pravi, da je na drugi strani,
da voli drugo stran. Gospod Krivic je jasno sesul
to, kar počne zdaj vladna koalicija z ministrom
Pikalom na čelu. Kaj pa to? Pač, nič – kajne?
Tako kot tudi pri dveh zakonodajno-pravnih
službah in njihovih mnenjih.
Poslanec LMŠ se je spraševal, ali
bomo mi spoštovali morebitno novo odločbo
Ustavnega sodišča. Ja, seveda jo bomo! Tu se
morda ločimo od ostalih, da mi bomo spoštovali
odločbo Ustavnega sodišča, četudi bo ta za nas
neprijetna ali četudi se s to odločbo Ustavnega
sodišča ne bomo strinjali.
Kompromis. Kakšen kompromis je
mogoč. Veste, če Ustavno sodišče reče, da je
treba za enako delo zagotoviti enako plačilo,
potem se mi ne moremo pogajati, ali je zdaj to
85, ali je zdaj to 65, ali je nič, ali je 25. Ker ko se
začnemo enkrat pogovarjati in pogajati o teh
številkah, potem absolutno v samem temelju
izničimo odločbo Ustavnega sodišča, ki je reklo,
da je to stvar treba odpraviti in izenačiti, mi bi se
pa zdaj o teh stvareh pogovarjali in pogajali. O
teh stvareh se ne moremo pogajati. Se pa lahko
nekje drugje pogajamo, in to sem sam ministru
Pikalu tudi ponudil – in mislim, da pred kakšnim
letom smo te stvari tudi uskladili, celo državni
sekretar, mislim, da Štromajer, je bil na tistih
usklajevanjih takrat zraven –, mi lahko to
odločbo Ustavnega sodišča v celoti realiziramo –
100 : 100. Smo pa seveda se mi pripravljeni
pogajati o tem, kako široko pa so lahko tovrstne
šole potrebne in doprinos k pluralnosti našega
šolskega sistema. Takrat je bila debata o tem,
da odločbo realiziramo v celoti, da pa se lahko
dogovorimo, da do nadaljnjega, dokler se ne
pokažejo drugačne potrebe, je tovrstnih šol
lahko nekje 5 odstotkov v celotnem naboru šol.
To pomeni, da bi s sedanjih 6 šol lahko nekih
tovrstnih šol imeli 30 v Sloveniji. Ampak seveda
o tem kompromisu se ni bil pripravljen noben
pogovarjati, pa noben pogajati zaradi tega, ker
politično ni zanimiv, ker politično za SD ni
zanimiv, ker ne motivira ljudi. To je, mislim da,
bil glavni razlog, zakaj se o teh stvareh niso bili
pripravljeni realno pogovarjati.
Kot sem rekel, tem je še veliko.
Bistveno pa se mi zdi, da je iz dane situacije

najbolje iziti tako, da ta zakon danes zavrnemo,
potem počakamo, če bo morda Ustavno sodišče
samo odreagiralo in odločbo samo realiziralo.
Če je ne bo, potem je seveda na mizi
kompromis, o kakršnem sem govoril sedaj.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Repliko ima najprej gospod Krivec.
Izvolite. Ne, se opravičujem …
Gospod
Koprivc.
Izvolite.
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa
za besedo, podpredsednica.
Gospod Tonin, navrgli ste kar nekaj
zadev. Naj vam najprej povem, da se Socialni
demokrati nikakor nikomur ne smejimo. Minister
je šel v to zadevo z dobrimi nameni in dobil tudi
popolno podporo koalicije. Predlog novele
zakona je bil tudi na Vladi soglasno sprejet, tako
da prosim lepo, ne zavajati! So se pa potem
določena razmerja spreminjala. Ampak kot
rečeno, še enkrat: trdno stojimo na stališču, da
je zakon dober in da odpravlja protiustavnost.
Sedaj pa konkretno, ko ste vi govorili o
mnenjih Zakonodajno-pravne službe in o tem,
da ni nobene dileme o tem, da se govori o vseh
javno veljavnih programih, ne zgolj o obveznih,
bi vam pa prebral ponovno mnenje ZPS z 2. 11.
2018, ki jasno in nedvoumno govori o tem, da je
Ustavno sodišče razsojalo zgolj obvezne javno
veljavne programe v zasebnih šolah. In
verjamem, da je tudi temu mnenju minister in
seveda ekipa pri pripravi dokumenta sledilo. Pa
vam preberem, citiram: »…,vendar pa je treba
poudariti, da so pobudniki ugovarjali le obsegu
državnih sredstev za financiranje delovanje
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. To
pomeni, da Ustavno sodišče izpodbijane
zakonske odločbe ni presojalo v delu, ki se
nanaša na razširjeni del javno veljavnega
programa osnovnošolskega izobraževanja.« Še
enkrat ponovim, da bo jasno: »To pomeni, da se
ni nanašalo na razširjeni del javnoveljavnega
programa, niti ni presojalo z vidika morebitnih
drugih protiustavnosti.« To je bilo mnenje ZPS iz
novembra 2018, 2. 11. 2018. Lepo prosim, vsaj
ne govoriti, da so zadeve popolnoma jasne.
Kar se pa tiče mnenj teh tako
imenovanih, kot je bilo prej v razpravi rečeno,
uglednih pravnikov, s katerimi sem tudi jaz sedel
na Ministrstvu za izobraževanje pred dnevi, pa
naj citiram sledeče mnenje glede odnosa
Zakonodajno-pravna služba in odločevalci.
»Mnenja ZPS niso ne notranje ne zunanje
pravno zavezujoča, imajo pa lahko zaradi svoje
javnosti pomemben vpliv na javno mnenje,
zaradi predpostavljanja politične nevtralnosti in
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neodvisnosti pa tudi pomembno strokovno težo
…«

položaju v primerjavi s tistimi, katerih otroci
obiskujejo javne šole, z vidika Ustave ni
utemeljen. Zakonodajalčeva odločitev, da
država financira v celoti le javne šole, v katere
lahko vpišejo svoje otroke vsi starši, je polje
njegove presoje in zato ni v nasprotju z Ustavo.«
Tako kot vidite, se je ustavna odločba nanašala
točno na to vprašanje, o katerem se
pogovarjamo.
Samo še nekaj bi rekla. V praksi je
zadeva taka. V zasebnih šolah otroci dobijo nek
nadstandard, takšno je dejstvo, otroci imajo tam
v razredih po 14, 15 otrok, kot rečeno, moja
hčerka 30, imajo lepše infrastrukture, boljše
telovadnice, vse organizirano znotraj pouka.
Odlično. Jaz in moja stranka, ki me podpira pri
teh razpravah, želi, da bi takšne standarde imeli
vsi otroci tudi na javnih šolah, ampak zaenkrat to
pač ni mogoče. Kar se dogaja …

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod
poslanec, vas čas za repliko je potekel, tako da
…
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): … samo
dokončam misel…
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Lahko
kar končate. Hvala.
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Cilj … /
izključen mikrofon/
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod
poslanec, čas vam je potekel.
Za naslednjo repliko je prijavljena
gospa Maša Kociper.
Izvolite.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa, gospa poslanka. Vaš čas za repliko je
potekel, tri minute. Hvala.

MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa.
Repliciram gospodu Toninu.
Na začetku naj pa povem, kako cenim
in uživam v razpravah, ki so argumentirane in so
ad rem in ne ad personam, ker tukaj jim zmanjka
argumentov in začnejo z žalitvami, vi tega ne
počnete, gospod Tonin, in sem vam zelo
hvaležna. Z velim veseljem sem prisluhnila vaši
razpravi, ki je bila v večini točna, razen v delu,
ko tudi vi pravite, da je vse jasno. Tukaj mi je
zdaj pomagal kolega, ki je prebral diametralno
nasprotno mnenje ZPS-ja, ki je pri obravnavi te
problematike v prejšnjem mandatu rekel, da je
Ustavno sodišče odločalo samo o tem delu
programa, o katerem zdaj govori zakon ministra
Pikala. Jaz bi vas pa na vašo razpravo popravila
glede odločitev Ustavnega sodišča. Rekli ste, da
Ustavno sodišče od leta 2001 ni odločalo o tej
zadevi, pa vam bom prebrala zdaj iz te odločbe
Ustavnega sodišča tole: »Iz 57. člena Ustave
izhaja obveznost države, da ustvari potreben
pravni okvir za ustanovitev in delovanje zasebni
šol in da prizna javno veljavnost izobrazbe,
pridobljene v zasebnih šolah. Odločitev države,
da ne dovoli zasebnih šol, temveč samo javne
prakse, zaradi izredne rigidnosti ni več
sorazmerja s pojmovanjem demokratične
družbe. Nadaljnje vprašanje pa je, ali mora
država zagotoviti tudi njihov dejanski obstoj, se
pravi, ali mora zagotoviti sofinanciranje. Ob
upoštevanju ustavne zahteve, da mora biti
zagotovljena
možnost
učinkovitega
in
dejanskega izvrševanja človekovih pravic,« – kar
tudi vi pravite, »je odgovor pritrdilen. Če naj bo
ustavno
zagotovljena
pluraliteta
nosilcev
izobraževanja dejansko uresničena, je država
dolžna ustvariti tudi finančne možnosti za to.
Njen prispevek je sicer odvisen od tega, koliko
zmore, vendar pa mora biti podpora taka, da
omogoči dejanski obstoj zasebnega šolstva.«
Mislim, da 85 % to je. »Pomislek, da so starši
otrok, ki pošiljajo otroke v zasebne šole in
morajo plačevati šolnino, v neenakopravnem

MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Glede
na to, da smo izčrpali seznam prijavljenih in ker
vidim, da je interes za razpravo še, odpiram nov
krog prijav.
Prosim, da se prijavite. Imamo 12
prijavljenih.
Prava dobi besedo gospa Eva Irgl.
Izvolite.
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za
besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani
poslanci!
Saj nisem nameravala razpravljati pri
tej točki dnevnega reda, ampak glede na
razpravo, ki jo uprizarjajo poslanci iz vrst
koalicije, se mi zdi pa prav, da nekaj tudi sama
rečem, glede na to, da smo slišali veliko
sprenevedanja in tudi nepravičnega in
nepoštenega ravnanja, ko govorimo o odločbi
Ustavnega sodišča. Tukaj moram seveda izvzeti
edino Stranko modernega centra, ki, kot kaže,
kot so napovedali, bodo glasovali proti zakonu,
ki ga je pripravil minister Pikalo, zato ker menijo,
da gre za nepošteno in nepravično rešitev, ki ni
v skladu z Ustavo Republike Slovenije.
Odločba Ustavnega sodišča je jasna in
tukaj ne gre kar tako manipulirati ali pa jo
interpretirati na različne načine, kot to počnete v
koaliciji. Ustavno sodišče je namreč povedalo,
da 86. člen ZOFVI-ja ni v skladu z Ustavo, in
jasno je, da je ustavne odločbe potrebno
spoštovati in pa potem tudi upoštevati, kar
pomeni tudi izvrševati. Ustavno sodišče je torej
tisti, ki presoja o tem, ali je Ustava kršena ali ne
in ali so posledično s tem kršene človekove
pravice ali ne.
Danes tukaj ne govorim samo kot
poslanka Slovenske demokratske stranke,
ampak tudi kot predsednica Komisije za peticije,
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človekove pravice in enake možnosti. Zdi se mi
namreč prav, da tudi kot predsednica, ki gleda in
spremlja, kje so kršene človekove pravice,
opozorim takrat, ko menim, da so človekove
pravice kršene. In v tem primeru so bile kršene,
kajti Ustavno sodišče oziroma odločba
Ustavnega sodišča je jasno povedala, da 86.
člen ZOFVI ni v skladu z ustavo. Ampak zakaj vi
tega problema ne rešite? To neskladje z ustavo
oziroma ta protiustavnost traja že od leta 2014,
torej pet let. Vaš problem je, ker izhajate pri tem
zakonu, spoštovani gospod minister in
spoštovana koalicija, iz ideoloških razlogov.
Ideologija je pri vas nad ustavo in zakoni, ampak
to ne samo v tem primeru, to se dogaja tudi pri
veliko drugih zakonih, ki jih sprejemate v
Državnem zboru. Tukaj lahko mirno rečem, da
sta v tem primeru ideološko zaslepljeni, sicer pa
so vas vedno polna usta spoštovanja človekovih
pravic in spoštovanja Ustave Republike
Slovenije. V resnici pa v tem primeru, spoštovani
gospod minister, ravnate skrajno nepošteno,
ravnate nepravično in ravnate v nasprotju z
Ustavo Republike Slovenije, ki bi jo morali vi prvi
spoštovati. Hvala.

uresničuje, torej implementira, tisto, kar tudi
Ustavno sodišče pravi, da je treba urediti.
Predlog, ki ga imamo danes na mizi, je daleč od
tega oziroma niti spominja ne na tisto, kar bi
morali narediti, zato da ta problem odpravimo.
Še celo več, mi gremo korak dlje in pravimo, na
eni strani naj Državni zbor ne naredi nič in
potem naj namesto nas odloči Ustavno sodišče,
kar se mi zdi zelo slaba rešitev, ker mi smo tukaj
plačani za to, da poiščemo neko rešitev, ki bo
ustavno skladna in bo hkrati odgovarjala na vse
izzive, ki jih imamo. Ne pa, da ustvarjamo nove
in nove probleme in potem našo nesposobnost
odločanja prekladamo na neke druge institucije
in potem spet generiramo neko novo dinamiko,
namesto da bi se ukvarjali s tistimi realnimi
problemi, ki jih imamo v Sloveniji, in verjamem,
da jih ne manjka. Ena stvar.
Druga stvar. Da se pogovarjamo v
Državnem zboru tudi o tem, da sprejmimo
oziroma potrdimo ta zakon in naj potem tisti, ki
so prizadeti, spet sprožijo nek postopek pred
Ustavnim sodiščem in naj potem Ustavno
sodišče zadrži izvajanje tega zakona in naj
ponovno odloči. Kot da prosimo Ustavno
sodišče, da naj nam da eno zaušnico. Ne vem,
ali sploh slišimo, kaj govorimo, ali ne.
Da smo šli tako daleč pri tej temi
zasebnih šol, je še toliko bolj čudno, ker v
preteklosti – malo sem poiskal po internetu en
zapis ministra dr. Lukšiča, ki je dejal, verjetno v
enem intervjuju, citiram: »Kljub temu pa učenci
waldorfskih šol na preverjanjih znanja dosegajo
dobre rezultate.« In če sem dobro informiran, je
tudi sam svoje otroke, enega ali več, zdaj točno
ne vem, koliko, imel vpisanega ali pa vpisane v
waldorfsko šolo. / oglašanje iz dvorane/ Ne drži?
No, kakorkoli, me boste že popravili v replikah,
če sem zgrešil. Skratka, zadevo smo pregnali do
samih skrajnosti in zato se ne premaknemo
naprej. Hkrati pa si želimo sprejetje slabega
zakona in bi ga poslali potem skoraj gotovo v
ustavno presojo. In potem nam bo druga stran
oziroma Ustavno sodišče povedalo, da smo
naredili neko neumnost, da smo sprejeli nek
slab zakon, in se bomo spet gledali in spet bomo
kazali s prstom drug na drugega, kdo je bolj kriv,
kdo je manj kriv, kdo bi lahko kaj naredil, kdo bi
lahko kaj preprečil, kdo česa ni naredil. Ljudje
nas bodo gledali in se bodo spet vprašali, zakaj
jih plačujemo – ali zato, da naredijo kaj
pametnega, ali zato, da se medsebojno
obkladajo z nekimi očitki?
Spet nočemo slišati niti opozoril
zakonodajno-pravne službe ne Vlade ne
Državnega zbora. Resda niso obvezujoča,
ampak verjamem, da tam notri sedijo pravniki, ki
imajo že kar nekaj kilometrine in so tam notri
plačani ravno zato, da preprečijo, da mi
zanemarimo kakšen pravni vidik, ki ga v samem
procesu morda nismo videli, in preprečijo, da bi
sprejeli take odločitve, ki bi bile škodljive,
negativne, ki bi imele tudi negativne finančne
posledice ali pa ki bi posegale v že pridobljene
pravice. In ravno v tem primeru, v primeru tega

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Naslednji ima besedo gospod Gregor
Perič.
Izvolite.
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa. Lep
pozdrav vsem!
Meni je tudi žal, da se že ne vem
kolikokrat pogovarjamo o tej materiji, ko bi jo
lahko že zdavnaj rešili, sploh pa ni to globalno
gledano nek velik problem, če gledamo v
številkah. Dotika se zgolj 0,7 % vseh
osnovnošolcev in kot smo že verjetno
ničkolikokrat ponovili, ta obseg ljudi oziroma
otrok na noben način ne more ogrožati javnega
šolstva kot takega, predvsem pa se mi zdi vsa
debata precej deplasirana, ker v končni fazi se
spotikamo ob to, čigavo je lastništvo zidov te ali
one šole, ali je ustanovitelj lokalna skupnost
oziroma država ali pa nekdo drug. Iz tega potem
smo naredili ogromno zgodbo, ki se je
spolitizirala in potem še prenesla na neke
ideološke okope in zato se enostavno ne
premaknemo z mrtve točke. Zdi se mi, da sploh
ni želja, da bi se premaknili, ampak da je prej
namen, da se okrog tega obmetavamo in te
jarke še čedalje bolj izkopavamo, delamo globlje
in izvajamo nek boj.
Ne morem se strinjati s kolegi iz SD, ko
pravijo, da je koalicija enotna glede podpore
temu zakonu in ministru, ker nismo. Tukaj smo
tudi jasno že ničkolikokrat v SMC povedali, da je
naš pogled na rešitev tega problema drugačen,
da smo imeli že v prejšnjem mandatu na mizi
rešitev, ki je bila taka, da je šla tudi skozi vse
postopke tudi pri državnozborski zakonodajnopravni službi. Zakonodajno-pravna služba je
rekla, da odpravlja vse tiste pomanjkljivosti in
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zakona gre ravno za to – posega v neke že
pridobljene pravice. V tem trenutku imamo
financiranje nastavljeno na 85 %. Če sprejmemo
ta zakon, se bo ta nivo znižal, torej bomo že
posegli
v
neke
pridobljene
pravice.
Zakonodajno-pravna služba je že v prejšnjem
mandatu z oceno tistega predloga dejala, da
mora
dejansko
Državni
zbor
oziroma
zakonodajalec zelo tehtno utemeljiti in pojasniti,
zakaj posega v neke že pridobljene pravice, in
da mora biti argument na njegovi strani izredno
močan, predvsem pa podkrepljen z nekim
prevladujočim javnim interesom. Jaz tega
prevladujočega javnega interesa in teh
argumentov nisem slišal, pa tudi nisem slišal, in
verjamem, da javnost še bolj kot mene zanima
tudi argumentacija na strani kolegov iz SD, ki ste
v prejšnjem mandatu zelo trdno stali na stališču,
da je edina rešitev, ki je možna v tem primeru
ZOFVI, torej financiranja, sprememba ustave.
Danes ravnate nekoliko drugače. Tako da me
zanima, kaj se je moglo zgoditi v tem času, v
tem slabem ali pa dobrem letu, da ste od
spremembe ustave kot edine možne rešitve
prišli na stališče, da je sedaj pa vseeno, kljub
vsem različnim mnenjem, primerno financirati v
100 % obvezni program in v 0 % razširjeni
program. Verjamem, da bo kakšno tako
pojasnilo tudi javnosti zelo dobrodošlo, da vsaj
malo bolje razume, zakaj smo tukaj in zakaj ne
naredimo koraka naprej. Hvala lepa.

da bomo za to v parlamentu našli nek konsenz
in pridobili potrebno večino.
Gospod Tonin je prej govoril o tem, da
je obvezni del v javnih in zasebnih šolah enak.
Temu ni tako, gledam program katoliške
osnovne šole v Zavodu sv. Stanislava, kjer jasno
in nedvoumno piše, citiram: »Posebnost
katoliške osnovne šole je verski pouk kot
obvezni
predmet.
V
smislu
celotnega
izobraževanja ima verski pouk spoznavne,
doživljajske in dejavnostne cilje, ki glede na
katoliško pojmovanje človeka vodijo k temu, da
odkriva svojo naravnanost v preseženost. Zato
dobijo temeljna človekova vprašanja o
prihodnosti in smislu svojo religiozno dimenzijo.
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se
predmet imenuje spoznavanje vere, v drugem
pa vera in kultura.« No in v teh šolah na stenah
visijo križi. Spoštovane kolegice in kolegi, naše
stališče je, da se teh šol nikakor ne more
financirati enako kot javnih šol. Kot rečeno pa
podpiramo, da se tisti obvezni del, ki je enak v
javnih in zasebnih šolah, financira v celoti, se
pravi 100-procentno.
Zdaj pa, če mi dovolite, bi se vrnil
nazaj. Namreč, prej v repliki sem presegel čas,
mi je bila odvzeta beseda. Želel bi povzeti
mnenje sestanka s pravniki na ministrstvu za
izobraževanje pred nekaj dnevi, kjer je bilo
govora predvsem o odnosu do ZPS oziroma
odločitve zadnjega mnenja Zakonodajno-pravne
službe Državnega zbora. Mnenja ZPS niso ne
notranje- ne zunanjepravno zavezujoča, imajo
pa lahko zaradi svoje javnosti pomemben vpliv
na javno mnenje, zaradi predpostavljene
politične nevtralnosti in neodvisnosti pa tudi
pomembno strokovno težo. Cilj mnenj ZPS
Državnega zbora o ustavnosti in siceršnji
pravnosistemski ustreznosti predlogov zakonov
bi moral biti širši kot le odkrivanje potencialnih
protiustavnosti, moral bi se razširiti tudi na
iskanje ustavnoskladnih razlag predlaganega
besedila, s čimer bi zakonodajalcu pomagal
ohranjati izvorno besedilo in omogočil manjše
posege vanj, ter predlaganje konkretnih
izboljšav
zakonskega
besedila,
ki
bi
zakonodajalcu v nadaljevanju zakonodajnega
postopka
omogočilo
odpravo
morebitnih
protiustavnosti. Se pravi, mnenje te skupine, ki
ste
jo
prej
omenjali,
je,
da
bi
Zakonodajno-pravna služba lahko predlagala
bolj konkretne rešitve, ki bi lahko konkretni
zakonodajni predlog izboljšale. Je pa zanimiva
še ena zadeva glede načelnosti stranke nasproti
nas – SDS. Gospod Grims, vi ste še januarja
govorili: »Nevladne organizacije naj bi po svoji
izvorni definiciji bile nevladne prav zato, ker naj
ne bi bile financirane iz javnih sredstev, z
denarjem
davkoplačevalcev.
To
naj bi
garantiralo njihovo neodvisnost od vladne
politike oziroma oblasti.« Očitno tega strahu pri
tako imenovanih nevladnih šolah, kot jih vi
imenujete, nimate.
Še enkrat, da se ne bom več oglašal,
Socialni demokrati smo prepričani, da je

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Naslednji ima besedo mag. Marko
Koprivc.
Izvolite.
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa
za besedo, podpredsednica.
Kolega Gregor, kar nekaj zanimivih
misli si izrekel. Sicer vem, da ti v prejšnjem
mandatu nisi bil poslanec, je pa vaša stranka
vodila vlado in imela 36 poslank in poslancev.
Kot vidim, se tudi v tem vprašanju skoraj v celoti
ujemate z desno opozicijo, tako da me res čudi,
kako, da vam ni uspelo že v prejšnjem mandatu
najti neke rešitve, ki bi v parlamentu pač dobila
potrebno večino za sprejetje. Tako da to mi je
zdaj res neverjetno. Vaša kritika na nas, zakaj
smo v prejšnjem mandatu oziroma so – namreč,
tudi jaz nisem bil poslanec – zagovarjali
spremembo ustave, sedaj pa nekaj drugega.
Seveda, Socialni demokrati smo pripravljeni na
kompromise in si želimo najti rešitev, ki doseže
večino v parlamentu. To je ključno. Vsekakor pa
ne bomo šli preko svojih sidrišč. Ta sidrišča so
pa jasna – ne želimo pristati na popolno
izenačevanje javnih šol in zasebnih šol. Pa
gospa Godec, da me ne boste popravili,
govorimo o programih, ne o financiranju
infrastrukture in pa investicij. Na to pač Socialni
demokrati ne bomo pristali. Mi smo prepričani,
da je ta predlog, ki ga je vložil minister Pikalo,
primeren, da odpravlja protiustavnost, in upamo,
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zakonska
rešitev
dobra,
da
odpravlja
protiustavnost, in jo bomo seveda podprli. V
kolikor se ne bo našlo zadostne večine, bomo
naprej iskali konsenz za neko novo, primerno
rešitev. Hvala lepa.

Iskanje večine onstran koalicije pa vsi
vemo, kaj pomeni. Pomeni neko nezaupnico tudi
koalicijskim partnerjem, po drugi strani pa se
lahko tudi koalicijski partner potem temu
primerno odzove. Tako da jaz verjamem, da če
je dovolj volje in če je ta namera o iskanju
kompromisov dovolj resna, to ni potrebno. Je pa
tudi dejstvo, da Državni zbor lahko vedno deluje
dovolj široko. Tukaj teh možnosti še nismo v
celoti izčrpali, to drži. Hvala.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Prijavljeno imam repliko.
Gospa Jelka Godec, izvolite.
JELKA GODEC (PS SDS): Kolega Koprivc, vi
lahko konsenz iščete že z lučjo tukaj po DZ. Tu
ni konsenza in tu ni mnenja Ustavnega sodišča.
Tu gre za odločbo Ustavnega sodišča in ne za
mnenje. In vi bi zdaj, da vam kar ZPS pove,
kako naj delate, in ne vem, kdo vse. Ustavno
sodišče vam je povedalo, odločba je to. Tu ne
gre za mnenje. Če ne priznavate Ustavnega
sodišča, koga potem priznavate? In govorite, da
nikakor ne boste financirali šol, ker visijo križi. To
ste povedali spet vse tako kot že zadnjič.
Poslušajte: dodatni program verstvo in kultura, ki
zasleduje interese te zasebne šole, se ne
financira, že danes ne in se tudi ne bo financiral
v primeru, da gre za 100-procentno financiranje
javnoveljavnega programa. Ker verstvo in
kultura ni del javnoveljavnega programa, je
razširjeni del v tistem delu, ki zasleduje interese
zasebnih šol in se tega ne bo financiralo nikoli.
Tudi mi govorimo o tem, da se to ne financira in
to plačajo starši. Torej, ne zavajajte.
Financirate pa javne šole, kjer otroke
oblačijo v pionirčke, kjer visijo zastave z rdečo
zvezo, to pa financirate. Zdaj vas pa jaz
sprašujem: Ali bomo financirali naprej tudi javne
šole, kjer se otroke oblači v pionirčke? Ne, ne
bomo jih – ali kaj? Torej, dajmo si naliti čistega
vina. Zdaj je pa dosti tega! Ta ideologija, ki jo vi
izražate, je neverjetna! In na tem slonite in ne na
odločbi Ustavnega sodišča in na mnenju mnenju
ZPS, ki ni točno določeno. Ustavno sodišče je
povedalo. Ustava govori. Vi pa s svojo ideologijo
obračate besede Ustavnega sodišča, zanikate
ustavo in govorite o križih v šolah in da tega ne
boste financirali. Nihče ne financira in tudi ne
misli tega financirati. Še enkrat: financirate pa
ideologijo v javnih šolah.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima
gospod Franc Breznik.
Izvolite.
FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala.
Kaj je temeljno vprašanje sedanje
razprave? Temeljno vprašanje je, ali bomo
izničili ideološko zadrtost, ali se bomo postavili
na stran svetovnonazorskega pluralizma ali
bomo nadaljevali z mišljenjem, da tam, kjer vsi
enako mislijo, nobeden ne misli, ali bomo
interpretirali odločbo v smeri resne politike, ki je
državotvorna, ki se zaveda konkurence,
prostotržnega gospodarstva, ali bomo ustavno
odločbo interpretirali tukaj kot ljudje, ki tega ne
razumemo in ki razumemo odločitev v smeri
tako
imenovane
balkansko-mešetarske
miselnosti, ki jo predstavlja v najlepši obliki
ravno recimo župan tega glavnega mesta. Torej,
vi bi se pogajali. Tu se ne moreš pogajati. V
pravu so zadeve tudi odločilne. Če si boste
pogledali Zakon o ustavnem sodišču – mislim,
da je kolega Tonin nekaj o tem povedal – tam
okrog od 47. do 50. člena govori, kaj se bo
potem zgodilo. V kolikor bo Ustavno sodišče
ponovno dobilo zadevo na mizo, bo po vsej
verjetnosti s tako imenovano interpretativno
odločbo odločilo in nam pokazalo, da je naše
črkobralstvo, predvsem črkobralstvo ljudi, ki
prihajajo iz levice, neumorno. In potem bodo
seveda govorili, da bodo prevzeli politično
odgovornost. Kakšno? Lahko smo jo videli že
nekaj zadev nazaj.
Še ena zadeva, ta strah pred cerkvijo.
Kolega tam na drugi strani, glejte, leta 1676 so
ustanovili Knafljevo ustanovo, ravno slovenski
župnik Luka Knafelj. To je podatek, ki si ga velja
zapomniti, če boste želeli vsaj malo neke
intelektualne širine. Knafljevo štipendijo so dobili
med drugimi tudi France Prešeren, Henrik
Tuma, Jožef Stefan, Miklošič. Ne vem, če ste
slišali za te ljudi. Mogoče ste kdaj slišali, če ne,
vas peljem enkrat na Dunaj, okrog prvega
becirka, vam tudi pokažem nekaj grobov, lahko
vam tudi govorim še o drugih umetnikih. Upam,
da ste se tudi v osnovni šoli v socialističnem
šolstvu učili tiste osnovne življenjepise vseh
velikih, največjih umetnikov. Začeli so zgodbo
tako, da so bili slabega materialnega statusa in
da jim je cerkev dovolila študij na Dunaju, in to
ne samo študij tistega, kar bi vi govorili, ampak
študij filozofije, prava in vsega ostalega. Da ne

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Repliko ima gospod Perič.
Izvolite.
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala za besedo.
Čisto kratka replika. Mene veseli, da
ste tudi kolegi v SD pripravljeni na kompromise,
škoda pa, da niste bili pripravljeni na
kompromise tudi v prejšnjem mandatu, ker
verjamem, da bi potem hitreje in lažje prišli do
neke rešitve in tudi danes ne bi sedeli tukaj
oziroma bi sedeli pa bi se ukvarjali s čim ravno
tako ali pa še bolj pomembnim za Slovenijo kot
tako.
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ponavljam, lahko vam enkrat eno predavanje
naredim. Ne nazadnje je bila tudi slovenska
katoliška cerkev ena izmed glavnih, teološka
fakulteta je bila celo glavna ustanoviteljica tudi
ljubljanske univerze, katere sto let obstoja bomo
letos praznovali. Toliko o tem.
Glede te politične zadrtosti bom
nadaljeval o vseh izumih, ki jih je prinesel
spopad duhov. Kot sem povedal, tam, kjer vsi
enako mislijo, nobeden ne misli. Vse iznajdbe od
parnega stroja do vašega Facebooka, kjer boste
sedaj poskušali napisati, da imate prav, so
naredili ljudje, ki so se spopadli, ker je prišlo do
pluralizma in do tega, zato je prišlo tudi do
največjih iznajdb človeštva. Zaradi tega je tudi
človek ravno v kapitalizmu preživel od 20 do 30
let več kot v socializmu. In poglejte, vse to je
človeštvo peljalo naprej. To, kar pa vi danes
delate, kot je rekla kolegica Godec, je pa, da se
vračamo v leto, jaz mislim, da še ne v leto 1970,
ki je začetek mojega rojstva, morda še v
svinčena leta, tam okoli leta 1954, 1955. Torej, v
Sloveniji
ni
dopuščena
odprava
vzgojno-izobraževalnega
monopola,
ni
dovoljeno tudi ne nazadnje medijskega
monopola, kar delate z ostalimi sedanjimi
zadevami glede tako imenovanih nagobčnikov,
kjer boste poskušali zakonodajo narediti, da se
ta monopol ne sme ustvariti, ljudje morajo imeti
samo eno misel. Jaz se spomnim nekaterih
mojih zadev še iz mladosti, ko sem moral pri teh
tovarišicah v tem zdravem okolju, kot vi pravite,
kazati s prstom na karto Evrope in govoriti, kje
so razvite socialistične države, od režima
Živkova v Bolgariji do Ceausescuja v Romuniji,
Jugoslaviji in tako naprej, in kasneje kazati na
Nemčijo, Avstrijo in Švico, da gre za nerazvit,
slab, izkoriščevalski kapitalizem. Moj prvi ukor v
osnovni šoli je bil ravno v tistem času, ko sem
vprašal, zakaj noben iz tega grdega kapitalizma
ni zbežal k nam v ta raj socializma. Ampak je
bilo ravno obratno.
Tako da vračate nas v popolno
preteklost. Tudi karkoli boste danes naredili,
sem prepričan, da bo Ustavno sodišče naredilo
približno isto odločbo, kot je bila v primeru
ustanovitve Občine Ankaran, kjer nam bo
naložilo in nam dalo jasno vedeti, da ste
črkobralci, da negativno, ideološko, črkobralsko
interpretacijo izvajate tukaj v Državnem zboru, in
to pred slovensko in svetovno javnostjo.
Slovenijo vračate v težka svinčena leta, v kolikor
ne dovolite spopada duhov v slovenskem
vzgojno-izobraževalnem sistemu, kar je osnovni
pogoj razvoja in tudi ne nazadnje blaginje neke
države. Toliko z moje strani. Najlepša hvala.

Ponovno smo pri eni in isti temi in ne
vem, koliko časa bomo še tukaj sedeli in
izgubljali čas za neke stvari, ki so popolnoma
jasne. Tukaj se nekateri poslanke in poslanci
postavljate nad Ustavno sodišče. To je
nenormalno za moje pojme. Točno je jasno, da
86. člen ZOFVI ni v skladu z ustavo. Pika.
Jaz nisem proti javnemu šolstvu, pa
tudi verjetno večina nas ne. Podpiramo javno
šolstvo, ampak dajmo podpreti tudi teh ubogih
šest zasebnih šol, ki opravljajo javnoveljavni
program in ki jim po zakonu in ustavi pripada ta
delček državnega denarja. Lansko leto je bilo
1,13 % prvošolčkov vpisanih v te zasebne šole.
Dostikrat pozabljate, pozabljamo, da vsak, ki
ustanovi zasebno šolo, vloži svoj denar, ki ga je
sam zaslužil z lastnim delom, v objekt, torej v
infrastrukturo. Poleg tega tukaj doplačujejo tudi
starši, ne tega pozabljati. Financiran s strani
države je zgolj program. To je treba ljudem jasno
povedati in tukaj ni treba nikogar zavajati. Prav
tako so na udaru in bodo verjetno še tudi
zasebni vrtci. Spet neka tema. Pri nas v Litiji
imamo velik problem, nimamo v občinskem
proračunu denarja za vrtec Najdihojca, ki
dobesedno propada pred nami. Prav tako je
problem z osnovnimi šolami. Denarja v občinskih
proračunih ni. Premalo ga je. In dajmo reči tem
zasebnikom, ki so pripravljeni vložiti denar,
dajmo jim več pristojnosti, dajmo jih spustiti
zraven, naj vložijo svoj denar in bomo vsi skupaj
lažje živeli. Koliko denarja je šlo preko javnih
podjetij, državnih podjetij, preko javnih bank –
milijarde so izginile. Pa se tukaj nihče ne sekira
kaj dosti. Ni denar izginil preko zasebnih šol,
preko zasebnih vrtcev, preko zasebnih podjetij.
Torej ne vem, zakaj tak strah in tak odpor, borba
proti tem ubogim šestim zasebnim šolam.
Po navadi se vsi borimo, poslanci pa državne
institucije, ki jih je cel kup, se borimo za
manjšine, se borimo za ranljive, tukaj v tem
primeru pa delamo ravno obratno. Ravno
obratno. Tolčemo po teh ranljivih, po manjšini,
po teh ubogih šestih šolah, v Sloveniji imamo pa
700 javnih šol. In tu se mi zdi, da, ne vem,
po navadi, če se s človekom, poslancem tudi
tako pogovarjaš, pa je lahko iz druge politične
opcije, malo drugače govori in razmišlja, kakor
potem slišimo tukajle v klopeh, ko so nekateri za
100-procentno zavezani neki ideologiji in nekim
usmeritvam.
Na koncu bi rekel samo še to. Ko ste ali
pa ko so – predvsem kakšne kronane glave
po navadi – v prvi vrsti v cerkvi pri sveti maši, ni
nikoli problem. Ko je vprašanje na primer Zavod
sv. Stanislava, takrat pa skočimo v luft, takrat je
pa problem. Sveta maša ni problem, smo tam,
seveda, se pokažemo, je fino, ko je vprašanje
Zavoda sv. Stanislava, potem so pa problemi
tukaj. Mislim, da je iz tega jasno prav vsem, da
je ta saga v parlamentu okrog teh ubogih šestih
šol ena navadna ideologija in popolnoma nič
drugega.
Toliko z moje strani. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Naslednji ima besedo gospod Boris
Doblekar.
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala za
besedo. Spoštovane in spoštovani!
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Naslednja ima besedo gospa Anja Bah
Žibert.

predmetu sociologija imel težave, ker se je moral
ukvarjati s tem, da jim učiteljica podaja podatke
o političnih strankah, izvoljenih v Državni zbor,
stare, ne vem, šest let. Skratka, to je problem
javnih šol. In zapomnite si, alternativa je in bo in
mora biti in vi je ne boste ustavili. To vam bo
Ustavno sodišče povedalo še enkrat.

ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za
besedo.
Največji problem predlagatelja –
predvsem stranke SD, se mi zdi, da LMŠ vseeno
ostaja bolj tihi podpornik – je, da tega predloga,
se pravi te odločitve Ustavnega sodišča, ne
jemljete z vidika javnega dobrega, ampak za vas
predstavlja to grožnjo. In to je vaš temeljni
problem. Ničkolikokrat, mislim, da skoraj na
vsaki seji, ko je bil tema tako imenovani
javnoveljavni program v nedržavnih šolah, ste
začeli s stavkom: »Zaščitimo javno šolstvo.« Ja
pa pred kom, za boga?! Pred kom ga morate
ščititi? Pred državljankami in državljani?
Javnoveljavni program oziroma javno šolstvo je
v sistemu šol, je vse v redu, deluje, in zdaj ko
pravite, da je tako odličen, ne vem, pred kom ga
morate ščititi. Jaz mislim, da če je nekaj tako
zelo odlično, tega ne rabiš prav nič ščititi. Ampak
seveda, vi imate tukaj ene druge interese, in
sicer da ni in ne sme biti ničesar, kar diši po neki
nedržavni obliki šole, ne glede na to, da izvaja
javnoveljavni program. Zdaj vam bom nekaj
povedala. Zakaj mora starš otroka, ki hodi v
Svetega Stanislava, plačevati 15 % za učenje
matematike? Zakaj? Zato, ker je takrat bila neka
odločitev, za katero se je potem s časom videlo,
da ni poštena. Danes vi predlagate še slabšo –
da bodo plačali še več. Poglejte, govorimo o
javnem programu in o razširjenem programu. Vi
nečesa ne ločite. Vi ne ločite parcialnih interesov
tako imenovane nedržavne šole, za kar
programe že tako in tako plačujejo in jih bodo
tudi v prihodnje plačevali. Zmotil vas je, ne vem,
verski pouk. To bodo plačevali tudi v prihodnje.
Ja, ne ločite. In to je vaš osnovni problem.
Oziroma nočete ločiti.
Zdaj vam bom še nekaj povedala.
Poglejte, otroci so različni. Te šole prinašajo
neke
alternativne
vzgojno-izobraževalne
koncepte. Jaz ne vem, če jih vi poznate, jaz jih
dobro poznam. Ti koncepti, verjemite mi,
določenim otrokom pomagajo premagovati tudi
težave, na katere so naleteli, ko so bili v tako
imenovanih javnih šolah. Tukaj pa so z nekimi
drugimi koncepti za iste predmete našli rešitev
za te otroke in danes so uspešni, izobraženi.
Morda tega ne bi bilo, če bi ostali v tisti šoli, v
kateri so bili prej. In drugo stran vam bom
povedala. So tudi otroci, ki se v takih šolah ne
znajdejo in gredo potem v drugo. Ampak to je
izbira! To je dobrodošla izbira! Potem pa, saj
vem, mi boste takoj odgovorili, da vsi otroci pa te
možnosti nimajo. Res je. Meni je žal, da je
nimajo. Ampak tudi otroci v Žužemberku in
Škocjanu nimajo enake možnosti v javni šoli, kot
jo imajo otroci v Ljubljani. In še enkrat, pred čim
morate zaščititi javno šolstvo oziroma pred kom?
Jaz bi se vprašala včasih, kaj pa se poučuje v
javnih šolah. Moj otrok v gimnaziji je pri

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Kdo ima repliko? Niste še razpravljali,
gospa Divjak Mirnik. Boste potem v razpravi.
Nadaljujemo. Besedo ima mag. Branislav Rajić.
Izvolite.
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala,
gospa podpredsednica.
Jaz menim, da se ta zakon v obliki,
kakor je predlagana, ne odziva na to, kar nam
nalaga Ustavno sodišče. To je problem, ki smo
ga skušali razrešiti na seji odbora. Ni se dalo.
Tudi prekinjali smo to sejo. Skratka,
implementirati je treba to na nek način, na način,
ki je užiten, ki se na prvi pogled že zdi takšen,
da je jasno, da se odziva na tisto, kar nam je
naložilo Ustavno sodišče. Ob tem pa moram
poudariti, da je zame, tudi za Stranko
modernega centra javno šolstvo absolutna
vrednota, ena največjih naše družbe, in da je
tudi naše javno šolstvo tako dobro, da je postalo
standard, po katerem se zgledujejo marsikatere
druge države, tudi znotraj Evropske unije.
Ampak iz tega razloga se mi zdi, da zasebno
šolstvo ne more biti nevarnost, ne more
predstavljati nevarnosti javnemu šolstvu.
Enako pa Stranka modernega centra
spoštuje Ustavno sodišče po funkciji, ki mu je
dana, in še bolj ali v enaki meri spoštujemo tudi
pravice otrok. Skušal bom razložiti, zakaj mislim,
da je recimo s perspektive pravice otroka zelo
pomembno, da se udejanja ta odločba
Ustavnega sodišča. Mi smo imeli problem, da je
bil predlog samo 100-procentno financiranje
obveznega programa, medtem ko je ostalo
zamolčano oziroma nepokrito jutranje varstvo,
dopolnilni pouk, dodatni pouk. To so zelo
pomembni elementi izobraževalnega procesa.
Namreč, jaz se sprašujem, kako se počuti ne
samo otrok, tudi starši, ki naenkrat nimajo tega
pokritega. Odločijo se za vpis v zasebno šolo,
ker jim je bližje, ker je bližje mogoče njihovemu
svetovnemu nazoru, kakorkoli. Je pa prav, da se
jutranje varstvo začne za vsakega otroka na
enak način in da otrok ne prepozna zagate
starša, da recimo nima časa, da ga pelje k
pouku, ker pač ne more v jutranje varstvo, ali da
naenkrat v družini zmanjka denarja za to, recimo
če ostane plačljivo. Še hujše pa je v zvezi z
dopolnilnim ali dodatnim poukom, ker mi vsi
vemo, da se zgodi, da ima otrok problem in da
takrat ravno ti dve zvrsti pouka zelo pomagata.
Če ni denarja za to, je to ena nova stiska. In iz
tega razloga izhajam, da bi na to morali gledati
vsi skupaj, levi, desni, srednji, kot na neko
pravico otroka, da mu je to zagotovljeno.
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Mi smo, kot veste, imeli sejo odbora za
izobraževanje, imeli smo veliko vabljenih. To so
bili največkrat predstavniki zasebnega šolstva in
staršev, ki so svoje otroke vpisali v zasebne
šole. Slišali smo njihova mnenja, tudi dobili
pisne prispevke. Nato smo sejo prekinili, ker
smo iz mnenja Zakonodajno-pravne službe
videli, da Zakonodajno-pravna služba ocenjuje,
da ta predlog zakona v obliki, v kakršni je bil
predlagan, ne zadošča temu, kar je bil namen.
Mi
se
moramo
zanašati
na
mnenje
Zakonodajno-pravne službe, ker nismo vsi
pravniki. Mi smo izvoljeni zaradi enih drugih reči,
ne pa zaradi tega, ker bi bili pravno zelo
sposobni. Zato je bilo merodajno, kaj meni
Zakonodajno-pravna služba. Zato smo se tudi
odločili, da sejo odbora prekinemo, da bo
minister pripravil eno drugo rešitev, da jo bo
ponudil in da bomo na ta način pristopili k
odločanju, ali to gre naprej na plenarno sejo in v
kakšni obliki. In zgodilo se je, da smo – to vam
pa moram povedati, ker imam tudi pristojnost, da
o tem govorim – dobili predlog amandmajev, ki
res – meni se je zdelo, da – na nek način
poveže interese enih in drugih. Zdaj moramo
govoriti kot eni in drugi, ampak resnično tako, in
je izgledalo, da bodo zagotovljeni jutranje
varstvo, dopolnilni pouk, dodatni pouk, da bo
financirano. In sem pri sebi ocenil, in tudi v
Stranki modernega centra, da je dana zdrava
osnova, da se gre naprej v tem zakonu. Tako je
delovalo do popoldneva, ko smo naenkrat imeli
obrat, da sta kolega iz SD, kljub temu da je ideja
prišla z njihovega ministrstva, rekla, da tega ne
podpirata. In tu smo se naenkrat postavili na
različne bregove. Zato mi je na nek način čudno,
ko potem Marko Koprivc pravi: »Še naprej bomo
iskali konsenz.« Jaz ne vem, če to ni bil
moment, da se konsenz poišče, težko bomo
nekega novega našli.
Po drugi strani razumem tudi kolegico
Godec, ki pravi, ali je zdaj ona kriva, da ni
podprla amandmajev. Pa mogoče je dobro, da
čuti eno odgovornost, da jih ni podprla, ker če bi
jih podprla recimo skupaj z NSi, bi mi danes
imeli eno drugo situacijo – da tudi ta dva
amandmaja gresta naprej in da imamo odprto
možnost, da pridemo zadevi do konca. Ampak s
tem, da se niso odločili, te možnosti ni. Ker
veste, to ponavljati, »mi imamo venomer isto
stališče« – to danes ni neki civilizacijski
dosežek. Namreč, imeti isto stališče pet let, 20
let, 100 let nas postavlja na eni liniji za
nedotakljive in nedovzetne za tisto, kar nam
drugi predlagajo. In to verjetno ni v redu. Mi smo
v družbi, v kateri moramo usklajevati mnenja in
stališča, vse dokler nimamo neke absolutne
večine, ko potem uporabimo aroganco, da nam
ni treba drugih poslušati. Zanimivo je … Tu bi
popravil kolega iz SDS, ki je rekel, da bodo
danes eni šli iz Državnega zbora z dvignjeno
glavo, drugi pa s spuščeno – to ni res. Problem
politike je v tem, da bodo vsi šli z dvignjeno
glavo, prepričani v svoj prav, samo rešitve ne
bo. Tukaj bi se morali zamisliti, da vsi naredimo

en korak eden proti drugemu, ko hočemo nekaj
rešiti, ne pa biti ponosni na svojo dvignjeno
glavo, v kateri je svoja misel. To ne prinese
izboljšanja.
Mene ne bo presenetilo, če se bo ta
gnev staršev, ki se je do zdaj zlival samo po
ministru in po koaliciji, tudi delno prenesel na
koga drugega, ker pač niso hoteli iti naproti, ker
so zamudili to priložnost. V Poslanski skupini
Stranke modernega centra smo se srečali z
vsemi, ki so hoteli srečanje, ki so hoteli pojasniti
svoja stališča, srečali smo se z iniciativo
Bogatimo šolstvo, z Združenimi starši, srečali
smo se tudi z ravnatelji zasebnih šol. In seveda
smo prisluhnili, pomenili smo se. Mi razumemo
njihovo stališče in tudi menimo, da je treba dati
nekaj več, kot je – kot jo zdaj imenujemo –
formula 100 plus nič. Ne strinjamo se s tezo, da
zasebne šole vpisujejo samo izbrano populacijo.
Jaz mislim, da je to na neki način privlečeno za
lase, ker ne sme biti tako. Je pa res, da pri
nekaterih zasebnih šolah klije ena tiha
diskriminacija, ker ene skupine otrok res nimajo
šans. Pa da zdaj ne naštevam, kdo bi to lahko
bil – vsem je jasno. Zato smo še mi v naši noveli
zakona v prejšnjem mandatu predlagali, da se
poenotijo ti vpisni pogoji in da se na tak način
izognemo diskriminaciji in elitizaciji. Najbolj
porazno pa je to, da skozi razpravo prevevajo
pravzaprav namigovanja in z ene in iz druge
strani, da so različna pričakovanja od ustavnega
sodišča glede na trenutno sestavo ustavnega
sodišča. Ali res moramo pristati na to zavedanje,
da so ključne odločbe v naši družbi odvisne, in
sicer dokončno odvisne od politične profilacije
devetih ljudi, ki to nikakor ne bi smeli biti? Na to
pa jaz ne pristajam in zato se nočem poglabljati,
kdo je bil nekoč ustavni sodnik in kdo je danes in
kdo bo v prihodnje. Mislim, da enkrat moramo
začeti verjeti, in ko bomo vsi verjeli v to, da so v
tem
smislu
neoporečni,
nedotakljivi
in
neproblematični, bodo sigurno taki tudi postali.
Tema, ki jo imamo, se nanaša na samo
šest zasebnih šol, od tega sta dve cerkveni, in
kot vidite v primerjavi z ostalimi, javnimi šolami,
gre za malo denarja in malo primerov, ampak
gre za veliko potenciala za politično prerivanje.
Mi to moramo preseči, ker je vse to postavljeno
na pleča otrok. Tu je problem, to je nedopustno.
In to je nedopustno za leve, za desne, za
srednje, tudi za spodnje in za zgornje, če
obstajajo. V glavnem, danes, kakor kaže, ne bo
odločitve. Škoda je, da je tako, ker smo prišli na
to, da bomo vsaka štiri leta imeli nekakšno
olimpijado politične nečimrnosti. Ampak moramo
vedeti, da je na tej temi ta olimpijada
nedopustna in da osnovno geslo, da je
pomembno sodelovati, ne pa zmagati, pa tu ne
velja. Hvala.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Naslednja ima besedo gospa Alenka
Jeraj.
Izvolite.
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ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala lepa za
besedo.
Ustavno sodišče je odločilo tako, kot je,
ker je diskriminatorno in neustavno, da moramo
starši doplačevati za istih 15 % matematike,
fizike, geografije, slovenščine, obvezne izbirne
predmete in dopolnilni pouk in ostali program
samo zato, ker so starši za otroka izbrali šolo,
katere ustanovitelj je zasebnik. Prej je nekdo
rekel, zdaj se bomo prepirali, kdo je zgradil šolo,
oziroma o zidovih – ja, točno o tem se želite
prepirati, namesto da bi bili hvaležni zasebniku,
ki je pripravljen vložiti in pomagati pri razvoju
šolstva v Sloveniji. V enih in drugih šolah država
določi, koliko bo ur matematike, koliko bo ur
geografije, koliko bo ur fizike, in toliko jih morajo
poučevati, toliko ur mora biti v zasebni šoli, toliko
ur mora biti v javni šoli. Odločba je torej zelo
jasna za tistega, ki jo bere, ki se potrudi, ki
prebere vse. In ko nekateri pravite, da nismo
želeli nič popustiti – ne moreš popustiti! Kje pa
lahko tukaj popustiš? Ustavno sodišče je jasno
reklo, da mora biti financiranje javnoveljavnega
programa v osnovni šoli in zasebni šoli
financirano enako. Pika in nobenega barantanja,
to, kar ste se šli vi v prejšnjem mandatu z
Desusom, in 65 %, 85 %, 55 %, da bi pač vrgli
neke drobtinice in računali, da bodo potem ti
ljudje tiho.
Potem ste na odboru prinesli tako
imenovano salomonsko rešitev – jutranje varstvo
bomo financirali samo za prvošolčke. Super,
torej bodo za drugi, tretji, četrti razred starši
plačevali tudi v javni šoli, ali kako? Namreč,
eden od pravnikov pravi: »Predlog ZOFVI odpira
nevarno interpretacijo, da razširjeni program ni
obvezni del javnoveljavnih osnovnošolskih
izobraževalnih programov, to na dolgi rok resno
ogroža zagotavljanje kakovostne izobrazbe tudi
v javnih šolah. Taka zakonska interpretacija se
namreč lahko sčasoma prenese tudi v javne
šole na način, da se bo finančno breme vsebin
razširjenega programa postopoma prelagalo in
naposled v celoti preložilo na pleča staršev tudi
v javnih šolah.« Torej, s tem se v resnici nihče
ne ukvarja, čeprav smo to že od začetka tudi mi
spraševali, kaj to pomeni za javne šole, če to ni
več obvezni program. Glejte, nekdo se lahko
odloči, »nimamo več denarja za to, ne bomo
organizirali, ker ni obvezno«. Ministrstvo je to s
tem zakonom reklo – da ni obvezno oziroma da
bo financiralo samo za prvošolčke. Torej, drugi,
tretji, četrti začnite to plačevati. In to, da se
poslabšuje stanje za otroke, ki so že v šoli,
dokazujete sami s tem, ko ste v zakon napisali,
da se za generacijo, ki je vpisana v šolskem letu
2019/2020, stvar ne spremeni in bo tekla tako
naprej. Torej za naslednjih devet let nadaljujete
z neustavnostjo. Ustavno sodišče vam je reklo,
da je to neustavno, vi zapišete v zakon, da boste
še devet let neustavno delali. To je ta vaša
logika, ki je ne razumemo, in smo pričakovali, da
se bo tekom razprave vse te zadeve razjasnilo,
pa se jih ne, zato ker se jih ne da, ker ste želeli
samo zaobiti ustavno odločbo.

In še nekaj stvari, ki jih je povedala
kolegica Kociprova, moram pojasniti. Na začetku
je financiranje bilo 100-procentno. Ne drži, da
kreatorji ustave, ki so načrtovali ustavo – in
hvala bogu, da smo imeli takrat pametne ljudi,
da imamo ustavo primerljivo z drugimi
evropskimi držami. Takrat je bilo uvedeno
100-odstotno financiranje in prva zasebna šola,
ki se je ustanovila leta 1992, 1. 9. 1992 je začela
delovati prva waldorfska šola v Ljubljani, je bila
sofinancirana 100-procentno in je še danes
100-procentno financirana. Potem je pa minister
LDS Gaber prinesel spremembo tega zakona
leta 1996 in od takrat imamo 85-procentno
sofinanciranje. Torej, na začetku so bile stvari
nastavljene pravilno in tako, kot je skladno z
ustavo, kasneje pa je gospod Gaber to
spremembo prinesel v parlament in od takrat je
javnoveljavni program v zasebnih šolah
financiran samo 85-odstotno.
Zelo grdo, ali pa da ne uporabim še
kakšnega drugega izraza, je to, da bi spremenili
ustavo vsakič, ko vam nekaj ni všeč. Še enkrat:
hvala bogu, da smo imeli pametne ljudi leta
1991 in 1990, ko so kreirali ustavo. Spremenili
ste jo za volilni sistem, ko vam ni bila všeč volja
ljudstva, še celo kupili glasove takrat – ali ne?
Vsakič, ko vam nekaj ni prav, bi vi spremenili
ustavo in tudi v tem primeru govorite o tem.
Mislim, da vam je vaš dr. Matevž Krivic zelo
dobro in jasno povedal, da gre za ekstremno
nesramnost, da predlog ni daleč od nezrelega
pobalinstva, bistvo je pa povedal v zadnjem
stavku, citiram: »Če si bo vsa levosredinska
politična sfera zdaj v javnosti ustvarila še sloves,
da je za dosego svojih ideoloških in političnih
ciljev ni sram uporabiti tudi takih potez in trikov,
kakršne razkazuje te dni, bo pa svojemu ugledu
sama zadala tak udarec, kakršnega ji ne more
zadati noben nasprotnik.«
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Dr. Anže Logar ima besedo.
Izvolite.
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala,
predsedujoča.
Jaz sem se pri tej razpravi javil, čeprav
ni moja tema, ampak na simbolni ravni je
prelomna tema – ali zaupamo v vladavino prava
in pravno državo ali ne. V primeru sprejemanja
novele ZOFVI gre za mega festival kršitev na
praktično vseh področjih. Izvršna veja oblasti
deluje v nasprotju s sodno vejo. Proceduro
pošlje zakon, ki je v neskladju z ustavno
odločbo. Danes odločamo o tem, ali bo tako
ravnala tudi zakonodajna veja oblasti. Kaj je v
zvezi s tem pred časom dejala nekdanja
predsednica Ustavnega sodišča Jadranka
Sovdat? Citiram: »Če spoštujemo pravila
vladavine prava, potem se odločbe Ustavnega
sodišča spoštujejo.« Pika, brez nadaljnje
razprave.
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V aktualnem primeru gre tudi za
kršenje
temeljnega
načela
demokratične
ureditve konkretne ustavne odločbe ali pa
zaupanja v pravo. Poglejte, če iščeš pravico na
sodišču, ta odločitev tega sodišča ne sme potem
tebi poslabševati situacije. V tem primeru gre pa
vlada Marjana Šarca še korak dlje – če zmagaš
na sodišču, in to na vrhovnem, na ustavnem
sodišču, ti potem Vlada bistveno poslabša tvojo
situacijo. Si predstavljate to pravno razsutje
celotnega zaupanja v vladavino prava? Zame je
to nepredstavljivo. Minister Pikalo tudi zavestno
krši prisego iz 104. člena Ustave Republike
Slovenije. Slovenski širši javnosti, torej tudi
staršem otrok v zasebnih vrtcih in tem otrokom,
je izrekel prisego v Državnem zboru, rekel je,
citiram: »Prisegam, da bom spoštoval ustavni
red.« Gospod minister, naj vas spomnim na
besede prej omenjene ustavne sodnice Sovdat,
»nespoštovanje odločb Ustavnega sodišča je
lahko tudi razlog za ustavno obtožbo, saj gre
vendar za kršitev ustave«. Vladni predstavniki
enako ignorirajo mnenje svoje vladne pravne
službe kakor tudi mnenje Zakonodajno-pravne
službe tu v Državnem zboru. Sprašujem se,
zakaj jih imamo, če zavestno kršite njihova
stališča. Minister Pikalo tudi laže predsedniku
vlade Marjanu Šarcu. Spomnimo se, slednji je
namreč v odgovor na ustno poslansko vprašanje
tu v Državnem zboru rekel: »Minister pa
zagotavlja, da ta predlog zakona sledi ustavni
odločbi.« Trikrat je rekel, ja. Enkrat še ta teden!
Gospod Pikalo, spoštovani minister, kako lahko
tako debelo lažete svojemu predstojniku
premierju Šarcu? Kakor je rekel in je bilo prej
citirano že s strani različnih predgovornikov, kar
je rekel nekdanji ustavni sodnik in nekdanji član
vaše stranke gospod Krivic, gre za pobalinstvo,
ali nekaj takega. Premier Šarec je pa bodisi
skrajno naiven, ne bere gradiv, ki jih sam daje
na sejo Vlade in ne posluša in bere mnenj
Zakonodajno-pravne službe, da to govori tu,
pred govornico, bodisi je politično pretkan in ve,
da bo zadeva prej ali slej imela svoj finale,
grande finale v neki sodni odločitvi in bo, kot
vemo – koga okrivil za neustavnost? Tistega, ki
je to predlagal in ki ga je tako prepričal, torej
ministra za šolstvo.
Padajo pa tudi standardi tu v Državnem
zboru. Ne vem, če ste poslušali prejšnji
ponedeljek sejo odbora za vzgojo, šolo, kjer je
bila ta tema na dnevnem redu, ko je poslanec
Lep, poslanec Desusa, rekel takole: »Jaz bi
prosil za pet minut pavze, da se sam pri sebi prvi
odločim pa da malo pokličem.« Pa da malo
pokličem. Potem je pa njegov glas odločil, da je
bila ta novela izglasovana. Nekdo po telefonu je
gospodu Lepu, poslancu Desusa, rekel, glasuj
tako. Ste bili to vi, gospod minister, ali je klical
svojega šefa gospoda Erjavca? Žal gospoda
Lepa tu ni, da bi ga vprašal, koga je klical,
ampak naj ga pa spomnim na 82. člen Ustave,
kjer jasno piše: »Poslanci so predstavniki vsega
ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila.«

En poslanec, gospod Lep, je dobil navodilo po
telefonu … / izklop mikrofona/
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala,
gospod poslanec. Čas vam je potekel. Hvala za
vašo razpravo.
Naslednja ima besedo gospa Lidija
Divjak Mirnik.
Izvolite.
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa,
podpredsednica, za besedo. Lep pozdrav,
kolegice, kolegi!
Razprava je zanimiva, tako kot vedno.
Ogromno je bilo slišanega, kaj so rekli levi
pravniki, kaj so rekli desni pravniki, jaz bom pa
takole začela. Z možem sva svoja dva otroka
vpisala v javne vrtce in tudi v javne šole. Sicer
smo prvega otroka prvo leto dali v privatni vrtec,
potem pa smo drugega dali že pri 11 mesecih v
javni vrtec. In ker sem jaz pač mama, ki je bila
med tistimi slabimi starši, ki so zelo pozno hodili
po svoje otroke, tudi ob pol petih, sta moja dva
otroka meni včasih rekla: »Mamica, idi še na en
sestanek.« Saj ste razumeli, kaj sem hotela
povedati, ali ne? Imam pa kar nekaj prijateljev, ki
imajo svoje otroke tako v zasebnih vrtcih kot tudi
v zasebnih šolah. Imam tudi prijatelje, ki so iz
mariborske zasebne šole otroka prepisali po
nekaj letih v javno osnovno šolo. Če koga
zanima, lahko tudi off-the-record povem, zakaj.
Ker ne bom tukaj pred kamerami. Tisti moji
prijatelji, ki imajo otroke zdaj v zasebnih vrtcih,
pa moram priznati, da so kar dosti zdaj na mene
pritiskali, pravzaprav zelo zelo. In potem sem
nekatere izmed njih vprašala: »Pa dobro, okej,
razumem, zasebni vrtec, fino, super. Zakaj?« In
odgovor je bil: »Zato, ker želim nekaj več, kot
dobi v javnem vrtcu oziroma v javni šoli.« Jaz
nimam s tem nobene težave. Ampak potem sem
jim tudi rekla, da s tem nimam nobene težave,
da naj za to pač nekoliko več plačajo. Tako
preprosto je pač to.
Ker vemo, da ne SDS ne SD nočeta pri
tej zadevi popustiti, oni bi 100 pa 100, oni bi pa
100 pa nič, ker sta pač vsaka na svojih okopih,
smo v LMŠ predlagali kompromis, tako kot to
pač v politiki je. Kolegi iz koalicije, razen SD, so
ga seveda podprli, ostali iz opozicije pa pač ne.
Tako da vse tiste zadeve o dvignjenih glavah in
o slabi vesti in o vseh teh zgodbicah, ki smo jih
danes slišali, so pač zgodbice za predstavo za
javnost, tako kot vedno. Zakaj so eni na
100-100, drugi pa na 100-0? Zato ker so na
svojih okopih in ne priznavajo nič drugega kot to,
kar je pač »naše«. Ker tistega, kar ni »naše«, mi
ne sprejmemo. V LMŠ smo želeli bolj pravično
rešitev. In ja, kot je gospa Anja Bah pravilno
ugotovila, smo postali, v navednicah, neki tihi
podpornik temu predlogu. To ni najboljša opcija,
je pa v povezavi z implementacijo ustavne
odločbe to pač na robu sprejemljivosti in je tudi
legitimno. In ker zaupamo ministru Pikalu, bomo
to tudi podprli. Ker ne nazadnje je on tisti, ki nosi
odgovornost za predlog, ker ga je tudi on
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prinesel na mizo in ker je njegova politična
opcija pač odločila tako, kot je odločila. Toliko o
tem kompromisu, ko se zdaj pač očita, ja, vi ste
pa kompromis dali. Seveda, saj zato smo v
politiki, da bomo prišli do rešitve. Se bom pa še
enkrat zelo retorično vprašala, ampak res samo
retorično: Ali bi ena politična stranka s to vnemo
zagovarjala tudi financiranje tako imenovane
islamske šole? Pa sem se zelo retorično
vprašala.
Moram pa kljub temu, ker imam šele
zdaj besedo, replicirati spoštovani kolegici
predsednici Komisije za peticije, človekove
pravice in enake možnosti, gospe Irgl in ji
moram povedati, da ona ne kot poslanka ne kot
predsednica omenjene komisije ne more govoriti
in špekulirati o tem, ali bo ta nova predlagana
ureditev in bodo z njo kršene človekove pravice,
ker bo to presodilo Ustavno sodišče. Kolikor je
meni znano, ona ni in verjetno tudi nikoli ne bo
članica tega sodišča, tako da tega ne more
govoriti.
Spoštovanemu
kolegu
gospod
Koprivcu. V zvez s tem, kar ste govorili o
konsenzu, vam moram povedati, da smo LMŠ in
ostali koalicijski partnerji ta kompromis pripravili,
pa ga niste podprli. Tako da je tudi vam treba to
zelo jasno povedati. Pa samo še gospe Anji
Bah, ki je govorila o učiteljici sociologije, ki
predava o strankah, ki so že šest let stare,
oziroma če sem prav razumela, ki jih ni več v
parlamentu. Njena izjava je bila, citiram, da je to
»problem javnih šol«. To ni problem javnih šol,
to je problem te učiteljice, ki očitno ne oddela
svojega dela tako, kot bi ga morala. Ko sem bila
sama profesorica sociologije na gimnaziji, sem
dijakom zelo pošteno in tudi korektno predstavila
politične stranke, ki so v parlamentu, in kakšni
so njihovi programi. To je ne nazadnje tudi
naloga učitelja v gimnazijah ali kjerkoli se je pač
to dogajalo. Tako da to ni problem javnih šol,
ampak je problem učiteljice, ki, če bi imeli
kakšen drug sistem, verjetno ne bi smela dobiti
100 % plače, ker ne poučuje tako, kot se mora.
Hvala lepa.

kako ne rešiti problema, z enim samim
namenom – z namenom, da se še naprej
delimo. Delate po načelu deli in vladaj. Vaš
interes je razdeljen in med sabo skregan narod,
narod, ki ima kup nekih problemov, s katerimi se
vsak dan ukvarja. To je vaš interes. Z načrtno
ustvarjenimi in nerešenimi problemi ljudem
mečete pesek v oči, zadaj pa se dogaja kraja
davkoplačevalskega denarja. Hkrati pa s tem
odvračate od vseh ostalih tem, ki so tudi zelo
pomembne – dolge čakalne vrste v zdravstvu,
slabe in preveč obdavčene plače, mizerne
pokojnine, bančna luknja, iz katere so izpuhtele
milijarde, pa vaši kadrovski apetiti in še in še in
še.
V tej državi je problem denar za
izobrazbo naših otrok, ni pa problem preplačati
Teša 6 za več kot pol milijarde, prepričan sem,
da tudi za vse ostale infrastrukturne projekte, ki
v tej državi še sledijo – tretja razvojna os, drugi
tir, druga cev karavanškega predora, da ne
omenjam tisoče evrov za odpravnine vaših
sodelavcev. Veliko naših upokojencev ima
mizerne pokojnine, imamo dolge čakalne vrste,
imamo slabe in preveč obdavčene plače. Kdaj
se boste lotili pokojninske, zdravstvene in
davčne reforme, vas sprašujem. Vsem
državljanom pa sporočam: bodite enotni, kolikor
se le da, bodite solidarni, pomagajte eden
drugemu in ne pristajajte na vse te umetne
delitve, za katere skrbi levi pol slovenske politike
z razlogom, da lahko vlada in ima od tega koristi.
Samo enotni smo lahko močni. Hvala lepa.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Ker
smo
izčrpali
seznam
razpravljavcev, sprašujem, ali je še interes za
razpravo. Ker vidim, da ja, bom odprla nov krog
prijav. Prosim, prijavite se.
Imamo pet prijavljenih razpravljavcev.
Prvi dobi besedo gospod Jožef Horvat.
Izvolite.
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa
podpredsednica.
Gospe in gospodje, prva prioriteta
slovenskega predsedovanja Svetu Evropske
unije naj bi bila vladavina prava. Vsi takoj
pomislijo, ja, to pa je spoštovanje odločbe,
razsodbe arbitražnega sodišča. Pa ni. Vladavina
prava je spoštovanje človekovih pravic,
svobode, svobode govora, svobode medijev,
tudi svobode izbire, ko govorimo o šolstvu.
Gospe in gospodje, ne nas, prosim, vi nas,
prepričevati. Vi se, izgleda, prepirate zdaj z
Ustavnim sodiščem, kot da ni dobro odločilo in
tako naprej. Lepo prosim, dajmo enkrat potem
skupaj glasno prebrati 25. točko odločbe
Ustavnega sodišča. V 25. točki Ustavno sodišče
govori, da obveznost javnega financiranja
javnega programa ne zahteva financiranja
nadstandardnih ali razširjenih programov. Kaj so
nadstandardni in razširjeni programi pa tudi
pove, to so tisti programi, s katerimi šole

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Kot zadnji prijavljeni v tem krogu dobi
besedo gospod Aleksander Reberšek.
Izvolite.
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala
lepa za besedo, spoštovana predsedujoča.
Dajmo si naliti čistega vina in povedati,
v čem je zdaj tu problem. Večina ljudi spremlja
politiko manj kot dve minuti na dan in težko
razumejo, za kaj pravzaprav gre. Slišijo besedo
»javno« in slišijo »zasebno«. In javno velja za
nekaj dobrega, zasebno pa velja za nekaj
slabega. In ravno na te karte vi igrate.
Izkoriščate prednost, da ljudje ne vedo točno, za
kaj gre, in izkoriščate to prednost, da ljudje raje
slišijo besedo javno kot pa zasebno, in na račun
tega uspešno nabirate politične točke. Izigravate
odločbo Ustavnega sodišča in iščete rešitev,
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zasledujejo svoje partikularne interese. Iz tega
seveda izhaja, da podaljšano bivanje in
dopolnilni pouk nista nekaj, kar bi sodilo v
partikularne interese. Z njimi namreč šola ne
zasleduje teh interesov, tako je dejal
poročevalec ustavni sodnik gospod Zobec. Ob
tem je še dodal, da če bi podaljšano bivanje in
dopolnilni pouk financirali samo na javnih šolah,
bi to pomenilo neutemeljeno diskriminacijo otrok.
In vi zdaj želite diskriminirati otroke.
Pa še nekaj. Če bo ta zakon, za
katerega Matevž Krivic pravi – kako že? –
ekstremna nesramnost, veljal, potem bi – tega
mogoče še niti nihče ni izračunal – mi dejansko
v javnih vrtcih, beri v vladnih vrtcih, takoj
potrebovali približno 2 tisoč 500 mest za 2 tisoč
500 otrok. Zakaj? Ker bi se več kot polovica
nevladnih vrtcev dejansko morala ukiniti. To je
približno 166 novih oddelkov. Ali imate prostora
za 166 novih oddelkov? V vrtcih danes
pravzaprav niti nič ne govorimo, se jih pa ta
zakon seveda tudi dotika. Prenehajmo s tem
ustavnim udarom in pojdimo na počitnice in v
jeseni začnimo sodelovati in odpravimo
neustavnost, ki je enostavno zaradi takšnih
prerekanj ne toliko z nami, bolj z Ustavnim
sodiščem, ne zmorete rešiti. Hvala lepa.

in bo tukaj, po moji oceni, vskočila rimokatoliška
cerkev, seveda s svojo ideologijo, skozi katero
bodo prehajali skozi privatne osnovne šole,
skozi škofijsko gimnazijo do teološke fakultete,
in bo izobraževala slovenski narod v strogem
krščanstvu.
Jaz osebno podpiram javno šolstvo,
zato bom ta zakon ministra, ki je za mene
osebno dober in dejansko sledi odločbam
Ustavnega sodišča … Vedeti pa moramo, da že
to, da prišla zadeva na Ustavno sodišče, pove,
da je pritisk desnice na ta zakon res velik in da
je še kako v interesu rimokatoliške cerkve, da se
ta zakon danes ne sprejme. Hvala.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Naslednji dobi besedo gospod Jurij
Lep.
Izvolite.
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala za besedo,
gospa podpredsednica.
Tudi jaz, enako kot kolega Logar, se
nisem želel oglasiti pri tej zadevi, ampak ker
sem bil imenovan, je pa prav, da tudi povem
svoje mnenje in vse to, kar sem takrat na odboru
delal. Moja naloga pri tem odboru je bila
predvsem to, da sem želel, da se malo zbližamo
in da sprejmemo neki kompromisni predlog, pa
pač ne ena ne druga stran ni bila za to
pripravljena. In dejansko sem takrat na odboru
na koncu, pred glasovanjem o členu, predlagal
pet minut pavze, da se malo pokličemo, da se
malo dogovorimo, kako bomo glasovali, in tudi,
da sam pri sebi razčistim, kako bom glasoval, in
sem potem razčistil sam pri sebi in sem glasoval
za to, da gre zakon naprej. Istočasno sem pa
tudi včeraj za medije povedal, da je tudi mene
užalostilo, saj bi lahko tudi kakšen poslanec iz
opozicije dvignil roko pa bi mogoče danes imeli
čisto drugačno osnovo za obravnavo v
Državnem zboru. Moj namen v življenju – tudi ko
sem delal v lokalni politiki, pa v splošnem
življenju – je, da iščem neko realno, logično pot,
s katero se da kam priti. Saj mi lahko stojimo
vsak na svojih obokih, pa niti koraka ne
naredimo naprej. Tako da jaz se s tega stališča
zelo strinjam z gospo Mašo Kociper, ki je rekla,
da niti eni niti drugi nočemo niti zapreti pa pustiti,
in tako ne bomo prišli nikamor. Saj se lahko
zgodi, da bo čez leta malo drugačna odločba pa
bomo zopet iskali neko pot, ampak jaz mislim,
da je rešitev za našo zgodbo v parlamentu, da
poiščemo neko varianto, ki bo vsaj za večino v
parlamentu sprejemljiva. Saj ne bo nikoli za vse
sprejemljiva. Tudi za mene marsikatera stvar ni
sprejemljiva, pa sem dvignil roko ali sem pa v tej
smeri delal.
Tako da moj namen in samo delo v
parlamentu glede na mojo zgodovino je ta, da
iščem kompromise in iščem realne izhode iz
zagat. Če bo pa ta prava ali ne bo prava, je pač,
bom rekel, druga pesem, ampak vsekakor vsi
mislimo s svojo glavo. In vsekakor, kar se tiče

PODPREDSEDNIK TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Gospod Franc Kramar ima besedo.
Izvolite.
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa,
podpredsednica.
Spoštovane
poslanke,
poslanci!
Iz teh razprav, ki so bile danes,
nedvoumno izhaja, da gre za ideološki boj.
Tukaj ne gre za to, kdo ima prav, kdo nima prav,
ampak kdo bo tisti v prihodnosti, ki bo kreiral
šolstvo v Sloveniji. Dejstvo je namreč, da sta
zaenkrat med privatnimi šolami samo dve šoli
cerkveni. Očitno čaka cerkev na to, da bo zakon
postal ugoden, in potem se bodo gotovo te
privatne šole odpirale v vsaki fari po Sloveniji.
Seveda je temu treba nasprotovati, treba je
zagovarjati javno šolstvo, dostopno vsem,
bogatim, revnim, skratka vsem
slojem
prebivalstva, ne pa samo enim izbrancem, ki
bodo skozi šivankino uho pripeljali še verouk v
šole in bo to veljalo za najboljše šole v Sloveniji.
Jaz mislim, da ta razprava nedvoumno
kaže na to, da je desni pol slovenskega
političnega območja pripravljen narediti prav vse
za to, da se to javno šolstvo izenači s privatnim
šolstvom, predvsem s stališča, kot sem že dejal,
da bo rimokatoliška cerkev, ki je, lahko rečem,
kapitalski trust v Sloveniji, ki razpolaga z velikim
premoženjem, ki so ga z nacionalizacijo,
poudarjam, nacionalizacijo samo gozdov dobili
nazaj po osamosvojitvi. Razpolagajo z
velikanskim premoženjem, iz katerega bodo
očitno v prihodnosti rasli privatni vrtci in privatne
šole, ker država kot taka zaenkrat ne more
zadostiti vsem potrebam po investicijah v šolstvu
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tega glasovanja, morate vedeti, da v naši skupini
Desus glasujemo kar dostikrat po svoji vesti, kar
za druge ne velja. Za vsako stvar, projekt, če ga
hoče človek izpeljati, si da prioriteto. Zame je
trenutno prioriteta, da gre koalicija naprej, da
smo skupaj in da neko stvar izpeljemo. Če bi
zdaj vsak delal po svoje, ja, sem prepričan, da ta
predlog, ki je, ni idealen. To sem že povedal v
vseh razpravah, na odboru sem se izpostavil,
mogoče od vseh najbolj. S tega stališča sploh
ne razumem, da ravno tistega, ki bi želel najti
neko skupno pot, potem izpostavite v javnosti,
kot da je bil neodločen. Jaz sem bil odločen za
to, da stvar izpeljem in da rešimo stvar. S tega
stališča mislim, da je poslanska skupina Desus v
tej smeri delala dobro ali pa vsaj za naše stvari v
neki pozitivni smeri, ni imela fige v žepu.
S tega stališča mislim, da smo lahko
zadovoljni, da smo to naredili, to, kar imamo
danes, pa pač imamo. Pred sabo imamo zakon,
ki je pripravljen, in v naši skupini ga bomo
podprli. Tako sem povedal tudi na odboru in
potem za medije in tudi zdaj povem. Je pa
dejstvo, kot sem povedal, da za mene osebno ni
idealen, in tudi takšen, če bo preživel ustavno
presojo, bom tudi jaz vesel. Naj se ponovno
odločijo, in če je že tako, naj reče Ustavno
sodišče, glejte, tako naredite, pa bomo pač tako
naredili. Če bo pa tako v dilemi, kot je sedaj, pa
nobeden od nas ni pravnik, vsak si lahko po
svoje razlaga ustavno odločbo. Jaz mislim, da si
jo lahko vsak razlaga, smo resni ljudje, pa smo
starejši, izobraženi, tako da mislim, da ne
moremo kriviti drugega za to, kako kdo misli. Se
pravi, jaz mislim tako, vi mislite tako. V vsakem
primeru mislim, da bomo ta zakon danes sprejeli
in bo šel naprej, vem pa, da ga čaka ustavna
presoja, in jaz mu želim vse dobro.

Pred enim tednom pa ta ista oseba spremeni
mnenje in pove, da je Ustavno sodišče jasno
reklo, da se ne financira samo nadstandardnega
programa. Že tu vidimo, da nikakor ne gre za
eksaktno odločbo. Najbrž zaradi tega, ker je bila
sprejeta s tako tesno večino. Ker tudi v nekaterih
drugih prispevkih dr. Černiča je bilo rečeno, da
je očitno bilo pri pisanju in odločitvi veliko
nasprotujočih si mnenj, zaradi česar je ta
odločba de facto zelo slabo obrazložena. Zato
lahko danes slišimo toliko različnih mnenj, kaj je
Ustavno sodišče želelo, kaj je Ustavno sodišče
zapovedalo. Po mojem mnenju je odločitev
ministrstva edina pravilna. Odpravlja neskladje,
ki je bilo, torej 85-procentno financiranje, in v
tem kontekstu izboljšuje pravni položaj
pobudnikov. Ni mogoče torej zatrjevati, da ga
ne.
Kaj je obvezni, kaj je razširjeni
program, o tem smo tudi v preteklih tednih res
ogromno ogromno slišali, ampak zelo malo smo
pa slišali o javni mreži osnovnih šol. Zelo malo
smo se o tem pogovarjali, premalo smo se
pogovarjali o tem, kaj je dejansko brezplačno
osnovnošolsko izobraževanje, in v bistvu bi k
temu morali stremeti. Prej je kolega rekel, da je
javno dobro in zasebno je slabo. Odlično, če
tako razmišlja. Jaz se tudi lahko samo strinjam,
da je javna mreža osnovnih šol v Republiki
Sloveniji izjemna, odlična, kakovostna. Sama
sem bila deležna res dobrega osnovnošolskega
izobraževanja in želim si, da bodo tudi mladi za
nami deležni tovrstnega izobraževanja, da ne bo
izobraževanje odvisno od socialnega statusa
posameznika. In pri tem je potrebno dodati, da
je bilo tudi večkrat rečeno, da bomo Socialni
demokrati poslabšali pogoje za otroke iz
socialno šibkejših družin pri dostopu do
zasebnih šol. Ampak glede na določene
raziskave in poročila OECD že danes dejansko
otroci iz socialno šibkih družin skorajda ne
obiskujejo zasebnih šol in je že danes socialna
razslojenost v tem kontekstu zelo visoka. Če
danes dopustimo, da se zasebne in javne v tem
kontekstu izenačijo, je to zame začetek konca
neke javne mreže osnovnih šol.
To bo vodilo v resnično razslojenost
družbe in jaz si ne želim živeti v državi, v kateri
bo izobraževanje dostopno samo tistim, ki
prihajajo iz premožnejših družin, zato bom
predlog absolutno podprla.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo ima mag. Meira Hot.
Izvolite.
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo,
spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane
kolegice in kolegi!
Danes smo večkrat slišali interpretacije
glede ustavnosti predloga ministra Pikala,
ugotovili, da imamo očitno v parlamentu veliko
ustavnih pravnikov, ki že danes vedo, da naj bi
bil ta predlog v nasprotju z ustavo. Temu seveda
ne moremo pritrditi. Poleg tega smo slišali, da je
ustavna odločba zelo jasno zapovedala, kaj
storiti. Res je, zapovedala je, da je potrebno
odpraviti
diskriminacijo
pri
financiranju
obveznega javnoveljavnega programa. Ampak
ko smo pri eksaktnosti te odločbe, velja vseeno
omeniti, da zelo očitno dopušča možnost
različnih interpretacij. Če lahko poročevalec, ki je
sodeloval pri pripravi ustavne odločbe decembra
2017, izjavi, citiram, »odločba nič ne govori o
dopolnilnem in dodatnem pouku, podaljšanjem
bivanju, jutranjem varstvu, neobveznih šolskih
vsebinah, ker po tem nismo bili povprašani.«

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo ima Soniboj Knežak.
Izvolite.
SONIBOJ
KNEŽAK
(PS
SD):
Hvala,
predsedujoči. Spoštovane kolegice, kolegi.
V svoji razpravi se ne bom dotikal
pravnih področij, že tako sem danes slišal
preveč takih ali drugačnih pravnih strokovnjakov.
To bomo prepustili tistim, ki so za to poklicani v
tej državi. Sem pa trdno prepričan, da je, vsaj
kar se tiče področja šolstva, eden izmed
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največjih strokovnjakov v naši državi dr. Pikalo,
in tudi verjamem, da je rešitev, ki nam jo je
danes ponudil za odpravo te neustavnosti, dobra
za Slovenijo in da bo tudi ponovno prestala
ustavno presojo, v kolikor bo to potrebno.
Svoj drugi del bom začel z enim
stavkom. Sistem javnega šolstva v Sloveniji je
dober. Pika. Moje mnenje – ni samo moje
mnenje, jaz sem trdno prepričan, da je to
mnenje velike večine Slovenk in Slovencev – je
mnenje, ki je zapisano v številnih raziskavah, ki
so bile narejene o primerljivosti šolstva v
Sloveniji in pa drugod po Evropi. Jaz sem jih,
verjemite mi, kar nekaj prebral zdajle v tem
času, ko smo se začeli seznanjati s to temo.
Marsikje smo zelo dobri, nekje imamo še kaj
postoriti, sem pa v eni izmed teh raziskav
zasledil, da nam celo očitajo, da imamo preveč
razvejan sistem javnih šol. Verjetno pripravljavci
te ankete niso poznali našega sistema
podružničnih šol. Če sem na kaj ponosen v tem
šolstvu, je to, da smo uspeli to šolstvo obraniti
pred tem, da bi bili v ozadju delovanja tega
šolstva samo eni finančni interesi. In to se
izkazuje skozi ohranitev sistema podružničnih
šol. Kar nekaj jih imamo v Sloveniji, ki jih
obiskuje osem, deset, petnajst učencev. Kaj
smo s tem dosegli? Poleg tega, da so jim dali
možnost izobraževanja v domačem okolju, smo
tudi te družine, mlade družine hkrati prisilili
oziroma jim dali neke pogoje, da ostanejo v teh
ruralnih področjih, s katerih se v glavnem
prebivalstvo izseljuje. Skratka, ena izmed zadev,
na katere moramo biti ponosni.
Ta debata, javne šole, tisto, kar jaz
vidim. Tako kot sem rekel, verjamem, da so
javne šole izredno dobre, predvsem tudi s tega
vidika, da odprejo vrata vsakemu v tej deželi. Ni
važno, ali si otrok s posebnimi potrebami, ali si
zdrav, ali imaš kakšne drugačne omejitve, vrata
vseh osnovnih šol so odprta za vse te otroke. V
zasebnih šolah tega ni. Zanima me, kakšni so
kriteriji sprejetja v zasebne šole. Ne vem,
veroizpoved staršev, finančni položaj? Ne vem.
Se mi pa zdi, da to ni prav. Sploh ko imamo to
debato o dostopnosti in glede javnega šolstva v
Sloveniji. Ne nazadnje se, da je to javno šolstvo
dobro, dokazuje tudi v šolstvu kasneje, naši
diplomanti, vsi, ki končujejo ta sistem
izobraževanja in se kasneje vključijo v naše
gospodarstvo. Mi imamo številna podjetja, ki so
v špici v svoji panogi. Naši strokovnjaki, ki so
dobili znanje v teh javnih šolah, so zaželeni po
celem svetu. Na žalost nam odhajajo, to je
drugo vprašanje, ki ga ne bomo danes razrešili.
Ampak hočem povedati, da imamo dober sistem
izobraževanja. Ne nazadnje, spoštovane
kolegice in kolegi, tudi velika večina nas, ki smo
danes v tem parlamentu, če na hitro pogledam,
smo iz sistema tega javnega izobraževanja. Pa
vas je kaj oviral pri tem? Nas je, ne vem,
poneumljal? Mislim, da daleč od tega. Ne
nazadnje se to kaže v tem, da imamo danes
različne politične stranke z različnimi pogledi na
svet – hvala bogu, nič slabega. Se pravi, dober

sistem, dal nam je neke dobre podlage. Dal nam
je neka strokovna znanja, ki smo jih v življenju
poskušali unovčiti na ta način, da poskušamo v
tej družbi nekaj narediti in da ne nazadnje s
svojim znanjem in delom preživljamo sebe in
svoje družine, ki jih imamo. To je za mene edino
merilo, ki šteje.
Imamo pa v tem javnem šolstvu seveda
tudi še kaj postoriti v smeri, ne vem, če govorimo
o osnovni šoli, da bo to dejansko brezplačna
osnovna šola, da bodo knjige brezplačne ne
samo do drugega razreda, da je to samo en
korak, ampak da bodo brezplačne za čas
kompletnega šolanja v osnovni šoli, da bomo
rešili absurdne zadeve, na primer da v 21.
stoletju otroke, sedemletnike razbremenimo
desetkilogramskih torb in podobno. Skratka, je
še kar nekaj izzivov, ampak smo na dobri poti,
imamo dobre temelje. Tisto, kar je razlika med
mojo generacijo, in verjetno tudi veliko večino
naših, in pa zdajšnjo ne otrok, ki vstopajo v šolo,
ampak staršev: če sem jaz dobil obvestilo za
mamo, da mora priti v šolo, je šla s cmokom v
grlu, ker so vedeli, da sem nekaj ušpičil, danes
je razlika v tem, kot smo že slišali od
predsednika vlade, da hodijo v šolo z odvetniki,
da učitelji ne smejo nikomur nič reči, nobene
zadeve. To je prinesla sprememba sistema,
večanje socialnih razlik, ki smo jih uvedli s tem
novim sistemom, in pripeljalo je po mojem
ne nazadnje tudi do tega, da te javne šole, ki so
dejansko dobre, odprte za vse, za nekatere pač
niso več dovolj dobre. »Za našega pa ni, naš bo
šel pa v zasebno, naš je boljši, mi smo boljši …«
Skratka, verjetno so to eni izmed razlogov, da se
pač vpišeš. Če si sprejel to odločitev pa vpisal
otroka v zasebno šolo, se moraš verjetno tudi
sprijazniti, da boš en del svojih finančnih
sredstev sam prispeval. To je tista dilema, s
katero se danes nekako nenehno soočamo.
Koliko imamo teh šol? Ne nazadnje tudi
… Pozabil sem omeniti … Država je to tudi
omogočila takim, ki imajo take poglede, take
potrebe, tudi s tem, da je omogočila, da imamo
danes v Sloveniji šest zasebnih šol. Večkrat je
bilo že omenjeno, da sta od tega dve krščanski
šoli. Tisto, kar želim okrog tega, kar sem omenil,
okrog krščanskih šol, in ker je bil danes že
večkrat omenjen ne vem kakšen razredni boj, mi
se moramo vprašati – v redu, jaz sem tudi trdno
prepričan, da za vsem tem, kar se dogaja okoli
financiranja, stoji rimskokatoliška cerkev. Kdo pa
je,
spoštovane
kolegice
in
kolegi,
rimskokatoliška cerkev v Sloveniji? Ustanova, ki
naj bi se po svoji funkciji, katere core business
naj bi bilo, ne vem, razširjanje krščanskega
nauka, verstva, vsega tega. Pa dela danes to?
Namenoma sem uporabil besedo core business,
zato ker Cerkev kot ustanova na Slovenskem z
vsem tem, kar je v preteklih letih počela in počne
tudi še danes, nima velikega ugleda. Zato se
srečuje s praznimi cerkvami ob nedeljah pri
maši. Da ne bom spominjal, da ne bo rekel kdo,
da si stvari izmišljujem, naj vas samo spomnim
na zgodbe iz polpretekle zgodovine pa
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oškodovanje velike večine vernikov s certifikati
pa z zadevami, ki so se dogajale v Zvonu Ena in
v Zvonu Dve. Ukvarjali so se s televizijami,
predvajali so pornovsebine pa ne vem, kaj še.
Ne nazadnje je rimskokatoliška cerkev v
Sloveniji tudi največji veleposestnik v tej državi.
Njim je v interesu – pa da ne morejo sfinancirati
dveh šol? Lepo vas prosim, spoštovane kolegice
in kolegi!
Okrog dostopnosti zasebnih šol v
Sloveniji. Tudi to je bila ena velika debata.
Trenutno jih imamo na dveh lokacijah, v Ljubljani
in v Mariboru. Jaz prihajam iz majhnega kraja, 9
tisoč 500 prebivalcev. Pred tremi leti smo
ugotovili, da je 100 let stara podružnična šola
potrebna obnove, nismo dobil evra sredstev od
države, iskali smo sofinancerje. Verjetno je bil
velik naval tudi teh zasebnikov, da bodo v
Hrastniku odprli zasebno šolo, tako kot je
verjetno v Halozah pa v Oplotnici pa še kje
drugje po Sloveniji. Toliko okrog enakosti. V
lokalni skupnosti smo morali stopiti skupaj in
financirati 4 milijone obnove te podružnične šole,
ki jo obiskuje 200 naših otrok. Hvala bogu, bomo
naslednja tri, štiri leta pač plačevali ta dolg, ki
smo ga naredili, pa kakšno drugo dejavnost
malo zmanjšali. Popolno plačilo vseh obveznosti
s strani države, kar se zdaj zahteva – kaj pa je
potem razlika med zasebno pa javno šolo? Ne
vem.
Mogoče samo še kakšna dva odziva na
debato, ki je bila danes. Gospod Tonin je
spraševal, da je SD s tem pridobila, da je to
nekako en naš piar projekt. Kaj pa je vaš piar
projekt, Nove Slovenije? Vaša politika je
zasebno šolstvo, zasebno zdravstvo. Kdo pa je
vaša volilna baza? Sami bogataši? Gospod
Horvat, se vas spomnim, ko ste pred meseci
govorili, pa ne bom razlagal, boste ja podprli ta
zakon, ki bo nekaj evrov prinesel tej ubogi ženici
s Ptuja, v zeleni ruti in gumijastih škornjih in
podobno. Verjetno ima ta dovolj denarja, da si
bo plačevala zasebno šolstvo, zasebno
zdravstvo in še vse tisto, kar počnete v tej …
Tisto, kar mi v SD delamo, se mi zdi, da je tisto,
kar je prav. Kar je prav za veliko večino teh
državljanov. Razmišljanje, da naj pa v končni
fazi odločijo ustavni sodniki v tej zadevi, tudi
kakšen sistem financiranja mora biti – ne more
si, spoštovane kolegice in kolegi, te pristojnosti
vzeti Ustavno sodišče. Je pa tisto, kar jaz
zagovarjam pa se pod to takoj podpišem, da naj
se o tem izjasnijo državljanke in državljani na
referendumu. Trdno sem prepričan, da že
vnaprej vem, kakšen bo odgovor. Če sem začel,
bom tudi končal s tem stavkom. Sistem javnega
šolstva v Sloveniji je dober.
Verjamem v rešitev, ki jo je predlagal
dr. Pikalo, zato jo bom tudi skupaj s kolegicami
in kolegi z veseljem podprl. Hvala lepa.

Izvolite.
JOŽEF
HORVAT
(PS
NSi):
Gospod
podpredsednik, hvala lepa.
Jaz
bi
vas
prosil,
gospod
podpredsednik, ali lahko omogočite, da službe
Državnega zbora razdelijo 25. in 26. točko
odločbe Ustavnega sodišča vsem poslankam in
poslancem? Ta zadeva terja mogoče tri minute
branja in tam so zadeve zelo jasno napisane. Ko
pa udrihate po katoliški cerkvi, dejansko ranite
tudi nas, ki smo katoliki, in to je kršitev verske
svobode, ki je ena od temeljnih človekovih
pravic. To seveda vi znate, SD, ki ste tudi razsuli
socialno politike te države. Na odboru sem
spraševal ministra, do danes še nisem dobil
odgovora. Vsi zdaj hočete biti zraven pri
stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z
matičnim narodom. Povejte mi, kdo je takrat
zagotovil slovenske učitelje in učiteljice, leta
1919. Kdo? To povejte! Ne pa, da samo eno
stran medalje kažete. Glejte, to je res ekstremna
nesramnost, prosto po Krivicu.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa. Gospod Horvat, to ni bil ravno
postopkovni predlog.
Želi še kdo razpravljati? Gospod
Soniboj.
Izvolite.
SONIBOJ
KNEŽAK
(PS
SD):
Hvala,
predsedujoči.
Ker me je kolegica podučila, da ni
replike na repliko, samo še nekaj. Jaz v svoji
razpravi, gospod Horvat, niti z besedo nisem
žalil Rimskokatoliške cerkve. Pa mi povejte, kje.
Zadeva in zgodba okrog Zvona Ena in Zvona
Dva ter podobno, kaj od tega ne drži. Ali ne drži,
da so cerkve ob nedeljah prazne, da število
vernikov upada iz leta v leto? To so dejstva. In
ve se tudi, da ima Cerkev več kot dovolj dela
tudi s svojim izobraževalnim sistemom, če hoče,
da bodo starši še pošiljali otroke k verouku. Da
ne bom rekel in bil nesramen, pa bom rekel, naj
varnostnike uvedejo, da bodo otroci varni v času
verouka, po vseh teh zgodbah, ki jih poslušamo
zadnja leta preko medijev. Sram me je, da je
prišlo do tega. Samo toliko. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo želi tudi minister.
Izvolite.
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa.
Jaz se v to debato nisem hotel
vključevati iz nekaj razlogov, zdaj je pa vendarle
pravi čas pa tudi nabralo se je kar nekaj takih in
drugačnih trditev, za katere mislim, da niti
Državnemu zboru – ampak jaz sem tu samo
gost, kot ste mojega predsednika Vlade
poučevali oni dan – mogoče celo niso grozno v
neko čast. Najprej glede vrtcev. Eno je, če
Združenje zasebnih vrtcev nekaj na Twitterju

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati? Gospod
Horvat, postopkovno.
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napiše, povsem nekaj drugega pa je, če se tule,
v parlamentu te trditve pojavljajo, ki so
popolnoma neosnovane za vsakogar, ki ve, da
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ni matični zakon za vrtce, ampak
je to Zakon o vrtcih. Te trditve, ki jih je danes
nekdo lansiral, so pač zlonamerne trditve: in še
te, če natančno preberete, so seveda zapisane v
pogojniku, v Državnem zboru se pa potem trdijo
v trdilniku. Eno je pogojnik, drugo je trdilnik,
ampak to niti ni pomembno. Najpomembnejše je
to, da je matični zakon za vrtce Zakon o vrtcih in
ne Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja. To so zlonamerne interpretacije,
če lahko govorimo o zlonamernih interpretacijah,
predlagane ter zgolj in samo predlagane
zakonodaje. Jaz v tem državnem zboru nikoli ne
bom govoril ad personam, ne pritiče ne meni, ne
vladi, ne komurkoli drugemu, ker to pač ni
diskurz, ki bi se ga kadarkoli tule šel. Slišal sem
jih veliko na svoje ime, na svoj račun ali
kakorkoli, ampak temu se reče, da je treba to
športno prenesti; glede politične kulture ima pa
pravzaprav vsak svojo; in tudi pred javnostjo bo
vsak svojo politično kulturo opravičeval. Ampak
če gremo na vsebino, da ne bomo zgolj in samo
o tem, kaj ja in kaj ne. Najprej nekaj o tako
imenovanih mednarodnih deklaracijah, o
mednarodnih dokumentih in tako naprej.
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic
v 2. členu 1. protokola k njej zelo jasno zapiše:
»Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do
izobraževanja. Pri izvajanju nalog, 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 verskim in filozofskim
prepričanjem.« To je tisto, kar se v pravu
imenuje tako imenovana negativna pravica.
Vsakdo ima pravico in prav je, da ima to pravico.
In te pravice so zdaj v teoriji od Johna Locka
naprej take, kot so, torej negativno pravico;
pravico, da ustanovi. In kot sem rekel v prvi
obravnavi pred tem visokim zborom – to pa ne
zagotavlja pravice do financiranja, tu se pa
razhajamo. Ali je pravica do ustanavljanja šol v
skladu s svojim prepričanjem? Ja, seveda mora
biti.
In
tudi
v
skladu
z
ključnimi
mednarodnopravnimi dokumenti s tega področja
je to tako. Ampak taisti mednarodnopravni
dokumenti nikjer ne omenjajo dolžnosti
financiranja, potem Italija ne bi bila članica Sveta
Evrope, ampak seveda še kako je. Toliko, kar se
tiče financiranja zasebnih šol.
Kot drugo, javno in zasebno. Meni je
zelo žal, ampak ko govorimo o javnem in ko
govorimo o zasebnem, velikokrat govorimo na
pamet. Tisto, kar pa lahko ministrstvo govori, je
pa seveda samo tisto, kar je v skladu s
sprejetimi dokumenti. Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju iz leta 1995 je tista, ki je zadnji v
tem parlamentu – v tem parlamentu, nikjer
drugje – v tem parlamentu sprejet pravni akt, ki
določa, kaj in kako naj se izobraževanje v
Sloveniji razvija. To določa Bela knjiga o vzgoji

in izobraževanju. In tam je jasno, da zasebno
šolstvo ne vstopa v prazen prostor, ampak je tu
že mreža javnih šol; in je torej to zgolj in samo
dopolnilo. Tisto, o čemer je ta debata, ki teče
zdaj že mesec in več, je debata o tem, ali bomo
v temeljih spremenili način, kot smo ga postavili
leta 1995. To je ta debata, ali bomo v temeljih
spremenili način, kot smo ga zapisali in kot je bil
sprejet v tem državnem zboru leta 1995. Tam je
razmerje med zasebnim in javnim zelo jasno
opisano. In tako, kot je reklo tudi Ustavno
sodišče, kako bo to narejeno, zakonodajalčeva
odločitev je v polju njegove presoje. In če bomo,
če boste kaj spremenili, potem bomo spreminjali
to glavno usmeritev, ki jo imamo. Mislim, da je
prav, da tudi s tega mesta to zadevo pojasnim in
na nek način opozorim.
Tretja stvar. Tudi jaz o tem raziskujem
in razumem, da je novorek, torej nove besede,
novi koncepti so zato, da se pokažejo neke
druge stvari. Ampak zasebno javno ali javno
državno pa vendarle ni kar tako za premetavati.
Zakaj? Ker javno je povsem druga kategorija kot
državno. Povesem druga kategorija. Kaj je zdaj
javno? Javno predpostavlja javnost. Javno
predpostavlja tisto javnost, v kateri se oblikujejo
ključni vrednostni in vsebinski standardi. To je
javno. Državno je pa tisto, kar določijo politične
elite ali pa ozke birokratske strukture, to je pa
državno. Če hoče kdo državno, ampak od tega
smo šli davno mimo, od državnega smo šli že
davno stran. Saj se sliši fino – državno,
nevladno, vladno pa tako naprej, ampak ne
verjamem, da je kdorkoli v tem visokem zboru
demokracije tak, ki verjame v to, da bi
birokratske strukture ali politične elite morale
določati vsebino šolskih programov. To bi bilo
državno, to bi bilo vladno. Javno je pa povsem
nekaj drugega in javno je tam, kjer je javnost in
je posvetovanje in tako naprej. Glede javnih in
zasebnih programov. Ne enega ne drugega ne
sprejme birokratski oziroma politični aparat, to je
ministrstvo; ampak Strokovni svet za splošno
izobraževanje. Strokovni svet, ki je od
ministrstva neodvisen organ. Za javne programe
je jasno, na kak način; za zasebne pa tako, da
jih zasebniki sami predlagajo in potem jih
Strokovni svet za splošno izobraževanja tudi
sprejeme. In zasebni program je drugačen, ker
so v Zakonu o osnovni šoli zanj drugačne
zahteve. Drugačne zahteve. Sicer je res, da
potem naprej piše, da mora doseči enakovredni
izobrazbeni standard, ampak to ne pomeni, da
program sam po sebi ni drugačen. Ko govorimo
o zasebnih programih, je jasno, da je zasebnik
predlagatelj in da so ti programi drugačni. In to
je treba povedati.
In ko govorimo o tem razmerju javno –
zasebno, je treba reči tudi to, da je javni šolski
sistem odprt za vse. To ni moj, ali od nje, ali od
kogarkoli; odprt je za vse. Je pluralen, je
nevtralen. Nevtralen je glede posameznih
pogledov na svet, predpostavlja tisto, kar se
imenuje skupno dobro. Ja, za to gre; niti ne
toliko za javno dobro kot za skupno dobro. To
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smo mi vsi. In ni je skupnosti, verjemite, da je ni
politične skupnosti, ki bi to skupno dobro
prepuščala naključju ali pa posamičnim
interesom, je ni. Zatorej vsaka skupnost poskuša
to skupno dobro vzdrževati. To je poanta
javnega šolstva, kajti to je edini način, da se tudi
skupni prostor državljanov vzpostavi. Na ta
način mi ustvarjamo politično skupnost in na ta
način tudi vrednote, ki jih imamo, in so pluralne,
da ne bo nobenega dvoma. Te vrednote, ki so
pluralne, seveda zagovarjamo ne samo v tem
parlamentu, ampak v družbi. Glede financiranja,
modeli po Evropi so preprosto različni; od
prepovedi do 100 %, vmes je pa marsikatera
modifikacija glede programa, glede plačevanja
učiteljev in glede celo plačevanja investicij. Ja,
različne modifikacije so, kar nam samo pove, da
je to v polju te politične odločitve; in upam, da bo
ta politična odločitev tudi vzdržala. Me pa žalosti
ali pa bom ob proračunu zelo vesel, če bo ravno
tako veliko klicev k zviševanju financiranja vsega
izobraževanja, znanosti in športa. Če je to tako
pomembno za vse nas, potem upam, da ne
bomo šli v krčenje proračuna ali celo v
omejevanje proračuna, ampak takrat bomo vsi v
tem zboru šli v smer predlogov, ki bodo še
izboljševali financiranje vsega, poudarjam,
vsega izobraževanja. In tudi glede kakovosti na
žalost premalo debate. Tu bi lahko veliko, in
prav bi bilo, če bi veliko debatirali o kakovosti,
učiteljih, učnih pripomočkih, materialnih pogojih,
o vsem tem; pa ne debatiramo o tem, ampak
debatiramo o nekih čisto drugih stvareh. In kar
se tiče ustavnih odločb, je jasno in tudi s tem
predlogom poskušamo to ustavno odločbo v
skladu z Ustavo rešiti. Ampak me pa zelo žalosti
na nek način, da je neka ustavna odločba iz leta
2011, ki ravno tako govori o financiranju
visokega šolstva in je bila samo delno
popravljena leta 2016, ne pa v celoti, še vedno
ostane dolg glede opredelitve javne službe, pa
nihče glede tega ne bije plati zvona. Od leta
2011, ravno tako financiranje in ravno tako na
področju šolstva, ampak tokrat seveda visokega
šolstva. In ko bom zdaj takoj dobil očitek, samo
da povem, v mandatu 2013–2014 smo predlog
zakona, ki bi rešil to ustavno odločbo, tudi
pripravili. Ker je vlada prej odstopila, je na žalost
zmanjkalo časa, da bi ga tudi sprejeli. Drugače
je pa ta predlog zakona bil v mandatu 2013–
2014 pripravljen. Najlepša hvala zaenkrat.

samo mi, na dva povsem različna načina jo je
interpretiralo Ustavno sodišče in na dva povsem
različna načina je odločbo Ustavnega sodišča, o
kateri
govorimo
danes,
interpretirala
Zakonodajno-pravna služba. Toliko o tem, da
glede pravnih mnenj, tolmačenj in argumentacij
pač očitno ne najdemo skupnega imenovalca.
Kar se je spet pokazalo v tej razpravi, in to me
žalosti, je, da mnogi zagovorniki zasebnih šol
poudarjajo, da nočejo svojih otrok vpisati v javno
šolo, ker oni govorijo o državnih šolah in o
vladnih šolah, ki da njihove otroke indoktrinira. In
kot je bilo rečeno na odboru s strani
predstavnika Slovenske demokratske stranke,
najbolj nadarjeni otroci morajo imeti možnost
najkvalitetnejšega izobraževanja; in samo
zasebne šole jim lahko to nudijo. In glede tega
sem jaz žalostna, ker nekateri mislijo, da so
njihovi otroci najbolj nadarjeni in si zaslužijo
najboljše in bodo zato doplačali, da bodo dobili v
zasebni šoli to, kar jim pripada. Bi pa radi
doplačali čim manj, ker doplačajo v vsakem
primeru, jaz se tukaj strinjam, ampak bi pa radi
doplačali čim manj. In tisti, ki vedno zmanjšujejo
davke in so vedno za to, da je treba vračati
dohodnino, bi pa radi, da tukaj plačuje država. In
če je tako nezaupanje do tega, kaj se uči v
javnih šolah, potem tega ne more rešiti noben
kompromis niti glede denarja niti ničesar
drugega, ker pač na ta kompromis nekateri ne
bodo nikoli pristali.
Jaz tukaj težko razumem pozicijo SMC,
njihov poslanec Perič je bil zelo kritičen do nas
ostalih, je rekel: Kaj zdaj pravite, da naj odloči
Ustavno sodišče, tukaj je treba doseči
kompromis, mi hočemo ustavno rešitev. Štiri leta
z močno večino je SMC že lahko odločal o teh
zadevah, pa ni. Bila je predlagana celo
sprememba Ustave, ki bi jasno povedala, da se
javno financira z javnim denarjem, zasebno pa
lahko država financira samo, če želi in vsakič z
zakonom to posebej določi; pa je bil SMC proti.
SMC pravi, mi smo za kompromis, ampak
kompromis tukaj ni možen, ker edini kompromis,
ki ga priznava ta stran v dvorani, to je bilo danes
večkrat povedano, je 100 : 100. SMC na ta
kompromis očitno ne pristane, sicer bi že njihov
zakon v preteklosti podprl. Drug kompromis
znotraj te koalicije ni možen. Edino, kar nam
torej preostane, je, da nek zakon sprejmemo in
da dokončno vidimo, da se še enkrat tudi glede
ostalega dela programa izjasni Ustavno sodišče,
ker tudi sam poročevalec o tej zadevi, kot je lepo
opozorila poslanka Hot, je o tej zadevi govoril
drugače. Leta 2017 je rekel, da se ne dotika
tega razširjenega dela programa, nekaj časa
nazaj pa je rekel, da se dotika, kot mu pač
politično ustreza. On je itak najbolj politično
definiran sodnik, kar jih jaz poznam. Ne vem,
kakšen kompromis bo v tem parlamentu sploh
še možen, če ta zakon pade. Kompromis znotraj
tega financiranja ni, ni ga na 100 : 100, ni ga na
100 : 0, koalicija je takšna, kot je. To pomeni, da
lahko ta gordijski vozel samo z dosledno in zdaj
pa res jasno interpretacijo preseka Ustavno

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati?
Gospa Maša Kociper, izvolite.
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Jaz bi se zahvalila
gospodu ministru za ta poudarek in tudi glede na
pojasnilo, kaj določajo razni mednarodni akti in
deklaracije, kajti tudi tukaj smo slišali kar nekaj
zavajanja. Ampak ob koncu bi pa jaz še nekaj
ugotovila sama pri sebi. Že v svojem prejšnjem
nastopu sem ugotovila, da očitno drugače
razumemo ustavno odločbo in tudi odločbo
Ustavnega sodišča. Ne razumemo jo drugače
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sodišče, kar meni sicer ni ljubo, ali pa
sprememba Ustave, ki bo to jasno zapisala v
Ustavo. To kritiziranje, da nismo sposobni za
kompromis; eni smo. Stranka Alenke Bratušek je
podprla kompromisni predlog, pa nam ni
optimalen. Mislim, da prav toliko bi lahko bil
kompromisni predlog neustaven, kot je ta rešitev
neustavna, prav toliko možnosti bi imel za
neustavnost; pa smo ga zaradi kompromisa.
Ampak se je pokazalo, da ni sprejemljiv ne levim
ne desnim. Ta kompromis bo tudi pri naslednjem
branju zakona in tako naprej težko dosegljiv, če
ne bo neke avtoritete, ki bo to presekala. Jaz
torej pozivam poslance, da presekamo to
petletno dolgovlačenje, spet sprejmemo eno
odločitev in ker se ne more zmeniti
zakonodajalec, kar še enkrat obžalujem, naj pač
dokončno spet preseka, tokrat pa zares,
Ustavno sodišče.

da država javnim šolam, premalo. Pustimo to, ali
se s tem strinjamo ali ne, vsakdo ima o tem
svoje mnenje; dejstvo pa je, da imamo to
ustavno odločbo na mizi in se moramo odločiti,
ali jo bomo implementirali ali ne. Stališče naše
stranke je, da ne glede na to, ali so neko
ustavno odločbo sprejeli, kot so se izrazili kolegi
iz Levice, ustavni sodniki, ki imajo rumene
kravate, ali rdeče, modre ali kakršnekoli; na
koncu moramo ustavne odločbe spoštovati.
Spoštovati moramo odločitve ostalih sodišč, ker
če ne, lahko – če mene vprašate – štacuno
zapremo in pustimo nekomu drugemu, da
upravlja z našo državo. Če je Ustavno sodišče
reklo, da je 85 % tistega, kar se daje javnim
šolam, premalo, potem mi danes ne moremo
pristati na zakon, ki daje še manj. Veste, tudi mi
se ne strinjamo z rešitvami, ki jih je v preteklosti,
pa jih bo, verjamem, še v prihodnosti prinesla
SDS. Nekateri bi dali 100 % za obvezni
program, 100 % za razširjeni, nekateri bi dali še
2 hektarja hoste zraven, karkoli. Mi smo za tisto,
kar pomeni izenačenje financiranja programa, ki
je javno veljaven. Ustavno sodišče je v svoji
odločbi izhajalo iz določbe drugega odstavka 57.
člena Ustave, ki pravi takole: »Osnovnošolsko
izobraževanje je obvezno in se financira iz
javnih sredstev.« Zelo črkobralsko, ampak nič
kaj narobe, to pomeni, da je tisti, ki se
osnovnošolsko
izobražuje,
upravičen
do
financiranja iz javnih sredstev. Če so prejšnje
vlade dovolile, da se po določenih delih
Slovenije razširijo, odpirajo zasebne šole, potem
tega ne sme trpeti nekdo, ki se je brez
kakršnekoli slabe vesti vpisal v takšno šolo. In
povsem razumljivo je, da je sodišče ob takšni
dikciji določbe drugega odstavka 57. člena
Ustave reklo, da mora iti ta denar, ki je
namenjen za osnovnošolsko izobraževanje, za
učence. Če ne želimo tega, kar nekateri ne
želite, potem bo verjetno na koncu treba
spremeniti Ustavo. Ampak dokler imamo takšno
Ustavo in takšno ustavno odločbo, bo skrajno
sprevrženo, če bomo rekli, da je ne bomo
spoštovali samo zato, ker so jo sprejeli, po
mnenju nekaterih, sodniki, ki imajo kravate
takšne ali one barve.
V tej razpravi je bilo veliko govora o
nekakšnem elitizmu. Mi ocenjujemo, da se bo
elitizem vzpostavil takrat, ko učenci, ki hodijo v
te šole, ne bodo več deležni državnega
sofinanciranja, ker takrat bodo v te šole hodili
samo otroci bogatih staršev in bomo imeli
institucije, kamor pač hodijo otroci bolj
premožnih; in se mi zdi neko nasprotno
razlogovanje, pravzaprav nesocialno. Kar se tiče
elitizma, bi omenil tudi to. Velikokrat je slišati
govorjenje o tem, da se tisti, ki obiskujejo te
zasebne šole, gredo nekakšen elitizem. Jaz
mislim, da ta elitizem, če ga imamo količkaj v
Sloveniji, obstaja tudi znotraj javnih šol.
Velikokrat se govori in o osnovnih šolah in o
gimnazijah, da je ta boljša kot druga, da so
gimnazije boljše kot nekatere druge šole. In
verjamem, da ta pojem nekega elitizma vzklije

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa. Želi še kdo besedo?
Poslanec Igor Zorčič, izvolite.
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Hvala lepa za
besedo.
Ne vem, ali naj še ostanem presenečen
ali ne več. Kar se tiče te debate, smo izrekli že
veliko besed, pa vendar vedno znova prihajam
do enega zaključka, da je tema o financiranju
šolstva zelo ideološko nabita tema. Najprej se mi
postavlja
vprašanje,
ko
poslušam
vse
spoštovane kolege, ali se mi danes
pogovarjamo o implementaciji ustavne odločbe,
ali pa se pogovarjamo nasploh o javnem šolstvu.
Mislim, da moramo tu narediti eno razliko,
čeprav je pomembno oboje, to pa zaradi tega,
ker se mi zdi, da ta široka razprava o vlogi
javnega šolstva zavira neko našo željo po tem,
da bi spoštovani to ustavno odločbo. Kar se
kaže kot problematično v tej debati in to
omenjanje javnega šolstva vedno znova, je to,
da se javno šolstvo prikazuje s strani nekaterih
kot tisto, ki je ogroženo z implementacijo
ustavne odločbe. To seveda ni res. To ni bilo že
prej res. Mi imamo dobro mrežo javnih šol, ki
izvajajo kvalitetni učni program in imamo
določbo v zakonu, ki ga danes spreminjamo, pa
te določbe ne spreminjamo, ki pravi, da ne glede
na 86. člen, torej člen, ki se nanaša na
financiranje zasebnih šol, zasebni šoli ne
pripadajo javna sredstva, če je zaradi vpisa v
zasebno osnovno šolo ogrožen obstoj edine
javne šole. Mi imamo varovalko, ki varuje javne
šole, in to je varovalka, ki je bila že zdavnaj
sprejeta. In ne glede na to, ali danes podpremo
zakon ali ne, javne šole ne bodo ogrožene. Ta
debata kot izgovor, da nekateri ne želijo
implementirati ustavne odločbe na način, kot jo
recimo bere Zakonodajno-pravna služba, je
povsem brez temeljev.
Vprašati se moramo, ali želimo
implementirati ustavno odločbo in kaj želimo z
implementacijo
ustavne
odločbe
doseči.
Ustavno sodišče je reklo, da je 85 % tistega, kar
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med samimi študenti, dijaki, njihovimi starši.
Vsak ima neko svojo percepcijo o tem, ali se v
določeni šoli dela bolje ali ne; in jo tudi
kategorizira. Mislim, da ta debata v povezavi s
financiranjem šol pa v zvezi s tem, ali je
organizirana s strani nekega zasebnega
subjekta ali države, pač nima nikakršne osnove.
Kar bi želel izpostaviti, je še to – in tudi v zvezi s
tem se je veliko manipuliralo –, danes se nekako
opredeljujemo za črno ali belo. Mislim, da je
prav, da izhajamo iz tistega, kar smo postavili v
preteklosti, kar so številne vlade raznoraznih
barv postavile v preteklosti. To je, da so
omogočile razvoj določenih šol, ki so nekako
financirane deloma s strani zasebnega kapitala,
da se omogoči tistim, ki so se brez neke svoje
krivde ali vedenja o tem, ali bo njihov program
financiran ali ne, vpisali; in da na koncu ne
dovolimo, da bi bili tisti, ki so se vpisali ali pa
izkoristili sistem, kot je bil postavljen, oškodovani
zaradi različnih ideoloških pogledov na
implementacijo te ustavne odločbe.
Jaz bi si želel, da se o javnem šolstvu,
o varovanju javnega šolstva pogovarjamo enkrat
kasneje. Danes pa je debata o tem, ali bomo
implementirali ustavno odločbo ali ne. Žal imamo
besedilo zakona takšno, ki je izredno
problematično. V naši stranki smo v prejšnjem
mandatu in v tem mandatu dali napore v to, da
se skuša najti nekakšno ravnovesje med tem,
kar si kolegi različno predstavljajo o tem, kakšno
naj bo financiranje razširjenega programa v
osnovnih šolah. Pa vendar ugotavljamo, tudi
želje po kompromisu pri nekaterih ni. Tako smo
prišli do tega, da imamo sedaj besedilo, ki je
problematično. Mi ga seveda ne bomo podprli.
Se pa strinjam z nekaterimi, ki pravijo, da bi bilo
zanimivo videti, kakšna bo morebitna odločitev
Ustavnega sodišča, če bo danes zakon sprejet.
Ampak mi ne moremo podpreti zakona samo
zato, da bomo videli, kako bi odločilo Ustavno
sodišče. Hvala.

zapisalo. Tudi sama sem pravnica in zame je
edini pravilen način ta, ki ga je ministrstvo
predlagalo, edini. Izboljšuje položaj glede
financiranja obveznega javno veljavnega
programa in glede razširjenega jasno pove, da
je stvar šolnin oziroma zasebnih šol. In če smo
že pri tem, meni se večkrat poraja v vsej tej
debati vprašanje, zakaj potem zasebno, zakaj so
se ustanavljale, kakšnemu cilje so sledile.
Kakšne cilje? Zakaj v Ljubljani in Mariboru, zakaj
ne v Izoli? In kakšna je svoboda izbire, če je ta
izbira dana samo nekaterim? Zakaj lahko oni
odločajo, katerim otrokom bo ta šola sploh
dostopna? Zakaj ni dostopna vsem pod enakimi
pogoji? Res obstaja marsikatera razlika. Ja,
ustvarja elitizacijo in se bo še dodatno ustvarjala
in poglabljala. In problematika, ki nastane, je ta,
da obstaja nevarnost, da se razširijo in da
najedajo v javno mrežo. Proti temu se mi borimo
in zoper to se bomo vselej odločno borili. Še
enkrat, res se mi ne zdi korektno navajanje, da
je minister predlagal napačno besedilo,
besedilo, ki je neustavno in tako dalje. Nismo mi
pristojni o tem soditi. In še celo Zakonodajnopravna služba, to sem že prej želela omeniti, pa
nisem, zanimivo je, da se tudi Zakonodajnopravna služba zdaj spušča v cilje, ki jih
zakonodajalec
zasleduje.
Kar
naenkrat
zakonodajalec oziroma predlagatelj ne more
zasledovati širših ciljev, ampak samo način,
kako uresničiti ustavno odločbo. Kje piše, da ne
more iti širše? To je zame absurdno. Lepo je bilo
v nekem pravnem mnenju zapisano: »V politični
diskreciji vsakokratne vladne koalicije je
uveljaviti svoj politični program.« Zakonodajnopravna služba naj se spušča v načine, kako
implementirati; ne pa v cilje, ki jih zakonodajalec
zasleduje. Tako še enkrat, mislim, da je
predlagana novela absolutno korak naprej in jo
bom podprla.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da
ne.
Ker ne želi nihče več razpravljati,
zaključujem razpravo.
O amandmaju bomo v skladu s
časovnim potekom seje zbora odločali danes v
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 16. točki
dnevnega reda.
S tem prekinjam to točko dnevnega
reda.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati?
Gospa Meira Hot, izvolite.
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa. Morala
sem se ponovno prijaviti k besedi po slišani
razpravi.
Ponovno zavajanje, ponovno vsi očitno
obvladamo ustavno pravo, ponovno različne
interpretacije
ustavne
odločbe,
ponovno
vprašanje ožanja financiranja, ne pa vprašanje
sistema. Sprašujete se, zakaj govorimo o
javnem sistemu. Ker današnji zakon uresničuje
ustavno odločbo, ampak govori tudi širše, govori
tudi o neki bodočnosti. In v tem kontekstu
govorimo o ohranitvi sistema javne mreže šol,
absolutno ja. In še enkrat, maloprej sem
povedala, ustavni sodnik, ki je sodeloval pri
pisanju te odločbe, je pred dvema letoma
zatrjeval eno, po dveh letih zatrjuje drugo. Kako
lahko vi danes sedite tu in poveste, kaj je
konkretno Ustavno sodišče jasno in kategorično

Prehajamo
na
14.
TOČKO
DNEVNEGA REDA, TO JE NA DRUGO
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O
DOPOLNITVAH ZAKONA O SKUPNOSTI
ŠTUDENTOV PO REDNEM POSTOPKU.
Predlog zakona je v obravnavo
Državnemu zboru predložila skupina 25 poslank
in poslancev s prvopodpisanim Danijelom
Krivcem.
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Za dopolnilno obrazložitev predloga
zakona
dajem
besedo
predstavniku
predlagatelja Žanu Mahniču.
Izvolite.

organizacijske oblike uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega
značaja, kot to velja za druge osebe javnega
prava. Zapisali smo, da se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje
korupcije, glede omejitve poslovanja, začasne
prepovedi poslovanja po prenehanju funkcije,
nasprotje interesov, daril, lobiranja in nadzora
nad premoženjskim stanjem ter protikorupcijske
klavzule. Prav tako pa smo omejili plače, in sicer
zaposlenim poslovodnim osebam ter članom
organov vodenja in nadzora na Študentski
organizaciji Slovenije, na njenih organizacijskih
oblikah ter v pravnih osebah, da je plača brez
dodatka na delovno dobo, da ta plača ne sme
presegati dvakratnika povprečne bruto plače,
izplačane v Republiki Sloveniji, v predpreteklem
mesecu. Danes je na mizi še en amandma, ki
smo ga vložili v SDS, skupaj s koalicijskimi
poslanskimi skupinami, in še popravlja neke
finese glede računovodstva. Več o tem bo
potem povedal državni sekretar. Upam, da
danes zaključimo neko pozitivno zgodbo, da
lahko rečemo, da je ta državni zbor, sicer
prepozno, vendarle končno enkrat naredil korak
naprej
k
transparentnejšemu
poslovanju
Študentske organizacije Slovenije; s tem pa smo
se tudi postavili na stran študentk in študentov
ter tudi dijakinj in dijakov, ki delajo preko
študentskih napotnic in del tega, kar zaslužijo
oziroma kar sicer bi, dajo Študentski organizaciji
Slovenije, okoli 10–12 milijonov evrov na leto.
Mi bomo ta zakon seveda podprli.
Hvala lepa.

ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo,
podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi,
minister z ekipo!
Pred nami je zadnja usklajena varianta
zakona, ki je bil sprejet v prvem branju brez
glasu proti. Takrat je že bilo rečeno, da ne bo
dovolj samo to, kar smo mi predlagali, se pravi,
da se zapiše v ta zakon, da je Študentska
organizacija Slovenije oseba javnega prava,
ampak da bo treba še nekaj dodati, dopolniti, da
bo nadzor takšen, kot mora biti; in da
Študentska organizacija Slovenije pri tem ostane
avtonomna. Lahko izrazim zadovoljstvo, da je bil
interes na koalicijski strani, da se to področje
končno uredi, zato na tem mestu zahvala za
sodelovanje najprej državnemu sekretarju dr.
Štromajerju, predvsem pa poslancema LMŠ
gospe Jerci Korče in gospodu Aljažu Kovačiču.
Mislim, da smo pokazali eno dobro gesto, da če
stopimo skupaj, da lahko tudi en tak zakon
pripravimo, ki bo šel skozi parlamentarno sito in
ki bo naredil korak naprej v smeri, da bomo imeli
nadzor nad Študentsko organizacijo Slovenije
pri porabljanju finančnih sredstev; hkrati pa jo
bomo tudi puščali avtonomno pri izvajanju
pooblastil in dejavnosti, ki jih določa ta zakon.
Amandma, ki je bil sprejet, gre v tej smeri, da
Študentsko organizacijo Slovenije opredeljujejo
kot pravno osebo javnega prava, da je
Študentska organizacija Slovenije avtonomna pri
izvajanju pooblastil in dejavnosti v skladu z
določili tega zakona. Na ta način smo šli v smeri,
da smo še dodatno zapisali, da ne bi bilo
kakršnihkoli dilem, ali ta zakon pomeni, da se
politika vmešava v delo Študentske organizacije
Slovenije;
seveda
se
ne.
Študentska
organizacija Slovenije bo še naprej avtonomna,
kolikor pač avtonomna je, glede na to, da lahko
tudi člani političnih strank kandidirajo za
vodstvene funkcije v Študentski organizaciji
Slovenije. Vemo, pod vplivom katere stranke je
bila Študentska organizacija Slovenije v zadnjih
letih; in verjetno še kolikor toliko je.
Isto velja vse to tudi za entitete, ki jih
ima Študentska organizacija Slovenije, isto velja
tudi za študentske klube. Nekaj vprašanj je bilo,
kaj zdaj to pomeni, če se formalnopravno
opredeli Študentsko organizacijo Slovenije, kot
smo predlagali, ali študentski klubi še lahko
dobivajo finančna sredstva s strani Študentske
organizacije Slovenije. Odgovor je – da. Tudi to
smo z amandmajem tako uredili, predvsem kar
se tiče Zakona o javnih financah, in dodatno
zapisali, da je jasno in glasno, izraz pravna
oseba javnega prava iz tega člena se nanaša
izključno na poslovanje in nadzor nad
delovanjem študentskih organizacij, kot jih
določa ta zakon. Zopet opredeljujemo, na kaj se
javna oseba javnega prava nanaša. Prav tako
smo zapisali, da se za ŠOS in njene

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Predlog zakona je kot matično delovno
telo obravnaval Odbor za izobraževanje,
znanost, šport in mladino.
Za predstavitev poročila Odbora dajem
besedo predsedniku mag. Branislavu Rajiću.
Izvolite.
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala,
gospod podpredsednik.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport
in mladino je kot matično delovno telo
obravnaval Predlog zakona o dopolnitvah
Zakona o skupnosti študentov, ki ga je
Državnemu zboru v obravnavo predložila
skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim
Danijelom Krivcem. Državni zbor je na 8. redni
seji sprejel sklep, da je predlog zakona primeren
za
nadaljnjo
obravnavo.
Predstavnik
predlagatelja je predstavil predlog zakona,
državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport pa je predstavil mnenje Vlade.
Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju
ugotavlja, da predlog zakona ureja vprašanja, ki
sta jih urejala že dva predhodna predloga
zakonov o spremembah in dopolnitvah, ki sta
bila predložena Državnemu zboru v obravnavo
leta 2016 in 2018. Zakonodajno-pravna služba
je v mnenjih opozorila, da se določeno pravno
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osebo lahko opredeli kot pravno osebo javnega
prava, vendar se v takih primerih postavlja
vprašanje, do kod segajo posledice take
opredelitve in s kakšnimi argumenti je takšna
opredelitev utemeljena. Tudi obravnavani
predlog zakona natančnega in jasnega
odgovora na to vprašanje ne daje, kar
pojasnjujejo v pripombah k 1., 2., 3. in 4. členu.
Vloženi amandmaji so bili pripravljeni na podlagi
njihovega mnenja. Glede na spremembe
amandmajev k 1. in 2. členu je Zakonodajnopravna služba opozorila, da so amandmaji širši
in vsebinski, zato pogrešajo podrobnejšo
obrazložitev in vsebinsko opredelitev.
Odbor je prejel tudi mnenje Komisije
Državnega sveta za kulturo, znanost, šport in
šolstvo, ki ga je na seji odbora predstavil njihov
predstavnik in podpira predlagane spremembe.
Predstavnik Študentske organizacije Slovenije je
na kratko predstavil zgodovinski kontekst
spreminjanja obravnavanega zakona. Povedal
je, da je Študentska organizacija Slovenije
zadnjemu predlogu nasprotovala, ne pa tudi
namenu, ki ga ta predlog zasleduje. Odbore je
sprejel amandmaje k 1., 2., 3. in 4. členu. Na
podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika
Državnega zbora je pripravljeno besedilo
dopolnjenega predloga zakona, v katerega so
vključeni sprejeti amandmaji. Hvala.

zakonsko ureditev kot takšno in tudi zakonsko
ureditev javnopravne subjektivitete ŠOS in
ustreznost
postavljanja
nadzora
nad
poslovanjem Študentske organizacije Slovenije.
Hkrati lahko ugotovimo, da se s tem zakonom
oziroma spremembo zakona še vedno
zagotavlja samoupravna ureditev ter vsebinska
avtonomija študentskih organizacij, na kar je bilo
opozorjeno tudi na vladnem svetu za študentska
vprašanja.
Amandma, o katerem je govoril
predlagatelj na začetku, ki je vložen k
dopolnjenemu predlogu zakona, določa, da se
smiselno uporablja določba zakona, ki ureja
računovodstvo, in sicer v delu, kot je to
navedeno za javne zavode, kar je po našem
mnenju ustrezno; in to seveda podpiramo. Na
takšen način bo jasno, po katerih računovodskih
pravilih bojo študentske organizacije kot pravne
osebe javnega prava morale voditi svoje knjige,
v tem primeru gre glede na nastanek
poslovnega dogodka. Dovolite mi, da se ob tej
priložnosti
zahvalim
predlagatelju
za
konstruktivno sodelovanje v fazi sprejemanja
zakona. Veseli me, da smo uspeli skupaj s
predlagateljem in koalicijo uskladiti amandmaje
ter samo vsebino zakona in da imamo danes
pred sabo usklajene amandmaje ter tudi
usklajen predlog zakona, ki je bil na matičnem
delovnem telesu soglasno potrjen. Danes, po
petindvajsetih
letih
končno
dobivamo
spremenjeno novelo Zakona o skupnosti
študentov,
ki
povečuje
zagotavljanje
transparentnosti
delovanja
študentskih
organizacij in ureja ustrezno javnopravno
subjektiviteto Študentske organizacije Slovenije,
kar smo si zastavili tudi s koalicijsko pogodbo,
kar nedvomno velja pozdraviti. Hvala.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Za obrazložitev mnenja dajem besedo
predstavniku Vlade, gospodu dr. Jerneju
Štromajerju.
Izvolite.
DR.
JERNEJ
ŠTROMAJER:
Hvala,
predsedujoči. En lep pozdrav vsem skupaj,
spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!
Kot veste, je Vlada Republike Slovenije
podala pisno mnenje k predlogu zakona, ki ga je
predložil predlagatelj iz Poslanske skupine
Slovenske demokratske stranke. V mnenju smo
izpostavili, kako pomembno je, da imajo
študentje svojo organizacijo, ki zastopa vse
slovenske študente in je sogovornik z državo pri
vseh pomembnih odločitvah, ki se dotikajo
študentske populacije; pri čemer pa smo
izpostavili, da mora biti takšno delovanje v
organizaciji v skladu z zakonodajo. Hkrati pa
smo poudarili, da podpiramo predlagane
zakonske spremembe. Vlada je v svojem
mnenju opozorila, da je Predlog zakona o
dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov treba
dopolniti z določbami, ki se nanašajo na
uporabo določb zakona, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja; zakona, ki ureja
integriteto in preprečevanje korupcije. Prav tako
smo opozorili na uporabo zakona na področju
javnih naročil in ustrezno umestitev določb v
zvezi z vodenjem računovodstva in omejitvi plač.
Ugotovimo lahko, da so bile pripombe v
amandmajih ustrezno upoštevane in jih je
pristojni odbor tudi potrdil, zato pozdravljamo

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Ker je zbor na 8. seji opravil splošno
razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč
poslanskih skupin ni možna.
Prehajamo na razpravo o členu in
vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na
podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 2.
julija 2019 k 2. členu.
V razpravo dajem 2. člen ter amandma
poslanskih skupin SDS, LMŠ, SMC, SD, SAB in
Desus. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem
razpravo.
O amandmaju bomo v skladu s
časovnim potekom seje zbora odločali danes v
okviru glasovanj pol ure po prekinjeni 16. točki
dnevnega reda.
S tem prekinjam to točko dnevnega
reda.
Prehajamo
na
16.
TOČKO
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO
PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH
ODLOKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI,
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DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V SLUŽBAH
DRŽAVNEGA ZBORA.
Predlog odloka so v obravnavo zboru
predložili
vsi
poslanke in poslanci s
prvopodpisanim Francem Juršo. Predlog odloka
je kot matično delovno telo obravnavala
Mandatno-volilna komisija.
Za predstavitev poročila komisije dajem
besedo predsedniku Ivanu Hršku.
Izvolite.

Odločanje o predlogu odloka bomo v
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili
čez pol ure v okviru glasovanj.

IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo,
spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice
in kolegi!
Mandatno-volilna komisija je na 12. seji
27. junija 2019 kot matično delovno telo
obravnavala Predlog odloka o spremembah
Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in
nazivih v službah državnega zbora, ki ga je
Državnemu zboru 29. maja 2019 predložila
skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim
Francem Juršo. Kot predstavnik predlagatelja je
dopolnilno obrazložitev na seji Komisije podal
poslanec Jurij Lep. Povedal je, da predlog
odloka prinaša spremembe 11. člena veljavnega
odloka, ki ureja zagotavljanje strokovne in
administrativne pomoči poslanskim skupinam.
Predlog odloka prinaša dve spremembi, in sicer
vsaki poslanski skupini zagotavlja svetovalca za
odnose z javnostmi in upošteva, da se naloge
referenta v poslanski skupini v praksi in v skladu
s sistemizacijo delovnih mest v službah
Državnega zbora opravljajo tudi na delovnem
mestu vodja pisarne, zato navedeno ustrezno
ureja. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe
Mira Palhartinger je povedala, da Zakonodajnopravna služba na predlagano besedilo akta z
vidika svojih nalog nima pripomb, napoveduje
pa, da bo pri pripravi besedila za objavo
prilagodila naslov, saj predlog akta v
zakonodajno-tehničnem smislu vsebuje samo
eno spremembo. Mnenje Vlade je predstavila
državna sekretarka Ministrstva za javno upravo
Mojca Ramšak Pešec, ki je opozorila, da je treba
pri
povečevanju
javnofinančnih
izdatkov
zagotoviti spoštovanje določb Zakona o
fiskalnem pravilu in Odloka o okviru za pripravo
proračunov sektorja država za obdobje od 2018
do 2020. Komisija je v skladu s 128. členom
poslovnika glasovala o obeh členih predloga
odloka in ju sprejela. Ker k predlogu odloka na
matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti
amandmaji,
Mandatno-volilna
komisija
Državnemu zboru predlaga, da Predlog odloka o
spremembah Odloka o notranji organizaciji,
delovnih mestih in nazivih v službah državnega
zbora sprejme v predloženem besedilu. Hvala
lepa.

PREDSEDNIK
MAG.
DEJAN
ŽIDAN:
Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani
kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo
s prekinjeno sejo zbora.
Preden
preidemo
na
postopek
glasovanja, vas želim obvestiti, da bo Državni
zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem
redu: 11., 12., 13., 14., 16., 15., 18. in 1. točka
dnevnega reda. S tem prehajamo na glasovanje
zbora o predlogih odločitev.
Prosim vas, spoštovani poslanke in
poslanci, da preverite delovanje glasovalnih
naprav. Hvala.

S tem prekinjam to točko dnevnega
reda in 10. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji
nadaljevali ob 14.40. Hvala lepa.
(Seja je bila prekinjena ob 14.10 in se
je nadaljevala ob 14.41.)

Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o
poklicnem in
strokovnem
izobraževanju, skrajšani postopek.
Prehajamo na tretjo obravnavo
predloga zakona. 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. Prekinjam glasovanje. Moja
krivda, nisem videl dvignjene roke. Glasovanje
sem prekinil prepozno. Vaša virtualna odsotnost
ni vplivala na rezultat.
Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in
poslancev, za je glasovalo 76, proti nihče.
(Za je glasovalo 76.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gimnazijah, skrajšani postopek.
Prehajamo na tretjo obravnavo
predloga zakona. 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 87 poslank in
poslancev, za je glasovalo 80, proti nihče.
(Za je glasovalo 80.) (Proti nihče.)

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Matično delovno telo k predlogu odloka
ni sprejelo nobenega amandmaja in prav tako za
sejo zbora niso bili vloženi amandmaji h končni
določbi.
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za
obrazložitev v imenu poslanske skupine.
Obrazložitev v imenu Poslanske
skupine Nova Slovenija ima gospod Jožef
Horvat.
Izvolite.

Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko
dnevnega reda, to je z drugo obravnavo
Predloga
zakona
o
spremembah
in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, v okviru
rednega postopka.
Prehajamo na odločanje o vloženem
amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi
pregleda vloženega amandmaja z dne 9. julija
2019.
In s tem prehajamo na odločanje o
amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija
– krščanski demokrati k 5. členu.
Glasujemo. Navzočih je 87 poslank in
poslancev, za je glasovalo 32, proti 50.
(Za je glasovalo 32.) (Proti 50.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.

JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod
predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi!
Poslanska skupina bo glasovala proti
zakonu. Slovenija je pravna država, naj bi bila
pravna država in zato so odločbe Ustavnega
sodišča zavezujoče; in še posebej oblast, ki jih
mora spoštovati, mora uresničiti odločbe
Ustavnega sodišča. Naša dolžnost, poslancev in
poslank, torej izvoljenih predstavnikov ljudstva,
je
odločbe
Ustavnega
sodišča
izvršiti
pravočasno, v celoti in v skladu z njihovimi
nameni in cilji. Naj spomnim, v tej zadevi je
Ustavno sodišče odločilo, da je Državni zbor
kršil pravico otrok in njihovih staršev do
brezplačnega obveznega osnovnošolskega
izobraževanja ne glede na ustanovitelja šole.
Presodilo je, da Državni zbor za poseg v to
pravico
ni
ponudil
nobenega
ustavno
dopustnega razloga. Vladajoča koalicija v
sestavi prejšnjega Državnega zbora je več kot tri
leta odločbo Ustavnega sodišča preprosto
ignorirala. Pravice slovenskih otrok do
enakopravne izobrazbe, do enakopravne
obravnave
na
področju
obveznega
osnovnošolskega izobraževanja so tako ostale
kršene.
Kolegice in kolegi, tako ravnanje je
ustavnopravno nevzdržno in nezdružljivo s
temeljnimi
pravnimi
postulati
Evropske
konvencije za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Po tem, ko je tako stanje
trajalo cela tri leta, se je tedanja oblast odločila
spremeniti Ustavo, a tudi za to ni navedla prav
nikakršnega ustavno dopustnega razloga, ki bi
prestal vsaj presojo razumnosti. Slovenska
pravna stroka je zato presodila, da gre za
zlorabo pravne oblike ustavnega amandmaja, ki
tudi zato ni bil sprejet. Odločba Ustavnega
sodišča pa je ostala vse do danes ne samo
neizvršena, temveč se jo skuša celo izigrati tako,
da bi bili njeni pobudniki še na slabšem, še na
slabšem, kot so bili pred sprožitvijo ustavnega
spora. Ali gre kdo na sodišče iskati pravico zato,
da bi mu ta pravica bila porezana? Nihče. In
zato je veliko razlogov, da bo Poslanska skupina
Nove Slovenije glasovala proti temu zakonu.
Hvala lepa.

S tem zaključujem odločanje o
amandmajih in s tem zaključujem tudi drugo
obravnavo predloga zakona.
Prehajamo na tretjo obravnavo
predloga zakona. Ker v drugi obravnavi
amandma k dopolnjenemu predlogu zakona ni
bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu
zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajnopravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.
Ugotavljam, da bo gospod Miha Kordiš
predstavil stališče o glasovanju v imenu
Poslanske skupine Levica.
Izvolite.
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo,
predsedujoči.
V Levici delimo stališče velike večine
slovenskih državljank in državljanov, in to je, da
naj bo slovenski javni denar namenjen zgolj in
samo za javne šole, ne pa da financira tudi
zasebne šole. Zato s predlagano rešitvijo, ki jo
pripravilo ministrstvo za izobraževanje, v resnici
nismo zadovoljni. Drži, da gre za najbolj levo
rešitev znotraj odločbe Ustavnega sodišča,
ampak ravno ta odločba Ustavnega sodišča je
problem, ker gre proti javnemu interesu v
slovenskem izobraževanju. Kljub temu bomo
zakon podprli. Položaja zasebnih šol ne
izboljšuje, hkrati pa je na horizontu zelo realna
grožnja, da bo koalicija kapitulirala pod pritiski z
desnice in do konca mandata sprejela takšno
rešitev, ki bo napojila vse apetite z desne in vse
apetite Rimskokatoliške cerkve. Vidimo pa to
spremembo Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja kot zgolj neko prehodno
rešitev. Prehodno rešitev na poti do tega, da
spremenimo slovensko ustavo in v njej
kategorično zapišemo, da gre lahko javni denar
samo in izključno za javne šole. Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za
obrazložitev glasu poslanske skupine, gospod
poslanec.
S
tem,
spoštovane
poslanke,
spoštovani poslanci, prehajamo na glasovanje.
Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in
poslancev, za je glasovalo 42, proti 36.
(Za je glasovalo 42.) (Proti 36.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
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Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko
dnevnega reda, to je z drugo obravnavo
Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o
skupnosti študentov, v okviru rednega
postopka.
Prehajamo na odločanje o vloženem
amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi
pregleda vloženega amandmaja z dne 9. julija
2019. S tem vas obveščam, da odločamo o
amandmaju poslanskih skupin SDS, LMŠ, SMC,
SD, SAB in Desus k 2. členu.
Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in
poslancev, za je glasovalo 88, proti nihče.
(Za je glasovalo 88.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Nadaljujemo s prekinjeno 18. točko
dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi
zadevami.
Prehajamo na obravnavo Predloga
sklepa
o
imenovanju
namestnice
predsednika Državne volilne komisije.
Predlog sklepa je v obravnavo zboru
predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih
k razpravi ni.
S
tem,
spoštovane
poslanke,
spoštovani poslanci, prehajamo na odločanje o
predlogu sklepa, s katerim se za namestnico
predsednika Državne volilne komisije za
preostanek mandatne dobe Državne volilne
komisije, imenovane s sklepom o imenovanju
predsednika in članov Državne volilne komisije
ter njihovih namestnikov z dne 17. 11. 2016 v
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 74/16,
imenuje gospa Brigita Domjan Pavlin.
Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in
poslancev, za je glasovalo 81, proti nihče.
(Za je glasovalo 81.) (Proti nihče. )
Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem tudi zaključujem odločanje o
amandmaju in tudi zaključujemo drugo
obravnavo predloga zakona.
Tretjo obravnavo predloga zakona bo
Državni zbor opravil na naslednji seji. Besedilo
predloga zakona za tretjo obravnavo bodo
pripravile službe Državnega zbora. In s tem
zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na obravnavo Predloga
sklepa o prenehanju funkcij, razrešitvi in
imenovanjih
predsednikov
in
podpredsednika delovnih teles Državnega
zbora.
Predlog sklepa z dne 5. julija 2019 je
pripravljen na podlagi predlogov Poslanske
skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati z
dne 3. julija 2019 in Poslanske skupine Socialnih
demokratov z dne 4. julija 2019. Prijavljenih k
razpravi ni.
S tem prehajamo na odločanje o
Predlogu sklepa o prenehanju funkcij, razrešitvi
in imenovanjih predsednikov in podpredsednika
delovnih teles Državnega zbora.
Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in
poslancev, za je glasovalo 88, proti nihče.
(Za je glasovalo 88.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Nadaljujemo s prekinjeno 16. točko
dnevnega reda, to je obravnava Predloga
odloka o spremembah Odloka o notranji
organizaciji, delovnih mestih in nazivih v
službah državnega zbora.
Ker k predlogu odloka matično delovno
telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker
amandmaji na seji zbora h končni določbi niso
bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu
odloka.
Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in
poslancev, za je glasovalo 88, proti nihče.
(Za je glasovalo 88.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
Prehajamo
na
15.
TOČKO
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
STRATEŠKEM
PARTNERSTVU
MED
EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI
ČLANICAMI NA ENI STRANI TER JAPONSKO
NA DRUGI STRANI.
Predlog zakona je v obravnavo zboru
predložila Vlada. Predlog zakona je obravnaval
Odbor za zunanjo politiko kot matično delovno
telo, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k
razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge
obravnave k predlogu zakona ni sprejelo
nobenega amandmaja.
S tem prehajamo na odločanje o
predlogu zakona.
Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in
poslancev, za je glasovalo 81, proti 7.
(Za je glasovalo 81.) (Proti 7.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na Predlog za imenovanje
članov Sveta Agencije za trg vrednostnih
papirjev.
Vlada je 4. julija 2019 Državnemu
zboru predlagala, da za člana in članico Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev imenuje
gospoda Primoža Damjanoviča in mag. Katjo
Jurančič Bratina.
Besedo predajam predstavniku Vlade,
državnemu sekretarju Metodu Dragonji.
Izvolite.
METOD DRAGONJA: Hvala lepa, gospod
predsednik. Spoštovani poslanke in poslanci!
Sedanjim članom Sveta Agencije za trg
vrednostnih papirjev, razen direktorju kot
predsedniku Sveta, poteče mandat 14. julija
letos. Vlada je izpeljala predpisane postopke po
Zakonu o trgu finančnih inštrumentov, objavila
javni razpis 5. aprila 2019 v Uradnem listu in na
spletni strani Ministrstva za finance ter ocenila
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prispele prijave kandidatov. 30. maja je
Državnemu zboru predlagala štiri kandidate za
imenovanje za mandatno obdobje šestih let. Na
tajnem glasovanju v Državnem zboru sta bila 18.
6. 2019 izvoljena dr. Dragan Kesič in mag.
Gorazd Čibej, dva kandidata pa nista dobila
zadostne podpore poslank in poslancev. Državni
zbor je o tem obvestil Vlado. Minister za finance
je odločil, da ne bo ponavljal javnega razpisa,
ampak da bo nove kandidate imenoval iz nabora
prijavljenih na javni razpis. Prav tako ima
minister možnost na podlagi določb 477. člena
Zakona o trgu finančnih inštrumentov, da
predlaga tudi druge kandidate. Na podlagi
predloga ministra za finance je Vlada 4. julija
odločila, da predlaga Državnemu zboru dva
nova kandidata. Najprej je to gospod Primož
Damjanovič, magister prava, ki je trenutno
namestnik direktorja in vodja Sektorja skladov
na Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Zadolžen
je za regulacijo investicijskih in vzajemnih
pokojninskih skladov. In druga kandidatka,
gospa Katja Jurančič Bratina, magistrica
znanosti s področja aktuarstva, področna
sekretarka na Agenciji za trg vrednostnih
papirjev. Njeno delovno področje se nanaša na
izvajanje nadzora nad spoštovanjem določb
Zakona o trgu finančnih inštrumentov, predvsem
glede odkrivanja zlorab na trgu. Oba kandidata
sta neodvisna in sta politično neizpostavljeni
osebi. Imata vse potrebne strokovne kvalifikacije
in izkušnje, ki jima bodo omogočile strokovno
delovanje v korist razvoja kapitalskih trgov
Republike Slovenije in pri uvajanju unije
evropskih kapitalskih trgov. Mandat bo pričel teči
15. 7. 2019. Zato predlagam v imenu Vlade, da
Državni zbor predlog Vlade podpre. Hvala lepa.

Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in
poslancev, za je glasovalo 76, proti 2.
(Za je glasovalo 76.) (Proti 2.)
Ugotavljam, da je komisija v predlagani
sestavi izvoljena.
V skladu s tretjim odstavkom 92. člena
Poslovnika Državnega zbora bosta poslankam
in poslancem vročeni dve glasovnici, in sicer
tako, da pride vsak poslanec k mizi
predsedujočega ter 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 sedmim odstavkom 477.
člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov bo
vsak od predlaganih kandidatov za članico
oziroma člana Sveta Agencije za trg vrednostnih
papirjev imenovan, 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.
S tem prehajamo na izvedbo tajnega
glasovanja. Prosim poslanki in poslanca, ki mi
boste pomagali pri glasovanju, da se takoj
zglasite v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni
material. Glasovanje se bo pričelo ob 15.15 in
bo trajalo do 15.30. Po končanem glasovanju
prosim poslanki in poslanca, ki mi boste
pomagali pri glasovanju, da se zberete v sobi
217.
In s tem, spoštovane poslanke,
spoštovani poslanci, prekinjam to točko
dnevnega reda in sejo zbora, ki jo bomo
nadaljevali ob 15.50.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod državni sekretar.
Matično delovno telo, to je Mandatnovolilna komisija, nam je pisno poročalo.
Prijavljenih k razpravi ni.
S
tem,
spoštovane
poslanke,
spoštovani poslanci, prehajamo na izvedbo
tajnega glasovanja o Predlogu za imenovanje
članov Sveta Agencije za trg vrednostnih
papirjev. Skladno s sedmim odstavkom 477.
člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov
Državni zbor o imenovanju članov Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev odloča s
tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom
92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi
tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo
predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli
Državni zbor. Poslanske skupine so mi že
posredovale predloge za člane komisije, ki
vodijo glasovanje, to so: gospod Franc Breznik,
gospa Andreja Zabret, gospa Janja Sluga in
gospod Blaž Pavlin. Član te komisije sem tudi
jaz kot predsedujoči. Pri delu komisije bo
sodelovala
tudi
namestnica
generalne
sekretarke gospa Jerneja Bergoč. Ali kdo takšni
sestavi komisije nasprotuje? Če ne, ugotavljam,
da lahko prehajamo na glasovanje.

(Seja je bila prekinjena ob 15.04 in se
nadaljevala ob 15.50.)
PREDSEDNIK
MAG.
DEJAN
ŽIDAN:
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci,
nadaljujemo s prekinjeno sejo.
Nadaljujemo z obravnavo 18. točke, to
je s Predlogom za imenovanje članov Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev.
Dovolite, da preberem dva zapisnika.
Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o predlogu
za imenovanje mag. Katje Jurančič Bratina za
članico Sveta Agencije za trg vrednostnih
papirjev. Glasovanje je bilo v prostorih
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Državnega zbora 10. julija 2019. Razdeljenih je
bilo 67 glasovnic. Oddanih je bilo 67 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 12 glasovnic, veljavnih 55. Za
je glasovalo 49 in proti 6 poslancev. Na podlagi
izida glasovanja je mag. Katja Jurančič Bratina z
večino glasov vseh poslancev imenovana za
članico Sveta Agencije za trg vrednostnih
papirjev. Mandat priče teči s 15. 7. 2019.
Zapisnik številka dva o ugotovitvi izida
glasovanja o predlogu za imenovanje gospoda
Primoža Damjanoviča za člana Sveta Agencije
za trg vrednostnih papirjev. Glasovanje je bilo v
prostorih Državnega zbora 10. julija 2019.
Razdeljenih je bilo 67 glasovnic. Oddanih je bilo
67 glasovnic. Neveljavnih je bilo 12 glasovnic,
veljavnih 55. Za je glasovalo 48 in proti 7
poslancev. Na podlagi izida glasovanja je
gospod Primož Damjanovič z večino glasov
vseh poslancev imenovan za člana Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev. Mandat
priče teči s 15. 7. 2019.

(Za je glasovalo 33.) (Proti 44.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.
Četrti predlog: Državni zbor bo na
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru
predsednika Vlade gospoda Marjana Šarca na
poslansko vprašanje dr. Mateja Tašnerja
Vatovca v zvezi z načrtovanimi posegi v sistem
socialnih
transferjev
in
uresničevanjem
koalicijskih zavez, poveznih z zniževanjem
stopnje tveganja revščine v Sloveniji.
Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in
poslancev, za je glasovalo 36, proti 47.
(Za je glasovalo 36.) (Proti 47.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet..
Peti predlog: Državni zbor bo na
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru
ministrice za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na
poslansko vprašanje gospoda Primoža Siterja v
zvezi z dodatkom za delovno aktivnost.
Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in
poslancev, za je glasovalo 39, proti 45.
(Za je glasovalo 39.) (Proti 45.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega
reda in seveda čestitam imenovanima.
Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko
dnevnega reda, Vprašanja poslank in
poslancev.
Glasovanje bomo opravili na podlagi
pregleda predlogov sklepov poslank in
poslancev za razpravo o odgovorih predsednika
Vlade, ministric in ministrov z dne 10. julija 2019,
ki je objavljan na e-klopi.
S tem 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 Janija Ivanuše v
zvezi z dinamiko nadaljevanja gradnje hitre
ceste Ormož–Hajdina.
Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in
poslancev, za je glasovalo 34, proti 41.
(Za je glasovalo 34.) (Proti 41.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.

Šesti predlog: Državni zbor bo na
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru
ministrice za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na
poslansko vprašanje gospoda Primoža Siterja v
zvezi z naraščajočo plačno vrzeljo med spoloma
v Sloveniji.
Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in
poslancev, za je glasovalo 38, proti 45.
(Za je glasovalo 38.) (Proti 45.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.
Sedmi predlog: Državni zbor bo na
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru
ministra za javno upravo gospoda Rudija
Medveda na poslansko vprašanje dr. Franca
Trčka v zvezi z zakonom o mestnih občinah.
Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in
poslancev, za je glasovalo 39, proti 45.
(Za je glasovalo 39.) (Proti 45.)
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 mag. Branka Grimsa v
zvezi s preprečitvijo izrinjanja Slovenije iz
šengenskega območja.
Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in
poslancev, za je glasovalo 33, proti 48.
(Za je glasovalo 33.) (Proti 48.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.

Osmi predlog: Državni zbor bo na
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru
ministra za okolje in prostor gospoda Simona
Zajca na poslansko vprašanje gospe Nataše
Sukič v zvezi s pridobivanjem okoljevarstvenih
dovoljenj ter požarno varnostjo v sortirnicah
odpadkov.
Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in
poslancev, za je glasovalo 37, proti 44.
(Za je glasovalo 37.) (Proti 44.)
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 gospoda Jerneja Vrtovca v
zvezi z mešanimi policijskimi patruljami na
slovensko-italijanski meji.
Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in
poslancev, za je glasovalo 33, proti 44.

Deveti predlog: Državni zbor bo na
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru
ministra za okolje in prostor gospoda Simona
Zajca na poslansko vprašanje gospoda Marka
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Bandellija v zvezi z novim vodnim virom za
slovensko Obalo in zaledje.
Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in
poslancev, za je glasovalo 40, proti 40.
(Za je glasovalo 40.) (Proti 40.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.
Gospod poslanec, bili ste pa zelo zelo
blizu.

gospodarski razvoj in tehnologijo gospoda
Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje
gospoda Boštjana Koražije v zvezi s celostnimi
ukrepi za razvoj območja Haloz.
Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in
poslancev, za je glasovalo 38, proti 43.
(Za je glasovalo 38.) (Proti 43.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.

Prehajamo na deseti predlog sklepa:
Državni zbor bo na naslednji seji opravil
razpravo o odgovoru ministrice za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na
poslansko vprašanje gospoda Borisa Doblekarja
v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.
Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in
poslancev, za je glasovalo 33, proti 50.
(Za je glasovalo 33.) (Proti 50.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega
reda in prekinjam 10. sejo Državnega zbora, ki
jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri.
Lep dan še naprej, spoštovani
poslanke in poslanci!
(SEJA JE BILA PREKINJENA 10. JULIJA
2019 OB 16.02 IN SE JE NADALJEVALA 11.
JULIJA 2019 OB 9. URI.)
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Spoštovani
kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in
gospodje!
Začenjam nadaljevanje 10. seje
Državnega zbora.
Obveščen sem, da se današnje seje ne
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:
Violeta Tomić, dr. Franc Trček, Luka Mesec od
17.15 do 19.15, Iva Dimic, Nada Brinovšek,
Franc Kramar, mag. Meira Hot od 14. ure dalje,
Mojca Žnidarič do 12. ure, Monika Gregorčič od
12.30 do 16. ure, mag. Branislav Rajić, Janja
Sluga od 16. ure dalje, Igor Zorčič od 15. ure
dalje in Jelka Godec.
Vse prisotne lepo pozdravljam!

Enajsti predlog: Državni zbor bo na
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru
ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
gospoda Zdravka Počivalška na poslansko
vprašanje gospoda Žana Mahniča v zvezi z
zapiranjem poštnih poslovalnic, pri čemer se
sledi poslovnemu interesu in ne interesom
državljanom.
Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in
poslancev, za je glasovalo 40, proti 42.
(Za je glasovalo 40.) (Proti 42.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.
Dvanajsti predlog: Državni zbor bo na
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru
ministra za okolje in prostor gospoda Simona
Zajca na poslansko vprašanje gospoda Branka
Simonoviča v zvezi z zagotavljanjem ustavne
pravice do pitne vode za prebivalce na območju
rižanskega vodovoda.
Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in
poslancev, za je glasovalo 44, proti 35.
(Za je glasovalo 44.) (Proti 35.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.
Ugotavljam, da se gospod Branko
Simonovič počuti kot zmagovalec.
/ aplavz/

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA
REDA
–
PREDLOG
ZAKONA
O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O NADZORU DRŽAVNE MEJE, NUJNI
POSTOPEK.
Predlog zakona je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada.
Za dopolnilno obrazložitev predloga
zakona dajem besedo predstavniku Vlade,
ministru Boštjanu Poklukarju.
BOŠTJAN POKLUKAR: Spoštovani gospod
podpredsednik, spoštovani poslanke in poslanci!
Dovolite mi, da vam predstavim
predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o
nadzoru državne meje.
Sprejetje sprememb zakona je nujen
zaradi interesov varnosti države. Veljavni zakon
o nadzoru državne meje določa, da policija sme
postaviti, namestiti in uporabljati tehnična ali
druga sredstva za opravljanje nadzora državne
meje
ali
preprečevanje
nedovoljenega
prehajanja državne meje. Za uspešno izvedbo
teh nalog in nalog, predpisanih s pravnim redom
Evropske unije, policisti lahko uporabljajo
zemljišča in vodne površine ne glede na
lastništvo, pri čemer morajo lastniki policiji
omogočiti prost dostop in gibanje za nemoteno
opravljanje nalog nadzora državne meje.
Skladno s tem so bili sprejeti določeni ukrepi,

Spoštovane
poslanke,
spoštovani
poslanci, verjemite, da gre hitreje, če bomo
zbrani še nekaj minut. Hvala.
Trinajsti 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 sanacijami plazov v Halozah.
Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in
poslancev, za je glasovalo 39, proti 43.
(Za je glasovalo 39.) (Proti 43.)
Ugotavljam, da sklep ni sprejet.
Spoštovane
poslanke,
spoštovani
poslanci, smo pri zadnjem, štirinajstem predlogu,
ki se glasi takole: Državni zbor bo na naslednji
seji opravil razpravo o odgovoru ministra za
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NIK PREBIL (PS LMŠ): Podpredsednik,
najlepša hvala za besedo. Spoštovani
predstavniki Ministrstva za notranje zadeve,
kolegice in kolegi poslanci!
Odbor za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo je na 13. nujni
seji dne 4. 7. 2019 kot matično delovno telo
obravnaval Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki
ga je Državnemu zboru predložila Vlada.
Kolegij predsednika Državnega zbora
je na 39. redni seji, dne 2. 7. 2019, sklenil, da se
predlog zakona obravnava po nujnem postopku.
Uvodoma je predstavnik predlagatelja,
državni sekretar na Ministrstvu za notranje
zadeve mag. Sandi Čurin, podal dopolnilno
obrazložitev k členom predloga zakona in
pojasnil, da je cilj predloga zakona zagotoviti
učinkovitejše in hitrejše vodenje postopkov
sporazumevanja za ustanovitev služnosti v
javno korist oziroma sklepanja pogodb o
ustanovitvi služnosti v javno korist. Predstavnica
Zakonodajno-pravne službe Mira Palhartinger je
v predstavitvi pisnega mnenja dejala, da bi bilo
treba v 1. členu razloge, ki narekujejo
upravičenost do nadomestila največ za obdobje
24 mesecev od začetka uporabe zemljišča,
posebej pojasniti. Javna korist, ki ima za
posledico poseg v lastninsko pravico, mora biti
ugotovljena in izkazana jasno in predvsem
konkretno, opredelitev zemljišč pa natančna in
predvidljiva. Glede predlaganega spremembe 8.f
člena Zakona, je izpostavila pomislek glede
nejasnosti razlogov, zaradi katerih naj bi se
služnost v javno korist ustanovila le v primerih,
ko bi uporaba zemljišča trajala dlje kot 24
mesecev. Glede predvidene spremembe, po
kateri naj bi se odškodnina določila za obdobje
od poteka 24 mesecev od začetka uporabe, pa
je pojasnila, na kakšen način naj bi bilo dejansko
trajanje omejitve rabe zemljišča objektivno
izkazano. Opredelila se je tudi do predlagane
prehodne ureditve v 5. členu, po kateri naj bi se
do ureditve oprostitve dohodnine v zakonu, ki
ureja dohodnino, dohodnina za odškodnino in od
8.f člena Zakona ne plačevala. Zakonodajnopravna služba je menila, da bi bilo določbo iz 6.
člena smiselno ustrezneje oblikovati, in sicer v
smislu uskladitve višine odškodnine in sklenitve
aneksov k sklenjenim pogodbam o ustanovitvi
služnosti v javno korist, in pri tem opozorila, da
predlagana prehodna določba ne upošteva, da
se
v
primeru
neuspešnega
postopka
sporazumevanja služnosti v javno korist lahko
ustanovi tudi v upravnem postopku z odločbo,
zato je treba uskladitev višine odškodnine
določiti tudi za takšne primere.
V razpravi je predstavnik Poslanske
skupine Levica dejal, da so nasprotovali
obravnavi predloga zakona po nujnem postopku
ter izpostavil, da so žice na meji nepotrebne in
nevarne za ljudi. Postopki za določitev
odškodnin so dolgotrajni in zapleteni, zaradi
česar
prihaja
do
nezadovoljstva
med
upravičenci. Omenil je nastalo histerijo na

med njimi tudi postavitev začasnih tehničnih ovir.
Z vzpostavitvijo, namestitvijo in uporabo
tehničnih in drugih sredstev za opravljanje
nadzora državne meje in preprečevanje
nedovoljenega prehajanja državne meje na
zemljiščih se posega v ustavno pravico lastnine,
zato Zakon o nadzoru državne meje določa
upravičenost do nadomestila lastniku ali
osebam, ki uporabljajo zemljišča, in omejitev
lastninske pravice s služnostjo v javno korist, če
je za opravljanje nalog nadzora državne meje, ki
se izvaja ob državni meji, potrebna trajnejša in
nepretrgana uporaba zemljišč, ki otežuje redno
rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev. Ker
pa so postopki omejitve lastninske pravice s
služnostjo v javno korist in določitve odškodnine
dolgotrajni in zapleteni, je lastnikom zemljišč ob
državni meji nujno treba zagotoviti hitrejše in
učinkovitejše izplačilo odškodnin. Z namenom
poenostavitve in hitrejšega reševanja postopkov
ter določitve enotne višine odškodnine iz
naslova služnosti v javno korist se predlaga, da
se višino odškodnine oblikuje na podlagi
metodologije, določene v šestem odstavku 8.b
člena Zakona o nadzoru državne meje oziroma
na podlagi metodologije, ki jo je Vlada Republike
Slovenije določila za izračun višine nadomestila.
S ciljem ustreznejše in jasnejše določitve
obdobja za odmero nadomestila ali odškodnine
iz naslova služnosti se v predlogu izrecno
poudarja, da nadomestilo pripada upravičencem
največ za obdobje 24 mesecev od začetka
uporabe zemljišča, ki otežuje redno rabo
zemljišča, in da se odškodnina za ustanovitev
služnosti v javno korist določi za obdobje od
poteka 24 mesecev do začetka uporabe
zemljišča, ki otežuje njegovo redno rabo, do
poteka obdobja obremenitve zemljišča s
služnostjo v javno korist.
Med vodenjem postopkov ustanovitve
služnosti so se nekatera zemljišča, določena v
prilogi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za
ustanovitev služnosti, zaradi opravljanja nalog
nadzora državne meje razdelila na več delov ali
združila iz več parcel v eno. S predlogom
zakona se določa, da s sklepom ugotovljena
javna korist velja tudi na zemljiščih, na katerih se
po uveljavitvi sklepa naredi parcelacija. Predlaga
se oprostitev vplačila dohodnine od odškodnine,
izplačane v skladu z 8.f členom Zakona, in sicer
do ustrezne sistemske ureditve.
Spoštovani poslanke in poslanci, kot
predlagatelj menim, da so predstavljene rešitve
v Predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje
ustrezne, zato predlagam, da Državni zbor
predlog zakona tudi sprejme. Hvala.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Predlog zakona je kot matično delovno
telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo.
Za predstavitev poročila odbora dajem
besedo podpredsedniku, Niku Prebilu.
Izvolite.
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področju migracij, povečanje represije in na
predstavnika
predlagatelja naslovil nekaj
vprašanj. Predstavnika Poslanske skupine
Slovenske demokratske stranke sta med drugim
podala kritiko priprave in kakovosti predloga
zakona, omejila počasnost upravnih postopkov
ter poudarila pomen pripomb Zakonodajnopravne službe k predlogu zakona. Zaradi nizke
vrednosti trenutnih odškodnin sta poudarila
potrebo po določitvi primernih odškodnin, saj gre
vendarle za poseg v lastninsko pravico
posameznikov.
Predstavnik
koalicijskih
poslanskih skupin je predstavil svoj pogled na
razvoj dogodkov glede migracij v prihodnosti,
nato pa predstavil vsebino predloga zakona,
omenil pooblastila policije, ki jih ima glede
postavitve, namestitve in uporabe sredstev za
upravljanje
nadzora
državne
veje
ali
preprečevanja nedovoljenega prehajanja meje,
ter obveznosti lastnikov nepremičnin. V
nadaljevanju je predstavil še cilje in rešitve, ki jih
prinaša predlog zakona ter ob tem izrazil
pomisleke glede ustreznosti višine predvidenih
finančnih posledic predloga zakona. Predstavnik
Poslanske skupine Slovenske nacionalne
stranke je dejal, da je predlog zakona slabo
pripravljen, a ga bo vseeno podprl, ker je dober
za ljudi. Med drugim je omenil nizko višino
sredstev, ki jih bodo prejeli lastniki nepremičnin.
Tudi predstavnik Poslanske skupine Nova
Slovenija – krščanski demokrati je izrazil
podporo predlogu zakona. Med drugim je dejal,
da je Ministrstvo za notranje zadeve že opozoril
na težave upravnih enot glede postopkov, ki jih
vodijo po Zakonu o nadzoru državne meje.
Predstavnik predlagatelja je nato v
odgovorih na zastavljena vprašanja med drugim
podrobneje pojasnil, da se odškodnine določijo z
določeno metodologijo, pri kateri se med drugim
upošteva tudi boniteta in raba nepremičnin.
Odbor je v skladu s 128. členom
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh
členih predloga zakona skupaj in jih z 10 glasovi
za in 0 proti tudi sprejel.
Ker k predlogu zakona na matičnem
delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji,
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in
lokalno samoupravo Državnemu zboru predlaga,
da Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje
sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa.

meje z Republiko Hrvaško, varnost ljudi in
njihovega premoženja, imamo danes pred seboj
novelo Zakona o nadzoru državne meje. Zakon,
ki je pred nami, ni nepomemben, žalostno pa je,
da so postopki za določitev odškodnin
dolgotrajni in zapleteni, zaradi česar prihaja do
nezadovoljstva med upravičenci. Nepojmljivo je,
da so nadomestila za postavitev ograj in
odškodnine neprimerno nizke. Dejstvo je, da
niso sorazmerne glede na to, da gre za poseg v
lastninsko pravico posameznikov. Kar želimo pri
tem izpostaviti, je, da bi bilo primerneje, da bi se
zavarovalo državno mejo, zagotovilo varnost
bivanja v Republiki Sloveniji ter s tem posledično
tudi povečalo zanimanje tujih vlagateljev za
Slovenijo.
V Slovenski demokratski stranki
ponovno opozarjamo, da namesto diletantizma
in ignoriranja bistva problema potrebujemo
zaostritev azilne zakonodaje. Če tega ne bomo
storili, spoštovani, bomo imeli na koncu odprto
mejo samo še z Madžarsko.
Spoštovani, naj ob tem izpostavim tudi
poziv predsednika Republike Slovenije, ki je
dejal:
»Naposled je jasno,
da posamezne
države po lastni
presoji
sprejemajo
ukrepe za zajezitev nezakonitih migracij. Če
jih mi ne bomo sposobni zajeziti na južni
meji, bodo ukrepali naši severni in zahodni
sosedi na naši
severni in zahodni
meji.«
Obenem je pozval k ukrepanju v smeri, da
šengen obstane. »Nujno je, da ukrepamo tako,
da bodo meje znotraj šengenskega prostora
ostale odprte,« je še dejal predsednik.
Nenazadnje pa je potrebno izpostaviti tudi
pripravo
in
kakovost
zakona,
saj
je
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora
podala veliko pripomb, ki pa jih koalicjia na
žalosti ni upoštevala. Sicer pa si danes že vsak
dovoli vtikati v strokovno delo Zakonodajnopravne službe, kar je povsem nesprejemljivo.
Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Lista
Marjana Šarca bo predstavil Nik Prebil.
Izvolite.
NIK PREBIL (PS LMŠ): Podpredsednik, hvala
še enkrat in lep pozdrav vsem.
Republika Slovenija je kot odgovor na
begunsko oziroma migracijsko krizo leta 2015
ter v luči preprečevanj nadaljnjih ilegalnih
prehodov državne meje na meji z Republiko
Hrvaško
postavila
tehnične
ovire
tako
imenovane kovinske ograje in pa rezilno žico. V
skladu z veljavnim zakonom o nadzoru državne
meje lahko policija tovrstne ovire postavi in
vzdržuje na zemljiščih ne glede na lastništvo.
Lastniki zemljišč so po zakonu dolžni policiji
omogočiti prost dostop in nemoteno gibanje na
zemljiščih. Namen tega je lažje opravljanje
nadzora državne meje in s tem tudi
preprečevanje nedovoljenega prehajanja mejnih
območji Republike Slovenije. Ker se s temi

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Sledi predstavitev stališč poslanskih
skupin. Stališče Poslanske skupine Slovenske
demokratske stranke bo predstavila Anja Bah
Žibert.
Izvolite.
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa,
predsedujoči. Kolegice in kolegi!
Namesto sistemskih ukrepov, s katerimi
bi izvajali učinkovito varovanje meje z Republiko
Hrvaško, podobno kot je to storila Madžarska, s
čimer bi poskrbeli za varovanje slovenske južne
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ukrepi posega v pravico do zasebne lastnine iz
33. člena in varstvo zasebne lastnine iz 69.
člena Ustave, zakon določa, da so lastniki
tovrstnih zemljišč upravičeni do denarnega
nadomestila, zakon določa pa tudi omejitev
lastninske pravice s služnostjo v javno korist.
Postopki, na podlagi katerih se določa višino
nadomestil, so ta trenutek dolgotrajni, zapleteni,
kar pa otežuje vsakdanje delo in upočasnjuje
postopke.
Vlada tako s predlagano
novelo zakona spreminja pogoje in skrajšuje
postopke dodeljevanje finančnih nadomestil
oziroma odškodnin. V zvezi z določitvijo višine
nadomestila, predlog novele zakona uvaja
enotno metodologijo, ki temelji na bonitetni oceni
in količniku iz tovrstnih zemljišč. Osnova za
izračun tega nadomestila je različna glede na tip
zemljišča, bodisi gre za kmetijsko ali gozdno
zemljišče, za vodno ali neplodno zemljišče ali pa
za pozidano zemljišče, kjer je količnik višji.
Predlog novele hkrati določa tudi nadomestila, ki
so oproščena plačila dohodnine.
Predlagane
spremembe naj bi torej odpravile nezadovoljstvo
lastnikov zemljišč zaradi dolgotrajnih postopkov
in šle z bolj življenjskimi ukrepi naproti ljudem, ki
se soočajo s težavami ob meji, kjer je postavitev
tehničnih ovir nujna za zagotovitev varnosti.
Vodenje postopka bo sedaj hitrejše in
učinkovitejše.
Slovenija je leta 2007 stopila v
šengensko območje, v območje brez notranjih
meja, v območje prostega pretoka, ki mogočno
olajšuje tako gospodarsko kot tudi politično
sodelovanje med članicami. Takšna ugodnost je
pravzaprav izrednega pomena tudi za ljudi, ki s
prostih prehajanjem meja lažje zasledujemo
svoje poklicne, kulturne in pa druge interese.
Situacija, v kateri pa se nahajamo danes, počasi
razkraja to močno in pa razvito Evropo. Na
notranjih meja Evropske unije se ponovno
uvajajo nadzori, to pa nas vrača nazaj v čase, ko
Evropska unija ni bila to, kar zasledujemo
danes, in to, kar želimo zasledovati v
prihodnosti. Zavedati pa se vseeno moramo, da
postajajo migracije realnost našega časa, saj
tako kot tudi drugod po svetu v Sloveniji danes
na določenih mestih potrebujemo tujo delovno
silo. Kar pa se tiče ilegalnih prehodov meje, jih
moramo seveda v najboljši meri omejiti in
zaščititi interese Republike Slovenije v
mednarodnem okolju in sodelovati skupaj za
varovanje zunanjih meja Evropske unije.
V Poslanski skupini LMŠ verjamemo,
da lahko s sodelovanjem vseh akterjev v državi,
predvsem pa na ravni Evropske unije, delujemo
za skupno korist. Tudi z debirokratizacijo
postopkov rešimo marsikatero težavo in
preprečimo slabo voljo med ljudmi. In ravno za
potrebe varnosti države in njenih prebivalcev se
je na lastniška zemljišča postavilo tehnične
ovire, ki se bodo pa, kot kaže, v prihodnosti še
postavljale. In zato je pošteno, da ljudje za to
dobijo ustrezno nadomestilo. Razumeti je
potrebno, da živimo v obdobju močne
globalizacije in podnebnih sprememb, ki pa na

marsikoga vplivajo drugače, kot bi si sam želel.
Del tega je nedvomno spreminjanje celotne
strukture sveta, s tem tudi preseljevanje iz
enega območja na drugega, seveda zakonito.
LMŠ bo predlagano novelo zakona
podprla. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Socialnih
demokratov bo predstavila mag. Bojana Muršič.
Izvolite.
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa,
podpredsednik, za besedo. Spoštovani minister,
kolegice in kolegi!
Na podlagi sedaj veljavnega Zakona o
nadzoru državne meje je policiji omogočeno, da
za opravljanje nadzora državne meje ali
preprečevanja
nedovoljenega
prehajanja
državne meje lahko oziroma sme uporabljati
zemljišča in vodne površine ne glede na
lastništvo. Prav tako sme za uspešno izvedbo
nalog, ki se nanašajo na nadzor državne meje,
policija na ta zemljišča postaviti, namestiti in na
njih uporabljati tudi začasna tehnična ali druga
sredstva. Začasna tehnična sredstva na meji z
Republiko Hrvaško so se postavila konec leta
2015 v času največjega migrantskega vala čez
Republiko Slovenijo. Osnovni namen teh
začasnih tehničnih ovir je bil predvsem umirjanje
in
uravnavanje
migrantskega
toka
in
učinkovitejši nadzor nad prehajanjem državne
meje izven uradnih mejnih prehodov. Glede na
to, da so tehnične začasne ovire danes še
vedno tam oziroma se težnja po postavitvi le-teh
predvsem s strani občanov obmejnih občin celo
krepi, je treba predlog Zakona o nadzoru
državne meje ustrezno spremeniti in tudi
dopolniti.
Zakon
določa
upravičence
do
nadomestila zaradi otežene rabe zemljišča, ki
nastane zaradi izvajanja nalog nadzora državne
meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja
državne meje. V tem primeru so za obdobje do
24 mesecev upravičeni do namestila. Če pa je
potreba po trajnejši in nepretrgani uporabi
zemljišč pri upravljanju nalog nadzora državne
meje, upravičenci prejmejo odškodnino za
ustanovitev služnosti v javno korist. Cilj zakona
torej sledi učinkovitejšemu in hitrejšemu vodenju
postopkov, sporazumevanja za ustanovitev
služnosti v javno korist oziroma sklepanja
pogodb o ugotovitvi služnosti v javno korist, saj
se je v dosedanji praksi izkazalo, da so ti
postopki dolgotrajni in predvsem zapleteni.
V
Poslanski
skupini
Socialnih
demokratov bomo predlog novele zakona
podprli.
Obenem pa tudi upamo, da bodo ti
postopki res hitreje stekli. A potrebno je
poudariti, da vsaka dodatna ovira na meji
otežuje delo, otežuje razvoj turistične dejavnosti,
otežuje dostop do rečnih bregov, ribolova itd.
Vsled tega si želim, da se začasne tehnične
ovire na meji čimprej odpravijo in se razmisli o

130

DZ/VIII/10. seja

kakšnem drugačnem načinu nadzora državne
meje, tudi s povečanjem policijskih patrulj,
čeprav se zavedamo kadrovskega primanjkljaja
v policijskih vrstah. Mnogi namreč menijo, da je
le fizična prisotnost policistov na meji tisti pravi
odvračalni adut učinkovitega nadzora meje,
predvsem pa tihotapskih združb, ki pravzaprav
organizirajo te prehode. Hvala lepa.

zaradi ustanovitve služnosti v javno korist. Zato
je morala Vlada poiskati ustrezne rešitve za
učinkovitejše in hitrejše vodenje postopkov.
V tej noveli, ki jo obravnavamo danes,
je določeno, da se odškodnine za ustanovitev
služnosti v javno korist določi za obdobje od
poteka 24 mesecev od uporabe zemljišč do
poteka obdobja obremenitve zemljišča s
služnostjo. Višina odškodnine se oblikuje na
podlagi metodologije, ki se uporablja za izračun
višine nadomestila, uvaja pa se tudi možnost, da
se tudi v primeru parcelacije odškodnine
izplačuje brez dodatnih popravljanj prilog
sklepom.
Gre torej za novelo oziroma zakon, ki je
osredotočen izključno na to, da posameznikom
zaradi posega v njihovo lastninsko pravico brez
zavlačevanja in brez dodatnih administrativnih
bremen tako za državo kot tudi za upravičence
zagotovimo odškodnine. Kar se tiče višine
oziroma upravičenosti odškodnin, na kar so
opozarjali nekateri prisotni ob obravnavi novele
zakona na matičnem delovnem telesu, pa velja
opozoriti, da gre za že uveljavljene metodologije,
ki se uporabljajo tudi pri izračunavanju
odškodnin za uporabo kmetijskih zemljišč za
ostale nekmetijske namene, in da se odškodnine
določijo z omenjeno metodologijo, pri kateri se
med drugim upoštevata tudi boniteta in raba.
Zato tudi ne bodo dobili vsi lastniki enakih
odškodnin, kar pa seveda zaradi omejenega
posega in, recimo temu, slabše ocene zemljišča
resda za nekatere lahko pomeni nizko
odškodnino. Ampak višje ne bi mogli tudi v
primeru, če bi se jim izplačala za druge namene,
kot je za namene nadzora državne meje in s tem
povezanih postavitev tehničnih ovir.
Predlog zakona bomo na podlagi
navedenih argumentov v Poslanski skupini
Stranke modernega centra podprli.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Stranke
modernega centra bo predstavila Janja Sluga.
Izvolite.
JANJA SLUGA (PS SMC): Prejšnji mandat je
Državni zbor sprejel spremembe Zakona o
nadzoru državne meje. Novela sodi v sklop
zaščitnih ukrepov za primere množičnih in
ilegalnih migracij. Za vzdrževanje javnega reda
in obvladovanje migrantskega toka konec leta
2015 smo za varovanje zunanje šengenske
meje na meji s Hrvaško postavili začasne
tehnične ovire, ki pa stojijo tudi na zasebnih
zemljiščih. Pravno podlago je omogočila
omenjena novela, ki določa, da lahko policija za
uspešno izvedbo nalog uporablja zemljišče in
vodne površine ne glede na lastništvo, pri čemer
morajo lastniki in posestniki policiji omogočiti
prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje
nalog nadzora državne meje. Ker se s
postavitvijo tehničnih ovir posega v ustavno
pravico do lastnine, zakon določa tudi
upravičenost do nadomestila lastniku oziroma
uporabniku zemljišča. Prav tako pa določa tudi
omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno
korist, če je za nadzor državne meje potrebna
trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki
otežuje redno rabo zemljišča in hkrati traja dlje
kot 24 mesecev. Javno korist za ustanovitev
služnosti in obdobje obremenitve s služnostjo
ugotovi Vlada s sklepom. Vlada je že julija 2018
izdala sklep o ugotovi javne koristi za
ustanovitev služnosti zaradi upravljanja nalog
nadzora državne meje. S sklepom je bilo
določeno, da se služnost v javno korist ustanovi
za 10 let, in sicer na 2 tisoč 665 parcelah, kjer
so bile začasne tehnične ovire v obdobju od 11.
novembra 2015 do konca leta 2017 postavljene
dlje kot 24 mesecev. Prav tako je Vlada
spomladi letos izdala nov sklep o ugotovitvi
javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi
opravljanja naloga nadzora državne meje, s
katerim je bilo določeno, da se služnost v javno
korist ustanovi za 10 let na 292 parcelah. Vlada
je torej na skupno 2 tisoč 957 parcelah ob
državni meji že ugotovila obstoj javne koristi za
ustanovitev služnosti v javno korist. V omenjenih
primerih je Ministrstvo za notranje zadeve
dolžno v roku 6 mesecev po sprejetju sklepa
Vlade začeti postopek za ustanovitev te
služnosti, a slednje s postopki zamuja. Tako
upravičenci po preteku dveh let in do
ustanovitve služnosti ne dobijo niti nadomestila
za oteženo rabo zemljišča, ki ga lahko v skladu z
zakonom dobijo najdlje dve leti, niti odškodnine

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Levica bo
predstavil Boštjan Koražija.
Izvolite.
BOŠTJAN
KORAŽIJA
(PS
Levica):
Spoštovani, hvala za besedo. Vsem lep
pozdrav!
Dvanajst utopljenih, dva pogrešana, 8
milijonov stroškov vojske za izvajanje patrulj, 3,6
milijona evrov stroška vojske za postavljanje in
vzdrževanje ograje in še dobrih 200 tisoč evrov
stroškov za postavljanje in vzdrževanje ograje s
strani policije. To, kar sem vam zdaj predstavil
oziroma povedal, to je bilanca rezilne žice,
panelnih ograj in mešanih patrulj v letu 2018.
Namesto predvolilnih obljub o odstranitvi žice na
meji jo bomo očitno dobili še na slovenskoitalijanski meji skupaj s skupnimi patruljami,
skupaj z nakupovanjem dronov in drugih
tehničnih sredstev za nadzor meje. Vse skupaj
ni nič drugega kot stopnjevanje represije in
metanja denarja praktično skozi okno. Ograja,
žica in mešana patrulja ne preprečujejo
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prehodov meje. Vse, kar delajo, je to, da
situacijo še dodatno zaostrujejo – begunci se
utapljajo, kmetje ne morejo obdelovati zemlje.
Dobri medsosedski odnosi krajanov na eni in na
drugi strani meje so fizično presekani. In
odškodnine, ki jih določa v Zakonu o nadzoru
državne meje, niso nobena rešitev.
V Levici smo že ob sprejemanju
prvotnega zakona opozorili, da znaša povprečna
odškodnina na zemljišče borih 14 evrov.
Današnji predlog se nanaša na 2 tisoč 957
zemljišč, za katere se določa okoli 11,8 evrov
odškodnine na parcelo.
Slovenci bi morali imeti do žice bolj
kritičen odnos. Spomnimo se samo žice okrog
našega glavnega mesta. Okupator jo je postavil,
da bi preprečil stik med samim mestom in
primestnim okoljem. Ljubljana je bila tako edino
glavno mesto, ki je bilo v času druge svetovne
vojne popolnoma obdana s fortifikacijskimi
oviramo oziroma sistemom. Nekateri nas hočejo
prepričati, da nas ograja brani pred domnevnimi
vsiljivci. Kaj pa, če nam dejansko onemogoča,
da bi mi sami izstopili iz svojih ograj, iz ograj
naših miselnih okvirjev, da bi poiskali rešitve, ki
bi bile bolj človeške in v korist obeh strani, nas in
beguncev. In veste kaj? Najprej zraste ograja v
glavi, potem se nevtralizirajo v času in prostoru.
Žal pa se njihova rast tukaj ne konča, ker se
postavijo tudi v srcu. Končni produkt vseh teh
ograj in žic pa je nebrzdano sovraštvo, ki
potrebuje le iskro, da se spremeni v vsesplošni
kaos. Živimo v družbi, ki je družba iskanja
senzacij, sploh tistih slabih in negativnih, pri tem
pa smo spregledali tisto najbolj pozitivno,
namreč živeti v miru. Spregledali pa smo tudi to,
da vsi tega miru ne uživajo. K temu, da ga ne,
smo pa tudi sami pripomogli preko političnih in
gospodarskih odločitev. Begunci bežijo pred
vojnami, pred divjim kapitalizmom, ki načrtno
plenilsko izkorišča bogastvo njihovih delež v
škodo okolja in prebivalcev. Vse ljudi, ne glede
na to, na kateri strani ograje smo, nas žene ena
in ista želja po boljšem življenju brez ograj in
preprek. Stališče Levice je jasno, ograjo in žico
je potrebno odstraniti, ker nimata prav nobenega
pozitivnega učinka.
V Levici sprememb Zakona o nadzoru
državne meje ne bomo podprli. Hvala.

primeru so lastniki kot oškodovanci upravičeni
do nadomestila ali pa do odškodnine, če gre za
ustanovitev služnosti v javno korist. Ta pravica
mora biti zagotovljena vsem, in to pod enakimi
pogoji. Nedopustno je, da na to svojo pravico
čakajo po več mesecev ali celo let. V primeru
postavitve tehničnih ovir na meji s sosednjo
Hrvaško zaradi preprečevanja nedovoljenega
prehajanja državne meje lastniki zemljišč, na
katerih je postavljena žična ograja, ne morejo
neovirano uporabljati svojih zemljišč. Zato je
popolnoma jasno, da jim Zakon o nadzoru
državne meje omogoča plačilo nadomestila za
čas 24 mesecev in takoj nato, če je iz varnostnih
razlogov ograja še vedno potrebna, tudi plačilo
odškodnine zaradi vknjižbe služnosti. Gre torej
za velik javni interes, za splošno varnost vseh
državljanov, po drugi strani pa za velik poseg v
lastninsko pravico lastnikov teh zemljišč.
V Novi Sloveniji smo že v letu 2017
predlagali podaljšanje roka za vložitev zahtev za
plačilo nadomestil za leti 2015 in 2016, saj je
večina lastnikov prvi rok za vložitev zahtevka
zamudila, ker o tem niso bili pravočasno
obveščeni. Našim argumentom je prisluhnila tudi
takratna koalicija in rok je bil podaljšan do 31.
marca 2018. Tudi današnji predlog novele tega
zakona je, lahko rečem, nastal tudi na podlagi
mojega ustnega poslanskega vprašanja ministru
za notranje zadeve. V svojem odgovoru je
namreč priznal, da postopke ustanavljanja
služnosti potekajo prepočasi, zaradi česar so
prikrajšani lastniki zemljišč po poteku dveh let
prejemanja nadomestila. Po izteku tega roka pa
do dejanskega prejema odškodnine iz naslova
služnosti, ki so jo ustanovili po preteku dveh leti,
namreč preteče veliko mesecev. V tem času, ko
ministrstvo formalno vodi postopek ustanavljanja
služnosti, niso več upravičeni do nadomestila niti
do odškodnine, kar jih dejansko postavlja v
nepravičen položaj.
V Novi Sloveniji današnji predlog Vlade
torej pozdravljamo, saj bo tem lastnikom
zagotovil hitrejši oziroma daljše izplačilo
odškodnine za služnost potem, ko bosta pretekli
dve leti od prejemanja nadomestila. Prav tako
pozdravljamo
predlog
oprostitve
plačila
dohodnine od prejete odškodnine, ki je
lastnikom ne bo potrebno več plačati. Je pa
seveda res, da so te odškodnine izjemno nizke
in da so jih lastniki zemljišč pravzaprav prisiljeni
sprejeti, ker jim zakon nalaga dolžnost, da
morajo na zemljiščih, na katerih je zaradi
varnosti potrebno postaviti tehnične ovire, to tudi
dopustiti. V Novi Sloveniji smo prepričani, da
prejem odškodnin ne sme biti odvisen od hitrosti
vodenja postopkov, temveč od dejstva, da je bila
škoda tem upravičencem dejansko povzročena
in je bilo poseženo v njihovo lastnino iz razlogov,
za katere niso najmanj krivi.
V Poslanski skupini Nove Slovenije –
krščanskih demokratov bomo predlog zakona
podprli.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Nova
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil
Blaž Pavlin.
Izvolite.
BLAŽ
PAVLIN
(PS
NSi):
Spoštovani
podpredsednik! Spoštovani kolegice in kolegi
poslanci!
Noben zakon ne more biti sam po sebi
namen, še posebno, če gre za tako občutljiva
vprašanja, kot je poseg v lastninsko pravico.
Lastninska pravica je ustavno varovana
kategorija in je za njenega imetnika sveta. Zato
mora biti vsak poseg vanjo utemeljen. V tem

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
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Stališče Poslanske skupine Stranke
Alenke Bratušek bo predstavil Vojko Starović.
Izvolite.

V Poslanski skupini SAB bomo predlog
zakona podprli. Ocenjujemo namreč, da
predlagane spremembe v pravni red vnašajo
večjo
mero
pravičnosti
do
lastnikov
obremenjenih zemljišč. Hvala.

VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za
besedo. Spoštovani!
Vlada nam je v odločanje preložila
Predlog sprememb Zakona o nadzoru državne
meje. Ne gre za obsežno novelo, temveč le za
popravek nekaterih določb, saj je praksa
pokazala, da so potrebne spremembe. Veljavni
zakon dopušča policiji, da za nadzor državne
meje
ali
preprečevanje
nedovoljenega
prehajanja državne meje namesti in uporablja
tehnična ali druga sredstva. Za učinkovito
izvedbo teh nalog lahko policija uporabi tudi
zemljišča in vodne površine ne glede na
lastništvo. Lastniki morajo to v skladu z zakonom
dopustiti. S tem posegamo v ustavno varovano
pravico lastnikov zemljišč, zato zakon v skladu z
69. členom Ustave določa upravičenost do
nadomestila in omejitev lastninske pravice s
služnostjo v javno korist. Predstavniki Ministrstva
za notranje zadeve so na seji odbora poudarili,
da se s spremembami zasleduje cilj
učinkovitejšega in hitrejšega vodenja postopkov
za ustanovitev služnosti v javno korist. Trenutni
postopki so dolgotrajni. Ker gre za poseg v
ustavno varovano pravico, je edino prav, da se
lastnikom zemljišč določi nadomestilo oziroma
odškodnina brez nepotrebnega odlašanja. V
predlogu je bolj natančno opredeljeno obdobje, v
katerem je lastnik zemljišč upravičen do
odškodnine, ker po današnji ureditvi so do
odškodnin upravičeni šele po objavi sklepa, s
katerim Vlada ugotovi javno korist za ustanovitev
služnosti. Odškodnine za ustanovitev služnosti v
javno korist resda niso visoke, a je pri tem tudi
res, da gre pri postavitvi tehničnih ovir običajno
le za del zemljišča in ne celotno površino.
V Poslanski skupini SAB podpiramo
tudi oprostitev plačila dohodnine za izplačano
odškodnino,
gre
za
povračilo
države
posamezniku zaradi posega v njegove pravice.
Ni primerno, da bi država od tega zneska
odmerila še dohodnino.
Nihče od nas si ne želi meje obdane z
žičnato ograjo. Ko smo se leta 2015 soočili z
najhujšo migrantsko krizo, je bila ograja na južni
meji nujno zlo, saj je bil pritisk nanjo velik.
Nedovoljenega prehajanja meje ni bilo mogoče
preprečiti z drugimi milejšimi ukrepi. Danes
razmere na južni meji še vedno niso idealne, saj
se policija na dnevni ravni sooča z nezakonitimi
prehodi meje.
V SAB podpiramo močno in povezano
Evropsko unijo z odprtimi notranjimi mejami in z
močno kontrolo na zunanjih šengenskih mejah.
Migracije so problem, ki ga nobena država ne
more rešiti sama. Gre za skupen evropski
problem, ki ga moramo rešiti skupaj: okrepiti
nadzor na zunanjih mejah in sprejeti učinkovito
azilno in migracijsko politiko na ravni Evropske
unije.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče
Poslanske
skupine
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo
predstavil Robert Polnar.
Izvolite.
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovani
gospod podpredsednik Državnega zbora, gospe
poslanke, gospodje poslanci!
Obvladovanje migracijskega vala, ki je
za evropske države postal bolj ali manj
intenzivna stalnica, vključuje sprejem ukrepov, s
katerimi posamezne države upravljajo svoje
temeljne funkcije. Varovanje državne meje in s
tem celotnega državnega ozemlja je tako
zahtevno, da pri njem ne bi smelo prihajati do
improvizacij. Slovenska država je svojo najdaljšo
mejo proti Hrvaški, skupno dolgo 670 kilometrov,
zavarovala tudi s panelno ograjo in rezalno žico
v skupni dolžini 178 kilometrov, kar je zgolj
dobra četrtina celotne dolžine mejne črte.
O učinkovitosti in smotrnosti teh
ukrepov je kajpak možno polemizirati. Danes pa
je naš namen izboljšati, predvsem pa
poenostaviti in pospešiti postopke za izplačilo
odškodnin tistim državljankam in državljanom, ki
so svoja zemljišča odstopili za postavitev fizičnih
ovir. Nobenega dvoma ni, da policija sme
postaviti, namestiti in uporabljati tehnična ali
druga sredstva za opravljanje nadzora državne
meje
ali
preprečevanje
nedovoljenega
prehajanja državne meje. Ravno tako ni dvoma,
da morajo lastniki omogočiti policiji prost dostop
in gibanje za nemoteno opravljanje nalog
nadzora državne meje. Operativna izvedba takih
dejanj pomeni poseg v ustavno pravico do
lastnine, zato lastnikom zemljišč pripadata
upravičenost do nadomestila za uporabo
zemljišča ali pa oziroma in odškodnina za
omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno
korist, če je potrebna trajnejša in nepretrgana
uporaba zemljišč, ki otežuje redno rabo
zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev. Pri tem je
bistvenega pomena obdobje posega v ustavno
pravico do lastnine. Če si je bilo ob začetku
migracij še mogoče predstavljati, da bodo
potrebni ukrepi začasne narave, potem so
stvarni dogodki pokazali, da moremo govoriti o
ukrepih z dolgotrajnim delovanjem, vplivi in
učinki na vsakodnevno življenje prebivalstva na
obmejnih območjih. Zato je prav, da uredimo
izplačilo obeh vrst finančnih nadomestil za
uporabo zasebnih zemljišč v javno korist. Način
določitve odškodnine in njena primerna višina pa
ne moreta biti stvar individualne presoje ali
ocene.
Metodologija
za
izračun
višine
nadomestila in višine odškodnine za ustanovitev
služnosti v javno korist je jasna in nedvoumna
ter zajema obseg posega na zemljišču, boniteto
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zemljišča v skladu s predpisi, ki evidentirajo
nepremičnine, in vrsto dejanske rabe v skladu s
predpisi, ki urejajo vrsto dejanske rabe zemljišč.
Upoštevati je treba, da gre za zemljišča, ki po
površini niso velika, zato tudi ne more priti do
visokih vrednosti pri izračunih odškodnin. Je pa
res, da je višina odškodnine v takih okoliščinah
plodno gojišče za uganjanje vsakih sort
demagogije.
Do sprememb in dopolnitev, o katerih
danes odločamo, je prišlo na podlagi praktičnih
izkušenj, ki so temelj za izboljšanje dolgotrajnih
in marsikdaj tudi prehudo zbirokratiziranih
postopkov. Poslanci Poslanske skupine Desus
bomo prav zato predlog zakona podprli. Hvala
lepa.

infrastrukturo. Stanje na terenu je katastrofalno.
Lastniki zemljišč na mejnem območju poznajo
stanje, in sicer so ovire zaraščene, strgane,
zaradi nevzdrževanja predstavljajo ovire za
divjad, kazijo videz pokrajine in še bi lahko
našteval. Ovir niso dolžni vzdrževati lastniki,
temveč država. O tem se vse premalo
razpravlja. Ovire, ki so postavljene ob rekah, so
postavljene na slovenski strani, na slovenskem
bregu reke, kar pomeni, da bodo Hrvatje čez čas
rekli, reka je naša, vi pa imate tam gor malo
brega. O tem naša vlada ne razmišlja, ne
razmišlja čisto nič.
Glede višine odškodnin in nadomestila
pa moram povedat, da so smešno nizke, saj bo
država namenila 35 tisoč evrov na letni ravni iz
naslova odškodnin. Ta znesek je za
obremenitev 2 tisoč 957 nepremičnin. To je
11,83 evrov po nepremičnini. Državljan bo prejel
11,83 evrov. Spoštovani, ne se zajebavati,
dvignite denar pri migrantih, ki ga je dovolj na
kontu. Prepričan sem, da je res velika večina teh
upravičencev slovenskih državljanov. Prav je, da
jim država, če jim je obremenila lastninsko
pravico, za to tudi ponudi pravično odškodnino.
Na tem mestu pozivam vse upravičence, bodisi
do nadomestila bodisi do odškodnine, da v celoti
izkoristijo
možnost,
da
zahtevajo
njim
pripadajoče pravice, in sicer na upravnih enotah,
kjer ležijo njihove nepremičnine.
Ker pa je zakon dober za državljane, ga
bomo podprli. Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Imamo še zadnje stališče, stališče
Poslanske skupine Slovenske nacionalne
stranke, ki ga bo predstavil Dušan Šiško.
Izvolite.
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovani
predsedujoči, vsi prisotni!
Zakon je zelo slabo pripravljen, verjetno
se tega predlagatelj tudi zaveda. Avtorji tega
zakona na veliko žalost nimajo razdelanih
osnovnih pojmov civilnega prava.
Kljub temu pa bomo zakon podprli, ker
je dober za naše državljane, za naše ljudi, ki
živijo ob državni meji.
Na kratko. Smisel te novele je, da se
upravičencem nepremičnin, kamor so bila
nameščena tehnična in druga sredstva za
opravljanje
nadzora
državne
meje
ali
preprečevanje
nedovoljenega
prehajanja
državne meje, zagotovi nadomestilo ali
odškodnina. Pravico do nadomestila ima tisti
upravičenec, ki mu je otežena
raba
nepremičnine do 24 mesecev. Pravica do
odškodnine pa pripada tistim, ki jim je bila
obremenjena nepremičnina s služnostjo več kot
24 mesecev. Imamo pa težavo, saj Vlada
Republike Slovenije prihaja sama s seboj v
nasprotje. Po eni strani trdi, da migrantov ni več,
da slovenska policija obvladuje razmere na meji
Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in
varuje šengensko mejo, po drugi strani pa danes
obravnavamo novelo Zakona o nadzoru državne
meje, kjer posredno pritrjuje, da so prisotni
problemi, ki jih je potrebno reševati. Glede na to,
da je bil zakon predlagan po nujnem postopku,
je več kot očitno, da se Vladi mudi z ureditvijo
tega segmenta in je panično pristopila k noveli
tega zakona. Vtis, katerega daje naša Vlada v
medijih, je, da novega migrantskega toka ne
pričakuje, da so zadeve urejene in pod
nadzorom. Kot vidimo, temu ni tako. Vlada
očitno razpolaga z informacijami, ki jih pa ne želi
deliti z javnostjo, navsezadnje tudi z opozicijo.
Na terenu so težave z vzdrževanjem
infrastrukture, ki jo je postavila prejšnja
Cerarjeva vlada. Vlada je kot služnostni
upravičenec zavezana tudi vzdrževati to

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Končali smo s predstavitvijo stališč
poslanskih skupin.
Prehajamo
na
razpravo o členu in vloženem amandmaju. V
razpravo dajem 7. člen ter amandma Poslanske
skupine SDS.
Želi kdo razpravljati? Vidim eno roko.
Poslanka Anja Bah Žibert, izvolite.
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za
besedo, predsedujoči!
Mi menimo, da ni potrebno zdaj delat
nobene panike. Ko smo v Slovenski demokratski
stranki začeli
opozarjat na migrantsko
problematiko, na pritiske na našo mejo, so nas
mnogi obmetavali z različnimi psovkami v tem
državnem zboru. Danes, ko sem poslušala
stališča, pravzaprav vsi govorite o problemu.
Zdaj naenkrat se pa vsi tega problema
zavedamo in seveda potem se sprejemajo tudi
zakoni na horuk.
Predlog zakona, ki je pred nami –
zagotovo ni potrebe, da se uveljavi naslednji dan
po objavi, ampak zagotovo se lahko objavi tako,
kot veleva ustava, kajti v samem zakonu ni nikjer
opredeljeno, da bi moral ta začeti veljati takoj.
Se pravi, mi menimo, da je 15-dnevni rok
povsem ustrezen. Je pa res, da v zakonu
manjka nekaj temeljnega, in to smo tudi v
obrazložitvi povedali, da bi bilo prav, da bi se
Državni zbor seznanil s postopki za ustanovitev
služnosti v javno korist zaradi opravljanja nalog
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nadzora državne meje, o nadomestilih in
odškodninah po tem zakonu z oceno stanja in
predlogi za dvig višine nadomestila odškodnine.
In prav bi bilo, da bi Vlada Republike Slovenije o
tem poročala Državnemu zboru.
Zakaj menimo, da je potrebno? Danes
smo kar nekajkrat slišali o tem, da so postopki
zahtevni, težavni, počasni, po drugi strani, da so
nadomestila smešno nizka, pravzaprav lahko
rečemo, da so nedostojna. Na eni strani
plačujemo ogromno denarja za migrante – res
gre ogromno denarja. Glede na to, da pa tukaj
na drugi strani, ko gre za poseg v osebno
lastnino, spoštovani, to je lastnina nekoga,
nekdo si jo je zaslužil, lahko jo je tudi podedoval,
ampak nekdo je to lastnino moral kupiti in plačati
zanjo. In zdaj se mu bo jemala oziroma se bo
uporabljala za smešno nizke zneske. In ne čudi
me sporočilo, ki sem ga dobila danes zjutraj.
Poslušajte to, name se je obrnil državljan, ki je o
teh nadomestilih govoril že pred teh z varuhinjo
človekovih pravic, ki mu je sama tudi pritrdila
temu, da so odškodnine premajhne. Sam je
izračunal podatek, koliko mora plačati, če sam
zaprosi državo za služnost, se pravi, da gre za
državno premoženje oziroma državno last in
potem prosi za služnost. Ta znesek je za
določeno zemljišče, ki ga ima, izračunano 225
evrov. 225 evrov bi moral plačati državi za
služnost. On bo pa za to isto zemljišče od
države dobil 11 evrov. In zdaj mi povejte, kdo se
tukaj dela norce. Če je država do lastnih
državljanov tako mačehovska, kaj mi sploh
pričakujemo od državljanov nazaj? In sam je
rekel potem v sporočilu: »Nikoli ne bom dal
svoje zemlje, ker se delajo norce.« Ni problem, a
veste, oddati zemljišče, res. Vejo, da je potrebno
zavarovati mejo, ljudje, vejo, da so problemi,
ampak za njih je to norčevanje. In prav imajo.
Poglejte to razliko še enkrat – 225 evrov, če je
lastnik država in nekdo zaprosi za služnost,
obratno 11 evrov. Zato smo z amandmajem
predlagali, da bi tudi Vlada poročala o
uresničevanju tega zakona, ker menimo, da
bodo na terenu oziroma ob naši južni meji
težave. Bodo težave. Občutek imam, da nekdo
misli, da so naši državljani in državljanke neumni
in da bodo takole mimogrede z nekim pavšalnim
zneskom, res nizkim v posmeh vsemu, prišli kar
tako. Ne bodo, ker imajo dovolj. Na eni strani
gre, kot sem povedala, ogromno denarja na
posameznika, ko gre za migranta, ki pride v to
državo, na drugi strani pa seveda, ko gre za
naše državljane, ko gre za njihovo premoženje,
ko bi jim lahko vsaj izkazali nek odnos, izkazali
odnos do njihove lastnine, ki so jo pridobili, je
pač res nesramno, predvsem pa nezrelo od
neke vlade.
V Slovenski demokratski stranki
menimo, da za uveljavitev zakona ni potrebno
nobeno hitenje in je 15-dnevni rok povsem
ustrezen. Sem pa že povedala, da je sama
Zakonodajno-pravna služba dala ogromno
pripomb na ta zakon. In to je ravno zato, ker se
zakoni pri tej vladi delajo ad hoc, brez nekih

načrtov, brez nekega treznega razmisleka. Tudi
to, kaj se notri napiše, mislim, vsaj ta razmerja bi
si pogledali, koliko država zahteva od
državljana, ko gre za uporabo državnega
zemljišča, in na drugi strani, koliko potem daje,
ko gre za lastništvo, državljanom.
V Slovenski demokratski stranki še
enkrat pozivamo Vlado, da razmisli o tem in da
nam vseeno poroča o uresničevanju tega
zakona. Prepričani smo, da boste imeli težave.
Teh 35 tisoč evrov, ki ste jih izračunali, je
smešno. Plačali bi državljanom solidno ceno,
vem, da to nadomestilo nikoli ne more
nadomestiti tega, da nekdo uporablja tvoje
zemljišče, ampak lahko ti daje pa vsaj občutek,
da si v tej državi nekaj vreden in da državljanom
oziroma Vladi ni vseeno za njihove državljane.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati? Ker vidim, da
je interes še, bomo sprožili postopek za prijavo.
Imamo prijavljene tri. Naprej dobi besedo
Primože Siter.
Izvolite.
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa,
spoštovani podpredsednik.
Nobena skrivnost ni, kakšno je
generalno naše stališče do tako imenovanih
tehničnih ovir na meji. Žica je brez zveze. Žica
ne opravlja nobene varnostne funkcije, to se je
izkazalo v zadnjih petih skoraj letih, od kar jo je
Cerarjeva vlada postavila. Opravlja pa dve
pomembni funkciji v državi. Eno je, da je večni
spomenik histeriji in opominjanje na ta večen
strah, ki ga mora generirati ta zunanji sovražnik,
kar je seveda totalno neutemeljeno, ker se je v
zadnjih petih letih konstantno in redno strašilo
državljanke in državljane, kakšen strah in
kakšen bavbav so ti begunci. Sem ministra
Poklukarja v enem pisnem vprašanju pred nekaj
tedni vprašal, kakšne so res statistike, koliko
kaznivih dejanj, ki se generalno zgodijo v
Sloveniji, povzročijo tujci. Pozivam vas, da si na
spletni strani Državnega zbora preberete njegov
odgovor, in presenečeni boste nad statistikami,
koliko kaznivih dejanj, koliko strahu vrednih
dejanj opravijo tujci v Sloveniji, koliko pa
slovenski državljani.
In zdaj druga na tej točki, v kontekstu
današnje razprave pomembna disfunkcija te
ograje je pa ustvarjanje kaosa v lokalnih okoljih
v obmejnih občinah. Kaos med občankami in
občani, o katerem tudi piše tri dni nazaj Večer,
vas pozivam, v odgovor na obisk ministra
Poklukarja in premierja ob južni meji. Novinarji
so se sprehodili do krajanov in v glavnem
pobirali izjave o tem, kaj si oni mislijo o žici, o
ograji, kakšno dodano vrednost je, v navednicah
seveda, prinesla lokalnim skupnostim. Pravijo,
zdaj citiram članek: »Ograjo naj podrejo in
postavijo most čez reko. Veliko bolje bi bilo, če
bi del tega denarja namenili za obnovo kraja.
Včasih smo čez ta most hodili v najbližjo
trgovino na hrvaško stran, ljudje smo še vedno
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prijatelji, še nedavno smo z mosta skakali v
reko.« To je razpoloženje med prebivalkami in
prebivalci obmejnih občin, ki v glavnem
opozarjajo na težave, ki jih te žice in ograje
prinašajo. Infrastruktura propada, zopet eno od
naših poslanskih vprašanj, ki smo jih na pobudo
belokranjskih občank in občanov zastavili
ministrici
za
infrastrukturo.
Infrastruktura
propada, mostovi propadajo, ceste propadajo
zaradi tega, ker je ta žica, ker je ta ograja tam
postavljena. Bolje bi bilo investirati vsa ta
sredstva v razvoj lokalnih skupnosti, turizem, ki
prav tako propada, ki ga tako rekoč ni več,
sporoča prav tako ta članek iz Večera. Sredstev,
ki so v seštevku, zdaj prehajam na številke, 8
milijonov stroškov vojske za izvajanje patrulj, 3,6
milijona evrov stroške vojske za postavljanjem in
vzdrževanjem, 200 tisoč evrov stroškov za
postavljanje in vzdrževanje na strani policije, se
pravi, 12 milijonov evrov skupaj brez samega
nakupa. Potem so pa sedaj tukaj še nove
skupne patrulje na italijanski strani pa se bo ta
stroškovnik še malo odebelil.
Žrtve tega
političnega kiksa od ograje so najbolj lokalne
skupnosti, občanke in občani obmejnih občin, pri
katerih infrastruktura propada, kjer turizem
propada, kjer morajo klicati policijo, da jim odpre
vrata na ograji, da se gredo lahko v reko kopati,
kar so prej lahko delali neomejeno. Neki ukrepi z
nekimi malimi žepninami, o številkah smo slišali
v stališčih poslanskih skupin, tega problema ne
bodo odpravili. Neka odprava administrativnih
ovir tega problema ne bo odpravila. Ta problem
bo odpravilo konkretno vlaganje v lokalni razvoj
in ne v poglabljanje reševanja nekih fiktivnih
problemov, ki naj bi jih imeli z begunci. Hvala
lepa.

in državljani nekaj storiti. Storiti za to mora
država. Prav je, da država to stori brez
odlašanja, tudi brez 15-dnevnega roka, ampak
da to stori takoj, da državljanke in državljani te
odškodnine dobijo čim prej.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo ima Jožef Horvat.
Izvolite.
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod
podpredsednik.
Spoštovana
predstavnika
ministrstva, spoštovani kolegice in kolegi!
Jaz bi pričakoval, da bi Vlada navedla
neke tehtne razloge, zakaj naj zakon začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Poslanka skupina Nove Slovenije je na kolegiju
podprla nujni postopek, ker se strinjamo s tem,
da je treba čim hitreje povrniti škodo, ki nastane
zaradi tega zelo pomembnega javnega interesa,
ki se mu reče nadzor državne meje. To je
izjemno pomemben državni, javni interes. Ker pa
Vlada teh razlogov ni navedla, pa se strinjam z
vloženim amandmajem. Strinjam se, da kolegi
predlagajo neki običajni vacatio legis zakona,
torej 15 dni po objavi v Uradnem listu. Ampak
bolj pomembno se mi zdi to oziroma si
postavljam vprašanje, nisem sicer član
pristojnega odbora, da se pravzaprav odbor ali
bolje rečeno koalicija sploh ni odzvala na
mnenje, bolje rečeno pripombe Zakonodajnopravne službe. Očitno imamo v zadnjem času
težave v Državnem zboru s pravom, z
razumevanjem prava. Mi imamo, še enkrat in
stokrat, mi imamo odlično skupino, ki sestavlja
skupino pravnikov, tudi z najvišjimi akademskimi
naslovi, ki sestavljajo Zakonodajno-pravno
službo, in še vedno mi v ušesih odzvanja
nedavni napad, brutalni napad s strani poslanca
Levice na uslužbenko Zakonodajno-pravne
službe z najvišjim akademskim naslovom. Tega
enostavno ne morem razumeti, na nek način
tudi ne morem preboleti. Ampak zdi pa se mi
pomembno, da poslanci hodimo po terenu,
čeprav je veliko obveznosti v Državnem zboru in
časa za obiske po terenu je zelo malo. Zakaj o
tem govorim? Zato ker smo se na terenu sestali
med drugim tudi z županom Občine Rogatec, to
je gospod Martin Mikolič, ni toliko pomembno, da
je član naše stranke, bolj je pomembno, da je
župan, ki ima odprte oči za probleme, ki jih ljudje
v njegovi občini ob meji s Hrvaško imajo. In zelo
jasno nam je artikuliral te probleme, saj je bil
nekoč tudi poslanec, in zaradi teh problemov je
potem nastalo poslansko vprašanje našega
kolega Blaža Pavlina, ki je ministra Boštjana
Poklukarja spraševal o nadzoru državne meje, o
Zakonu o nadzoru državne meje, ki določa
upravičence in postopek določanja nadomestila
za oteženo redno rabo zemljišča zaradi
opravljanja
nadzora
državne
meje
in
preprečevanja
nedovoljenega
prehajanja
državne meje. V skladu z 8.a členom
upravičenci lahko zahtevajo nadomestilo do 31.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo ima Janja Sluga.
Izvolite.
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa.
V marsičem se lahko strinjam s
predgovornikom. Tudi debata, ki se zdaj odpira
ob vložitvi tega amandmaja, je seveda točno to,
za kar je bil ta amandma vložen, da bomo zopet
širili debato, se pogovarjali o vsem, o čemer se
želimo pogovarjati. Dejstvo pa je, da ima
sprememba tega zakona zgolj eden sam
namen, in to je čim hitreje državljanom izplačati
tisto, kar jim pripada. Ja, lahko se pogovarjamo
tudi o tem in tudi tukaj se lahko strinjam, da so
mogoče te odškodnine prenizke, da bi se morale
določati drugače, da bi se morala metodologija
določiti drugače. Lahko. Dejstvo pa je, da ta
amandma, ki ste ga vložili, tega ne določa. Ta
amandma govori zgolj in samo o 15-dnevnem
roku za uveljavitev, kar je pa v nasprotju s
samim ciljem, s samim predlogom, zakaj je bil ta
predlog sploh pripravljen. Predlog je bil
pripravljen zato, da bodo državljanke in
državljani čim hitreje prišli do tistega, kar jim
pripada. Posledica te spremembe v nobenem
primeru niso nekaj, za kar bi morali državljanke
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marca tekočega leta za preteklo leto.
Upravičenci
torej
morajo
zahtevati
to
nadomestilo. Če je za opravljanje nalog nadzora
državne meje in preprečevanja nedovoljenega
prehajanja državne meje potrebna trajnejša in
nepretrgana uporaba teh zemljišč in zato
oteževanje njihove rabe, redne rabe traja več
kot 24 mesecev, se lastninska pravica na teh
zemljiščih začasno obremeni z ustanovitvijo
služnosti v javno korist. In še enkrat, varovanje
državne meje je zelo pomembna javna korist. V
tem primeru je Ministrstvo za notranje zadeve
dolžno v roku šestih mesecev po sprejetju
sklepa Vlade Republike Slovenije začeti
postopek za ustanovitev te služnosti. Če torej
upravičenci
po
tem
zakonu
prejemajo
nadomestilo za oteženo redno rabo zemljišča
dlje kot dve leti, mora Vlada za nadaljnje potrebe
izvajanja Zakona o nadzoru državne meje na teh
zemljiščih ustanoviti služnost v javno korist, v
tem primeru pa so lastniki zemljišč oziroma drugi
uporabniki v skladu z 8.f členom Zakona
upravičenci do izplačila odškodnine, in sicer na
letni ravni za preteklo leto. Tukaj je treba
izpostaviti primere iz prakse, ko pristojno
Ministrstvo za notranje zadeve zamuja s
postopki ustanavljanja omenjene služnosti v
javno korist, med tem časom, po preteku dveh
let in do ustanovitve služnosti, pa upravičenci ne
dobijo niti nadomestila za oteženo rabo
zemljišča, ki ga lahko v skladu z zakonom
dobivajo najdlje dve leti, niti odškodnine iz
naslova ustanovljene služnosti v javno korist.
Upravne enote naj bi nove vloge upravičencev
do izplačila nadomestila po preteku roka dveh
let zavrgle. Tako deluje tudi program na
upravnih enotah, saj po tem roku vloge ni
mogoče v program niti vnesti, takšna je pač
aplikacija, računalniški program. Tako še niso v
celoti odobrene nekatere vloge za leto 2017 za
postavljeno ograjo v letu 2015, kar je
nesprejemljivo. In gre torej za očitno
zavlačevanje postopkov na račun državljanov, ki
jim zakon daje pravico do nadomestila oziroma
odškodnine. In na podlagi tega, bom rekel,
posnetka stanja je potem kolega Blaž ministra
spraševal in spodbujal k spremembi zakona.
Dobro, ta bo danes oziroma jutri pri glasovanju
zagledal luč sveta. Mi smo naklonjeni temu
zakonu. Ampak tudi sam morem mimo tega, kar
sta izpostavila že kolegica in kolega Dušan, ko
govorimo o teh nadomestilih, so to tako mizerni
zneski, da je mene kot poslanca Državnega
zbora Republike Slovenije sram. In spet imam
nek občutek, morda boste rekli zato, ker
prihajam iz periferije, da sem s tem obremenjen.
Nisem s tem obremenjen. Imam samo odprte oči
in vidim, kaj se dogaja na različnih področjih z
ljudmi na periferiji, ker normalno, tisti, ki živijo o
državni meji, je na periferiji in se velikokrat iz
Ljubljane do tja ne vidi. Imamo 2 tisoč 997
zemljišč, torej nepremičnin, masa denarja, če je
to sploh masa, ki je namenjena za nadomestilo,
pa je, kot je bilo že omenjeno, 35 tisoč. Tudi
sam sem si izračunal, da v povprečju na

zemljišče, na parcelo pride to nadomestilo 11
evrov, 11,83, torej slabih 12 evrov za parcelo v
povprečju, da me ne boste narobe razumeli.
Veste, koliko je to? Če greš v trgovino in nekaj
kupiš za malo več kot 50 evrov, toliko DDV
plačaš. Če greš v trgovino in kupiš neko dobrino,
ki je obdavčena z 22-odstotno stopnjo DDV, jo
kupiš v višini 53 evrov, je znesek DDV slabih 12
evrov. Tukaj apeliram na gospode iz ministrstva
in bomo zelo pozorni, ko se bo sprejemal
proračun za naslednje obdobje, ta postavka se
mora povišati. To je res, oprostite, delanje norca.
Ob tem, ko govorimo o nadzoru
državne meje, še enkrat in stotič podčrtujem, gre
za izjemno pomemben javni interes. Jaz ne bom
sedaj problematiziral, ograja ja ali ograja ne.
Prejšnja vlada se je odločila, da bo ograjo
postavila. Jaz sam bi rajši videl, da je ne bi bilo,
ampak enostavno se očitno drugače ni dalo
rešiti, da smo s tehničnimi ovirami zavarovali
našo državno mejo, ki pa ni kar neka običajna,
je šengenska. Je šengenska. In ta meja ne
dihta, kot se reče po domače, ni vodotesna.
Zakaj? Ja, zato ker najdemo ilegalne migrante
kjerkoli pravzaprav. Pa ne bom sedaj na dolgo
razpredal o ilegalnih migrantih, saj ljudje, ki živijo
ob tej meji nam največ povedo. Zato je treba iti
na teren, pa se s temi ljudmi pogovarjati. S temi,
ki so oškodovani, ker imajo tam zemljišča in ne
morejo opravljati svoje kmetijske in druge
dejavnosti, in dobijo za to v povprečju slabih 12
evrov na parcelo, in s tistimi, ki jih je strah, ki
vidijo, da migranti pač nimajo naše slovenske
kulture, da odmetavajo hrano, obleke in tako
dalje. Saj sam premier si je, tu mu je treba
izraziti priznanje, da je šel na teren, se z ljudmi
pogovarjal, situacija je bistveno drugačna, kot jo
je predstavil kolega iz Levice, in je sam ugotovil,
da meja ni vodotesna, zato je obljubil več
policistov, tudi več vojske in opreme, tehničnih
sredstev, drone in tako dalje. In to pozdravljamo.
Lahko si mi sedaj dopovedujemo, da perfektno
opravljamo svojo dolžnost na šengenski meji,
ampak ključno je to, gospe in gospodje, kako
nas drugi vidijo. Mi kontrolo na šengenski meji in
šengenski režim izvajamo v imenu 28 držav
oziroma malo manj, v imenu šengenskega
območja, če sem bolj točen. In druge države
nam ne zaupajo, zato imamo kontrole na
notranjih mejah. Naši Pomurci, ki se dnevno
vozijo delat v Avstrijo, tarnajo, ker imajo na meji
kontrole, ne vedno, občasno. Kaj se dogaja na
slovensko-italijanski meji, smo že veliko govorili
in še bomo govorili. Italijani nam ne zaupajo, saj
tega ne bodo eksplicitno povedali, ampak vidni
italijanski politiki napovedujejo, da bodo delali
ograjo ali celo zid, menda. In to je problem širše
narave, ki zahteva nek drugačen, doslednejši
pristop do izvajanja šengenskega režima na
slovensko-hrvaški meji.
Zaključujem s ponovnim apelom na
Vlado, da se vendarle ta nadomestila za naše
državljane, za lastnike zemljišč v naslednjem
letu dvignejo. Morda mi bo kdo rekel, ja, glej, to
ne gre drugače, to je nek pravilnik, neka uredba,
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kakorkoli že, ne gre drugače. Okej, potem pa
moramo to uredbo ali pravilnik spremeniti. Ne
sprejemam teh odgovorov, da je to maksimalni
znesek, ki je možen. Glejte, ni maksimalen, ni.
Hvala lepa.

vabim, da naj ne bere Večera, ampak naj gre z
mano na Dolenjsko, kjer se dnevno srečujem z
državljankami in državljani, z občankami, občani,
ki imajo pa povsem drugačne težave. Ampak jaz
govorim iz podatkov, ne iz časopisa, ampak iz
terena. Veste, ti podatki so zelo žalostni.
Pravzaprav se vsak že dnevno boji, ko gre v svoj
kotiček, kjer si je postavil kakšno zidanico in ne
ve, v kakšnem stanju ga bo čakala. Prav tako
določene sprehajalne poti niso več varne. Ljudje
ne upajo več na sprehode v naravo tako, kot so
hodili včasih. Jaz res prosim, ne se iti populizma,
pojdite vprašati državljane in dajmo upoštevati
tisto, kar nam povedo, ne tisto, kar je nekje
zapisano.
Zdaj pa še nekaj o podatkih, ker se mi
zdi pač to pomembno. Prej sem povedala tisto
razliko 225,11 evrov. Mogoče si boste pa dali
nekoliko več misliti z naslednjim podatkov.
Mesečna ženina za migranta, mesečna,
poudarjam, mesečna žepnina za migranta je
trikrat večja, kot bo dobil povrnjen strošek
državljan na leto za rabo njegovega zemljišča.
Zdaj pa povejte, na kateri strani je Vlada? To je
žalostno. To je porazno. Ne poskrbimo za lastne
državljane. Vsaka država je toliko dobra, kolikor
najprej poskrbi za lastne državljane, potem pa
pomaga ostalim, ki so pomoči potrebni. Pomoči
potrebni. Ne govorimo o ilegalnih ekonomskih
migrantih. Ampak to se pri nas dogaja. In potem
se vsi čudimo, zakaj je pritisk na mejo še večji.
Normalno, saj so tukaj pri nas nagrajeni.
Državljan bo dobil 3-krat manj na leto, kot dobi
nekdo na mesec. In jaz vas vse skupaj pozivam,
tukaj gre po navadi predvsem za kmečko
prebivalstvo, za podeželje, kjer že tako težko
shajajo. Poglejte si, s kakšnimi zneski morajo
preživeti mesece, in na drugi strani v posmeh
takšni izračuni. Mene boste pač težko prepričali.
Še enkrat, to sem povedala, prav bi bilo, da bi
nas Vlada oziroma pristojno ministrstvo
obveščalo o tako imenovanih postopkih za
ustanovitev služnosti, o odškodninah, o
nadomestilih. To sem povedala, to ni predmet
amandmaja kot takega, ampak da bi bilo dobro,
da bi Vlada to storila.
Kar se pa tiče amandmaja, sem ga pa
jasno povedala. Zakon je bil, spoštovani,
narejen ad hoc. Maja je kolega Blaž Pavlin
spraševal pristojnega ministra, pa ni imel
odgovora. Vedel je samo to, da stvari niso
dobre. Potem so se pa hitro sestali in nekaj
pripravili
in
zato
tudi
toliko
pripomb
Zakonodajno-pravne službe, ker se ad hoc
pripravljate in ad hoc delate, brez strategije.
Tukaj pa je strategija zelo pomembna, ker gre za
zelo občutljive stvari. Gre za življenja naših
državljanov, na drugi strani gre za njihova
premoženja, gre za njihovo varnost in vse
ostalo. Takih stvari bi se morali lotevati bolj
resno in bolj odgovorno v dobro vseh. V dobro
vseh.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Videl sem še roko za prijavo. Želi še
kdo besedo?
Preden dam besedo naprej, bi morda
poprosil predstavnike Vlade, da se na te
komentarje tudi odzovete, saj imate najavljen
čas. Mislim, da ni prav, da ti komentarji tečejo v
prazno.
Zdaj pa dajem besedo Anji Bah Žibert.
Izvolite.
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa,
predsedujoči.
Mislim, da sem vendar dolžna
odgovoriti na nekatera vprašanja.
Sicer razprave kolegice Janje Sluga poznamo,
gredo po istem sistemu. Zopet ne posluša. Jaz
sem jasno povedala, kaj predlagamo z
amandmajem, to je 15-dnevni rok. Predlagatelj
zakona nas ni prepričal o tem, da bi imeli kakšne
posebne argumente, da je treba to naslednji dan
po uveljavitvi. Kot drugo, tu je treba tudi vedeti,
da bodo upravičenci morali sami podati
zahtevke. Jaz upam, da bo Vlada vsaj toliko
korektna in jih bo o tem obvestila, kajti vsi
vendar ne spremljajo tovrstnih aktov in bi bilo
prav, da se jih pravočasno in primerno obvesti.
Zanimiva je tudi kolegica Janja v svoji
razpravi, ko pravi, da se strinja s kolegom
Primožem Siterjem iz Levice, ki je govoril,
kakšne težave so zaradi ograj, kaj to pomeni za
turizem, medtem ko je to storila njena Vlada
oziroma njen predsednik Vlade. Njen predsednik
Vlade je postavil ograjo. Tako so res včasih
nekateri v svojih razpravah ne samo
nasprotujoči, ampak prav smešni.
Dolžna sem tudi nekaj odgovorov
Primožu Siterju. Omenil je, da obstaja statistika,
ki je objavljena, kjer naj bi bili podatki, koliko
tujcev stori kazniva dejanja, in da bomo sami
videli, kakšni so. Jaz vam bom povedala, kakšni
so – nerealni so. Kajti, če bi bili realni, potem bi
bil tam zaveden vsak ilegalni prehod meje, saj je
to kaznivo dejanje. To je kaznivo dejanje, pa
tega v tej statistiki ni. Pa še več, vam bom
povedala, česa tudi ni v tej statistiki. Name se je
obrnil varnostnik ene od trgovin v Ljubljani; ne
bom šla v mikrolokacijo, ker pač ne želim
izpostavljati tega posameznika. Povedal mi je,
da skorajda dnevno prihaja do utaj, kraj s strani
migrantov. In policisti, ko pridejo, tega sploh ne
zabeležijo. Odpeljejo jih na lokacije, kjer naj bi
bivali. Tako da, oprostite, s temi statistikami
lahko sami sebe farbate, državljanov več ne
morete.
Prav tako je Primož Siter razlagal o
tem, da je bral v Večeru, kako hudo je na južni
meji, ker ne morejo domačini hoditi čet mejo, ne
morejo hoditi plavati in tako naprej. Jaz ga

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati?
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Marko Bandelli, izvolite.

meje mora biti zakonit. Če se dogaja stihija, če
se to prepusti ilegalnim migracijam, potem
seveda taka država, strogo gledano, niti ne
obstaja. Problem, s katerim se danes Slovenija
sooča, je, da ker ne brani dovolj učinkovito južne
meje, zrasejo ograje in se zapirajo naše sosede
proti severu. Ko bo to storila do konca še Italija,
te skupne patrole so v resnici samo zato, da
nam čim hitreje vračajo ilegalne migrante, potem
bo Slovenija imela zelo velik problem, ki ne bo
samo varnosten, ampak tudi razvojen. Zato je
seveda učinkovito in upravičeno uporabiti vsa
sredstva, ki jih ima država na razpolago za svojo
obrambo. En od njih je tudi ograja, ampak ko se
to uporabi, je seveda treba računati s tem, da je
socializma konec in je treba ljudem dati tudi
ustrezno odškodnino. To, kar je zdaj
predlagano, je neustrezno, je v določeni meri, bi
lahko rekli, kar žaljivo. Pri migrantih gre
pravzaprav za en zelo velik biznis, to vsi zelo
dobro veste, tudi na državi ravni na nek način,
če hočete. Tam se 100-milijonski zneski
uporabljajo, zato tistih nekaj tisočakov za
odškodnine ne bi smelo biti vprašanje. Drugo pa
je, da bi s tem pravzaprav Slovenija morala znati
presekati. Slovenija svojega Salvinija še čaka.
On je dokazal v Italiji, da se to da, če se hoče.
Nekateri ste govorili zdajle o policistih. Jaz z vso
odgovornostjo trdim, da Slovenska vojska in
policija sta sposobni ta hip zapreti slovensko
južno mejo za vse ilegalne migracije, če bi za to
dobili vsa sredstva in vsa pooblastila. Pa jih
seveda nimata. Nedavno, če kdo kritizira
policiste, sem policiste branil v izjavi za
italijansko največjo mrežo pri Berlusconiju – si
boste lahko to ogledali to v eni oddaji. Tam so
vse mogoče očitali naši policiji, sem rekel ne,
oprostite, policija dela, kar lahko. Enako tudi
vojska. Vojska ima ta problem, da jo pošiljajo na
mejo brez pooblastil, in potem ne more niti
učinkovito ukrepati. Problem pa je seveda, da se
za to ne omogoči, ne da na razpolago vseh tistih
sredstev, ki bi jih potrebovali. To se dela po
kapljicah, postopno, v danem primeru prepočasi
in prepozno. Zdaj se namerava še neke ograje
dodatno postavljati. To bi moralo vse že zdavnaj
prej biti. Zaradi tega, ker se to ne zgodi pri nas,
se dogaja drugje. Če bi se bile države sposobne
med sabo res dobro dogovoriti – in jaz mislim,
da bi slovenska morala tukaj voditi tukaj neko
iniciativo –, bi bilo seveda najbolje zapreti
zunanjo mejo EU. To je v danem primeru
hrvaška meja. Poleg nje pa je še vedno treba
braniti tudi našo, ker je pa naša šengenska in
zanjo veljajo posebna pravila. Kadar se gre
preko nje, ima potem tudi to določene pravne
posledice.
Koliko bo tole, ker se pripravlja,
učinkovito? Jaz odkrito povem, da dvomim. Zelo
dvomim zaradi slabih izkušenj, zaradi tega, ker
še vedno ni tiste volje, da bi se enkrat za vselej
s temi ilegalnimi migracijami, ki v resnici niso ne
beg pred vojnami ne beg pred podnebnimi
spremembami in podobne neumnosti, ki jih
poslušamo, to je samo najbolj umazan biznis,

MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala,
predsedujoči.
Dve besedi glede tega. Gospa
poslanka, res bi lahko evidentirali prehode,
ampak kako bodo evidentirali prehode, saj ne
morejo vedet, kdo je sploh prišel čez. Kako, na
kakšen način? Če bi Italija morala evidentirat
prehode, ki jih je vsak dan na tisoče, kam bi
prišli s tem seznamom? Kaj bi lahko naredili
tukaj? Seveda se pa strinjam z vami glede
ostalih zadev. Kar jaz vidim tukaj, je, ko Salvini
obtožuje Slovenijo, da ne varuje dobro meje in
da bo zaradi tega postavil neke ovire med
mejama. To je zaskrbljujoča zadeva, to je zelo
zaskrbljujoča zadeva. 15 let hodijo, 20 let hodijo
migranti, največja vrzel migrantov je bila vedno
Italija, vedno spodnji del Lampeduze in zgornji
del. Odkar je on prepovedal, da prihajajo
migranti, so začeli hodit na Grčijo, so začeli hodit
v Španijo, se je tudi Evropa zbudila. Tu je ta
večji problem. Evropa mora tudi povedat svoje.
Mi smo majhna država, bomo rešili probleme
tako, kot moramo, ni kriva policija za to, saj
vemo, da je podhranjena tudi policija. Potem bi
jaz dal rajši predlog, če že pošiljamo mi na
Hrvaško policaje, da kontrolirajo naše Slovence
na Pagu in ne vem kje na Rabu in vsepovsod,
saj je bilo objavljeno povsod, da hodijo naši
policaji tja dol. Potem naj tudi Evropa uredi, da
evropske države pošljejo policaje na šengenske
meje. Saj bi lahko Evropa poslala policaje k nam
pa bi varovali skupaj, če že vidimo, da je ta
problem. Tu vidim jaz eno rešitev. Če je
šengenska meja, je evropska meja, ni slovenska
meja. Na ta način moramo varovat vsi skupaj to
zadevo.
Zelo me je užalostila samo še ena
zadeva. Nazadnje, ko sem bil na Odboru za
notranje zadeve, je vodja sindikata obtoževal in
se zgražal nad vojsko, ker jim pomaga na meji.
To bi mogla bit osnova vojske. In ne da jim je v
napoto, je izjavil. Kako je v napoto? Če se že
sami ne znamo koordinirat, kako bomo mi
reševali problematiko meje? Še sami se ne
znamo med sabo zmeniti. V napoto je! Kako bo
v napoto?! No, tu so te prave problematike, da
bomo rešili ta glavna vprašanja z Evropo samo.
O tem morajo naši poslanci tudi gor poročati.
Tako kot poročamo mi tukaj, naj oni poročajo
tudi tam gor. Šengenska meja je evropska meja,
ni slovenska meja. Če jo hočemo varovati, jo
moramo varovati vsi skupaj. To je osnova vsega.
Hvala predsednik.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo želi še mag. Branko Grims.
Izvolite.
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za
besedo.
Zelo zanimivo je poslušat po toliko letih,
kolikor ta kriza traja, tako razpravo. Dejstvo je,
da država ima svoje meje. Vsak prehod preko
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biznis z ljudmi, s katerimi služijo države, s
katerimi služijo nevladne organizacije, s katerimi
služijo ilegalni švercarji, s katerimi imajo vsi
svoje račune. Politični računi od nekaterih so v
tem, da v njih vidijo bodoče volivce, politični
računi tistih, ki jih pošiljajo, pa so v tem, da vidijo
v njih svoje vojake, ki bodo islamizirali Evropo. In
zato bi Evropa morala narediti eno samo stvar,
ki jo ponavljam že štiri leta – dosledno
spoštovani svoj pravni red. Če bi bil pravni red
Evropske unije in Slovenije v celoti spoštovan,
tega problema, gospe in gospodje, sploh nikoli
ne bi bilo, ga ne bi smelo biti. Naša skupna
odgovornost je, da naredimo vse, kar je v naši
moči. Vaša, ki imate vlado in ki imate oblast, pa
je, da to tudi uzakonite in zato namenite
ustrezna sredstva, dovolj velika, da bodo
učinkovita.

postavitev, se upoštevajo tudi omejitve glede
obdelave kmetijskih zemljišč. Nadomestilo za
kmetijska zemljišča vključuje tudi izgubljena
plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike
oziroma izgubljen dohodek, saj iz tega naslova v
področnih predpisih ni predvideno, kakšno
posebno nadomestilo.
Dodatno bi želel pojasniti, da je
predlagana višina odškodnine po našem mnenju
ustrezna, saj je 10-krat višja kot nadomestilo po
uredbi, ki ureja nadomestila za sredstva iz
popisa, in 30-kratnik letnega dohodka oziroma
katastrskega dohodka, ki se ga v povprečju
doseže na takih zemljiščih ter seveda
predstavlja 10 % tržne vrednostni zemljišča. Je
pa, kot rečeno, potrebno upoštevati faktor,
boniteto in površino, ki se navezuje na tisto
površino neposredno na postavitvi tehnične
ovire, se pravi teh 5 metrov, 2 metra na eno in 2
metra na drugo stran. Po izračunu vsega tega
pridemo do konkretnih zneskov.
Glede konkretnega primera, ki je bil
izpostavljen s strani poslanke SDS, če se bo
dotična oseba oziroma oškodovanec obrnil na
Ministrstvo za notranje zadeve s tem konkretnim
primerom, bomo z veseljem seveda to proučili in
tudi ustrezno odgovorili. V tem trenutku pa na
konkreten primer ne morem podati relevantnih
informacij.
Nadalje, kar se tiče samega poročanja,
kar je bilo obrazloženo v sami obrazložitvi
amandmaja, lahko nekako ocenjujemo s strani
Ministrstva za notranje zadeve, da je pač
netipični predlog, saj Vlada in ministrstva že zdaj
spremljajo izvajanje vseh spisov in na podlagi
ugotovitev predlagajo in sprejemajo ustrezne
ukrepe. Namreč okoli tega poročamo v okviru
letnih poročil policije, Ministrstva za notranje
zadeve. Vodi se tudi posebna evidenca, koliko je
tovrstnih izplačil, in pa sama izplačila so tudi
predmet dotičnih revizij. Nimamo težav s samim
poročanjem, menimo pa, da je že v uveljavljeno
spremljanje izvrševanja predpisov in drugih
področij ustrezno organizirano in ni neke
utemeljene potrebe, da bi na tem področju
izplačevanja nadomestil in odškodnin na podlagi
Zakon o nadzoru državne meje dodatno poročali
Državnem zboru. Nimamo pa seveda s tem
nobenih težav. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati?
Predstavnik Vlade, državni sekretar
mag. Sandi Čurin, izvolite.
MAG. SANDI ČURIN: Spoštovani predsedujoči,
spoštovane poslanke in poslanci!
Skušal bom podati stališče do
vloženega amandmaja SDS in pa seveda tudi
nekaj
pogledov
na
samo
obrazložitev
amandmaja.
Namen novele Zakona o nadzoru
državne meje je predvsem pohitriti postopke
izplačila odškodnin, saj gre v teh primerih za
enostranski poseg v lastninsko pravico s strani
države. To je bil ključni razlog, da smo
predlagali, da se sprejme veljavnost zakona prvi
dan po njegovi uveljavitvi, vendar v tem
konkretnem primeru nenazadnje nimamo nekih
zadržkov tudi, če bi se zakon sprejel oziroma
uveljavljal v tem 15-dnevnem roku. Drugi
namen, ključni namen, je poenostavitev ali pa
poenotiti metodologijo izračuna nadomestila
odškodnine z naslova služnosti v javno korist.
Tretji pa je zapolniti to časovno vrzel med
obdobjem izplačila nadomestila po poteku tega
24-mesečnega obdobja in pa uveljavljanju
odškodnin iz naslova služnosti v javno korist. Se
pravi, finančna posledica tega zakona teh 35
tisoč evrov se izključno navezuje na zapolnitev
tega obdobja, te nastale vrzeli. Sicer pa je
skupna finančna posledica izplačila odškodnin
na letni ravni bodo znašale okoli 235 tisoč evrov,
v projekciji 10-letnega obdobja govorimo o dveh
milijonih evrov. Glede same višine odškodnine
se upravičencu prizna pravica do nadomestila
sorazmerno glede na obdobje oziroma trajanje
obremenitvi zemljišča v koledarskem letu, pri
čemer se glede na obseg posega na zemljišču
določi površina, na kateri je otežena raba
zemljišča. Skratka, pri določanju višine
nadomestila se upošteva tako vpliv posega na
lastninsko pravico, obseg posega na zemljišču,
vrsta dejanske rabe zemljišča in boniteta
zemljišča ter obdobje postavitve. Ker gre sicer
za daljšo postavitev oziroma celoletno

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati?
Mateja Udovč, izvolite.
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa za
besedo.
Bom čisto kratka. Ko danes poslušam
razprave svojih kolegov in kolegic, ne morem
mimo tega, da imam občutek, kot da smo na
dveh bregovih, vmes je pa en grozovit propad.
Ko poslušam razprave desnega brega, jih
razumem, ko govorijo o strahu, o strahu ljudi,
kako si ne upajo več sprehajati ob Kolpi, ko ne
upajo več iz svojih hiš, ker jih je strah, da jim bo
množica migrantov, ne vem, kaj pravzaprav
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naredila. Razumem, sama se veliko nahajam na
južnem delu meje, sama poznam to
problematiko in je bila marsikatere stvari naša
družina tudi deležna, zato jih resnično razumem.
Ko pa poslušam levi breg, pa poslušam
diametralno nasprotje, kako je treba ograje
umakniti, kako je zaradi tega turizem na
slabšem, kako velik upad turizma, vejica, tri pike,
zaradi tega, ker so ograje postavljene, zaradi
tega, ker hoče naša država zavarovati meje,
zato se infrastrukturo uničuje, kako se mostovi
zato ne morejo obnavljati. Resnica – resnica je
pa resnično nekje na sredini, če hočemo ali ne.
Res je, kot je kolegica povedala, naša vlada,
prejšnja vlada je postavljala, je začela postavljati
ograje. In prav se je odločila, da jih je začela
postavljati, saj je s tem v bistvu zagotavljala in
še vedno zagotavlja varnost naših državljanov.
Prav je, da se na tistem območju, kjer jih
postavlja, tudi dogovarja z lokalno skupnostjo.
jaz verjamem, da to tudi počnejo. Če vzamemo
samo primer Vinice, postavili so ograjo, ampak,
veste, niso ograje postavili kar čez celoten
kamp, da se zdaj ljudje v kampu ne morejo več
kopati v Kolpi, ne, lepo so jo uredili. In tisti, ki
poznamo ta kraj, vemo, da je zdaj kamp dobil
eno lepo podobo, pa čeprav ima ograjo. In turisti
ravno tako lahko tja prihajajo in ravno tako lahko
dopustujejo na tistem kraju. Zato še enkrat
poudarjam, resnica je na sredini. Je res, da se
jim je življenje spremenilo ob prihodu migrantov,
res je, da ograja spremeni način življenja, kot je
res, da je treba na drugi strani pogledati, kako je
s turizmom in nasploh življenjem. Zato jaz vedno
trdim, da je resnica na sredini. Hvala.

odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih
in hudih kaznivih dejanj v nacionalni pravni red.
Boj proti terorizmu in drugim hujšim
oblikam kriminalitete je že dalj časa ena od
prednostnih
nalog
Evropske
unije
pri
zagotavljanju notranje varnosti. Evropski svet je
v stockholmskem programu državam članicam
Evropske unije naložil konkreten in celovit odziv
pri omejevanju prioritetnih virov ogrožanja
varnosti in pozval Evropsko komisijo, da za
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in
pregon navedenih dejanj poda predlog za
vzpostavitev sistema za uporabo podatkov o
letalskih potnikih, saj se je ta pristop na podlagi
tujih izkušenj izkazal kot učinkovito orodje za boj
proti mednarodnim virom ogrožanja varnosti.
V Sloveniji sta se vzpostavitev in
projekt tako imenovanega slovenskega PNR
izvajala pod okriljem medresorske projektne
skupine, v kateri so sodelovali predstavniki
policije, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za
infrastrukturo, nacionalni letalski prevoznik Adria
Airways in Informacijski pooblaščenec kot
pridruženi partner. Vsebina direktive PNR je bila
januarja 2017 delno že prenesena v pravni red
Republike Slovenije z Zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih
policije, predhodno pa je bila narejena tudi
presoja vplivov na zasebnost, ki je bila
pripravljena
skladno
s
smernicami
Informacijskega pooblaščenca. V presoji je
podrobno utemeljena uporaba podatkov in
sorazmernost njihove obdelave v povezavi z
dodatnim posegom v osebnostno pravice
posameznika. S tem je policija dobila novo
policijsko pooblastilo za pridobivanje, hrambo in
obdelavo podatkov potnikov v letalskem
prometu ter podatkov o potnikih prijavljenih na
let, tako imenovani API podatki, advanced
passenger information, in podatki o potnikih o
potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic,
tako imenovani PNR, passenger name record.
Policija
podatke
pridobiva
od
letalskih
prevoznikov, ki prevozno dejavnost opravljajo iz
tretjih držav ali iz držav članic Evropske unije na
ozemlju Republike Slovenije in v obratni sferi
oziroma z vmesnim postankom na ozemlju
Republike Slovenije. Direktiva PNR zavezuje
države, da ustrezno implementirajo nacionalni
pravni red najpozneje do 25. maja 2018.
Slovenija do tega roka ni izvedla dokončne
implementacije, zato je zaradi nenotifikacije
predpisov za prenos direktive v nacionalni pravni
red od Evropske komisije prejela tudi uradni
opomin. Grozi seveda tožba pred Sodiščem
Evropske unije in izrek denarne kazni z
dodatnim plačilom pavšalnega zneska za ves
čas trajanja kršitve do njene odprave.
Z namenom nujne in celovite
implementacije direktive PNR v nacionalni pravni
red so v predlogu izvedene naslednje
spremembe in dopolnitve zakona o nalogah in
pooblastilih policije, in sicer pri obdelavi
podatkov API za namen učinkovitega boja proti
nezakonitemu priseljevanju in izboljšanja mejne

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želi še kdo besedo? Ker ne želi nihče
več razpravljati, zaključujem razpravo. O
amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom
seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj.
S tem prekinjam to točko dnevnega
reda.
Prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA
REDA
–
PREDLOG
ZAKONA
O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O NALOGAH IN POOBLASTILIH POLICIJE,
SKRAJŠANI POSTOPEK.
Predlog zakona je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada. Za
dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem
besedo
predstavniku
Vlade,
državnemu
sekretarju mag. Sandiju Čurinu.
Izvolite.
MAG. SANDI ČURIN: Spoštovani predsedujoči,
spoštovane poslanke in poslanci!
Dovolite mi, da kratko predstavim
predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o
nalogah in pooblastilih policije, ki se nanašajo na
popolno implementacijo Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
uporabi podatkov iz evidenc podatkov o potnikih,
tako imenovana PNR, za preprečevanje,
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kontrole ter za namen izsleditve iskanih oseb je
v predlogu zakona ožji nabor podatkovnih
elementov API glede na določbe v veljavnem
zakonu o nalogah in pooblastilih policije, in sicer
so to le nujni potrebni podatki za dosego teh
ciljev. Nadalje, podrobneje je opredeljen način
obdelave podatkov PNR in API za preverjanje in
ocenjevanje potnikov pred njihovim prihodom na
ozemlje Republike Slovenije ali pred njihovim
odhodom s tega ozemlja, da se identificirajo tisti
potniki, ki bi jih policija in drugi pristojni organi
morali podrobneje varnostno obravnavati, in za
njihovo analitično obdelavo in njihovo pošiljanje
pristojnim organom, da v skladu z nameni
izvedejo potrebne aktivnosti v posameznih
primerih. Ustrezno je prilagojen oziroma
razširjen seznam hujših kaznivih dejanj,
podrobneje in jasneje so opredeljeni upravičeni
do podatkov PNR in API, ustrezno je prilagojen
čas hrambe podatkov, ki se z 9 mesecev skrajša
na 6 mesecev, nato pa se bodo podatki
depersonalizirali. Skupni čas hrambe je v skladu
z direktivo 5 let od njihove pridobitve. Predlog
zakona uvaja depersonalizacijo. Določajo se
pogoji
in
postopek
za
razkrivanje
depersonaliziranih podatkov ter pristojni državni
organ, ki to odbori.
Spoštovani! Kot predlagatelji menimo,
da so predstavljene rešitve v Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah
in pooblastilih policije ustrezne, in predlagamo,
da Državni zbor predlog zakona sprejme. Hvala.

področju upravljanja policijskih nalog in izvajanja
pooblastil, s čimer pa se odpravljajo v praksi
zaznane pomanjkljivosti.
Sledeč tudi mnenju Zakonodajnopravne službe so bili predlagani amandmaji
koalicije, s katerimi se v predlogu zakona
ohranja le člene, ki zadevajo implementacijo
direktive. Določbe direktive v pravni red je v
popolnosti preneslo že 22 držav članic Evropske
unije, tri, med katerimi je tudi Slovenija, so to
storile le delno, medtem ko jih dve državi članici
še nista.
Predstavnica
Zakonodajno-pravne
službe gospa Mira Palhartinger je nato v
predstavitvi pisnega mnenja ZPS dejala, da se
poglaviten del predlaganih sprememb in
dopolnitev nanaša na implementacijo omenjene
direktive, katere materija je bila z novelo
ZNPPol-A že vnesena v pravni red Republike
Slovenije. Vsebina predloga zakona se nanaša
na informacijsko zasebnost posameznika, zato
je poudarila, da je potrebna tudi presoja
sorazmernosti predlaganih ukrepov. Ob tem je
omenila, da je poseg v varstvo zasebnosti
dopusten le, če je določno opredeljen namen in
kateri podatki se lahko zbirajo in obdelujejo, če
so podatki glede na namen obdelave nuno
potrebni in če sta urejena tudi nadzor in varstvo
tajnosti izbranih podatkov.
Uvodni del je zaključil še predstavnik
Državnega sveta, državni svetnik Marjan
Maučec, ki je pojasnil, da Komisija Državnega
sveta za državno ureditev predlog zakona
podpira. Med razlogi za podporo sta tudi
implementacija direktive ter dejstvo, da je s
podatki, ki jih ureja predlog zakona, možno
slediti in pravočasno zaustaviti teroristične
organizacije in posameznike ter zaznati žrtve
kaznivih dejanj, predvsem trgovanja z ljudmi.
V razpravi so razpravljali predstavniki
poslanskih
skupin
Levica,
Slovenske
demokratske stranke in predstavniki koalicijskih
skupin. Predstavnika Poslanske skupine Levica
in predstavnica Poslanke skupine Slovenske
demokratske stranke sta izrazila nekatere
pomisleke glede predloga zakona in opozorila
na pripombe Zakonodajno-pravne službe.
Predstavnik koalicijskih poslanskih skupin je
povedal, da predlog zakona predstavlja popolno
implementacijo direktive ter da je upoštevano
načelo sorazmernosti. Policija ima izjemno
restriktivno urejen nadzor pri vpogledu v
evidence. Predlagane rešitve bodo tako v
pomoč policiji, da bo bolje opravljala svoje delo,
pri tem se bo razbremenilo večino potnikov, saj
se bo pozornost policije preusmerila le na
določene posameznike, za katere se bo na
podlagi evidenc izkazal določen sum.
Predstavnika predlagatelja sta v
odgovorih še omenila, da se podatki ne zbirajo
na zalogo, saj se ti podatki sproti avtomatizirano
preverjajo in uporabljajo, ter da se shranjujejo le
za določeno obdobje.
V nadaljevanju je odbor sprejel
amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC,

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Prelog zakona je kot matično delovno
telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev
poročila odbora dajem besedo podpredsedniku
Niku Prebilu.
Izvolite.
NIK PREBIL (PS LMŠ): Podpredsednik, hvala
lepa.
Odbor za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo je na 9 seji dne
27. 6. 2019 kot matično delovno telo obravnaval
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki ga je
Državnemu zboru v obravnavo preložila Vlada.
Kolegij predsednika Državnega zbora
je na 29. redni seji dne 22. 3. 2019 sklenil, da se
predlog zakona obravnava po skrajšanem
postopku.
Predstavnik
predlagatelja,
državni
sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve mag.
Sandi Čurin, je uvodoma podal dopolnilno
obrazložitev k členom predloga zakona in
pojasnil, da se predlog zakona nanaša na
popolno implementacijo direktive 2016/681
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila
2016 o uporabi podatkov iz evidenc podatkov o
potnikih,
tako
imenovanih
PNR,
za
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in
pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter
predvideva natančnejšo ureditev določb na
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SAB in DeSUS k 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10.,
11., 12, 13., 16., 17., 18., 19., 20., 22. in 23.
členu in Poslanska skupina SDS k 3., 4., 11., 18.
in 23 členu. Odbor ni sprejel amandmaja
Poslanke
skupine
SDS
k
6.
členu,
brezpredmeten pa je postal amandma Poslanke
skupine SDS k 5. členu.
Odbor je nato v skladu s 128. členom
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh
členih predloga zakona skupaj in jih z 10 glasovi
za in 1 glasom proti tudi sprejel.
Glede na sprejete amandmaje je odbor
pripravil besedilo dopolnjenega predloga
zakona, v katerega so sprejeti amandmaji tudi
vključeni. Hvala lepa.

Poglavitni cilj predloga zakona je uvedba
direktive Evropske unije v slovenski pravni red.
Novela predvideva natančnejšo definicijo določb
o opravljanju policijskih nalog in pooblastil, v prvi
vrsti pa gre za implementacijo tistih odločb v
Zakon o nalogah in pooblastilih policije, ki se
nanašajo na podatke o potnikih, pridobljenih iz
sistema rezervacij letalskih kart, in na podatke o
potnikih, ki so na let prijavljeni. Zavedati se je
potrebno, da se je v zadnjih letih varnostna
situacija v segmentu letalstva bistveno
spremenila in je zaradi preteklih neljubih
dogodkov potrebno sprejeti nove varnostne
ukrepe. Gre torej za združitev podatkov o
potnikih, prijavljenih na let, s podatki o potnikih,
ki so pridobljeni iz sistema rezervacij letalskih
vozovnic. V luči tega predlog predvideva tudi
shranjevanje podatkov glede na njihovo
občutljivost, ne shranjujejo pa se tisti podatki o
verski pripadnosti, zdravstvenem stanju ali
političnem
prepričanju
potnika.
Sistem
shranjevanja avtomatsko definira navedene
podatke, ki se shranjujejo na enem mestu, v
enotnem informacijskem sistemu in znotraj
zakonsko določenih rokov.
V Poslanski skupini Lista Marjana
Šarca se vsekakor zavedamo tako pomena
varnosti kot tudi pomena spoštovanja človekove
zasebnosti in ostalih človekovih pravic, ki se jih z
varnostnimi mehanizmi nujno dotikamo. Pri
sprejemu našega stališča smo opravili skrben in
kritičen premislek in se zaradi ohranjanja
predvsem varnosti naših državljanov na tako
visoki ravni, kot je danes, odločili, da bomo
predlog zakona podprli. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Prehajamo na predstavitev stališč
poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska
skupina Lista Marjana Šarca in poslanec Igor
Peček.
Izvolite.
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa, spoštovani
podpredsednik. Spoštovana predstavnika Vlade,
kolegice in kolegi!
Varnost je v resnici javna dobrina, ki
mora biti zagotovljena vsem ne glede na to, ali si
jo posameznik v določenem trenutku želi ali ne.
Velikokrat se niti ne zavedamo vseh okoliščin in
mehanizmov, ki obstajajo v družbi zato, da se
državljanom zagotovi potrebna varnost. Zaradi
številnih ukrepov, ki jih zagotavlja država kot
oblika družbene organizacije določenega
naroda, vsi mi lahko živimo kot živimo. Včasih
tudi pozabljamo, da naša varnost ni dana sama
po sebi, pa vendar se še kako dobro zavedamo
njenega pomena, kadar nas zaloti kakršna koli
kritična varnostna situacija. Nekateri dobrino
varnosti uvrščajo v celo v tako pomembno
kategorijo dobrin, kot je zagotavljanje naših
osnovnih bioloških potreb. Varnost je torej ena
osnovnih človekovih pravic in hkrati temeljna
dolžnost družbe, ki jo zagotavljamo z
vzpostavljanjem in ohranjanjem reda zoper vse,
kar je grozeče, moteče ali nevarno, bodisi to
prihaja od zunaj ali od znotraj. Zavedanje, da
prav varnost zagotavlja in omogoča večino
ostalih družbenih vrednot, je izjemnega pomena,
pa vendar, ko definiramo varnostne mehanizme,
se zelo hitro dotaknemo zelo občutljivega
področja nedotakljivosti človekovih pravic in
varstva osebnih podatkov. Zaradi slednjega je
ob vstavljanju varnostnih mehanizmov vedno
prisotno neizogibno tehtanje med dvema
dobrinama ali celo med več dobrinami hkrati. To
vsekakor ni zanemarljivo in v luči zagotavljanja
varstva osebnih podatkov moramo sprejeti tudi
mehanizme, ki bodo preprečili morebitne
zlorabe.
V predlogu, ki je danes pred nami, naj
bi bili tudi ti zadržki, ki jih obravnava tudi
Ustavno
sodišče
Republike
Slovenije,
odpravljeni oziroma je v njem tudi obrazložitev,
zakaj določene pripombe niso upoštevane.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Socialnih
demokratov bo predstavil Predrag Baković.
Izvolite.
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Spoštovani
predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani
kolegice in kolegi, predstavniki Vlade!
Pred nami je obravnava novele Zakona
o nalogah in pooblastilih policije, katera je bila
po obravnavi na matičnem delovnem telesu
deležna kar precej sprememb, še posebej če
primerjamo besedilo novele zakona ob sami
vložitvi marca 2019. Kljub temu da je Kolegij
predsednika Državnega zbora podprl skrajšan
postopek obravnave novele zakona, je do njene
obravnave prišlo z zamikom. Razlog tiči
predvsem v tem, da smo pričakovali odločitev
Ustavnega sodišča v zvezi z zahtevo za oceno
ustavnosti dela 112.a, 114.a in 113. člena
novele Zakona o nalogah in pooblastilih policije,
a pred dokončno odločitvijo novele b. Varuh za
človekove pravice je namreč po sprejemu novele
Zakona o nalogah in pooblastilih policije leta
2017 na Ustavno sodišče vložil zahtevo za
oceno ustavnosti navedenih členov. Na odgovor
še čakamo. Ne glede na navedeno, je Republika
Slovenija s popolno implementacijo direktive o
uporabi podatkov iz evidenc podatkov potnikov
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za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in
pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj,
krajše PNR, že v zamudi. S predlagano novelo
pa se omenjena direktiva PNR v celoti
implementira v nacionalni pravni red. Sprejetje
predlagane ureditve gre tudi v smeri
natančnejše ureditve določb na področju
opravljanja policijskih nalog in izvajanja
pooblastil,
s
čemer
se
odpravljajo
pomanjkljivosti, ki so bile zaznane pri
operativnem delu. Naj spomnim, da je policija z
novelo A dobila nova policijska pooblastila z
namenom pridobivanja hrambe, obdelave in
uporabe podatkov o potnikih v letalskem
prometu oziroma podatkov o potnikih, ki so
prijavljeni na let. Na kratko to pooblastilo
imenujemo API. Z danes obravnavano novelo se
ob popolni implementaciji direktive PNR zbirajo,
hranijo in obdelujejo tudi podatki potnikov iz
sistema rezervacij letalskih vozovnic. Mnogo
opozoril je bilo že izrečenih v zvezi z
informacijsko zasebnostjo posameznika. Vsako
ne le policijsko zbiranje in obdelava osebnih
podatkov pomeni poseg v informacijsko
zasebnost posameznika. Ključnega pomena je
predvsem upoštevanje načela sorazmernosti pri
posegu v človekove pravice. Zavedamo se, da
ta človekova pravica ni absolutna in da je pri teh
posegih potrebno tehtati med zasebnostjo
posameznika in med prevladujočim javnim
interesom. V zvezi s tem menimo, da je načelo
sorazmernosti upoštevano, da ima policija
izjemno restriktivno odrejen nadzor pri vpogledu
v evidence in da se s tem ukvarja posebna
skupina, ki je spremljala sprejem navedene
direktive. Po analitični obdelavi podatkov se
naredi zapisnik, vodi se evidenca, iz katere je
razviden podatek o namenu in subjektu
vpogleda. Podatki so shranjeni le za določen
čas. Kakorkoli že, izpostavljena skrb po
prekomernem zbiranju osebnih podatkov in
uporabo le-teh v neke druge namene oziroma
namene, ki presegajo zakonske okvirje, je nujna
in potrebna. Zlorabe se dogajajo in jih
popolnoma ni mogoče preprečiti.
Predlagano novelo bomo poslanki in
poslanci Socialnih demokratov podprli, obenem
pa z zanimanjem čakamo tudi na odločitev
Ustavnega sodišča. Hvala.

dejansko potovali, podatki API. Eden od
razlogov je tudi ta, da se s to novelo zagotavlja
popolna implementacija direktive Evropske unije
o uporabi podatkov iz PNR evidence podatkov o
potnikih
za
preprečevanje,
odkrivanje,
preiskovanje in pregon terorističnih in hudih
kaznivih dejanj v naš pravni red. Zavedati se je
treba, da se določbe zakona iz leta 2017 v
manjšem delu razlikujejo od določb direktive
Evropske unije, ki je bila sprejeta kasneje, kot pa
je Vlada posredovala Državnemu zboru zakon v
obravnavo. Slovenija mora za odpravo teh razlik
sprejeti še novelo Zakona o nalogah in
pooblastilih policije. Poleg tega pa velja
opozoriti, da Slovenija s popolnim prenosom
direktive zamuja in da je v zvezi z
nepravočasnim prenosom prejela uradni opomin
20. julija 2018. Zamuja pa tudi zato, ker je zakon
tudi glede določb, ki se nanašajo na zbiranje,
hrambo, obdelavo in uporabo podatkov o
potnikih v letalskem prometu, od septembra
2017 na zahtevo Varuha človekovih pravic v
presoji pred Ustavnim sodiščem. A naslednja
odločitev po enoinpolletnem zavlačevanju s
prenosom zaradi omenjenega opomina, ni več
mogoče čakati.
V Poslanski skupini SMC se zavedamo,
da tako prvotni zakon iz leta 2017 kot tudi ta
novela posega v pravice državljanov in drugih
oseb. Vsak nadzor nad posameznikov
predstavlja vdor v njegovo zasebnost, a
slednjemu se je pri policijskem delu nemogoče
izogniti. Poleg tega bi radi opozoril, da
človekova pravica ni le pravica do zasebnosti,
ampak tudi do varnosti. Tudi naše ustavno
sodišče je v obrazložitvi ene od svojih odločb
navedlo, da mora država nujno uzakoniti ukrepe,
ki so enakovredni tistim vrstam in načinom
delovanja, ki jih uporablja organiziran kriminal,
če se želi učinkovito postaviti po robu najhujšim
oblikam kriminala in s tem izpolniti svojo
dolžnost varovanja pravic in svoboščin ljudi.
Ne glede na izražene pomisleke
menimo, da novela sledi ciljem zaščite
človekovih pravic in zagotavljanja varnosti.
Poleg tega pa je tudi v splošnem interesu
Evropske unije, saj zagotavlja tudi javno varnost
na celotnem območju EU in v posameznih
državah članicah.
Z začetkom uporabe zakona iz leta
2017 se je v mrežo vključila tudi slovenska
policija. Ta pristop lahko učinkovito deluje le v
primeru učinkovitega delovanja v vseh državah
članicah in z njihovim medsebojnim tesnim
sodelovanjem pri izmenjavi podatkov o potnikih.
Zato je določbe direktive v pravni red v
popolnosti preneslo že 22 držav članic Evropske
unije, tri, med katerimi je tudi Slovenija, pa so to
storile le delno. Poleg tega pa 25 držav članic
uvaja direktivo tudi na notranjih letih v EU. Zato
zavračamo pavšalne očitke, da Slovenija s to
novelo in osnovnim zakonom postaja policijska
država. Slednji očitek bi moral zato veljati za
celotno območje Evropske unije in vsako od
omenjenih držav članic. Je torej potemtakem

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za vašo predstavitev.
Gospa Janja Sluga v imenu Poslanske
skupine Stranke modernega centra.
Gospa poslanka, izvolite.
JANJA SLUGA (PS SMC): V Poslanski skupini
Stranke modernega centra bomo obravnavani
predlog zakona podprli.
Pa ne zgolj zato, ker smo podprli tudi
Zakon o nalogah in pooblastilih policije iz leta
2017, s katero je policija dobila novo pooblastilo,
po katerem lahko od letalskih družb pridobiva
podatke o potnikih, ki so rezervirali let, tako
imenovane PNR, in potnikih, ki so nato tudi
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tudi Švedska, ki je implementirala to direktivo v
celoti, in je ena od držav, ki je z individualizacijo
in s tem tudi osebno svobodo pripeljala do
skrajnosti, policijska država?
Opozorili bi radi, da bi v primeru
neimplementacije nadzora nad podatki o
potnikih v letalskem prometu Slovenija postala
črna lisa in zaželena destinacija ali pa celo
vhodna točka za vstop teroristov, storilcev hujših
kaznivih dejanj in članov organiziranih
kriminalnih združb. Preko letališča Jožeta
Pučnika v letu 2018 potuje oziroma je potovalo
1,8 milijona potnikov. Policisti s te postaje
letališke policije pa so v prvem šestmesečnem
obdobju leta 2018 na podlagi obdelave podatkov
o potnikih izvedli zgolj tisoč 60 ukrepov oziroma
so posegli v zasebnost 0,006 % vseh potnikov,
pri čemer so zgolj pri malo več kot 600 izvedli
ukrep temeljite mejne kontrole. Od teh pa se je
ukrep kot upravičen izkazal pri 161 potnikih. Ne
glede na to se v SMC zavedamo, da lahko pri
državnih organih z močnimi in obsežnimi
pooblastili prihaja do zlorab. Pooblastila
omogočajo tudi zlorabe, zato so potrebne
ustrezne varovalke in okrepljen nadzor. Na
slednje so naše poslanke in poslanci opozorili
tudi na seji matičnega delovnega telesa, zato
morajo biti pooblastila in uporaba PNR podatkov
natančno opredeljena in s tem podvržena
natančni kontroli in varstvu človekovih pravic ter
varovanju državljanov pred vsako zlorabo.

nato umaknili, najbrž zato, ker nista hoteli škoditi
lastnemu ugledu pred evropskimi volitvami.
Zaradi obsežnih pripomb Zakonodajno-pravne
službe, Informacijskega pooblaščenca in Varuha
človekovih pravic je bilo to seveda razumljivo.
Njihov pritisk, se pravi teh treh institucij, je
povzročil to, da so bile nekatere sporne določbe
med postopkom črtane, a to ne spremeni
dejstva, da bi moral biti zakon neprimeren za
nadaljnjo obravnavo. Naj vas spomnim,
spremembe Zakona o nalogah in pooblastilih
policije se namreč nanašajo prav na tiste člene,
ki so v tem trenutku na Ustavnem sodišču, ki
presoja o njihovi ustavnosti. Novela A tega
zakona je v presoji Ustavnega sodišča, mi
danes sprejemamo novelo B, ki bo določbe iz
tiste novele A, ki so potencialno ustavno sporne,
še zaostrila.
V Levici bomo predlogu nasprotovali.
Tovrstni posegi v zasebnost so
neprimerni, nepotrebni in neutemeljeni, kar
dokazujejo tudi podatki. V prvi polovici 2018 je
bilo namreč zbranih podatkov o dobrih 379 tisoč
potnikih. Rezultat te obdelave je bil, da so odkrili
pet storilcev kaznivih dejanj. Teh pet od skupno
379 tisoč, kolikor so jih pregledali, niso bili
potencialni teroristi, ampak so zagrešili enega
od naslednjih treh prekrškov: prepovedan
prehod meje, ponarejanje listin ali tihotapljenje
drog. Glede na to, da gre sedaj že vsak potnik
čez rentgen, čez osebno kontrolo in potencialno
tudi čez testiranje za prepovedane droge in
eksploziv, mislim, da bi lahko enak rezultat, vseh
pet ujeli tudi ob popolnoma redni kontroli na
letališču. Ni nobene potrebe, da se da zeleno luč
za zbiranje prav vseh podatkov o 1,7 milijona
potnikih, ki letno potujejo preko slovenskih
letališč.
Za konec bom še opozoril, da to ne
povečuje varnosti nujno, ampak je lahko zelo
dvorezen meč. Pred kratkim, 28. junija je
nemške medije prestrelila novica, da je tam
skrajno
desničarska
teroristična
skupina
imenovana Nordkreuz načrtovala napade na
različne proimigrantske politike, javne osebnosti,
aktiviste in načrtovali so njihove uboje. Podatek,
o teh ljudeh, kje delajo, kje živijo, kje se
zadržujejo, so dobili ali zbrali na podlagi
policijskih podatkov. Zato je na koncu na mestu
opozorilo, kdor se je pripravljen v imenu varnosti
odreči svobodi, bo najverjetneje izgubil oboje.
Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa poslanka, za predstavitev stališča.
Gospod Luka Mesec, v imenu
Poslanske skupine Levica, izvolite.
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo.
Lep pozdrav!
Tako kot predvolilne obljube o
odstranitvi žice, so tudi obljube po prenehanju
povečevanja represije in ustvarjanja umetnih
izrednih razmer očitno splavale po vodi. Ne le
ena, kar prve tri točke današnje seje jasno
kažejo, da bodo šle politike te vlade v enako
smer kot politike prejšnje Cerarjeve vlade. Že
pet let smo priče nenehnemu povečevanju
represije in povečevanju nadzora nad ljudmi v
tej državi. Optična prepoznava registrskih tablic,
obrazna prepoznava na mejnih prehodih,
paralizatorji in MSI lovilci, povečevanje pooblastil
policije in mestnega redarstva, to so bile
nekatere izmed novosti, ki so bile uvedene v
zadnjih petih letih. Vsem je skupna točka to, da
so bile uvedene z argumentom, da so se
zaostrile varnostne razmere, dokaz za to naj bi
bili begunci. Danes bomo v nabor teh ukrepov
dodali še nadzor nad avtomatično obdelavo
podatkov o vseh letalskih potnikih, ne le tistih, ki
prihajajo na naša letališča z leti zunaj Evropske
unije, ampak za čisto vse potnike, ki potujejo
preko slovenskih letališč, letno jih je, nas je 1,7
milijona. Vlada trdi, da je ta ukrep nujen zaradi
spremenjenih varnostnih razmer. Vlada in
koalicija sta ga želeli uzakoniti že maja, a sta ga

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Blaž Pavlin,
v imenu Poslanske skupine Nova Slovenija –
krščanski demokrati, izvolite.
BLAŽ
PAVLIN
(PS
NSi):
Spoštovani
predsednik, spoštovane kolegice poslanke in
poslanci!
Danes vidimo, da je bil pravi razlog za
skrajšani postopek sprejemanja Zakona o
nalogah in pooblastilih policije opomin Evropske
komisije, zaradi neimplementacije evropske
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MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala
predsednik. Spoštovani gostje!
V trenutni varnostni situaciji v Evropi in
po svetu je enostavno treba razmišljati o tem,
kako zavarovati državljane. Kriminal se namreč
neprestano razvija, storilci kaznivih dejanj pa so
pri uporabi tehnologije tesno v koraku s časom.
Iščejo nove načine, kako se izogniti roki pravice,
na nas pa je, da organom pregona omogočimo
ustrezna pooblastila in orodja za uspešno
odkrivanje in pregon storilcev kaznivih dejanj.
Tako je bil na ravni EU z direktivo PNR
vzpostavljen sistem, ki omogoča uporabo
podatkov o letalskih potnikih za namen
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in
pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj.
Danes
obravnavamo
zakon,
ki
predstavlja podlago za delovanje Slovenske
policije. V njem so urejene naloge, pooblastila in
postopki za delovanje. Gre za zakon izjemnega
pomena, saj imamo na eni strani naloge in
pristojnosti organov pregona, na drugi strani pa
človekove pravice in temeljne svoboščine. Prav
zaradi slednjih je treba pri vsakokratni širitvi
pooblastil policije skrbno paziti, da ta niso
zastavljena preširoko in ne omogočajo kršenja
pravic. Zakon je bil v prvem branju sicer
zastavljen širše, vendar po sprejetih amandmajih
na matičnem delovnem telesu ostajajo le še
rešitve, vezane na prenos Evropskega direktive.
Spremembe, o katerih določamo danes, se tako
nanašajo na prenos tako imenovane PNR
direktive iz leta 2016. Leta 2017 je bila sprejeta
novela A, ki je direktivo delno že prenesla v naš
pravni red. Med drugim je namreč novela A
uzakonila pooblastilo za zbiranje podatkov o
letalskih potnikih. Z novelo B pa se podrobneje
ureja način obdelave podatkov, seznam hujših
kaznivih dejanj, način in pogoji za pošiljanje
podatkov, čas hrambe in depersonalizacija. Pri
obdelavi podatkov resda obstaja možnost
zlorabe, vendar je Ministrstvo za notranje
zadeve zagotovilo, da se vzpostavljajo ustrezni
kontrolni mehanizmi, ki bodo to preprečevali. Za
zbiranje in obdelavo podatkov bo oblikovana
posebej usposobljena enota kriminalistov v
okviru nacionalne enote. Prav gotovo ne gre za
to, da se bo vsepovprek preverjalo podatke o
potnikih, temveč bo delovanje policije usmerjeno
le zoper varnostno sporne posameznike. Na to
kaže že dejstvo, da je bilo v letu 2018 označenih
le 1 % od skupno skoraj 1 milijona potnikov.
Poleg tega pa se bodo o vseh pogledih vodili
zapisniki, iz katerih bosta razvidna namen in
subjekt vpogleda. Predlagatelji so poudarili, da
bo novela poleg odkrivanja storilcev omogočala
tudi odkrivanje žrtev kaznivih dejanj, predvsem
žrtev trgovine z ljudmi. S prenosom omenjene
direktive Slovenija zamuja že več kot leto dni.
Današnja odločitev o sprejetju predloga je zato
bistvenega pomena tudi zaradi kazni, ki nas kot
posledica neimplementacije direktive lahko
doleti.
V
Poslanski
skupini
SAB
se
zavzemamo za pravno državo in spoštovanje

direktive o uporabi podatkov iz evidenc podatkov
o potnikih za preprečevanje, odkrivanje,
preiskovanje in pregon terorističnih in hudih
kaznivih dejanj. Vsebino direktive bi morali
namreč prenesti že do maja lansko leto. S tem bi
se izognilo opominu in grožnji za plačilo denarne
kazni in tožbi pred sodiščem Evropske unije.
Glede na to, da po sprejetju
amandmajev na seji matičnega odbora ostajajo
predmet novele zakona le še določbe, ki se
nanašajo na prenos te direktive, bomo v Novi
Sloveniji predlog podprli.
Smo pa že ob sprejemanju sprememb
in dopolnitev tega zakona decembra leta 2016
opozorili, da policija dobiva pooblastila
množičnega nadzora od letalskih potnikov do
vseh vozil in njihovih lastnikov. Zakon je uzakonil
tudi novo prisilno sredstvo električni paralizator
in avtomatizirano preverjanje registrskih tablic.
Zdaj sta v postopku ustavne presoje člena 113.
in 114.a veljavnega zakona, in sicer glede
dopustnega obsega pošiljanja podatkov drugim
organom, obdelave podatkov in preverjanja vseh
potnikov na zunanjih in notranjih letih ter glede
uporabe brezpilotnih zrakoplovov in optične
prepoznave registrskih tablic. Tudi tokrat sta
imela Informacijski pooblaščenec in Varuh
človekovih
pravic
pomisleke
glede
sorazmernosti nekaterih predlaganih ukrepov in
varstva
osebnih
podatkov,
enako
tudi
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora.
Zato je prav, da je koalicija tokrat zmogla
prisluhniti argumentom, ki so narekovali črtanje
določb predlogov, ki se nanašajo na
nesorazmernost ukrepov. Poseg v varstvo
zasebnosti mora biti dopusten le, če je namen
jasno opredeljen in če je določeno, točno kateri
podatki se lahko zbirajo in obdelujejo, če je to
nujno potrebno. Prav tako mora biti zagotovljen
tudi nadzor nad tem in pa varstvo tajnosti
zbranih podatkov.
V Novi Sloveniji poudarjamo, da morajo
biti policisti ob uporabi kateregakoli prisilnega
sredstva za to strokovno usposobljeni in da
morajo za vsako prekoračitev svojih pooblastil
odgovarjati. Vedno mora kot dokazni standard
obstajati utemeljen razlog za sum. To mora biti
temeljno vodilo tudi pri sprejemanju pravnih
podlag za ukrepanje policije. Po drugi strani pa
je res, da bo glede na varnostne razmere svetov
in pri nas potrebno dodatno poseči v zasebnost
posameznikov. Vsi se verjetno strinjamo, da je
naša varnost najpomembnejša in odtehta
tveganje za povzročitev večje nevarnosti ali
teroristično delovanje.
Kot smo že povedali, bomo v Novi
Sloveniji predlog zakona podprli.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Marko Bandelli, v imenu
Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.
Izvolite, gospod poslanec.
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človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prav
zato pred uvedbo takšnih ukrepov in pooblastil
zagovarjamo skrbno presojo, da so ti ukrepi res
sorazmerni in ustavno skladni. Z oziroma na
tragične dogodke, ki so se v zadnjih nekaj letih
zgodili na evropskih tleh, je skrb za varnost
izrednega pomena, predvsem v smislu
preventivnih ukrepov. Dejstvo je, da velja
Slovenija za tranzitno državo, zato je
pomembno, da imamo vzpostavljene ustrezne
varnostne mehanizme. Zavdamo se, da gre pri
takšnih pooblastilih za poseg v informacijsko
zasebnost posameznikov. Pa vendar so po
našem mnenju s predlogom zakona določene
ustrezne varovalke in nadzor, ki bodo zlorabe
policijskih pooblastil preprečevale. Presodili
smo, da je pri obdelavi podatkov o letalskih
potnikih izpolnjen tako element nujnosti kot
element primernosti ukrepa, zato bomo zakon
danes podprli. Od ministrstva in policije pa
pričakujemo, da bodo izvajanje teh pooblastil v
praksi temeljito nadzorovali. Hvala.

terorizma in hudih oblik kriminalitete in orodja, ki
jih pri tem uporabljajo, lahko pomenijo tudi
znižanje
ravni
informacijske
zasebnosti
posameznikov.
Poslanci v Poslanski skupini Desus si
zato zastavljamo vprašanje, katera je tista meja
ali pa prava mera, ko lahko v imenu
zagotavljanja višje stopnje varnosti posežemo v
druge človekove pravice, kolikšnemu delu pravic
in svoboščin smo se kot posamezniki pripravljeni
odpovedati za omogočanje vzpostavljanja
pogojev za višjo stopnjo varnosti, četudi gre za
ukrepe, ki so zgolj preventivne narave. Živimo v
odkrito agresivnem času, ko se mednarodni
vidiki
ogrožanja
varnosti
razširjajo
in
pospešujejo. Državni organi moramo takšno
stanje upoštevati in ravnati aktivno v prid
njihovemu omejevanju, zato ukrepi v prid
varnosti državljanov ne morejo imeti alternative.
Največ dilem in dvomom je vzbujala možnost
dostopa do zbranih podatkov. Predlagatelj nam
zagotavlja, kar je glede na dejstvo, da govorimo
o policiji, tudi razumljivo, da bo imela dostop le
ozka skupina ljudi, ki delujejo v okviru
nacionalne enote za informacije o potnikih.
Izdelali so tudi dokument s presojo vplivov na
zasebnost, v katerem so opredeljene vse
okoliščine in vsa tveganja zbiranja osebnih
podatkov. V njem je podrobno utemeljena
uporaba podatkov in sorazmernost njihove
obdelave z dodatnim posegom v osebnostne
pravice posameznika. Celovit odziv pri
omejevanju prioritetnih virov ogrožanja varnosti
so kot potrebnega prepoznale številne druge
evropske države. Direktivo, ki jo danes
prenašamo v slovenski pravni red, je v svoje
jurisdikcije preneslo že 22 držav članic Evropske
unije, tri države, med njimi tudi Slovenija, pa so
jo zaenkrat prenesle le delno. V naš pravni
sistem bo dokončno prenesena s sprejetjem treh
predlogov zakonov, poleg obravnavanega še z
novelo Zakona o letalstvu, ki je na dnevnem
redu te seje, in z novelo Zakona o varstvu
osebnih podatkov, za katero pričakujemo, da jo
bomo kmalu dobili v parlamentarno proceduro.
V Poslanski skupini Desus bomo
predlog zakona podprli, ker verjamemo, da
omogoča pogoje, da bodo spremembe vodile v
večjo učinkovitost pri odkrivanju potencialno
nevarnih letalskih potnikov. Hvala lepa.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Robert Polnar v imenu
Poslanske skupine Demokratične stranke
upokojencev Slovenije, izvolite.
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovani
gospod predsednik Državnega zbora, gospe
poslanke, gospodje poslanci!
Predlagane spremembe in dopolnitve
zakona so posledica prenosa evropske direktive
v slovenski pravni res. Značilno pri tem je, da bi
to morali storiti do 25. maja 2018, pa nam do
danes še ni uspelo. Direktiva, ki je bila sprejeta
pred dobrimi tremi leti, govori o uporabi
podatkov iz evidenc podatkov o potnikih za
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in
pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj.
Zasledovanje temeljnega smotra zagotavljanja
nacionalne in mednarodne varnosti določa
zbiranje in obdelavo podatkov v letalskem
prometu. Obdelava podatkov o potnikih je sicer
na zakonski ravni že uveljavljena. Policija je
namreč s prejšnjo novelo Zakona o nalogah in
pooblastilih policije iz leta 2017 pridobila novo
pooblastilo, po katerem lahko od letalskih družb
pridobiva podatke o potnikih, ki so rezervirali let,
in potnikih, ki so nato tudi dejansko potovali.
Obstoječo ureditev nadgrajujemo s predlagano
novelo. Podrobneje se opredeljujejo načini
obdelave obeh vrst podatkov, ki se bodo po
zagotovilih predlagatelja lahko uporabljali le za
namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja
in pregona terorističnih ali drugih hudih kaznivih
dejanj.
Natančneje
so opredeljeni
tudi
upravičenci do teh podatkov ter način in pogoji
za njihovo pošiljanje, obdelavo in shranjevanje.
Narava predlaganih rešitev je taka, da povzroča
navzkrižje med dvema temeljnima človekovima
pravicama, pravico do varnosti in pravico do
informacijske zasebnosti. Drugače povedano,
aktivnosti represivnih organov pri zatiranju

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, v
imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne
stranke, izvolite.
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): Lep
dober dan vsem skupaj!
No, hecen zakon imamo pravzaprav
pred seboj. Konec koncev gre za direktivo
Združenih držav Amerike, ki hoče kontrolirati tudi
Evropo in vse letalske prevoze. Meni gre malo
na smeh pri tem zakonu, kaj vse hočejo izvedeti,
v bistvu čisto vse. Jaz pričakujem, da bo treba
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povedati tudi, kakšne spodnje hlače nosiš, to bo
naslednja izboljšava evropske direktive, in
kakšno košarico modrca imajo tisti, ki so se
odločili, da so ženskega spola, to velja za oba
naravna spola, ampak glede na odločitev.
Pravijo, da je zadeva pripravljena za učinkovit
boj proti nezakonitemu priseljevanju. Konec
koncev, nezakonito priseljevanje v Slovenijo
poteka vsak dan preko meje in ga nič ne
zaustavljamo. A zdaj bomo pa tu pri letalih delali
ne vem kakšne probleme in vse skupaj, kajti že
tako ali tako takoj lahko vidiš, kdo je nezakoniti
priseljenec, in ponavadi tisti ne pride z letalom.
Glede na to, da je predsednik Makedonije Zaev
obljubil Evropski uniji, da bo vsem migrantom, ki
pridejo v Makedonijo, dal makedonske potne
liste, da bodo lahko mirno potovali po Evropi, se
spet vprašam, kaj se potem tule sploh gremo.
Piše tudi, da bodo podatke zbirali za posebne
lete od letalskih prevoznikov in tako naprej. Kaj
pa, če gre nek privatni pilot s svojim letalom, s
štirisedežno Cessno 172, recimo, pa leti nekam
ven? Kdo bo pa tega prijavil? Ali se bo sam
prijavljal? Komu bo pa to prijavljal? Ali pa,
recimo, jadralno letalo z dodatnim potnikom, ki
jadra in potem zajadra nekam daleč stran. Kaj
bo pa potem, ali ga bodo kar ustrelili ali zaprli ali
kako in kaj? Imeli bomo pa seveda nacionalno
enoto za informiranje o potnikih, kakor da
nimamo že dosti teh nacionalnih enot. Tule
hočemo ne vem kaj vse, ko je pa Slovenska
nacionalna stranka predlagala, da bi v en zakon
napisali pri statističnih podatkih tudi nacionalnost
in materni jezik, se je pa dvignil vihar ogorčenja
s strani koalicije, ne, to je pa kratenje človekovih
pravic. Če samo preberem, kaj vse se bo
zbiralo, mislim, človeku gre na bruhanje, res na
bruhanje. Čisto vse bo treba povedati. Kaj so pa
tista teroristična in huda kazniva dejanja, zaradi
česar se to sprejema, samo nekaj jih bom
navedel. Recimo, proizvodnja in promet zdravju
škodljivih živil in drugih izdelkov. To je
teroristično dejanje? Ali je to hudo kaznivo
dejanje, če nekdo doma marmelado naredi, pa
jo potem na trgu proda, ali pa če jo da v kufer
notri pa jo nese s sabo, da si bo namazal na
kruh? To je hudo teroristično dejanj, kajti
marmelada je mogoče iz češpelj, ampak ni iz
marelic?! Grozljivo! Potem naprej, nedovoljen
izvoz in uvoz stvari, ki so posebnega kulturnega
pomena. Kaj pa je posebnega kulturnega
pomena razen tisto, kar je določeno kje drugje?
A to se pravi, če bo en imel en lep dupontov
srebrn vžigalnik, bo rekel policaj: »To je pa
posebnega kulturnega pomena, nekaj čisto
posebnega, zdaj te bomo pa kar zaprli pa
napisali, da si tihotapec, zločinec, terorist in da si
storil
hudo
kaznivo
dejanje.«
Ali
pa
obremenjevanje in uničevanje okolja. Ja, po
Ljubljani se vsak dan dogaja, ko obremenjujejo
in uničujejo okolje, sekajo drevesa, zidajo neke
stolpnice, namesto zelene Ljubljane dobivamo
vedno več betona in asfalta. Skratka, ta zakon je
še ena kozlarija, ki jo bomo seveda podprli.
Jasno, ker Slovenija vedno podpre vsako

kozlarijo, večja neumnost, ko je, rajši jo
podprejo. In potem naši politični predstavniki
čakajo, ko bodo šli v Evropo, da jih bodo
potrepljali po ramenu, najprej po ramenih, potem
pa po ritki, kako ste dobri, kako ste pridni. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod
Zvonko
Černač v imenu Poslanke skupine Slovenske
demokratske stranke.
Izvolite, gospod poslanec.
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Lep pozdrav
vsem tudi z moje strani!
Danes
smo
že
večkrat slišali, da je osnovni namen novele tega
zakona implementacija Direktive 2016/681
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila
2016 o uporabi podatkov iz evidenc podatkov o
potnikih
za
preprečevanje,
odkrivanje,
preiskovanje in pregon terorističnih in hudih
kaznivih dejanj, ki se v slovenski pravni red
prenaša s to novelo, z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov in z novelo Zakona o letalstvu.
Slišali smo tudi, da je rok za implementacijo
potekel pred dobrim letom dni, 25. maja lani, da
je Slovenija dobila opomin zaradi nenotifikacije
že 20. julija lani in da je zakon Vlada vložila po
skrajšanem postopku 9 mesecev po tistem, ko je
potekel rok za implementacijo 14. marca letos.
Res pa je Vlada poleg implementacije direktive s
to novelo predlagala tudi spremembo nekaterih
členov, ki se nanašajo na pooblastila policije
oziroma Vlada je med cilji takrat navedla tudi
dopolnitev in natančnejšo ureditev določb na
področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja
policijskih pooblastil. Tako naj bi se z novelo po
predlogu Vlade črtala obveznost policista, da
pred zbiranjem obvestil osebo pouči o pravici do
prostovoljnosti in anonimnosti, kar je bil po
našem mnenju slab in nepotreben predlog. Na
drugi strani pa je po prvotnem besedilu novele
bil predlog, kjer bi policisti lahko uporabili
tehnična sredstva za prisilno ustavitev ali
prizemljitev prevoznih in drugih sredstev tudi
takrat, kadar se z njimi nedovoljeno prehaja
državna meja, kar pa je bil dober predlog po
našem mnenju. In še nekaj je bilo dobrih
predlogov v tej noveli, ki so presegali tisto, kar
določa direktiva 2016/681, ki pa žal niso bili
uveljavljeni, saj so poslanci koalicije z
amandmaji črtali vse te določbe.
Zdaj se pa postavlja vprašanje, zakaj
zakon, ki je bil vložen 14. Marca, obravnavamo
šele štiri mesece kasneje, kljub temu da je bil
vložen po skrajšanem postopku. Šele danes ga
obravnavamo zaradi tega, ker so koalicijski
poslanci predlagali umik zakona, in sicer bi
moral biti zakon obravnavan že na majski seji,
zaradi tega, ker v dobrem mesecu in pol po
njihovem mnenju ni bilo dovolj časa za pripravo
amandmajev na ta zakon. Kasneje se je
izkazalo, in to nekako čutimo tudi danes iz teh
posameznih stališč poslanskih skupin, da je bil
razlog drugje. Zakonu je nasprotovala Levica,
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zato je koalicija vložila amandmaje, ki so iz te
novele črtali tudi številne dobre predloge.
V
Poslanski
skupini
Slovenske
demokratske stranke ne podpiramo takega
načina delovanja, ne podpiramo neodgovornosti
in političnih mišmašev med Levico in
koalicijskimi strankami, ne na tem področju ne
na številnih drugih, kar se dogaja praktično
vsakodnevno, ker opažamo vsakodnevno neko
politično trgovino in v skladu s tem tudi ravnanja
na eni strani Levice in na drugi strani koalicijskih
strank. Zaradi tega te novele ne bomo podprli, ji
pa tudi ne bomo nasprotovali.

organ za izvajanje kazenskih določb. V okviru
dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih
policije je bila sprejeta pravna podlaga za
obdelavo in uporabo podatkov o letalskih
potnikih. S to spremembo zakona je policija
dobila novo policijsko pooblastilo, na podlagi
katerega lahko zbira, hrani, obdeluje in uporablja
podatke o potnikih za redni in posebni zračni
prevoz od letalskih prevoznikov, ki svojo
prevozno dejavnost opravljajo iz tretjih držav ali
tudi iz držav članic na ozemlje Republike
Slovenije in v obratni smeri oziroma z vmesnim
postankom na ozemlju Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
letalstvu je dodatno dopolnjen še s kazenskimi
določbami veljavnega zakona. To konkretno
pomeni, da se globe, ki so v veljavnem zakonu
še vedno napisane oziroma opredeljene v
tolarjih, sedaj spreminjajo v evre. Najlepša
hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za predstavitev stališča vaše
poslanske skupine.
Spoštovane
poslanke,
spoštovani
poslanci, s tem zaključujemo predstavitev stališč
poslanskih skupin.
Ker amandmaji k dopolnjenemu
predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem
drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o
predlogu zakona bomo v skladu s časovnim
potekom seje zbora opravili jutri, 12. julija 2019,
v okviru glasovanj.
S tem prekinjam to točko dnevnega
reda.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa državna sekretarka.
Matično delovno telo je Odbor za
infrastrukturo, okolje in prostor, zato dajem
besedo predsedniku gospodu Edvardu Pauliču.
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani
predsedujoči, kolegice in kolegi!
Odbor za infrastrukturo, okolje in
prostor je na 10. seji dne 26. 6. 2019 kot
matično delovno telo obravnaval Predlog zakona
o dopolnitvah Zakona o letalstvu, ki ga je
Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem
postopku predložila Vlada.
V dopolnilni obrazložitvi so bili s strani
predlagatelja, podobno kot danes, podrobneje
predstavljeni glavni cilji in rešitve predloga
zakona.
Predstavnica
Zakonodajno-pravne
službe je poudarila, da so v pisnem mnenju o
predlogu zakona izpostavili nekatere pomisleke
ustavnopravne,
pravnosistemske
in
zakonodajnotehnične narave in dejala, da
vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin
pomisleke v večji meri odpravljajo. Izmed
pripomb, ki v amandmajih niso zajete, pa je
izpostavila 10. točko drugega odstavka 84.c
člena, ki kljub amandmaju ohranja dikcijo, da
letalski prevoznik zbira informacij o drugih
morebitnih posebnostih, povezanih s potnikom.
Glede na to, da se ne more predvideti natančno,
katere podatke bo prevoznik vpisoval, obstaja
njihov obseg nepredvidljiv, kar je sporno z vidika
38. člena Ustave in pravice do informacijske
zasebnosti posameznika. Predlog zakona je
podprla tudi Komisija Državnega sveta za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
V razpravi je bilo s strani Poslanske
skupine Levica izpostavljeno, da določbe
predloga zakona nadaljujejo in nadgrajujejo
trend zadnjih nekaj let na področju nadzora
zasebnosti posameznika na vsakem koraku.
Poudarjeno je bilo, da direktiva predvideva
implementacijo njenih določb v nacionalno
zakonodajo držav članic EU na dva načina, in

Spoštovane
poslanke,
spoštovani
poslanci, prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA
REDA
–
PREDLOG
ZAKONA
O
DOPOLNITVAH ZAKONA O LETALSTVU,
SKRAJŠANI POSTOPEK.
Predlog zakona je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada.
Želi predstavnik Vlade predstaviti
predlog zakona?
Gospa državna sekretarka, izvolite.
NINA MAUHLER: Spoštovani predsednik, hvala
za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci!
Vlada Republike Slovenije je 14. marca
2019 določila besedilo Predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu
in ga poslala v obravnavo in sprejetje
Državnemu zboru, s predlogom, da predlog
zakona obravnava po skrajšanem postopku.
Dopolnitve Zakona o letalstvu, ki se
uveljavljajo,
so
pripravljene
zaradi
implementacije dela vsebin Direktive EU
2016/681 in zavezujejo letalske prevoznike k
pošiljanju podatkov iz sistema rezervacij
letalskih vozovnic policiji ter določajo, katere
podatke je treba poslati, na kakšen način jih je
treba poslati, v katerih primerih ter kdaj in komu
določene podatke posredovati. V okviru
dopolnitev zakona se dodatno predpisujejo
kazenske sankcije za letalskega prevoznika in
druge pravne osebe, kot na primer samostojne
podjetnike posameznike oziroma posameznike,
ki samostojno opravljajo dejavnost, kadar v
okviru svoje registrirane dejavnosti opravijo
rezervacijo za potnike v rednem in posebnem
zračnem prevozu. Predpisuje se tudi pristojni
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sicer bodisi da bi policija sama dostopala do
podatkov o potnikih, ko bi ocenila, da je to
potrebno, bodisi da bi policiji posredovali
podatke letalski prevozniki, ko bi policija zadnje
zaprosila. Poleg tega direktiva predpisuje
zbiranje podatkov samo za polete zunaj
šengenskega območja. Predlog zakona pa
predvideva, da bodo letalski prevozniki policiji
kar sproti pošiljali izredno širok nabor osebnih
podatkov o čisto vsakem posameznem potniku,
zbiranje podatkov pa predvideva tudi za polete
znotraj šengenskega območja. Po njihovem
mnenju predlog zakona pretirano posega v
zasebnost posameznika in vsebuje določbe, ki
bi lahko bile ustavno sporne, zato ga v Poslanski
skupini Levica ne bodo podprli. Razpravljavci iz
vrst koalicijskih poslanskih skupin so poudarili,
da nihče ni navdušen nad katero koli obliko
dodatnega
nadzora
nad
zasebnostjo
posameznika, vendar pa se je treba zavedati, da
gredo po terorističnih napadih 11. septembra
2001 svetovni trendi na področju zagotavljanja
varnosti na javnih mestih, zlasti pa na letališčih
in letalskih poletih, v smer vedno večjega
nadzora z namenom preprečitve podobnih
katastrof
oziroma
zagotavljanja
varnosti
nasploh. Menili so, da pa dvoma, ali zagotavljati
večjo varnost za zbiranjem nekaterih osebnih
podatkov o potnikih na posameznih letih na
račun določenega posega v zasebnost
posameznika, ne bi smelo biti. Še posebej
upoštevajoč dejstvo, da verjetno največji poseg
v zasebnost državljani omogočimo vsakodnevno
sami z uporabo mobilnih telefonov in aplikacij, ki
ves čas spremljajo naše gibanje in navade.
Podobno stališče je bilo v razpravi izraženo s
strani Poslanske skupine SDS in poudarjeno, da
je zakonodaja na področju varstva osebnih
podatkov
v
Sloveniji
zelo
stroga
in
posameznikovo zasebnost ščiti v zadostni meri.
Po opravljeni razpravi je odbor sprejel
amandmaje koalicijskih poslanskih skupin k 1.,
2., 14. in 20. členu.
Odbor je nato glasoval še o vseh členih
predloga zakona skupaj in jih sprejel.

direktiva bo v nacionalni pravni red prenesena
tudi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nalogah in pooblastilih policije in
Zakon o varstvu osebnih podatkov. Celoten
paket zakona bo v naš pravni red v celoti
prinesel
omenjeno
direktiv.
Dopolnitve
omenjenega zakona urejajo tematiko obveznosti
letalskih prevoznikov za prenos podatkov PNR,
predpisujejo kazenske sankcije in določajo
pristojni organ za izvajanje teh določb. Vlada bo
po njihovem mnenju na podlagi sprejetega
zakona
zagotovila
izboljšanje
varnostnih
ukrepov na letališčih in organom pregona
omogočila sistemski nadzor ter lažje delo pred
odkrivanjem tako imenovanih odklonilnih dejanj.
Letalske prevoznike bo država na podlagi tega
zakona zavezala k pošiljanju podatkov iz
sistema rezervacij letalskih vozovnic policiji, ki
določa, katere podatke je potrebno poslati, na
kakšen način ter komu in kdaj.
Državni svet na omenjeni zakon ni imel
pripomb in ga podpira. Prav tako v Poslanski
skupini Socialnih demokratov pozdravljamo vse
rešitve, ki gredo v smeri zvišanja varnosti
državljank in državljanov, a smo glede zakona in
amandmajev imeli v procesu obravnave kar
nekaj pomislekov in zadržkov.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona
o letalstvu bomo v naši poslanski skupini podprli.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za vašo predstavitev.
Gospod Gregor Perič v imenu
Poslanske skuine Stranke modernega centra.
Izvolite, gospod poslanec.
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa,
predsednik. Lep pozdrav vsem!
Predlog zakona, ki ga imamo danes na
poslanskih klopeh, je del zakonodajnega paketa,
s katerim se tako imenovana PNR direktiva v
celoti prenaša v slovenski pravni red. PNR
direktiva določa uporabo podatkov o letalskih
potnikih za namen preprečevanja, odkrivanja,
preiskovanja in pregona terorističnih in hudih
kaznivih dejanj. Zakon o letalstvu se spreminja
le v tistem delu, ki se nanaša na obveznosti
letalskih prevoznikov, da podatke o potnikih
posredujejo policiji. Istočasno pa se v okviru
novele Zakona o nalogah in pooblastilih policije
daje zakonska podlaga za to, da bo policija
lahko te podatke zbirala, hranila, obdelovala in
uporabljala. Govorimo o podatkih, ki jih potniki
letalskim prevoznikom posredujejo ob rezervaciji
oziroma ob nakupu letalske karte. Konkretno gre
za podatke v zvezi z letom, datumom
rezervacije, datumom nameravanega potovanja,
celoten načrt potovanja in tako dalje. Na tej točki
se mi zdi pomembno poudariti, da se za same
potnike ne bo spremenilo praktično nič. Dejstvo
pa je, da s tem lahko pripomoremo k večji
varnosti državljank in državljanov Evropske
unije, tudi Slovenk in Slovencev. Strah za to, da
nas bo policija nekontrolirano in na vsakem

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod predsednik, za predstavitev poročila.
S tem, spoštovane poslanke in
poslanci, prehajamo na predstavitev stališč
poslanskih skupin.
Kot prvi imate besedo gospod Soniboj
Knežak,
Poslanska
skupina
Socialnih
demokratov, izvolite.
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala predsednik.
Spoštovani kolegice in kolegi!
Konec meseca junija smo na Odboru
za infrastrukturo, okolje in prostor obravnavali
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o
letalstvu, ki ga je v državnozborsko obravnavo
vložila Vlada. Dopolnitve zakona so potrebne
predvsem zaradi implementacije dela vsebine
Evropskega direktive 2016/681, ta govori o
obveznostih letalskih prevoznikov. Omenjena
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koraku nadzorovala, je odveč. Namreč, policija
bo imela vpogled v podatke določenega potnika
samo tedaj, ko bo na podlagi avtomatizirane
obdelave teh podatkov določena oseba
identificirana kot oseba, ki jo morajo pristojni
organi preveriti glede na dejstvo, da bi lahko
sodelovala pri terorističnem ali hudem kaznivem
dejanju. Slovenija se poleg Danske, Finske,
Norveške, Švice, Islandije in Luksemburga
uvršča med za potovanje najvarnejše države. V
interesu nam mora biti, da Slovenija takšen
zavidljiv status ohrani tudi v prihodnje. V
interesu nam pa mora biti tudi to, da s skupnimi
prizadevanji preprečimo tragedije, kakršne so se
zgodile v nekaterih državah, ki so, tako kot
Slovenija, členice Evropske unije. Kot rečeno,
ne smemo si dovoliti, da bi neodgovorno
ravnanje ogrozilo varnost naših državljanov.
Zato bomo v SMC predlog zakona
podprli. Hvala lepa.

ZDA, ki so mogoče v tem smislu kakšno
desetletje pred nami. Tam se je histerija začela
ne z begunsko krizo, ampak leta 2001 z
napadom na dvojčka. Od takrat naprej so imeli
konstantna
izredna
stanja.
Predsedniki,
sredinski in desni, so uvajali nove in nove
represivne ukrepe, nadzor nad državljani in tako
naprej. In še vedno ne uspejo preprečiti niti
hujših kaznivih dejanj, kaj šele terorističnih
napadov, so pa državljani Združenih držav
Amerike pod temi ukrepi izgubili vrsto pravic in
svoboščin, ki so jih prej imeli.
Da me ne boste imeli za paranoičnega;
z vsakih ukrepom, ki ga v tej smeri sprejmemo,
se represija in nadzor normalizirata. Svarim, da
lahko gremo po poti ZDA, ki so v tem smislu že
popolnoma prekoračile vse meje dobrega okusa.
Osebno imam dve kolegici, ki sta nedavno želeli
potovati v ZDA. Eno so zaradi muslimanskega
imena in priimka poklicali na osebno zaslišanje
na ambasado, kjer so jo zasliševali, koliko otrok
ima, in ji niso verjeli na besedo, da še ne, ker
dekle z muslimanskim priimkov pri 30. letih je pa
vendarle že poročeno in ima otroke, torej nekaj
zamolči. In če bi hotela dobiti vizo za 10-dnevni
obisk New Yorka, bi se morala še enkrat oglasiti
na posebnem zaslišanju na veleposlaništvu, kar
je seveda lepo zavrnila. Druga kolegica je
poročala, podjetnica, ki je potovala v ZDA iz
poslovnih razlogov, da so ji na letališču
dobesedno vzeli telefon, ki ga je morala odkleniti
in 10 minut pregledovali njene messengerje, emaile in tako naprej. Lahko boste rekli, da sem
paranoičen, ampak z vsakim korakom
nadaljnjega nadzora normalizacije vsesplošne
kontrole se seveda trasira pot ekstremom,
kakršne danes vidimo v ZDA, ki so nekaj let pred
nami. Gre nekako po principu kuhanja žabe, saj
veste, če bi zdaj takoj pri nas predlagali ukrepe,
ki so danes aktualni v ZDA, bi se seveda javnost
zbudila in temu nasprotovala, ker gremo počasi,
pa tega ne bo oziroma bomo počasi prišli do
tam.
Slavoj Žižek je pred časom v šali rekel,
da glede na to, kar danes spremlja, počasi že
pogreša tisto staro dobro policijsko državo, ko si
pogledal čez ramo, pa si videl špiclja za sabo,
ker danes smo v bistveno hujšem stanju …

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Na vrsti je gospod Luka Mesec,
Poslanska skupina Levica.
Izvolite.
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala.
V zadnjih dneh in tednih sem večkrat
posvaril, da Vlado vleče v desno, in to je še en
od dokazov, da je temu res tako. Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
letalstvu, s katerim se uvaja avtomatiziran
nadzor nad 1,7 milijona potniki, letalskimi potniki,
ki letno prečkajo ali prečkamo slovenska
letališča, je še tretji zakon v vrsti na današnjem
dnevnem redu, kjer se povečujeta represija in
nadzor nad državljani. Prvi se je nanašal na
žico, ki že pet let nekako spominja na politiko
zastraševanja in histerije pred begunci. Druga
dva zakona, prejšnji o policijskih pooblastilih in
ta zakon o letalstvu, pa uvajata nadzor nad nami
vsemi. S tem zakonom, kot rečeno, se bo uvedel
avtomatiziran nadzor na pridobivanju podatkov
policije o 1,7 milijona potnikih, ki letno gredo
preko slovenskih letališč, in to kljub dejstvu, da
je ta nadzor do neke mere že obstajal in da
dokazano ne deluje. Bom ponovil podatke, ki
sem jih navedel v prejšnji točki. V prvi polovici
leta 2018 je bil tovrstni nadzor izveden nad 369
tisoč potniki. Rezultat pa je bil naslednji. Odkrili
so pet osumljencev kaznivih dejanj, pa to niso
bili teroristi, kot predvideva zakon, ampak so bili
ljudje osumljeni enega izmed naslednjih treh
kaznivih dejanj: ponarejanja listih, tihotapljenja
drog ali pa nezakonitega prečkanja meje. Glede
na to, da imamo na letališčih uvedeno tako
rentgensko kontrolo kot preverjanje potnih listov
in tudi potencialno preverjanje drog in
eksploziva, verjamem, da bi vseh teh pet
zlikovcev ujeli tudi, če ne bi bilo treba zbiranja
podatkov, ampak bi šli samo skozi redne
postopke kontrole na letališču. Skratka, ta
kontrola je odveč, uvaja pa več nadzora in več
policijske države. Nekako gremo torej po poti

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod
poslanec, vaš čas se je iztekel.
LUKA MESEC (PS Levica): Takoj bom zaključil.
Nadzorovani smo na vsakem koraku, ampak
nevidno.
V Levici se seveda s tem ne strinjamo
in zakona ne bomo podprli.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za
vaše stališče.
Gospod Aleksander Reberšek v imenu
Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski
demokrati.
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ALEKSANDER
REBERŠEK
(PS
NSi):
Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanke in
poslanci!
Cilj dopolnitve zakona je zagotovitev
implementacije direktive o uporabi podatkov iz
evidence podatkov o potnikih za preprečevanje,
odrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in
hudih kaznih dejanj. Dopolnitev zakona zavezuje
letalske prevoznike k pošiljanju podatkov iz
sistema rezervacij letalskih vozovnic o podatkih
potnikov slovenski policiji. Določa še, katere
podatke je potrebno poslati in na kakšen način,
v katerih primerih, kdaj in komu. Poleg letalskih
prevoznikov
so
podatke
policiji
dolžni
posredovati tudi ostali posamezniki ali pravne
osebe, ki za potnike opravljajo rezervacije v
posebnem zračnem prevozu. Podatke o potnikih
so zavezanci policiji dolžni posredovati
brezplačno. Za kršitve se določajo tudi kazenske
sankcije. S tem se določbe direktive v slovenski
pravni red prenašajo le delno. Potrebna bosta še
sprememba Zakona o nalogah in pooblastilih
policije in Zakona o varstvu osebnih podatkov. S
posredovanjem podatkov o letalskih potnikih
organom odkrivanja oziroma kazenskega
pregona, bo država zagotovila izboljšanje
varnostnih ukrepov na letališčih z namenom
preprečevanja terorističnih napadov.
Pri sprejetju zakona je vsekakor
potrebno pridobiti zagotovila Vlade Republike
Slovenije, da gospodarskim subjektom s
spremembo zakonodaje ne bodo naložena
pretirana nova birokratska bremena in s tem
povezani stroški poslovanja.
V Poslanski skupini Nove Slovenije
Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o
letalstvu ne bomo nasprotovali.

je naša človečnost samoumevna. Obljuba Nikoli
več! nam kar prelahko spolzi iz jezika in je
prevečkrat
tudi
zavestno
prelomljena.
Prepogosto smo nemo stali in verjeli, da je
zgodovina z 20. stoletjem izčrpala svojo zalogo
temačnega zla, kot da se naša širša evropska
skupnost iz teh nepredstavljivih morij ni naučila,
kako krhek je mir. Morda se učimo prepočasi ali
premalo, morda nam še vedno ni dovolj mar.
Jeza, začaran krog agresije in zaskrbljenost
spreminjajočega sveta danes ponovno ogrožajo
njeno svobodo. Krivične neenakosti ter pereči
družbeni izzivi kradejo občutek pripadnosti vseh
eni skupnosti in ponovno nevarno podpihujejo
ljudi proti ljudem. Naša moralna in civilizacijska
dolžnost je, da se temu zoperstavimo ter da se
vsakič znova spomnimo, da leta miru in Evropa
brez
vojne
ter
nasilja
niso
nekaj
samoumevnega. To terja našo čuječnost in
zavestno prizadevanje.
Spoštovane in spoštovani, pred nekaj
dnevi sem poslušal življenjsko zgodbo dveh
preživelih genocida v Srebrenici. Njune besede
so pred mojimi očmi neverjetno živo naslikale
grozodejstva in morije, ki sem se jih le s težavo
zavedal. Eden izmed njiju se je po nekaj letih z
družino vrnil v Srebrenico in tam dela kot
zdravstveni delavec, kot da bi želel zaceliti rane
svojega naroda. Pravi, da je Srebrenica tudi po
več kot 20 letih po genocidu, še vedno ujeta v
tančico preteklosti. Tam še vedno živi spomin na
vsako izmed 8 tisoč 372 žrtev. Ženske še vedno
iščejo svoje soproge in sinove, brate in očete,
vnuki svoje dede. Mesto vsako leto na današnji
dan preplavijo čustva, jok, molitve in tudi upanje.
Upanje, da možnost mirnega življenja in sožitja
bodočih generacij v Srebrenici ter Bosni in
Hercegovini vendarle obstaja. Verjamem, da le
tesnejše evropsko povezovanje vodi v stabilnost
in napredek ter boljšo prihodnost za ljudi, za to
državo in celotno regijo. Naša naloga je, da
spomin in opomin Srebrenice ohranjamo še
naprej, da vedno in povsod zavračamo vse
poskuse izkrivljanja obsega tega zločina,
zanikanja nespornega dejstva, da gre za
genocid, ali kakršnokoli racionalizacijo njihovih
motivov, da se iz njega učimo in prihodnjim
generacijam dajemo dar razumevanja za boljšo
prihodnost vseh.
Spoštovane in spoštovani, predlagam,
da izrazimo globoko spoštovanje preživelim in
se ponižno poklonimo žrtvam Srebrenice z
minuto molka. Hvala.
/ minuta molka/

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
S tem za trenutek prekinjam razpravo,
spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, da
obeležimo 24. obletnico genocida v Srebrenici.
Spoštovane kolegice poslanke in kolegi
poslanci, spoštovane državljanke in spoštovani
državljani!
Mednarodna skupnost se na današnji
dan, 11. julija, z grozoto spominja na
prelomljene obljube, dane ob koncu druge
svetovne vojne, in na eno najhujših lastnih
napak v naši zgodovini, ki kot črni madež ostaja
na duši celotne sodobne zahodne civilizacije.
Medtem ko je na ruševinah svetovnih vojn vzklilo
novo upanje in se je povrnila vera v vrednost
človeka in dostojanstvo njegovega življenja, ko
smo se kot skupnost zavezali k spoštovanju
človekovih pravic ter svoboščin, je genocid v
Srebrenici prav v osrčju Evrope leta 1995 z
ohromelim
molkom
celotne
mednarodne
skupnosti in človeštva zarezal v naš vsakdan.
Kakšen odnos do teh dejanj imamo in kako se
do njih opredelimo, kaže stanje duha
današnjega časa. Ta dan mora biti tako
namenjen tudi lastni refleksiji glede zmožnosti
dobrega in zla in kako zmotno je prepričanje, da

Spoštovane
poslanke,
spoštovani
poslanci, nadaljujemo z razpravo. K mikrofonu
vabim mag. Andreja Rajha, Poslanska skupina
Stranke Alenke Bratušek.
Izvolite, gospod poslanec.
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa,
predsedujoči.
Danes je pred nami zakon o
dopolnitvah Zakona o letalstvu, katerega
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obravnava je potekala v tesni povezavi z
zakonom o dopolnitvah Zakona o nalogah in
pooblastilih policije in Zakona o varstvu osebnih
podatkov. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč
eno od resornih ministrstev, ki je moralo
spremeniti zakonodajo, da bi bilo mogoče
dokončno in celovito implementirati direktivo
Evropske unije. Na podlagi dopolnitev Zakona o
letalstvu bodo letalski prevozniki zavezani, da
podatke iz sistema rezervacije letalskih vozovnic
posredujejo policiji. Predlog zakona obenem
natančno določa tudi, katere podatke je treba
poslati, na kak način, v katerih primerih ter kdaj
in komu.
Med samo obravnavo zakona je bilo na
njegov račun slišati veliko očitkov. Predlogu
zakona nasprotujejo predvsem tisti, ki v njem
vidijo omogočitev prehudega posega v temeljne
pravice, povezane z varstvom osebnih podatkov
in zasebnostjo posameznika. Nemogoče je
oporekati dejstvu, da so se meje pravice do
zasebnosti v zadnjem desetletju močno
zabrisale. Tehnologija je povsod okrog nas in
naša življenja so izjemno vpeta vanjo. Svoje
podatke
pogosto
premalo
kritično
in
neselektivno delimo s svetom in jih vede ali
nevede izročamo multinacionalkam, z ušesi pa
zastrižemo šele, ko izvemo, da bo z našimi
podatki upravljal nekdo drug. Seveda bi bilo
lepše živeti v okoliščinah, ki ne bi narekovale
kakršnihkoli ukrepov, povezanih s posegi v
zasebnost. Povsem samoumevno je, da si
pretiranih posegov v zasebnost ne želi nihče,
vendar je treba ločevati med nepotrebnimi in
tistimi, ki jih je v imenu varnosti treba sprejeti.
Prav tako je pri tehtanju pravic treba
vedno vprašati, ali cilj opravičuje sredstva. Po
mnenju Poslanske skupine SAB, jih. Ne gre za
uporabo podatkov kar tja v en dan ali iz
kratkočasja. Kot pove že samo ime direktive, se
podatki iz evidence podatkov o potnikih zbirajo
za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in
pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj.
Organizirani kriminal in teroristična dejavnost za
svoje udejstvovanje danes žal izbirata le čedalje
bolj pretkane in domiselne poti. Pri tem se
zaskrbljujoče radikalizirata. Takšni premiki v
delovanju zahtevajo preventivno delovanje, s
katerim se bomo novonastalim razmeram
zoperstavili. Z zaostrovanjem zakonov in
ukrepov, ki nastajajo na njihovi podlagi, se torej
odločno in sistematično borimo proti grožnjam in
napadom. In Evropska unija je pri tem uspešna.
Število smrtnih žrtev zaradi terorističnih napadov
se je iz leta 2017, ko jih je bilo 62, lani zmanjšalo
na 13, pri tem pa obratno sorazmerno narašča
število aretacij. Te grožnje in napadi so pogosto
neločljivo povezani s potovanji v tujino, zato je
letalstvo v tem smislu ena bolj izpostavljenih
panog. Ker so kontrole na notranjih mejah zaradi
šengna odpravljene, za omejevanje in
obvladovanje kriminala potrebujemo nova
orodja. Z zagotavljanjem podatkov o letalskih
potnikih
organom
odkrivanja
oziroma
kazenskega pregona bo država zagotovila

izboljšanje varnostnih ukrepov na letališčih z
namenom odvračanja terorističnih napadov.
V sklepnem delu naj še poudarim, da
se v Poslanski skupini SAB zavzemamo za
pravno državo in spoštovanje človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Menimo, da je
pridobivanje podatkov v skladu z zakonodajo
upravičeno, če se na ta način, na ta račun
prepeči en sam incident, ki bi lahko ogrozil
varnost naših državljanov.
Predlog zakona bomo v SAB soglasno
podprli. Hvala lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Ivan Hršak v imenu Poslanke
skupine Demokratične stranke upokojencev
Slovenije.
Gospod poslanec, izvolite.
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo,
spoštovani predsednik. Spoštovana državna
sekretarka s sodelavko, spoštovani kolegice in
kolegi!
Republika Slovenija bi morala tako kot
ostale države članice direktivo o uporabi
podatkov iz evidence podatkov o potnikih za
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in
pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj
implementirati v slovenski pravni red najpozneje
do 26. maja 2018. Do zakasnitve je prišlo
predvsem zaradi presoje Ustavnega sodišča
glede Zakona o nalogah in pooblastilih policije,
ki prav tako kot ta predlog novele, ki ga trenutno
obravnavamo, v slovensko zakonodajo prinaša
isto direktivo. Kljub temu da obravnava na
Ustavnem sodišču še ni končana, se je Vlada
vseeno odločila, da oba zakona predloži
Državnemu zboru v obravnavo, ker vsebinsko
niso povezani z vprašanji, ki so predmet ustavne
presoje. Zaradi implementacije dela že
omenjene direktive so potrebne dopolnitve
Zakona o letalstvu v tistem delu, ki se nanaša na
obveznosti letalskih prevoznikov o pošiljanju
podatkov o potnikih iz sistema rezervacije
letalskih vozovnic na policijo ter na določitev
kazni zaradi kršenja teh obveznosti in določitev
pristojnega organa za izvajanje kazenskih
določb.
Zakon
tako
opredeljuje,
katere
podatkovne elemente o potnikih pošilja letalski
prevoznik na policijo, na kakšen način, v kateri
primerih in kdaj. Navedena direktiva bo sicer v
slovenski pravni red v celoti prenesena tudi s
spremembami in dopolnitvami Zakona o nalogah
in pooblastilih policije, ki je tudi na dnevnem
redu te seje ter daje pravno podlago za
obdelavo in uporabo podatkov o letalskih
potnikih, s čimer je dobila policija novo
pooblastilo, ki omogoča zbiranje, hranjenje,
obdelovanje in uporabo podatkov o potnikih na
komercialni redni in posebni zračni prevoz. Ob
obravnavi te novele in že omenjene novele
Zakona o nalogah in pooblastilih policije so se
sprožile obširne debate, v katerih smo slišali
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mnoga nasprotujoča si mnenja. Na eni strani
imamo zagovornike pravice do zasebnosti, ki
celo menijo, da bi lahko policija zlorabljala
zbrane podatke o potnikih, na drugi pa
zagovornike pravice do varnosti, ki menijo, da se
z vpogledom in zbiranjem podatkov o letalskih
potnikih lahko prepreči marsikateri teroristični
napad, ki bi lahko terjal na stotine življenj.
V Poslanski skupini Desus smo se
odločili za podporo predlogu novele Zakona o
letalstvu zato, ker menimo, da bodo predvidene
spremembe zakona oziroma obeh zakonov
prinesle
večjo
učinkovitost
pri
iskanju
potencialno nevarnih potnikov, hkrati pa se
lahko odkrijejo tudi žrtve kaznivih dejanj, na
primer žrtve trgovanja z ljudmi, kajti pri
preverjanju določenih kriterijev policist lahko
ugotovi, da gre za storilca ali žrtev, in
opredeljevanje točno določenih kriterijev lahko
zagotovi večjo učinkovitost iskanja. Obenem pa
se moramo zavedati, da ti podatki, ki jih bodo
policisti zbrali, niso dostopni vsakomur, saj ima
dostop do takšnih podatkov le ozka skupina
ljudi, ki deluje v okviru nacionalne enote. Hvala.

opredeljene, recimo, informacije o potnikih, ki
pogosto letijo. Ne vemo, ali je to enkrat, dvakrat,
trikrat mesečno ali kolikokrat. Vse to skupaj nas
subtilno privede na področje občutljivih osebnih
podatkov, katerih zbiranje in uporaba pa sta z
direktivo prepovedana. Nadalje tudi ni posebno
določeno, koliko časa letalski prevozniki in tudi
gospodarski subjekti hranijo pridobljene osebne
podatke. In še veliko nejasnosti in dilem je v
posameznih alinejah. Vse te zadeve je treba
izvesti na način, da bo zakonska določba jasna,
nedvoumna in za naslovljence oziroma bralce
predvidljiva. Težave s poslovanjem je treba
reševati v Adrii Airways, da ne bo tako kot v
preteklih mesecih, ko so odpovedali 2,4 % letov.
Zamude, odpovedi, podaljšanje vzdrževalnih del
na letalih, kar smo tudi nekateri sami občutili, ko
smo leteli v Bruselj, to je podhranjenost,
dejanska problematika tukaj in sedaj in to je
treba rešiti v Sloveniji.
Pri nas imamo tudi Letalsko zvezo
Slovenije, ki je krovna slovenska organizacija na
področju letalskega športa. V Slovenski
nacionalni stranki smo ponosni, da je vodja naše
poslanske skupine, gospod Zmago Jelinčič
Plemeniti, tudi častni predsednik Letalske zveze
Slovenije ter da je napisal tudi knjigo z naslovom
Zgodovina letalstva na Slovenskem od začetka
do današnjih dni, ki vam jo toplo priporočam, ko
boste šli na dopust, da jo preberete. Treba pa je
najprej poskrbeti za čim ugodnejše pogoje za
letenje v Sloveniji. Naj vam povem, da je
slovenska letalska zgodovina izredno bogata,
zato upamo, da bomo v bližnji prihodnosti dobili
tudi letalski muzej v Sloveniji.
V
Poslanski
skupini
Slovenske
nacionalne stranke ne bomo podprli predloga
zakona, ker menimo, da se od potnikov zahteva
mnogo preveč nepotrebnih informacij. Hvala.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Dušan Šiško v imenu
Poslanske skupine Slovenske nacionalne
stranke.
Gospod poslanec, izvolite.
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Lep pozdrav vsem
skupaj!
Ne smemo pozabiti, da je MNZ nosilni
organ za implementacijo direktive ter da je
Republika Slovenija že prejela uradni opomin
Evropske komisije. Mislim, sami opomini, tožbe,
denarne kazni vsepovsod, res ne vem, kaj se
gremo. Ne vem, imamo preveč denarja, da ga
kar tako povprek mečemo stran. Direktiva, ki jo
imamo pred sabo na mizi, se nanaša na tri
zakone, ki bi lahko bili že zdavnaj preneseni, pa
spet niso bili.
Dopolnitve
so
potrebne
zaradi
implementacije dela vsebin, ki se nanašajo na
obveznost letalskih prevoznikov, kjer gre za
prenos podatkov iz sistema rezervacij letalskih
vozovnic policiji. S tem se zagotavlja izboljšanje
varnostnih ukrepov na letališčih, z namenom, da
se odvrnejo teroristični napadi. Z novelo zakona
se globe v veljavnem zakonu, ki so določene v
tolarjih – v tolarjih, spoštovani, ne vem, kdaj je to
bilo –, spremenijo v evre in so zelo visoke. V
Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke
menimo, kar se tiče pošiljanja podatkov o
potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic
policiji, da so ti preobsežni. Od nas se zahteva
veliko preveč informacij, ki ste jih lahko prebrali v
18 alinejah v drugem odstavku 84.c člena.
Zbirati in obdelovati je treba le osebne podatke,
ki so primerni in nujno potrebni za dosego
zakonsko opredeljenega namena obdelave, da
nima človek občutka, da gre kot čez rentgen.
Nekatere zadeve pa so premalo natančno

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Zvonko Černač v imenu
Poslanske skupine Slovenske demokratske
stranke.
Izvolite.
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Spoštovani
prisotni, lep pozdrav še enkrat!
Poglavitni razlog za novelo Zakona o
letalstvu je, tako kot pri noveli Zakona o nalogah
in pooblastilih policije, ki smo ga obravnavali pri
prejšnji točki, implementacija Direktive 2016/681
Evropskega parlamenta in Sveta. Tudi ta zakon
je bil vložen istega dne kot novela Zakona o
nalogah in pooblastilih policije 14. marca letos.
Novela Zakona o letalstvu bi morala biti
tudi obravnavana na majski seji Državnega
zbora – ni bila zaradi tega, ker je pač ta novela
delila usodo Zakona o nalogah in pooblastilih
policije. Tudi tukaj lahko povem, da iz enakih
razlogov, kot sem jih navedel pri stališču glede
novele Zakona o nalogah in pooblastilih policije,
v Slovenski demokratski stranki takega
neodgovornega načina dela ne podpiramo, ne
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podpiramo trgovanja med koalicijo in Levico, ki
gre v škodo vseh državljank in državljanov,
davkoplačevalcev in vsem ostalim. Zaradi tega
te novele ne bomo podprli, ne bomo pa ji tudi
nasprotovali.

S tem smo, spoštovane poslanke in
poslanci,
zaključili
predstavitev
stališč
poslanskih skupin.
Obveščen sem, da amandmaji k
predlogu zakona niso bili vloženi, zato
zaključujemo drugo obravnavo tega zakona in
vas hkrati obveščam, da bomo glasovali jutri v
okviru glasovanj.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za vašo predstavitev.
In gospod Jože Lenart v imenu
Poslanske skupine LMŠ.
Izvolite.

S tem prekinjam to točko dnevnega
reda.

JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala lepa,
predsednik. Spoštovane kolegice, kolegi!
Vlada Republike Slovenije s Predlogom
zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu delno
implementira
direktivo
Evropskega
unije
2016/681 v slovenski pravni red v tistem delu, ki
se nanaša na zvezo letalskih prevoznikov,
pošiljanju podatkov iz sistema rezervacij
letalskih vozovnic, tako imenovani PNR podatki,
pristojnim organom. V skladu z navedbo
direktive se PNR podatki dopolnjujejo s podatki
o potnikih, prijavljenih na let, tako imenovani API
podatki, ki imajo namen potovati iz tretjih držav
ali iz držav članic Evropskega unije na ozemlje
Republike Slovenije in v obratni smeri oziroma z
vmesnim postankom na ozemlju Republike
Slovenije. S predlogom novele zakona se
definirajo pristojnosti, metode in okoliščine, v
katerih letalskih prevoznikih tovrstne podatke
posredujejo ustreznim organom. Predlagana
novela hkrati določa kazni v primeru
neupoštevanja določb predlagane novele
zakona za vse tiste poslovne subjekte, ki
opravljajo rezervacije za potnike v zračnem
prometu.
Predlagana sprememba zakona je
vsebinsko povezana z novelo zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah
in pooblastilih policije. Policija bo v skladu s
svojimi zakonskimi pooblastili in na podlagi
strogega internega nadzora pregledovala in
obdelovala podatke o potnikih zgolj z namenom
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in
pregona terorističnih in hudih kaznivih dejanj in
identificirala
le
tiste
posameznike,
ki
predstavljajo
neposredno
kriminalno
in
teroristično grožnjo varnosti Republike Slovenije
ter jih v skladu s svojimi pooblastili tudi ustrezno
obravnavala. S predlaganimi spremembami
predmetnega zakona in Zakona o nalogah in
pooblastilih policije se Republika Slovenija
pridružuje mednarodnemu boju proti terorizmu,
ki ogroža našo varnost, demokratične vrednote,
pravice in svoboščine državljanov Evropskega
unije in predstavlja eno od glavnih prednostnih
nalog Evropskega unije.
V skladu z navedenim bo poslanska
skupina predlagano novelo zakona seveda
podprla.

Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA
ZAKONA
O
SPREMEMBAH
IN
DOPOLNITVAH
ZAKONA
O
NEPREMIČNINSKEM
POSREDOVANJU,
SKRAJŠANI POSTOPEK.
Predlog zakona je v obravnavo zboru
predložila skupina devetih poslank in poslancev
s prvopodpisano gospo Natašo Sukič.
Za dopolnilno obrazložitev predloga
zakona
dajem
besedo
predstavniku
predlagatelju, gospodu Luki Mesecu.
Izvolite.
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in
lep pozdrav!
Visoke cene stanovanj, neurejen
najemni trg, negotovost bivanja in krepitev
poblagovljenja stanovanjske politike so slika
trenutnega stanja v Sloveniji. Vsi ti dejavniki
povečujejo
neenakost,
krepijo
socialno
izključenost in so podlaga za mnoge družbene
probleme. Kljub temu da 78. člen Ustave državi
nalaga ustvarjanje možnosti, da si državljani
pridobijo primerno stanovanje, je vprašljivo,
koliko je ta ustavna določba zares prišla v
prakso. Če pogledamo, kaj je počela država
zadnjih 25 let, se je od nje oddaljevala.
Stanovanjski fond je bil privatiziran, imamo
enega najbolj privatiziranih v Evropi. Javna
gradnja stanovanj je bila zanemarjenja.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, recimo,
že od leta 2009 ni dobil niti evra dokapitalizacije
za gradnjo stanovanj in vse skupaj je bilo
prepuščeno prostemu trgu, ki pa je zatajil. Slika
je
danes
taka:
po
uradnih
ocenah
Stanovanjskega sklada v državni trenutno
primanjkuje 9 tisoč 167 javnih najemnih
stanovanj, od tega smo v mestni občini Ljubljana
najmanj 4 tisoč 200. Poleg tega v Sloveniji
primanjkuje 599 bivalnih enot, tisoč 120 drugih
najemnih stanovanj in 540 oskrbovanih
stanovanj. V Levici smo prepričani, da je za to
treba temeljito prenoviti stanovanjsko politiko in
zaščiti najbolj ranljive skupine prebivalstva:
brezposelne, upokojence, ki rabijo oskrbovana
stanovanja, in pa predvsem mlade prekarce in
študente, ki se jim perspektiva, da bodo nekje v
doglednem roku uredili svoje stanovanjsko
vprašanje bodisi z dostopno, dostojno,
dolgoročno vzdržno najemnino bodisi z nekim
lastniškim stanovanjem, vse bolj oddaljuje. Več
ali manj imajo tri možnosti: ali plačujejo

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
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oderuško najemnino, ali najamejo astronomski
kredit, ali pa razmišljajo o mansardi ali pa
prizidku pri starših, če se seveda ne odločijo za
pot v tujino, kjer so v marsikaterem mestu in
državi stanovanjske priložnosti bistveno boljše
kot pri nas. Zato smo v Levici stanovanjsko
politiko izpostavili kot eno izmed prioritet in s tem
se je strinjala tudi koalicija, s katero smo
podpisali sporazum.
Prvi del paketa stanovanjske politike je
Zakon o nepremičninskem posredovanju, ki ga
bomo danes obravnavali. Ta zakon – preden
začnemo razpravo, želimo opozoriti – ne bo rešil
celotne stanovanjske problematike, tako je bilo
razumeti iz nekih razprav na odboru, ampak se
dotika ene, za nekatere sfere prebivalstva,
predvsem za mlade, pomembne stvari, to je
razmerje med najemnikom, najemodajalcem in
pa posrednikom pri najemanju stanovanja, torej
nepremičninsko agencijo. Trenutno je stanje
tako. Če najemodajalec išče najemnika in se
odloči, da bo za to najel agencijo, da mu ga
pomaga poiskati, z agencijo podpiše pogodbo.
Ko najemnika najdeta, je najemnik, kljub temu
da ni podpisal pogodbe in ni prosil za to storitev,
enako kot najemodajalec primoran plačati
agencijo eno najemnino – recimo, to je 600
evrov za nekih 50 kvadratov v Ljubljani – ob tem
pa še dve najemnini najemodajalcu. Se pravi, še
preden sploh vstopi v stanovanje, še preden
sploh pride do razmerja med njima, je že dal
tisoč 800 evrov, skoraj tri minimalne plače. Naš
prvi ukrep iz tega zakona je, da se prepreči, da
bi tisti, ki niso pogodbe zapisali ali pa niso
naročili storitve – v tem primeru najemniki –
plačevali nepremičninski agenciji. Plača naj
najemodajalec, ki je zanjo prosil.
Drugi del je, da se omejuje plačilo pri
posredovanju. Tukaj smo ga omejili na 4 %
pogodbene vrednosti, pri čemer se zgledujemo
po obstoječi omejitvi za posredovanje pri prodaji
nepremičnine. Omejili smo ga na ne manj kot
150 evrov. Sedaj ponavljam, preden začnemo
razpravo, da to seveda ne bo rešilo celokupne
stanovanjske problematike, bo pa nekoliko
olajšalo, pocenilo dostop do stanovanj predvsem
za tiste, ki stanovanja danes najemajo. Hvala.

Temeljne cilje predloga zakona je v dopolnilni
obrazložitvi v imenu predlagatelja, podobno kot
danes, predstavil poslanec Luka Mesec.
Mnenje Vlade k predlogu zakona je
podal državni sekretar na Ministrstvu za okolje in
prostor. Poudaril je, da Vlada predlog zakona
podpira, saj ocenjuje, da bodo predlagane
rešitve prispevale k večji dostopnosti do
primernih stanovanj, večji stanovanjski varnosti
najemnikov, spodbujanju dolgoročnejše oddaje
in najema stanovanj ter k skladnosti z
zakonodajo EU.
Predstavnica
Zakonodajno-pravne
službe je poudarila, da so z vidika svojih
pristojnosti podali pisno mnenje k predlogu
zakona in zlasti izpostavila pripombo, da je treba
omejitev višine plačila za posredovanje
pretehtati z vidika svobodne gospodarske
pobude, ki jo zagotavlja Ustava v 74. členu.
Poudarila je še, da amandmaji, ki jih je vložila
Poslanska skupina Levica, sledijo njihovim
pripombam.
V razpravi je bilo s strani poslancev iz
vrst opozicijskih poslanskih skupin izraženo
nasprotovanje predlaganim rešitvam v predlogu
zakona, saj po njihovem mnenju predstavljajo
dodatno regulacijo na področju posredništva v
prometu z nepremičninami. Glavni razlog za
nasprotovanje predlogu zakona pa, zlasti po
mnenju Poslanske skupine NSi, predstavlja
dejstvo, da nekatere predlagane rešitve
posegajo v pravico do svobodne gospodarske
pobude. Menili so, da regulacija cen pri
nepremičninskih poslih ne bo rešila težav na
področju stanovanjske politike, saj se že sedaj
več kot dve tretjini poslov na nepremičninskem
trgu izvede brez posredništva.
Poslanci koalicijskih poslanskih skupin
so napovedali podporo predlogu zakona in med
drugim izpostavili, da gre pri predlogu za
tehtanje
med
zagotavljanjem
svobodne
gospodarske pobude in pravico zakonodajalca,
da predpiše način uresničevanja te pravice, pri
čemer lahko določene oblike podjetništva celo
omeji, če bi bilo izvajanje gospodarske
dejavnosti v nasprotju z javno koristjo.
Vprašanje, ki se pri tem pojavlja, pa je, ali
neomejena višina provizije nepremičninskih
posrednikov predstavlja tako močno oviro pravici
posameznika, da si zagotovi primerno
stanovanje, da bi jo lahko označili kot nasprotje
javne koristi. Podobno kot opozicijski poslanci so
tudi sami opozorili, da mora k reševanju
stanovanjske
problematike
sistematično
pristopiti pristojno ministrstvo, zlasti z ukrepi za
povečanje števila neprofitnih stanovanj.
Po razpravi je odbor sprejel tako
amandmaje Poslanske skupine Levica kot tudi
svoja amandmaja. Odbor je nato glasoval še o
vseh členih predloga zakona skupaj in jih
sprejel.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec. Matično delovno telo je Odbor
za infrastrukturo, okolje in prostor.
Prosim predsednika gospoda Edvarda
Pauliča za predstavitev stališča odbora.
Izvolite.
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani
predsedujoči, kolegice in kolegi!
Odbor za infrastrukturo, okolje in
prostor je na 15. nujni seji dne 1. 7. 2019 kot
matično delovno telo obravnaval Predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nepremičninskem posredovanju, ki ga je
Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem
postopku predložila skupina poslank in
poslancev s prvopodpisano Natašo Sukič.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Za uvodno obrazložitev mnenja dajem
besedo predstavniku Vlade, Alešu Prijonu,
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državnemu sekretarju na Ministrstvu za okolje in
prostor.
Izvolite.

kvalifikacijo, tujci pa lahko pridobijo poklicno
kvalifikacijo le v tujini. Trenutna ureditev ni
skladna z zakonodajo Evropske unije na
področju reguliranih poklicev, na kar je Evropska
komisija julija 2018 Slovenijo že opozorila z
uradnim
opominom.
S
predlaganimi
spremembami bo lahko katerikoli nepremičninski
posrednik iz druge države pogodbenice pridobil
nacionalno
poklicno
kvalifikacijo
za
nepremičninskega posrednika v Sloveniji.
Posrednikom, ki pa so poklicno kvalifikacijo
pridobili v drugi državi pogodbenici, se bo le-ta
priznala po postopku priznavanja poklicnih
kvalifikacij.
Zavedamo se, da obravnavani predlog
zakona sam po sebi še ne predstavlja rešitve za
stanovanjsko politiko v Sloveniji, saj je ta v
največji meri odvisna od vzpostavitve pogojev za
gradnjo javnih najemnih stanovanj. Te pogoje bo
urejal nov stanovanjski zakon, katerega
Ministrstvo za okolje in prostor intenzivno
pripravlja, osnutek besedila pa bo v javno
obravnavo
posredovan
letošnjo
jesen.
Ocenjujemo pa, da bodo predlagane rešitve, ki
jih obravnavamo danes, prispevale k večji
dostopnosti do primernih stanovanj, večji
stanovanjski varnosti najemnikov, spodbujanju
dolgoročnejše oddaje in najema stanovanj ter k
skladnosti zakonodaje Evropske unije.
Vlada Republike Slovenija zato Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nepremičninskem posredovanju podpira. Hvala
lepa.

ALEŠ PRIJON: Spoštovani predsedujoči,
spoštovani
poslanke
in
poslanci,
lepo
pozdravljeni!
Predlagane
spremembe
Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nepremičninskem posredovanju, ki jih danes
obravnavamo, se nanašajo na uskladitev določb
z zakonodajo Evropske unije na področju
reguliranih poklicev in na ureditev višine ter
obveznosti plačila stroškov nepremičninskega
posredovanja.
Zavedamo se, da je možnost pridobitve
primernega stanovanja ena od ustavnih pravic
državljanov
Republike
Slovenije.
Ker
ocenjujemo, da je dostopnost do primernih
stanovanj zaradi visokih cen na trgu in
pomanjkanja najemnih stanovanj trenutno
otežena, smo v skladu z usmeritvami Resolucije
o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–
2025 aktivno pristopili k preoblikovanju
stanovanjske politike. Pri tem so ukrepi za
zagotavljanje večje varnosti najemnih razmerij in
večje
dostopnosti
do
stanovanj
med
najpomembnejšimi.
V luči teh prizadevanj smo se opredelili
do predlaganih rešitev, ki jih obsega
obravnavana novela. Predlog zakona omejuje
višino najvišjega dovoljenega plačila za
posredovanje do največ 4 % pogodbene
vrednosti, a ne več kot eno mesečno najemnino
in ne manj kot 150 evrov. Ob tem se na največ
150 evrov omejuje tudi višino dejanskih
stroškov, do katerih je nepremičninska družba
upravičena v primeru, ko ni upravičena do
plačila za posredovanje, to pomeni, ko do
sklenitve posla ne pride. Poleg navedenih
omejitev je predlagana jasna določba, da stroški
nepremičninskega posredovanja v celoti nosi
naročnik storitve.
Ocenjujemo, da so predlagane rešitve
skladne s cilji stanovanjske politike, saj bodo
prispevale k spodbujanju dolgoročnejše oddaje
in najema stanovanj ter posledično k večji
stanovanjski varnosti najemnikov. Hkrati se s
prenosom stroškov pri posredovanju naročnika
storitve zaščiti najemnike, ki jim ob sklenitvi
najema poleg najemnine in varščine ne bo treba
plačevati še stroškov posredniških storitev, ki jih
niso naročili. Posebej je treba poudariti, da
namen zakona ni poseganje v posle
nepremičninskega
posredovanja
med
gospodarskimi
družbami,
temveč
zgolj
ustvarjanje možnosti, da si državljani lahko
pridobijo primerno stanovanje. Zato je bila z
amandmajem dodana določba, da se omejitev
plačila za posredovanje ne uporablja pri
pogodbah, ki jih med seboj sklenejo gospodarski
subjekti.
S predlogom zakona se odpravlja tudi
ovira, da lahko samo državljani Republike
Slovenije
opravljajo
nacionalno
poklicno

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Prehajamo na predstavitev stališč
poslanskih skupin.
Besedo ima Poslanska skupina Stranke
modernega centra in Gregor Perič.
Izvolite.
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa,
podpredsednik.
Trenutno
veljavni
Zakon
o
nepremičninskem posredovanju je bil sprejet
pred 16 leti, njegov temeljni cilj pa je bil
zavarovati pravice in dolžnosti naročnikov,
nepremičninskih družb in posrednikov ter tudi
tretjih oseb. Že v mandatu prejšnje vlade je bil
predlagan nov Zakon o nepremičninskem
posredovanju, ki bi nadomestil trenutno
veljavnega, ki pa zaradi izglasovanega veta ni
stopil v veljavo. Osnovni cilj prejšnjega zakona
oziroma omenjenega zakona je bil zaščita
potrošnikov v prometu z nepremičninami. Tudi
danes s to novelo cilj ostaja isti kot v preteklosti
– zagotoviti učinkovito zaščito potrošnikov.
Predlog zakona predvideva omejitev
najvišje
provizije
za
nepremičninsko
posredovanje pri najemni pogodbi, predvideva
omejitev višine dejanskih stroškov, ki jih lahko
nepremičninska družba zaračuna naročniku, ter
uskladitev z zakonodajo Evropske unije v delu,
ki se nanaša na pridobitev kvalifikacij
nepremičninskega posrednika.
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Predlagatelj meni, da se bosta prvi dve
spremembi odrazili v večji dostopnosti
stanovanj, saj naj bi bila visoka plačila za
nepremičninsko posredovanje eden od razlogov
za otežen dostop do stanovanj.
V SMC pozdravljamo cilj, ki ga je
predlagatelj želel doseči s predlaganimi
spremembami, menimo pa, da bi lahko
predlagane rešitve prispevale k večji dostopnosti
primernih stanovanj, spodbujanju dolgoročnejše
oddaje in najema stanovanj ter večji
stanovanjski varnosti najemnikov. Tudi zaradi
vseh pomislekov, ki so se glede na predlagane
rešitve pojavile v javnosti, menimo, da je
regulacija sicer dobrodošla, vendar le do
določene mere. Na tej točki je torej bistveno
tehtanje na eni strani med javnim interesom ter
svobodno gospodarsko pobudo na drugi strani.
Glede na to, da so se že na odboru vrstila
opozorila glede možnosti ustavne presoje
takšnih rešitev, bo prav čas najboljši pokazatelj,
ali je takšna regulacija upravičena na podlagi
javnega interesa ali ne.
Treba je opozoriti tudi na to, da se s
predlaganimi spremembami rešuje le del
problematike na področju stanovanjske politike.
Zavedamo se namreč, da ta korak ne bo
zadosti. Ponovno se je, žal, izkazalo, da je bilo
področju stanovanjske politike v preteklosti
namenjeno premalo pozornosti, predvsem pa
premalo virov. Računamo na to, da bo
Ministrstvo za okolje in prostor nadaljevalo s
prizadevanji v tej smeri, da se to področje
izboljša.
V SMC nas kljub vsemu veseli, da se je
po dolgih letih na področju stanovanjske politike
končno storil korak naprej in zato bomo predlog
zakona tudi podprli. Hvala lepa.

prebivalk in prebivalcev, ki si lastnega
stanovanja ne morejo privoščiti in nimajo
dostopa do stanovanjskih kreditov. Vsi vemo, da
govorimo predvsem o mladih, ki jih vse večja
ekonomska
negotovost,
posledica
neoliberalnega razkroja delavskih pravic in
socialne države na eni strani in manjka javnih
najemnih stanovanj na drugi strani silita, da
najemajo draga tržna stanovanja. Vsak med
nami, ki je kdaj iskal stanovanje za najem, dobro
ve, da je iskanje stanovanja podobno iskanju
službe. Javljaš se na nepremičninske oglase, na
ogledu si podvržen zaslišanju, kjer moraš razkriti
razne podrobnosti iz svojega zasebnega
življenja, moraš biti izobražen in zaposlen, ne
smeš kaditi, ne smeš imeti otrok, ne smeš imeti
domačih živali, imeti moraš dovolj visoko plačo
in tako naprej. Če si na koncu te svojevrstne
avdicije
izbran,
moraš
plačati
stroške
nepremičninskega posredovanja, ki ga nisi niti
naročil niti želel, poleg tega pa še varščino
lastniku. Tako te oberejo za najmanj tisoč evrov,
še preden sploh dobiš ključe tega stanovanja.
S spremembami zakona bomo stroške
posredovanja pri najemu znižali najmanj za
polovico in jih v celoti prevalili na naročnika
storitve posredovanj. Že samo dejstvo, da
trenutno skoraj vsi posredniki brez izjeme za
posredovanje
zaračunajo
dve
mesečni
najemnini, zbuja sume kartelnega dogovora in
kliče po državni intervenciji. Ko pogledamo, kaj
to pomeni za uresničevanje javnega interesa
cenovno dostopnih stanovanj, je argument za
omejitve višine provizij še močnejši. Z omejitvijo
dejanskih stroškov nepremičninskih posrednikov
bomo onemogočili sporne prakse, ki so se v
zvezi s tem razcvetele na terenu in na katere sta
opozorila tako Zveza potrošnikov Slovenije kot
Tržni inšpektorat. Zaznanih je bilo več primerov,
ko so si nepremičninski posredniki za posle, v
katerih na koncu niso niti posredovali, obračunali
stroške, ki so bili enako visoki ali celo višji, kot bi
bila provizija pri posredovanju. Konec koncev pa
gre za enako rešitev, kot jo je predlagala Vlada v
prejšnjem mandatu. S sprejetjem zakona se bo
uresničil eden od projektov, h katerim se je
zavezala Vlada s podpisom sporazuma o
sodelovanju z Levico v letošnjem letu. Zakon
smo napisali v Levici in uskladili z Ministrstvom
za okolje in prostor in vladno koalicijo. Na
prošnjo Ministrstva za okolje in prostor smo v
zakon vključili tudi člene o prenosu evropskih
direktiv.
Gre torej za zaključek prvega od
projektov na tem področju. Zavedamo se, da z
omejitvijo višine provizij pri najemu in omejitvijo
dejanskih stroškov ne bomo v celoti razrešili
pereče stanovanjske problematike prebivalcev in
prebivalk Republike Slovenije. Spremembe so
razmeroma majhne in so kvečjemu obliž na
rano,
imenovano
stanovanjska
politika
Republike Slovenije, rešitve, za katere že
usklajujemo z Ministrstvom za okolje in prostor.
Ne glede na to pa smo trdno prepričani, da
bomo s predlaganimi spremembami Zakona o

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Levica bo
predstavila Nataša Sukič.
Izvolite.
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala
za besedo. Spoštovane, spoštovani!
Z novelo Zakona o nepremičninskem
posredovanju v Levici predlagamo naslednje
spremembe: omejitev višine plačila za
posredovanje pri najemu nepremičnine na 4 %
oziroma ne manj kot 150 evrov in ne več kot
enomesečno najemnino; odpravo možnosti
delitve
plačila
za
posredovanje
med
pogodbenimi stranki, torej med kupca in
prodajalca ali med najemnika in najemodajalca;
omejitev
višine
dejanskih
stroškov
nepremičninskih posrednikov na največ 150
evrov in uskladitev zakona z evropsko
zakonodajo v delih, ki se nanašajo na pogoje za
opravljanje
dejavnosti
nepremičninskega
posredovanja.
Omejitev višine plačila za posredovanje
pri najemu in odprava možnosti delitve plačila za
posredovanje sta osnovi ustvarjanja pogojev za
lažje reševanje stanovanjskega vprašanja tistih
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nepremičninskem posredovanju olajšali dostop
do tržnih najemnih stanovanj in zaščitili šibkejšo
stran v nepremičninskih poslih. Hvala lepa.

ni uskladila z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin oziroma indeksom rasti cen
nepremičnin že od leta 2006, višina neprofitnih
najemnin je po nekaterih ocenah že 30 % pod
realno vrednostno, najemodajalci se za
oddajanje nepremičnin v najem ne odločajo
zaradi slabega pravnega varstva – v primeru
neplačevanja najemnin ali povzročanje škode na
nepremičnini
so
nesorazmerno
zaščiteni
najemniki – in previsokega davka na oddajanje
nepremičnin v najem.
Zaradi vseh naštetih razlogov bomo v
Poslanski skupini Nova Slovenija predlogu
zakona nasprotovali.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Nova
Slovenija - krščanski demokrati bo predstavil
Aleksander Reberšek.
Izvolite.
ALEKSANDER
REBERŠEK
(PS
NSi):
Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice
poslanke in poslanci!
Po
predlogu
Zakona
o
nepremičninskem posredovanju bo stroške
nepremičninskega posredovanja pri nakupu ali
oddaji nepremičnine lahko nosil le naročnik
storitve, to je prodajalec nepremičnine ali
najemodajalec. Najvišji stroški posredovanja pri
prodaji ostajajo v enaki višini kot do sedaj, to je
4 % od pogodbene cene za posle. Kjer je
vrednost nepremičnine manjša od 10 tisoč evrov
brez DDV, ta omejitev ne velja. Stroški
posredovanja pri najemni pogodbi lahko znašajo
največ 4 % pogodbene vrednosti, vendar ne več
kot znesek enomesečne najemnine in ne manj
kot 150 evrov brez DDV. Nepremičninska
družba ima poleg stroškov nepremičninskega
posredovanja pravico do izplačilo za dodatne
storitve na podlagi sklenjene posebne pogodbe
z naročnikom. Poleg tega ima nepremičninska
družba pravico do zaračunavanja dejanskih
stroškov v primerih, da nima pravice do plačila
za posredovanje. Ti stroški so omejeni na 150
evrov.
V Novi Sloveniji smo prepričani, da gre
za omejevanje proste gospodarske pobude. 70
% poslov se že sedaj opravi brez posrednika.
Trenutno v Sloveniji ni gospodarske dejavnosti,
pri katerih bi država z zakonom regulirala cene
storitve, neustavnost, nasprotje z Evropsko
direktivo o storitvah na notranjem trgu.
Dejavnost nepremičninskih posrednikov je že
sedaj v Sloveniji regulirana bolj kot v katerikoli
drugi državi članice EU. Omenjena rešitev bo
prinesla, da se nepremičninske agencije ne
bodo več ukvarjale z določenimi posli, zlasti
dajanje v najem, nekatere bodo utrpele bistveno
zmanjšanje poslov – izguba delovnih mest,
sklenitev pogodbe preko nepremičninskega
posrednika državljanom zagotavlja veliko večjo
pravno varnost v postopkih nakupov ali najemov
nepremičnin, preverba pravnega in dejanskega
stanja nepremičnine, pravno svetovanje v
postopkih posredovanja, zaščito interesa in
pravic
strank.
Dolžnosti
in
obveznosti
nepremičninskih posrednikov so zelo jasno in
nedvoumno navedene v samem zakonu, za
kršitve se predvidevajo globe.
Predlog zakona v nobenem oziru ne
rešuje problematike nepremičninskega trga v
Sloveniji. Pravi razlogi za visoke cene
nepremičnin so premalo gradenj javnih
neprofitnih stanovanj, investitorji se za gradnjo
ne odločajo, saj se višina neprofitne najemnina

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Stranke
Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh.
Izvoli.
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa,
predsedujoči.
Predlog
sprememb
Zakona
o
nepremičninskem posredovanju v Poslanski
skupini SAB sprejemamo z mešanimi občutki.
Če se nam na eni strani zdi primerno, da
uskladimo določbe o pridobitvi kvalifikacij za
nepremičninskega posrednika z zakonodajo EU
in tudi tujcem omogočimo opravljanje nacionalne
poklicne kvalifikacije pri nas, se nam zdi na drugi
strani nekaj stvari zelo problematičnih.
Predlagatelj želi s predlogom omejiti
cene storitev, ki se oblikujejo prosto na trgu. Kot
socialnoliberalni
stranki
se
nam
zdi
nesprejemljivo, da za dejavnost, ki se odvija na
prostem trgu, uvajamo dodatno regulacijo.
Poseganje države v cene bi bilo po našem
mnenju upravičeno le v primeru, če bi šlo za
obvezno storitev. Na podlagi česa zakonsko
omejujemo ceno za dejavnost, ki se odvija v
konkurenčnem okolju in bi zanjo že zato morala
veljati možnost prostega oblikovanja cen. In če
sprejmemo to spremembo, kje je meja? Cene
katerih tržnih storitev bomo še zajezili? Ustava v
74. členu zagotavlja svobodno gospodarsko
pobudo,
ki
jamči
svobodo
vodenja
gospodarskega
subjekta
v
skladu
z
ekonomskimi načeli. Zakonodajalec ima resda
pravico do presoje, ali je izvajanje neke
dejavnost v nasprotju z javno koristjo in lahko v
skladu s tem določene oblike podjetništva omeji,
toda zato mora imeti dobre argumente in tehtne
razloge. Ocenjujemo, da v današnjem primeru ni
ne enega ne drugega. Predlagatelj želi preko
zakona o nepremičninskem posredovanju
naslavljati oziroma reševati del težav najemnikov
stanovanj. Nobenega dvoma ni, najemniške
cene so marsikje po Sloveniji podivjale, zato ker
so lahko. Že več let beležimo pomanjkanje
nepremičnin in stanje se le slabša. Takšne
razmere so idealne za nabijanje cen, lastniki
nepremičnin pa bodisi kot prodajalci bodisi kot
najemodajalci situacijo s pridom izkoriščajo, da
najemniki pogosto plačujejo preveč, posebej v
nekaterih regijah, denimo v Ljubljani in na Obali.
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Toda, ali je rešitev zato res omejevanje cen
storitev nepremičninskih posrednikov? Prepričan
sem, da ne in da bi bilo zadevo treba reševati
drugače, s korenitimi spremembami na področju
stanovanjske politike in aktivnim pričetkom
gradnje javnih najemnih stanovanj. Teh
primanjkuje in od tod izvira glavnina težave, o
kateri razpravljamo danes.
Prav tako se mi zdi neustrezno, da
zaradi problematičnosti v določenih regijah
sprejemamo ukrepe, ki veljajo za vso državo.
Ukrepi zagotovo ne bodo imeli enakih posledic
za 2 tisoč 100 nepremičninskih posrednikov v
državi in bodo najverjetneje na posrednika
Ljubljani učinkovali povsem drugače kot na
posrednika v Pomurju. Ne bojimo se za podjetja,
ki poslujejo pod franšizo in kujejo dobičke,
sprašujemo pa se, kaj tak predlog pomeni za
številne samostojne podjetnike, ki opravljajo
dejavnost nepremičninskega posredovanja.
Bodo to delo še lahko opravljali? Posebej tisti, ki
poslujejo v regijah, kjer najemniški trg deluje
manj živahno kot v Ljubljani. Če se pomaknemo
vzhodno, proti mariborski regiji, vidimo, da tam
beležijo upad za 20 %, če nadaljujemo še
vzhodneje, pa je situacija še slabša. V predlogu
zakona pa ni niti enega samega izračuna, kaj ta
omejitev pomeni za obstoj vseh nepremičninskih
družb, delovnih mesti in ne nazadnje tudi družin.
Prav tako se sprašujem, kaj sledi, če se
izkaže, da se nepremičninskim posrednikom
dela preprosto ne bo več izplačalo opravljati.
Kdo bo nudil storitev tistemu delu uporabnikov,
ki za posredovanje še vedno uporabljajo usluge
nepremičninskih posrednikov in ali jih, četudi
bodo storitev prejeli ceneje, to res postavlja v
boljši položaj? Ne bomo na ta način spodbudili
več storitev, ki se bodo opravljale po neuradnih
poteh, stranke pa bodo zato manj zavarovane ali
izpostavljene tveganjem? Po podatkih se
trenutno več kot polovica najemniških poslov
sklene brez posrednika, pri ostalih poslih pa gre
za dvostranski dogovor in prav vanj želi
predlagatelj zakonsko posegati.
Predlog, ki ga daje predlagatelj, ne
temelji na analizi trga. Niti ena analiza, ki bi
pritrjevala trditvam predlagateljev, ni bila
opravljena, zato lahko sklepam, da predlog
izvira iz osebnih izkušenj. Predlagatelj predlaga
omejitve stroškov posredovanja na eno
najemnino, če bo najemna pogodba sklenjena
za obdobje 24 mesecev, pri čemer je kot
spodnja meja določen znesek 150 evrov. Kljub
napredku na področju nameščanja energetskih
izkaznic se v praksi še vedno dogaja, da se
najemodajalci
izogibajo
obvezni
izdelavi
energetske izkaznice za najeme nad enim
letom, zato najemne pogodbe sklepajo za to
obdobje. Pri posredovanju v takšnih primerih bo
nepremičninskemu
posredniku
pripadala
polovica najemnine. Najemodajalci imajo lahko
za krajša najemna obdobja tudi za druge
povsem osebne razloge. Mar je res
nepremičninski posrednik tisti, ki jih bo lahko
prepričal v sklepanje daljših pogodb?

V sklepnem delu naj poudarim še nekaj
…
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Gospod
Rajh, predlagam, da počasi sklenete, ste že
krepko prekoračil čas.
MAG. ANDREJ RAJH
opravičujem.
Zakon bomo z
podprli. Hvala lepa.

(PS

SAB):

mešanimi

Se

občutki

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče
Poslanske
skupine
Demokratične stranke upokojencev bo predstavil
Branko Simonovič.
Izvoli.
BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala za
besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane,
spoštovani!
Poslanci Poslanske skupine Desus
bomo
predlog
novele
Zakona
o
nepremičninskem posredovanju po temeljitem
premisleku podprli. Pri odločanju smo tehtalni
med zagotavljanjem svobodne gospodarske
pobude, ki jo zagotavlja Ustava v prvem
odstavku 74. člena, in pravico zakonodajalca, da
predpiše način uresničevanja te pravice, pri
čemer lahko določene oblike podjetništva celo
omeji, za kar ima podlago v drugem odstavku
74. člena, ki prepoveduje gospodarske
dejavnosti v nasprotju z javno koristjo.
Vprašanje, ki se je nam in ostalim koalicijskim
partnerjem postavljalo, je, ali neomejena višina
provizije
nepremičninskih
posrednikov
predstavlja močno oviro pravici posameznika, da
si zagotovi primerno stanovanje, da bi jo lahko
označili kot nasprotje javne koristi. Na koncu se
je večina strinjala, da ne pretirana regulacija trga
ne povsem prosti trg, ki dopušča izkoriščanje
šibkega posameznika, nista dobra. Zavedati se
moramo cenovne neenakosti stanovanj, pa naj
govorimo o nakupu ali najemu nepremičnine,
obenem pa ne smemo pozabiti, da so v najbolj
popularnih mestih, kot sta na primer Koper in
Ljubljana, cene nepremičnin grozljivo narasle.
Vse to pa mnogim, ne samo mladim, otežuje
dostop do lastnega bodisi lastniškega bodisi
najemnega stanovanja.
V Poslanski skupini Desus zato
ocenjujemo, da bo problematiko dostopnosti
stanovanj moralo rešiti pristojno ministrstvo,
skupaj z občinami. Gradnja neprofitnih stanovanj
je skoraj na mrtvi točki, saj le redkokje še
slišimo, da se takšna gradnja izvaja, če pa se
že, pa je zdaj skoraj vedno kakšen škandal.
Poglavitnih rešitev te novele ne bom ponavljal,
bom pa izrazil prepričanje naše poslanske
skupine, da bo predlog zakona skoraj zagotovo
doživel veto Državnega sveta. K temu
prepričanju nas navaja dogajanje ob obravnavi
vladnega
predloga
novele
Zakona
o
nepremičninskem posredovanju v prejšnjem
mandatu, ki je navkljub naporom, ki smo ga vsi

160

DZ/VIII/10. seja

skupaj, torej vlada, koalicija in opozicija vložili,
da bi pripravili kompromisno variantno rešitev,
doživela torej veto, ki je bil v tem mandatu
potrjen, kar pomeni, da je vladna novela padla.
Dejstvo je, da ima Zbornica za poslovanje z
nepremičninami pri Gospodarski zbornici
Slovenije znotraj Državnega sveta izjemno
veliko moč, zato smo prepričani, da bo s svojimi
interesi, ki jih najlažje uveljavljajo znotraj
največje interesne skupnosti, torej Državnega
sveta, ponovno dosegla, da bo izglasovan veto.
Upam samo, da bomo v tem primeru poslanci
obeh polov zmogli toliko modrosti, da ne bomo
dopustili, da nam Državni svet ustavlja in sesuva
zakone, ki prinašajo pozitivne rešitve za ljudi, ki
so socialno šibkejši, hkrati pa tudi z vidika
varovanja potrošnika izboljšuje njihovo varstvo.
Poslanci Poslanske skupine Desus
bomo predlog novele podprli. Hvala lepa.

Kar se tiče novele zakona, se ne
moremo strinjati z regulacijo cen storitev, ker je
to edina na trgu prosto dostopna dejavnost, za
katero država določa najvišjo dovoljeno ceno.
Po neuradnih ocenah se s sodelovanjem
nepremičninskega posrednika v Republiki
Sloveniji opravi malo več kot tretjina poslov. Če
bi želeli zaščititi pravice potrošnikov, bi se
morale omejitve nanašati zgolj na pogodbe s
potrošniki, ne pa tudi na pogodbe med
gospodarskimi
subjekti,
kajti
svobodna
konkurenca je zagotovljena preko 2 tisoč
nepremičninskim posrednikom oziroma preko
500 nepremičninskim družbam. Veste, Slovenija
je Evropski komisiji izrecno predlagala tudi
revizijo tarif pri nepremičninskem posredovanju.
Posredniki se pri tem svojem delu imajo bolj za
svetovalce
in
zaračunavajo
plačilo
za
posredovanje pri najemu oziroma provizijo. Če bi
omejili višino plačila za posredovanje pri
najemnih poslih na 4 % pogodbene vrednosti, bi
s tem zmanjšali število najemnih poslov, pri
katerih bi posredovali nepremičninski posredniki.
Zavedajte se, da posrednik ni neumen, da bo
delal za tako nizko plačilo, do 150 evrov in manj,
da bo posel izpeljal od začetka do konca.
Normalno je, da se plača provizija, vendar se
slednje ne smejo seštevati, ker je v nasprotju z
zakonom. Levica ne bo rešila problemov,
kvečjemu jih bo povečala na račun neplačanih
davkov, medsebojnih sporov in konfliktov. Vidi
se, da tu nekaj zelo smrdi, ker naša zakonodaja
na nek subtilen način ščiti goljufe in prevarante.
Delitev plačila za posredovanje ima tudi
pozitiven vidik, saj se v tem primeru stranke
bolje zavedajo, da mora nepremičninski
posrednik na podlagi določb ZNP resor ščititi
interese obeh strank. Kar zadeva omejitve višine
dejanskih stroškov, bi se morali poimenovati
administrativni stroški.
Rešitve vidimo v povišanju neprofitnih
najemnin, da se cena najema realno dvigne,
kajti potem bodo naše občine in stanovanjski
skladi imeli več denarja. Tudi nepremičninski
posredniki so državljani in davkoplačevalci, ki
moramo še kako trdo delati za svoj vsakdanji
kruh, zato si zaslužijo pošteni zaslužek za
pošteno delo.
V
Poslanski
skupini
Slovenske
nacionalne stranke ne bomo podprli predloga
zakona, ker smo proti omejitvam. Hkrati pa
menimo, da se z novelo po skrajšanem
postopku tega ne da rešiti na vrat na nos
praktično v času letnih počitnic.
Vsem lepe počitnice.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Slovenske
nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško.
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Lep pozdrav vsem
skupaj!
V
Poslanski
skupini
Slovenske
nacionalne stranke menimo, da je predlog, ki ga
je predlagala Levica, v nasprotju s pravom EU,
pa tudi z Ustavo Republike Slovenije. Je že res,
da 78. člen Ustave Republike Slovenije določa,
da država ustvarja možnosti, da si državljani
lahko pridobijo primerno stanovanje, po drugi
strani pa ima veliko mladih tudi možnost, da
živijo doma pri starših do 40. leta in prispevajo
del stroškov.
Pozabljate, koliko
velikih
dvonadstropnih hiš se je gradilo v preteklih letih,
danes pa živijo v njih po navadi samo starši,
mogoče ostareli par. Take hiše na obrobju
Slovenije samevajo, starejši nimajo za plačilo
položnic, pozimi pa za kurjavo, ker imajo
premajhne pokojnine. Pravijo, da mladi po
navadi želijo iti ven iz vasi v mesto, kot da se tu,
v prestolnici cedita med in mleko. Tu so stroški
najemnine, cene višje, zato naj bodo mladi raje
doma v mansardah, v stanovanjih, če imajo
možnost, kje v zidanici blizu neokrnjene narave,
in se lepo brezskrbno vsakodnevno vozijo v
Ljubljano v službo z javnim prevozom.
Predlagatelj v gradivu, kjer je govor o
višini tržne najemnine, omenja samo in izključno
Ljubljano, kot da druga mesta v Sloveniji ne
obstajajo, čeprav so malce oddaljena. Ne vem,
ali vedo, kje je Metlika, Črnomelj, Ormož,
Lendava, Ljutomer, Jesenice. Tam je povsem
druga pesem in ni vse tako črno, kot se
prikazuje. Navaja se, da visoke cene
nepremičninskega posredovanja prizadenejo
študente, ker primanjkuje sob v študentskih
domovih ter so zato prisiljeni najemati
stanovanja in sobe. Poglejte, tisti študentje, ki
prihajajo iz družin z nižjim socialnoekonomskim
statusom, prejemajo štipendije in slej ko prej
pridejo v študentski dom, ostale pa več ali manj
financirajo bogati starši.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Slovenske
demokratske stranke bo predstavil Bojan
Podkrajšek.
BOJAN
PODKRAJŠEK
(PS
Predsedujoči,
hvala
za
dano
Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi!
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Predlog Zakona o nepremičninskem
posredovanju po skrajšanem postopku, cilji
predloga zakona so naslednji: omejitev
najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje
pri najemu ali oddajanje nepremičnine, prenos
celotnih
stroškov
nepremičninskega
posredovanja na naročnika storitve, omejitev
višine dejanskih stroškov, ki jih nepremičninska
družba zaračuna naročniku, ter uskladitev
določb o pridobitvi kvalifikacij nepremičninskega
posrednika za zakonodajo Evropske unije.
Nekaj poudarkov, zakaj v Slovenski
demokratski stranki ne moremo dati podporo
takšnemu zakonu. Imamo pomisleke glede
hitenja sprejetja tega zakona, ker ni potrebe ali
nuje ter je v nasprotju z ustavnim načelom, zato
se v nekaterih institucijah napoveduje ustavna
presoja, ker je omejitev višine plačila za
posredovanje
treba
regulirati
z
vidika
gospodarske pobude. Regulacija cen ni
smiselna, saj udeležba nepremičninskega
posrednika ni sploh obvezna. Uvedba novih
regulacij za potrošnika ne bo ugodna, saj s
takšnim omejevanjem nepremičninski posredniki
ne
bodo
sprejemali
manjših
vrednosti
nepremičnin. Potrošniki bodo tako v slabšem
stanju; pravna varnost potrošnikov bo nižja, siva
ekonomija se bo pa poslabšala, ker ni
opravljena temeljita analiza, kakšen je obseg
sklenjenih pogodb, kakšno je povprečno plačilo
za posredovanje ter kakšna je povprečna
najemnina stanovanj. S sprejetjem takšnega
zakona sledi tudi umik nepremičninskih združb s
tega področja ter zmanjšanje preglednosti
najemnega trga.
Glede
na
omejitve
poslovanja
nepremičninskih družb bi bilo prav, da se pred
sprejetjem takšnega zakona pridobi stališče
Evropske komisije, saj je Slovenija članica
Evropske unije. V Slovenski demokratski stranki
se nam zdi veliko bolj smiselno in pomembno,
da bi se vlada, ta koalicija pa nadkoalicijska
stranka Levica posvetila oskrbi stanovanj za
ranljive skupine v Republiki Sloveniji, da bodo
le-te živele lahko boljše in lažje.
V Slovenski demokratski stranki
nasprotujemo takšnemu zakonu in bomo na
jutrišnjem glasovanju glasovali proti. Hvala za
vašo pozornost.

slišali prejle, hkrati pa tudi zaščita potrošnikov.
No, ugodne gospodarske razmere so spodbudile
povečano
povpraševanje
po
stanovanjih
predvsem. Opaziti je bilo, da so se cene znatno
dvignile predvsem za novogradnje. Tako so med
poletjem 2016 in prvo polovico 2018 zrastle za
26,8 %, za obstoječa stanovanja je bilo zvišanje
cen 11,7 % – skupno so se torej cene stanovanj
povišale za 13,4 %; in to samo v dveh letih.
Razlog za visoke cene stanovanj pa je moč najti
predvsem zaradi premajhnega števila novih
stanovanj na trgu nepremičnin, ker je ponudba
omejena. Trenutno je Slovenija med državami
članicami EU, država z eno najvišjih rasti cen
stanovanj.
V prihodnje pričakujemo povečanje
gradnje novih nepremičnin, ki bi na to lahko
pripomogle k ugodnemu vplivu na cene
stanovanj, še naprej pa je pomembno, da pri
obravnavanju posojil za stanovanja banke
upoštevajo visoke kreditne standarde, da se
nam ne bo ponovila zgodba iz začetka tisočletja.
Visoke cene stanovanj, ki še posebej
veljajo za Ljubljano in Obalo, predstavljajo
seveda oviro za nakup ali prodajo stanovanja,
kar še posebej velja za mlade in študente. Mladi
se tako tudi stežka odločijo za najem, ker poleg
najemnine plačajo še provizijo za najem
stanovanja in za dodatne storitve. V letu 2018 je
59,8 % mladih med 25. in 29. letom v Sloveniji
še vedno živelo pri starših, kasneje se ta
odstotek sicer nekoliko zmanjša, a vendar je še
vedno zelo visok, pri 40,9 %.
Do zdaj je pri najemu v praksi
večinoma veljalo, da se obe stranki v okviru
pogodbe dogovorita o razdelitvi plačila za
posredovanje, dogajajo pa se tudi prakse, ki
grobo kršijo varovanje potrošnika s tem, da
posredniki in najemodajalci že vnaprej, pred
dogovorjeno pogodbo, prelagajo plačilo provizije
na
najemnika.
Dogaja
se
vnaprejšnje
postavljanje pogojev, tudi v oglasih. Pri stroških
za posredovanje pa ne samo da se dogajajo
primeri, ko stroške popolnoma prenesejo na
najemnika, ampak tudi zaračunavajo nerealne
stroške, ki presegajo dejanske in lahko segajo
tudi do zgornje višine provizije, ki je še zakonsko
dovoljena.
S predlaganimi spremembami in
dopolnitvami Zakona o nepremičninskem
posredovanju, ker so vključene spremembe,
vezane na plačilo za posredovanje in plačilo za
dodatne storitve, opravljene za naročnika, se bo
prispevalo k večji varnosti potrošnika, zmanjšalo
stroške, ki so do sedaj predstavljali previsoko
obremenitev za najemnika in pripomogle k temu,
da bo najemodajalec raje oddajal stanovanja v
najem za daljši čas. S predlogom zakona pa se
bo prav tako odpravilo kršitve Direktive o
notranjem trgu iz leta 2006 in se bo tako v okviru
7. člena dalo tudi možnost opravljanja
nacionalne poklicne kvalifikacije tudi za tujce. Do
sedaj je to veljalo namreč le za državljane
Republike Slovenije.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Liste
Marjana Šarca bo predstavil Robert Pavšič.
Izvolite.
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo
in dober dan vsem skupaj!
Nepremičninsko posredovanje je v
Sloveniji regulirano z namenom zaščite
potrošnikov, praksa pa je lahko različna. In ko
govorimo o nepremičninah, je stvar vredna
toliko, kolikor je nekdo zanjo pripravljen plačati.
Če bomo jutri še dodatno regulirali storitve na
nepremičninskem trgu, bo mogoče tudi njihova
uporaba narasla z današnjih 30 %, kot smo
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V Poslanski skupini Lista Marjana Šarca bomo
zakon seveda podprli. Hvala.

najemajo nepremičnine oziroma stanovanje, je
treba omogočiti večjo stanovanjsko varnost in
finančno vzdržnost pri najemu.
V naši poslanski skupini ocenjujemo,
da omenjene rešitve prinašajo razbremenitev in
lažji dostop do stanovanj, večjo stanovanjsko
varnost, finančno vzdržnost in dolgoročnejši
najem. Poslanska skupina Socialnih demokratov
bo Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah
Zakona
o
nepremičninskem
posredovanju podprla. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče
Poslanske
skupine
Socialnih
demokratov bo predstavil Soniboj Knežak.
Izvoli.
SONIBOJ
KNEŽAK
(PS
SD):
Hvala
predsedujoči. Spoštovane kolegice, spoštovani
kolegi!
Pred nekaj meseci smo o Zakonu o
nepremičninskem posredovanju odločali zaradi
veta Državnega sveta, danes pa bomo odločali
o istem zakonu, vendar o malce drugačni
vsebini. Obravnavani zakon so predlagatelji in
prvopodpisana poslanka usklajevali s strankami
koalicije, kjer smo skupaj prišli do vsebine
zakona, ki je primeren in sprejemljiv za vse.
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah
Zakona
o
nepremičninskem
posredovanju bo uskladil določbe o pridobitvi
kvalifikacij za nepremičninske posrednike z
evropsko
zakonodajo,
nepremičninskim
družbam omejil višino stroškov, ki jih lahko
zaračunajo posameznemu naročniku, stroške
nepremičninskega posredovanja prenesel na
naročnike storitev, in hkrati omejil najvišje
dovoljeno plačilo za posredovanje pri najemu ali
oddaji nepremičnine. Zakon bo iskalcem
nepremičnin
omejil
stroške
najema,
najemodajalce pa spodbujal k oddajanju
nepremičnin za daljše časovno obdobje, kar
posledično pomeni večjo stanovanjsko varnost
za najemnike nepremičnin oziroma stanovanj.
V
Poslanski
skupini
Socialnih
demokratov pozdravljamo rešitev, ki bo stroške
nepremičninskega posredovanja prenesla na
tiste, ki oddajajo nepremičnino, in ne na iskalce,
tako kot je bilo urejeno sedaj. Zdajšnja ureditev
potiska iskalce nepremičnin v zelo težak položaj,
saj morajo največkrat poleg varščine, plačanih
najemnin vnaprej in najemnine za tekoči mesec,
plačati tudi stroške posredovanja, za katere pa
niso bili naročnik. Začetni stroški za najem
nepremičnine včasih v določenih primerih
presegajo tudi tisoč evrov, kar pa je predvsem
za mlade zaposlene in mlade družine ogromen
začetni strošek in breme.
Zakon v svojih rešitvah odpravlja oviro,
da lahko samo državljani Republike Slovenije
opravljajo nacionalno poklicno kvalifikacijo. S
tem zakonom bo lahko kdorkoli pridobil
nacionalno
poklicno
kvalifikacijo
za
nepremičninskega posrednika v Sloveniji,
kvalifikacija iz tujine pa se bo priznala po
postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij.
Vlada Republike Slovenije je v svojem
mnenju zapisala, da se strinja s predlaganimi
rešitvami, ki jih prinaša zakon, in meni, da bodo
omenjene rešitve prispevale k večji dostopnosti
stanovanj, večji varnosti najemnikov in
spodbujale k dolgoročnejši oddaji nepremičnin.
Mladim družinam, mladim zaposlenim in vsem,
ki svojo stanovanjsko situacijo rešujejo tako, da

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Končali smo s predstavitvijo stališč
poslanskih skupin.
Prehajamo na razpravo o členu in
vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na
podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne
10. julija 2019. Preden pa odprem razpravo o
amandmaju, je želel besedo predlagatelj Luka
Mesec.
Izvoli.
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo.
Želel bi v bistvu malo pokomentirati
slišano v stališčih poslanskih skupin. Slišali smo
marsikaj, na kar sem tudi že sam na začetku
opozoril. Od tega, da to ne ureja v celoti
stanovanjske politike, do tega, da naj bi bili
najemniki na slabšem, do tega, da naj zakon ne
bi bil pripravljen na ustreznih podatkih. Pa se
bom malo sprehodil čez te trditve.
Naprej to, da bodo najemniki na
slabšem. V stališču sem zelo jasno povedal, da
je trenutno praksa, da najemniki agenciji za
nepremičninsko posredovanje plačajo storitev, ki
je niso naročili. Se pravi, najemodajalec je tisti,
ki najame agencijo za nepremičninsko
posredovanje, da mu pomaga najti najemnika,
ko se najemnik najde, mora najemnik, kljub temu
da on ni naročil te storitve, ni podpisal nobene
pogodbe, plačati eno najemnino, ravno toliko kot
najemodajalec agenciji. Tukaj mislim, da ni
popolnoma nobenega utemeljenega razloga,
kako naj bi bili na slabšem, razbremenili jih
bomo plačila ene najemnine. Ostala jim bo samo
varščina. Trenutno dajo po tri najemnine, kar v
Ljubljani pomeni lahko za 50 kvadratnih metrov
stanovanja 3 krat 600 – tisoč 800 evrov, še
preden sploh začne teči najemna pogodba.
Drugo. Opozarjali ste, da se bo
zmanjšala količina najemnih poslov prek
nepremičninskih agencij in da bo to zmanjšalo
varnost najema stanovanj, da se bo povečalo
število sporov, neplačanih računov in podobno.
Trenutno stanje je takole. V stališču Nove
Slovenije smo lahko slišali to, kar je res, 70 %
najemov trenutno gre mimo agencije. Ljudje
najemajo preko spletnih portalov, preko
poznanstev. Zelo malo oziroma samo 30 %
najemnikov se odloči ali pa najemodajalcev, da
bo dejansko najemnike iskalo preko agencije. V
tem smislu se ne bo po sprejetju našega zakona
spremenilo nič drastičnega. Tudi če število
najema preko agencij malo upade, to še vedno
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pomeni, da smo približno tam, kjer smo zdaj.
Ampak rešitev za neregulirane najeme, za
spore, zato da se plačuje na roko in podobno, ni
neregulirana agencijska dejavnost, ampak je
vzpostavitev nadzora nad najemniškim trgom.
To je v Sloveniji ključen problem. Mi nimamo
nikakršnega nadzora nad najemniškim trgom.
Nihče ne ve, koliko je najemnih stanovanj, kako
se oddajajo, kakšne pogodbe so podpisane,
kako se plačuje ta najemniška stanovanja;
nihče, pač, ni nadzora. Ampak ta nadzor bo
treba vzpostaviti in to trenutno z Ministrstvom za
okolje in prostor tudi v prenovi stanovanjskega
zakona predlagamo in tam bomo to uredili. To je
pa narejeno, ta Zakon o nepremičninskem
posredovanju je pa narejen za zaščito
najemnikov.
Potem smo slišali, da ni rešitev
omejevanje
agenciji
za
nepremičninsko
posredovanje, ampak je SAB rekel, da je rešitev
gradnja javnih najemnih stanovanj, SNS pa, da
je rešitev dvig neprofitnih najemnin. Tukaj
mislim, da je treba se držati teme zakona. Ta
zakon ne govori ne o enem ne o drugem in niti
ni ne gradnja javnih najemnih stanovanj niti ne
profitne najemnine niso del zakona, ki ga danes
sprejemamo. Bo pa to prišlo na vrsto v jeseni ob
sprejemanju stanovanjskega zakona, ki ga
pripravljamo z Ministrstvom za okolje in prostor,
kjer se bomo tako dotaknili vprašanja neprofitnih
najemnin. Se strinjamo. Tam je stanje zatečeno.
Že od leta 2003 niso bile usklajene in so
premajhne, da bi lahko skladi svoje premoženje,
svoja stanovanja amortizirali. Tako jih je treba
dvigniti, ampak ob tem opozarjamo, da je to
treba narediti na socialno pravičen način. Se
pravi, na način, da najemniki ne bodo na
slabšem, kot so zdaj, ker lahko bi jim najemnine,
če se uvede tako imenovana stroškovna
najemnine, poskočile čez noč tudi za 50 do 100
%. Skratka, to bo treba zelo dobro zastaviti in na
tem trenutno delamo z Ministrstvom za okolje in
prostor, da dvig neprofitnih najemnin, zato da
lahko skladi začnejo delovati, da bodo imeli več
denarja, da bodo lahko amortizirali, ampak to
mora biti socialno pravično, najemniki ne smejo
biti na slabšem.
Potem smo slišali, da je ta zakon
neargumentiran, da ni utemeljen na podatkih.
Misli, da tukaj je nekaj zavajanja in en ključen
podatek. V zakon smo jasno napisali primer
referenčne prakse, ki jo uporabljajo pri nas prav
vse nepremičninske agencije, ki posredujejo
najem stanovanj, in to je, da je postalo nepisano
pravilo, da ob oddaji stanovanja zaračunajo dve
proviziji; eno najemodajalcu in eno najemniku.
To nikjer ne piše, ampak to je postala praksa,
čeprav najemnik v nobenem primeru ni podpisal
pogodbe, s katero bi na to pristal. Tukaj, če ne
drugega, je utemeljen sum kartelnega dogovora
med
agencijami
za
nepremičninsko
posredovanje in je zato državna intervencija
potrebna.
Nazadnje: govorilo se je, v stališču
SNS, da naš zakon v argumentaciji omenja

samo Ljubljano. Res je, tam omenjamo kot
primere ljubljanske najemnine, tukaj so tudi
najbolj hitro rastoče. Ljubljana je bila lani mesto
v Evropi, kjer so najemnine najbolj zrasle v
dvanajstih mesecih, zato smo jo izpostavili,
ampak to ne pomeni, da ostale kraje
zanemarjamo. Zakon bo ščitil tako najemnike v
Kopru, Mariboru, Kranju, manjših krajih, kjer so v
najemu, kot tudi v Ljubljani, predvsem pa bo v
manjših krajih koristna določba o zakonu, ki
omejuje
stroške
nepremičninskega
posredovanja pri najemu stanovanja na 150
evrov. To so ti stroški, ki jih nepremičninski
agent zaračunava najemniku zato, da ga vozi na
ogled stanovanj. In ti stroški so danes
neregulirani in lahko letijo v nebo. Dostikrat so
dosegli znesek provizije, čeprav nepremičnina
sploh ni bila oddana ali pa pogodba sploh ni bila
sklenjena. Zdaj smo jasno povedali, da ti stroški
ne smejo preseči 150 evrov, kar bo zaščitilo
predvsem najemnike iz manjših krajev ali pa iz
neurbanih krajev, ker ko se bo, recimo,
nepremičninski agent, ne vem, peljal iz Ljubljane
v Postojno, da bi tam posredoval, bo seveda
omejen s tem, koliko stroškov lahko zaračuna.
Do zdaj je bilo to neomejeno. S tem bodo
najemniki po celi Sloveniji na boljšem.
Toliko za uvodne komentarje. Sem pa
seveda pripravljen odgovarjati na morebitna
ostala vprašanja.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
V razpravo dajem 5. člen ter amandma
Poslanske skupine Levica.
Želi kdo razpravljati? Bom sprožil
postopek za prijavo.
Najprej dobi besedo Bojan Podkrajšek.
Izvoli.
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovani
podpredsednik Državnega zbora, hvala za
besedo. Državni sekretar, predstavniki Vlade,
kolegice in kolegi!
Mogoče samo ena opazka enega od
predstavnikov, ko je imel stališče poslanske
skupine, da bo koalicijska stranka sprejemala ta
zakon z nekimi mešanimi občutki. Zelo pozorno
sem
poslušal
predstavnika
ministrstva,
državnega sekretarja. Preden grem nazaj na ta
zakon, bi se dotaknil dveh zakonov, ki smo jih v
preteklosti sprejemali, pa ste bili tudi vi,
spoštovani državni sekretar, na Ministrstvu za
okolje. Kmalu bo minilo štiri leta, odkar smo
sprejeli
Resolucijo
o
nacionalnem
stanovanjskem programu 2015–2025. V štirih
letih se večine od teh ciljev še niti dotaknilo ni,
pa smo v Slovenski demokratski stranki takrat,
ko se je to sprejemalo, tudi opozarjali na to.
Dotaknil bi se še enega bolj perečega
zakona, to je gradbeni zakon. V teh dneh kroži
odprto pismo predsedniku Vlade in vašemu
ministru, ko smo sprejemali nekaj časa nazaj
gradbeni zakon, ki daje mnogo težav
državljankam in državljane Republike Slovenije.
Seveda v Slovenski demokratski stranki smo bili
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zelo glasni, naj vse spomnim, opozarjali na te
tegobe, opozarjali na težave, ki nas čakajo, ko
bo zakon šel iz Državnega zbora potrjen in ko
bo šel v življenje – imajo ljudje težave. Državni
sekretar, vi ste strokovnjak na tem področju. Če
kdo ima reference za sprejetje takšnega zakona
oziroma ga spremljati, da gre v življenje, potem
ste to vi, pa danes vidimo, da imajo državljanke
in državljani težave zaradi tega zakona in ga že
popravljate. Bojim se, da bomo tudi tu
neuspešni. Kaj želim s tem povedati? Neka
podobna stvar nas čaka danes. Mogoče nek
občutek za državljanke in državljane Republike
Slovenije, koliko koalicijskih strank, pa da vlada
to podpira. Seveda je to dogovor. To je po
domače rečeno deal, Levica je zagotovila neke
glasove za nek prejšnji zakon, seveda vsi vi, kot
strokovnjaki, pa tisti, ki govorite, da boste to
podprli z mešanim občutkom, boste morali
danes stisniti tipko. Ampak čez nekaj mesecev
bodo pa ljudje, naše državljanke in državljani,
imeli podobne težave, kot jih imajo danes pri
gradbenem zakonu in kot sem prej govoril o
Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem
programu 2015–2025. Mislim, da to ni v redu.
Da se ta nuja dela po skrajšanem postopku,
seveda, da gorijo modre luči, vsi skupaj pa
vemo, bodimo pošteni eden do drugega, da ta
zakon gre v škodo potrošnikom, najemnikom in
gre tudi v škodo nepremičninskim družbam.
Tega v Slovenski demokratski stranki ne
podpiramo in to tudi sam prav gotovo ne
podpiram. Še enkrat pa ponavljam, to je zgolj
nek izračun, nek kompromis med nadkoalicijsko
stranko Levico, ker je v preteklosti zagotovila
neke glasove za neke zakone, ki ne bi šli skozi v
Državnem zboru, danes stroka in koalicijski
poslanci, ko dobro vejo, da bodo škodili
državljankam in državljanom, bojo stisnili tipko
»za«, da gre ta zakon v življenje. Mislim, da
delamo slabo za državljanke in državljane
Republike Slovenije. Hvala.

gre za binarno 0, 1 – ali si 1, si za, ali si 0, si
proti in konec. Toliko. Pa se ne želim več
posvetiti sami vsebini.
Predlog zakona po naši oceni,
verjamem, da ima dobre namene, in verjamem,
upam trditi za vseh nas 90, da se strinjamo, da
imamo v Sloveniji popolnoma zavoženo
stanovanjsko politiko. Torej, evo! Nas je 90 za.
Zdaj, ali bomo mi to zavoženo stanovanjsko
politiko rešili s tem, da udarimo, da stisnemo
predvsem posrednike, v to pa nismo prepričani.
Nismo prepričani. Po naši oceni predlog zakona
v nobenem oziru ne rešuje problematike
nepremičninskega trga v naši državi. Ne rešuje.
Pravi razlogi za visoke cene nepremičnin so,
prvič: premalo gradenj javnih neprofitnih
stanovanj, investitorji se za gradnjo ne odločajo,
saj se višina neprofitne najemnine ni uskladila z
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin
oziroma indeksom rasti cen nepremičnin že 13
let, od leta 2006. Višina neprofitnih najemnin je
po nekaterih ocenah že 30 % pod realno
vrednostjo, se pravi eno slabo tretjino. Drugi
razlog za visoke cene nepremičnin pa je po naši
oceni, da se najemodajalci za oddajanje
nepremičnin v najem ne odločajo zaradi slabega
pravnega varstva. V primeru neplačevanja
najemnin ali povzročene škode na nepremičnini
so neizmerno zaščiteni najemniki in zaradi
previsokega davka na oddajanje nepremičnin v
najem. Pa še morda tudi tretji razlog, zakaj ta
nepremičninski trg ne deluje. Mi smo prepričani,
če bi imeli stimulativni davek na nepremičnine –
ja, tudi davki morajo biti takšni, da so stimulativni
–, bi tudi z ustreznim davkom na nepremičnine
lahko stimulirali nepremičninski trg. Tega zakona
o davku na nepremičnine nimamo in ga po
mojem prepričanju v tem mandatu tudi ne bo.
Mi smo lani imeli že poskus prejšnje
vlade, ki bi v določenih delih celo na neustaven
način
dodatno
s
svojim
zakonom
o
nepremičninskem posredovanju želela omejiti
dejavnost
posredovanja
v
prometu
z
nepremičninami
s
povsem
nerazumnimi
omejitvami, ki jim v ostalih državah članicah
Evropske unije ne najdemo podobnih. Sedaj se
je, lahko rečemo, za podoben poskus – gotovo
dobronameren še tretjič – odločila stranka
Levica, ki je že aprila v zakonodajni postopek
vložila Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah
Zakona
o
nepremičninskem
posredovanju. Izvirni greh tokratnega predloga
izhaja iz dejstva, da predlagatelj očitno za
neučinkovito stanovanjsko politiko oziroma za
visoke cene nepremičnin krivi tudi – ne izključno,
ampak tudi – nepremičninske posrednike
oziroma
dejavnost
nepremičninskega
posredovanja. Je pa to stališče praktično v celoti
napačno.
Ponavljam. Na visoke cene nakupa in
najema
nepremičnin
vpliva
predvsem
pomanjkanje
nepremičnin,
še
posebej
stanovanj, na trgu; saj poznamo zakonitost
ponudbe in povpraševanja. Za tako stanje pa je
v veliki meri odgovorna ravno država, ki kljub

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo ima Jožef Horvat.
Izvoli.
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod
podpredsednik. Spoštovani gospod državni
sekretar s sodelavcema, dragi kolegice in kolegi!
Kar se tiče amandmaja, tudi ni kaj
dodati, gre v bistvu za redakcijski popravek in
normalno je, da če gre za preštevilčenje, je treba
amandma sprejeti, da bo številčenje pravilno.
Ker je pa parlamentarna praksa takšna, da je
tukaj tudi možnost, da nekoliko širše nekaj
povemo še zadnjič o tem predlogu zakona, za
katerega verjamem, da je predlagatelj imel
dober namen. Malo pa imam težavo, ko iščem tu
med glasovalnimi tipkami, kje je tipka »za, z
mešanimi občutki«. Gospod podpredsednik, te
tipke nimam, morda jo ima kdo drug. Ne vem, ali
nimamo vsi enakih glasovalnih naprav? Je samo
za, ali je proti, ali pa, da se ne opredelim –
kvorum. To je že malo čudno sporočilo. Tukaj
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opozorilom vseh deležnikov ne izvede nujnih
ukrepov za zagon gradnje javnih najemnih
stanovanj. Med temi ukrepi je gotovo
najpomembnejša uskladitev vrednosti točke za
določitev neprofitne najemnine, le-to bi izvajalce
stanovanjske
politike
motiviralo,
da
bi
pospešeno gradili javna najemna stanovanja, s
čimer bi tudi bistveno vplivali na ponudbo
nepremičnin na trgu in posledično tudi na cene,
saj je trg tisti, ki diktira cene.
V zaključku obrazložitve predloga
Levice predlagatelj navaja, da bodo s sprejetjem
novele največ pridobili zlasti bodoči najemniki
tržnih najemnih stanovanj, ki jim ne bo več treba
plačevati dela provizije za storitev, ki je niso
naročili. To je sicer zelo všečna obljuba,
normalno, če potencialnim najemnikom rečeš,
glej, s tem zakonom boste z nižjimi stroški prišli
do stanovanj – ja, kdo pa tega ne kupi, seveda,
vsak temu ploska! Z omejitvijo višine plačila za
posredovanje in z omejitvijo dejanskih stroškov,
ki jih lahko zaračunajo nepremičninski
posredniki, pa bodo po njihovem mnenju, po
mnenju
predlagatelja,
na
boljšem
tudi
najemodajalci. Jasno je, da navedeni učinki
predlaganih
sprememb
Zakona
o
nepremičninskem posredovanju ne vzdržijo
resne presoje. Stroške posredovanja bo namreč
prodajalec ali najemodajalec vedno, vsaj v delu
skozi kupnino ali najemnino, prevalil na kupca
oziroma najemnika, to je najbrž vsem jasno.
Najemodajalci pa zaradi omejitve višine plačila
za posredovanje ne bodo čisto nič bolj
stimulirani za oddajo nepremičnin za daljše
časovno obdobje. Za takšen učinek bi moral
zakonodajalec, torej Državni zbor, predvsem
izboljšati pravni položaj najemodajalca, kar pa je
urejeno v Stanovanjskem zakonu.
To je samo nekaj pomislekov, zakaj mi
tega zakona ne moremo podpreti. Razumemo
pa to na nek način, oprostite izrazu, kot neko
kupčijo med Levico, ki ima poseben status v tej
koaliciji, in ostalo, navadno koalicijo. Hvala lepa.

po navadi nimajo izbire, celo morajo hoditi na
razna zaslišanja in na malo drugačne dražbe, ki
jih organizirajo najemodajalci, ko se odločajo,
koga bodo vzeli v svoje stanovanje.
Druga zadeva. Se strinjam, treba je
pospešiti gradnjo, predvsem gradnjo javnih
najemnih stanovanj, ampak, kot rečeno, to je del
našega načrta, ki ga pripravljamo skupaj z MOP
za jeseni in tam bomo uredili te stvari –
uskladitev neprofitne najemnine oziroma pač
uvedba stroškovne kot nove formule. Na drugi
strani pa je treba poskrbeti za to, da bo to ostalo
socialno pravično in da ne bodo najemnikom
javnih najemnih stanovanj čez noč najemnine
poskočile za 50 ali pa 100 %, kar bi se lahko v
tem primeru zgodil. Je pa to definitivno rešitev. V
Sloveniji je bila do zdaj stanovanjska politika
prepuščena popolni stihiji in kaos, ki ga
spremljamo danes, je treba pač razrešiti z
regulacijo in pa z odločno politiko v prid gradnji
javnih najemnih stanovanj. Ta politika tudi
preverjeno deluje v sosednjih državah ali bližnjih
državah, kot sta Avstrija in Nemčija, in ni
razlogov, zakaj ne bi teh vzgledov prenesli tudi k
nam.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati? Aha, vidim še
interes, bomo sprožili postopek za prijavo.
Prvi dobi besedo mag. Andrej Rajh.
Izvoli.
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa,
predsedujoči.
Večkrat sem bil posredno omenjen.
Prihajam iz mesta, kjer že 12 let ni bilo zgrajeno
nobeno novo neprofitno stanovanje in verjetno
en del zadeve tiči tudi v tem, ker preprosto
stanovanjski sklad ni imel sredstev za gradnjo
novih stanovanj. Eden od teh razlogov je
verjetno lahko tudi v metodologiji, kako se
neprofitna najemnina določa. Naj povem, da
sem si izračunal vrednost določenih stanovanj
na podlagi uveljavljenega točkovnika in osnova
za določitev višine najemnine pride do tega, da
je kvadratni meter po tej metodologiji vreden 500
evrov.
Naj povem, da država za isto
nepremičnino trenutno obdavčuje po različnih
osnovah. Tako na primer, nadomestilo za
stavbno zemljišče določa od ene vrednosti,
davek na premoženje določa po drugi vrednosti,
osnovo za neprofitno najemnino določa po tretji
vrednosti in to so nedoslednosti, ki jih bo moral
zakonodajalec odpraviti.
Naj povem, da med elemente
neprofitne
najemnine
spadajo
stroški
vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja ter
amortizacije. Nikjer ni stroška rezervnega sklada
in mi smo soočeni s tem, da se naš stanovanjski
fond sistematično izčrpava in uničuje in to ima
posledico tudi v tem, da se v Mariboru že 12 let
ni zgradilo nobeno novo neprofitno stanovanje in
da je stanovanjski sklad bil celo prisiljen za svoje

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo želi predlagatelj Luka Mesec.
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala lepa.
Samo dve stvari bi želel komentirati.
Najprej navedbo, da je v Sloveniji zakonodaja
narejena v korist ali pa v prid najemnikom. To
absolutno ni res. V Evropski uniji so pred časom
izvedli raziskavo, ki je pokazala, da je Slovenija
na vrhu držav, ki imajo zakonodajo najbolj
prilagojeno najemodajalcem. Se pravi, tako
zakonodaja kot praksa pri nas je v korist
najemodajalcev, kar kažejo tudi razmerja.
Večina pogodb je kratkoročnih, se pravi, za eno
leto, najemojemalci nimajo zaščite pred dvigom
najemnin – poglejte, kako so v Ljubljani
eskalirale v zadnjih dveh letih, pa še v kakšnih
drugih delih Slovenije. Skratka, na trgu danes
vladajo najemodajalci. Je pa res – tu se strinjam
–, da je velik del razloga, zakaj je temu tako, da
je ponudba tako skopa, da najemniki praktično
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delovanje prodajati stanovanja, ki jih ni mogel
vzdrževati.
Še ena pomembna zadeva se mi zdi, ki
jo moramo nasloviti – v Sloveniji nimamo
pravega registra nepremičnin, da bi vedeli, kaj
se z nepremičninami dogaja. Stanovanjske
soseske in bloki se spreminjajo v hotele preko
Airbnb platform, to seveda moti stanovalce, ki
tam bivajo, da se jim nekdo pri sosednjem
vhodu dnevno menjuje, in to bi država morala
onemogočiti in prepovedati.
Toliko imam za zdaj, hvala lepa.

da začne razmišljati resnično o pomanjkanju
nepremičnin, stanovanj in hiš, predvsem za
mlade družine, kako dobiti način, da začnemo
graditi ne socialnih stanovanj, ampak neprofitna
stanovanja, kar sta dve zadevi popolnoma
drugačni in ločeni. Socialna stanovanja morajo
zagotavljati občine za njihove določene
prebivalce in kar je, ampak neprofitnih stanovanj
se v Sloveniji ne gradi že dolgo, dolgo let. Na tak
način bi tudi zagnali gospodarstvo – to je prva
zadeva, ker vemo, da je pomanjkanje –, na tak
način bi pomagali družinam.
Tukaj bi apeliral tudi na Ministrstvo za
finance ali na kogarkoli drugega, da bi kakšno
shemo dobili tudi do kreditov, da lahko mladi
dobijo možnost priti do lastništva. Na nekaj
moramo pri tem paziti. Veste, tisto, kar je
povedal kolega Luka prej o statistiki zunanji – ja,
je res, se strinjam, ampak moramo paziti nekaj;
Slovenija je država, ki po prebivalstvu ima
največjo stopnjo lastniških nepremičnin – to je
podatek. Mi moramo vedeti, da v Švici, v Franciji
na primer, v Veliki Britaniji, ni privatnih
nepremičnin, v glavnem so državne, občinske in
v glavnem so najemnine – ne povsod, glavnina.
Tukaj pa je vsak lastnik vsega v Sloveniji in tudi
zaradi tega dostikrat smo tudi omejeni v
določenih zadevah – investicije, infrastrukturne
zadeve in vse, kar gre, ker moramo vedno
odgovarjati, kdo, ker je nepremičnina sveta po
ustavi. Ampak razmišljajmo, da bi država začela
resno, resno razmišljati o nepremičninah, o
stanovanjih za mladino, za družine. V Italiji, zdi
se mi približno pred tridesetimi ali štiridesetimi
leti, prejšnji teden sem bral podatek, so
ustanovili institucijo, ki se imenuje IACP. To ni
bilo nič drugega kot tisto, česar se mi tukaj
vedno znebimo, to je javno-zasebno partnerstvo
med državo in privatniki, ki začnejo graditi
stanovanja. Vem, tukaj so takoj alergični
nekateri, kakor vidijo, da pride državni denar in
da se meša kapital in da govorimo o neprofitnih
zadevah, vidijo takoj slabo plat vsega tega, kar
ni res. Javno-zasebno partnerstvo je v tem
primeru lahko čisto in dober izziv, da skupaj z
državo in skupaj s privatniki začnemo zidati
neprofitna stanovanja. To bi bil dober izziv in
mislim, da dober predlog tudi, da začnemo
razmišljati o tej poti.
Bom povedal, da naj bi se ta zadeva
tudi že delala v marsikaterem kraju, kjer so
lastniki privatne lastnine, parcel, in občine
dogovorili, da gradijo neprofitna stanovanja
skupaj, pa dajo na trg, obremenijo obe instituciji,
če tako lahko rečemo, in si pomagajo drug
drugemu, če drugače ne gre. Ker normalno, da
privatniki in podjetje samo bo gradilo za profit,
zato
pravimo
tukaj
v
javno-zasebnem
partnerstvu, ker se lahko regulira tista streha,
tista maksimalna cena za prodajo stanovanj,
katero vemo, za kaj in kakšno je. Vemo točno,
koliko stane kvadratni meter hiše. Točno! Razen,
če damo direkciji, ki dela na provizijo, bodo cene
višje za katerokoli investicijo v Sloveniji. Ampak

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Naslednji bo dobil besedo Marko
Bandelli.
Izvoli.
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala,
predsednik, za besedo.
Sem zelo skeptik pri tem predlogu
zakona, moram povedati prav pošteno. Vem, da
je ta pobuda in ta zakon s strani Levice
dobronameren in tudi v določenih delih se tudi
strinjam s temi zadevami.
Nedvomno je, da je nepremičninski trg
podivjal. Kaj to pomeni? Kdo diktira cene
nepremičnin – trg: ponudba in povpraševanje.
Nič drugega. Manj stanovanj kot je na trgu,
večje so cene; bodisi to za odkup ali pa za
najeme. Seveda potem so tukaj tisti, ki s to
zadevo profitirajo, izkoriščajo ta sistem. Levica bi
z zakonom hotela omejiti, regulirati to zadevo,
ampak glejte, jaz bom tako – kar smo že
povedali, bom še enkrat povedal, da predlagatelj
želi s predlogom omejiti cene storitev, ki se
oblikujejo prosto na trgu. Na to moramo paziti.
Pri tem moramo biti zelo pazljivi. Nam osebno v
SAB, tudi meni osebno, je to nesprejemljivo.
Nesprejemljivo. Da za dejavnost, ki se odvija na
prostem trgu uvajamo dodatno regulacijo – ne
smemo, to je proti vsaki logiki Evrope! Ne gre.
Če bomo začeli sprejemati tak tip zakonov, kjer
bomo posegali v suvereno gospodarstvo,
posamično, podjetniško, obrtniško – kam bomo
prišli? Ne moremo, ni prav!
Imam pa druge zadeve, ki jih bom še z
velikim veseljem še poudaril. Ustava seveda
zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo in to
moramo mi spoštovati in tudi zakonodajalec, da
ima pravice do presoje, tako da to mora imeti
druge argumente in tehtne razloge, kot je
povedal kolega Rajh. Mislim, da tukaj tehtnih
razlogov v tem trenutku ne vidim in ni. Da ne
govorimo, kaj bo to predstavljalo samostojnim
podjetnikom, tako da ne vem – po mojem se bo
nekdo kar premislil in to licenco vrnil ali pa bo
opustil dejavnost.
Mislim, da bo verjetno ta zakon v
vsakem primeru, kakor vidim, sprejet. Bojim se,
sigurno, pa veta Državnega sveta in če bo veto
Državnega sveta, pa se bodo pokazale
pomanjkljivosti; ali bo treba popravljati ali kako
drugače. Mislim, da naj bi vaša pobuda pa bila,
ki je dobra za določene zadeve, pobuda državi,
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pustimo stati, to je druga zgodba. Tukaj moramo
vedeti, da so cene znane.
Hotel sem samo to povedati, da v
bistvu ne bom mogel osebno potrditi ta zakon.
To tudi vemo. Posegamo v suvereno odločanje
ali pa, kako bi rekel, delo samega trga.
Nepremičninarji imajo svoje delo, opravijo svoje
dejavnosti in država tukaj nima kaj dosti, po
mojem mnenju, upravljati s tem. Se opravičujem,
ampak jaz to tako vidim. In več kot bomo začeli
posegati po gospodarstvu in da bomo mi diktirali
tempo samim podjetnikom in s temi, ki se
ukvarjajo, ki so samozaposleni, ki niso na plečih
države – moramo tudi na to pomisliti –, bomo
delali samo škodo državi, ne pa dobro.
Osebno tega zakona, kot sem že
omenil, ne bom podprl. Hvala.

proračun manj plačanega davka s strani oddaje
stanovanj in s strani gospodarskih družb, ki
opravljajo nepremičninsko posredovanje. Mislim,
da večini, kot sem že rekel, v eni demokraciji
mora biti to jasno – tukaj notri v Državnem
zboru, vsaj polovici ni, ampak morda pa je res,
da nekateri ne upajo zaradi tega, ker so zadaj
neki drugi dogovori, je bilo pač eni od poslanskih
skupin to obljubljeno. Če rečem, to je potem
močno kazanje moči: če ne boste, bomo mi to …
Mogoče ne bo prišlo v soboto do tistega
sestanka, ki bi ga morali imeti, če se ne bomo
danes strinjali s Poslansko skupino Levica.
Če
se
dotaknem
prodaje
pa
posredovanja pa najema, ki ga zelo dobro
poznam. Postopek prodaje, pri katerem Levica
kot predlagatelj dejansko trdi, da so provizije
previsoke ter da se skoraj brez izjeme stroški
provizije za posredovanje delijo v razmerju 50 :
50. To ne drži na kompletnem slovenskem trgu.
Bolj kot ne v koprskem delu in ljubljanskem delu,
mogoče še malo na Gorenjskem, drugače pa se
običajno pogodba vedno sklepa predvsem pri
prodajo – pogodba o posredovanju govorim – se
vedno sklepa z naročnikom, torej prodajalcev, in
ta tudi plača, razen, če se prodajalec in agencija
dogovorita, da želita, da bo plačal še del
stroškov posredovanja potem kupec. To seveda
takrat, ko pride do predpogodbe, mora biti
zapisano na tisti dan, da se kupec s tem strinja.
Ker če se kupec ne strinja, agencija ne more
zaračunati ničesar. Če ni neke osnove, nekega
pisnega dokumenta, potem nepremičninska
družba ne more izstavljati računa.
Potem, če se dotaknem oglasov, da je
problem, da ni bilo pogodbe o posredovanju, se
pa je zaračunala nekemu kupcu ali pa
najemniku neka provizija. Gre dejansko za to, da
takrat, ko greste na ta oglas, ki sem ga tukaj
odprl, imate spodaj zapisano: »Najemodajalec
ali prodajalec zahteva, da del stroškov plača
kupec ali najemnik.« V tem primeru lahko brez
problema kupec naredi obvoz in reče: »Hvala
lepa za sodelovanje, iščem samo pri privatnikih,
se pravi pri lastnikih nepremičnin, pri zasebnikih.
Nočem, da delam preko agencije.« Enako pri
najemu. Spodaj mora biti navedeno: »Eno
najemnino plača najemodajalec, za eno
najemnino najemodajalec zahteva, da plača
najemnik.« V tem primeru je vse jasno in spet
stranka kot iskalec nepremičnine naredi obvoz in
reče: »Nočem ničesar imeti z nobeno agencijo in
ne bom plačal ničesar.«
Če pa pride stranka na ogled
nepremičnine, torej najemnik pride na ogled
enega stanovanje, katerega bi želel vzeti v
najem, našel pa ga je preko ene nepremičninske
agencije, se potem dejansko tam zgodi
naslednje. Najemodajalec reče: »Jaz ne mislim
plačati celotne posredniške provizije. Pol boš
plačal ti.« Če najemnik kot šibka stranka reče:
»Nočem,« potem pač tega stanovanja ne dobi.
Tako verjamem, da dosedanja regulacija pa
usposobljenost nepremičninskih agencij pa
nepremičninskih agentov je potrebna, da se

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo ima Jožef Lenart.
Izvoli.
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala za besedo,
podpredsednik. Lep pozdrav gostom iz
ministrstva, spoštovane poslanke in poslanci!
Na mizi imamo torej predlog novele
Zakona o nepremičninskem posredovanju. V
veri, da bodo rešili težave mladih, mladih družin
in vseh iskalcev prve bivalne nepremičnine, ga
je predlog vložila Poslanska skupina Levica.
Moram reči, spoštujem, kako naj rečem, trud za
to, da se reši problem prve bivalne nepremičnine
za mlade. Predlog je pa popoln polom in bo, če
bo sprejet, bistveno poslabšal situacijo na
najemniškem trgu tako za najemodajalce, še bolj
pa za najemnike. Ti so dejansko hote ali nehote
v podrejenem položaju kot stranka v tem
obligaciji. Njihov največji problem so predrage
nepremičnine, predrage najemnine in ne
nazadnje drastično pomanjkanje najemnih
stanovanj. Tega se zavedam tudi sam in se
zavedamo tudi v Poslanski skupini Slovenske
demokratske stranke. Tudi jaz bi želel pomagati
vsem, ki nimajo kam, ampak na drugačen način
bo treba pristopiti. Ne morem verjeti, kako se na
neki teoretični zasnovi, brez enega samega
dobrega vpogleda v praktični del problema, ki se
dejansko dogaja na nepremičninskem terenu,
torej na najemniškem delu trga nepremičnin, in s
kakšno lahkoto se nekateri lotevajo poslabšanja
življenja
ljudi
in
omejujejo
svobodno
gospodarsko pobudo.
Sedaj se bom pa dotaknil tistih
pomislekov, ki so tukaj bili. Zelo žalostno je, da
upate vnaprej povedati, bom glasoval za, imam
pa takšne in takšne pomisleke, ki so, da
posegamo v svobodno gospodarsko pobudo v
tržnem gospodarstvu, v demokraciji in tam, kjer
želimo, da bi v državno blagajno priteklo čim več
denarja, dejansko vlečemo ročno in bremzamo
ta denar, da bi pritekel. To se pravi, mora nas
močno skrbeti tudi to, da podporo takšnim
nesmislom daje Ministrstvo za okolje, ker ne
razumem, kakšna stroka je v tem resorju, ki daje
dejansko podporo, spodbuja, da bo v državni
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zavaruje najemnike. Ampak še enkrat, s tem da
zdaj zaostrimo pogoje, pa dejansko omejujemo
njihove provizije pri posredovanju na nekih 100
evrov, vam bom rekel, ker če nekaj oddaš za
300 evrov, kot se na Štajerskem oddaja
stanovanje, potem dejansko pride do tega, da
agent ne bo zaslužil več kot 100 evrov. Za 100
evrov agent ne bo šel 10-krat na oglede
stanovanja, medtem ko ima velike probleme, ker
so še notri stari najemniki. Zaradi tega je to
popoln nesmisel in zaostrovanje bo prineslo to,
da bomo imeli več pogodb oziroma ne bodo se
spisale pogodbe, ker vedno, ko je zraven
agencija, posrednik, pride do nekega sosledja
dogodkov. Se pravi, podpiše se najprej
predpogodba, potem se podpiše morda
najemniška ali pa se dejansko posreduje obema
nek osnutek, oba ga pogledata, zraven je
običajno bil strokovnjak. To pomeni univerzitetno
diplomirani pravnik, ki bo spisal najemno
pogodbo, in še ta univerzitetni diplomirani
pravnik običajno ima licenco nepremičninskega
posrednika. On lahko vse pasti, ki jih
najemodajalec nastavlja najemniku, umakne in
opozarja na to najemnika. Sedaj, ko se mi
pogovarjamo o tem, da mogoče bomo prihranili,
pa bo agencija ostala brez provizije, onadva
gresta spisat to najemno pogodbo sama ali jo od
nekje prekopirata, najemodajalec še notri doda
neke hakeljce – dejansko ste s tem naredili
škodo stranki, tem mladim, ki so sami sebe
namočili, ker jih bo potem ta najemodajalec lovil
za neke muhe svoje neumnosti in tako naprej.
Tako mislim, da nismo na pravi poti.
Če se še enkrat dotaknem, da je
najemnina ali provizija v višini ene najemnine za
enega in drugega običajno dogovor na samem
ogledu. Potem če se oba s tem strinjata, pride
lahko do računa, če ne, ne. Še vedno pravim:
svobodna gospodarska pobuda. Pri teh vsiljenih
plačilih, pri stroških je enako; vsaka agencija ima
cenik in po tem ceniku dodatnih storitev – takrat,
ko vstopite kot naročnik v agencijo, jo morate
videti na zidu in potem pogledate, kaj koliko
stane. Običajno je to, da če ti nekdo spiše,
univerzitetni pravnik ti spiše pogodbo o najemu
ali pogodbo o prodaji – ja, logično, da bo to
zaračunal, tako kot vi vsi, ki tukaj sedite, svojo
storitev, svoje delo zaračunate. Nič drugega ni
kot to, da je vse navedeno takrat: aha, to sem
naročil, tega nisem, to sem naročil, tega nisem.
Kaj še želite? Ja, želim še, če bi mi pregledali
zemljiško knjigo, če bi mi povedali, kako je z
gradbenim, z energetsko izkaznico in dejansko
ta pravna služba v teh agencijah ščiti najemnika.
Ko pa ne bo več toliko oddaje preko agencij, pa
bodo najemniki definitivno na slabšem, tako da
…
Če sem odkrit, Gospodarska zbornica
je proti, Slovensko nepremičninsko združenje je
proti. Po moje so najemodajalci proti,
davkoplačevalci, vsi mi bi morali biti proti in jaz
sem proti. Hvala.

Ker vidim, da je še interes za razpravo,
bom ponovno odprl postopek.
Besedo dobi mag. Andrej Rajh.
Izvoli.
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa,
predsedujoči, za besedo. Ponovno sem bil
izzvan.
Rad bi ponovno pojasnil, zakaj imam
mešane občutek. V Sloveniji imamo del države,
kjer je del nepremičninskega trga izrazito izrazito
izkrivljen, to je Ljubljana in Primorje. Imamo pa
tudi dele države, kjer nekako, bom rekel, kolikor
toliko normalno funkcionira. In pač v meni je
skrb, da bo tam prišlo do anomalij, zato ob tej
priliki naprošam ministrstvo, da budno spremlja,
če do teh anomalij pride, da ukrepa.
Bi pa se tudi še rad odzval na zadeve,
povezane
z
zagotavljanjem
neprofitnih
stanovanj. Vemo, da lokalne skupnosti imajo
številne nepremičnine, kot zemljišča in do sedaj
zaradi kadrovske nestrokovnosti ali pa
neusposobljenosti niso imele dostopa do
mednarodnih finančnih institucij. Vemo, da v
Evropi obstaja socialna banka Sveta Evrope,
stanovanjski sklad je sedaj pri njej najel kredit,
se sprašujem, zakaj se lokalni stanovanjski
skladi te možnosti niso posluževali. Eden od
vzrokov je tudi v drobljenju občin, ki smo mu bili
v preteklosti priča, torej tudi slabljenju njihovega
položaja, in upam, da se bo to v bodoče tudi
rešilo. Imam pa tudi predlog, ki je povezan s
pravico zaslišanja najemnikov. V Sloveniji
nimamo institucije, ki bi izdelovala ali pa dajala
potrdilo, da kandidat za najem ni ničesar dolžan.
V Švici takšna potrdila imajo. Taka neugodna
izkušnja, ki jo pri nas najemniki imajo, torej tudi
najemodajalci kot posledico neplačevanja, bi se
na tak način z registrom dolžnikov fizičnih in
pravnih oseb seveda odpravila.
Druga zadeva, o kateri sem govoril že v
prejšnjem delu razprave, je pa povezana z
Geodetsko upravo. Geodetska uprava Slovenije
je včasih vodila tudi register uporabe stanovanj.
Prav je, da bi se ta register ponovno vzpostavil
na način, da bi se vedelo, kdo v kakšnem
stanovanju biva. Ker imamo zadevo, povezano
tudi s staranjem prebivalstva, ko ljudje sami
bivajo v 100-kvadratnem stanovanju ali pa 200-,
300-kvadratni hiši, in če ne bomo imeli pravega
vpogleda v stanje nepremičnin, tudi takega, da
vemo, koliko stanovanj se, na primer, v bloku,
kjer v Ljubljani trenutno začasno bivam, oddaja
preko Airbnb, ne bomo imeli pravih podatkov o
potrebah na stanovanjskem trgu. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo ima Nataša Sukič.
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa.
Pazljivo poslušam vse te razprave, pa
bi vseeno ovrgla nekaj malo zavajajočih trditev.
Prvič, moramo se zavedati, da je posredovanje
dejavnost – to predvsem kolegu Bandelliju –, ki
je pravzaprav že regulirana, ker če ne bi bila

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
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regulirana, ne bi imela svojega zakona. In pri
prodaji je omejitev 4 %. Mi s tem svojim
predlogom samo širimo to zadevo tudi še na
vprašanje najema, ne samo prodaje, ampak tudi
najemanja stanovanj. Tako ne vidim, kje bi zdaj
bila tu kakšna kolizija glede na stanje pri prodaji
oziroma nakupu nepremičnin. Samo za širitev
gre.
V tem zakonu je sicer možnost, da si
najemodajalec in najemojemalec delita provizijo,
ampak možnost, ne pa obveza. Mi pa smo v
situaciji – in to je anomalija –, ko so dobesedno
najemniki, najemojemalci prisiljeni v situacijo, ki
že tako in tako ob svoji šibki, ranljivi socialni
situaciji morajo, kot smo danes že večkrat slišali,
plačati enomesečno najemnino kot provizijo,
potem morajo plačati varščino in tako naprej.
Skratka, pridemo lahko do najmanj, recimo –
zdaj pač gledamo ta urbana središča, kjer so
cene res poletele v nebo –, tisoč 200 evrov, še
preden dobiš ključe, kar sta že skoraj dve
minimalni plači. Predstavljajte si, kaj to pomeni
za ljudi, predvsem mlade, ki so večinoma še
brezposelni ali pa so prekarci in to je zelo težka
socialna situacija. To je treba imeti v vidu. Torej,
če smo mi lahko na nek način regulirali zadeve
pri prodaji in nakupu nepremičnin, ne vidim
razloga, zakaj tega ne bi mogli smiselno širiti po
tej analogiji tudi na najemniški trg.
Naj povem, da s tem zakonom nikakor
ne reguliramo višine najemnin, ki so, na žalost,
res katastrofalno visoke. Vemo – in tu se vsi
strinjamo –, zakaj tako letijo v nebo, seveda
zato, ker pač ni dovolj neprofitnih stanovanj, ker
stanovanjski sklad za nameček ta stanovanja
prodaja po izjemno oderuških cenah, tudi po 3
tisoč evrov za kvadratni meter, in kako naj ljudje,
ki nimajo niti možnosti včasih se zakreditirati, ki
imajo nizke dohodke, sploh kupijo stanovanja ali
pa, kako naj najemajo taka draga stanovanja
pod takimi pogoji stihijskega delovanja tržnih
zakonitosti. Zdaj vsi prisegate, sveto prisegate
na tržne zakonitosti. Seveda, zaenkrat živimo v
tržnem gospodarstvu, ampak naj povem, v
Berlinu in Parizu so ta trenutek že na tem, da so
začeli regulirati, posegati celo v višino najemnin
najemniških stanovanj. Kar pozanimajte se. To
je realnost Berlina in Pariza, ki prav tako živita
pod zakonitostmi tržne ekonomije. To sta dve
prestolnici v Evropi, ki nista zanemarljiva primera
neke prakse. Naj povem tudi to, da je Zveza
potrošnikov Slovenije zelo dobro proučila naš
predlog in podpira čisto vse člene tega našega
predloga. In Zveza potrošnikov Slovenije,
verjemite mi, ima armado svojih pravnikov, ki
zelo dobro proučujejo vse stvari in vedo, kaj
delajo. Seveda, jasno, ščitijo potrošnika; ne
moreš ščititi samo tistega, ki je nosilec ali pa
lastnik kapitala, kar je prav.
Kaj naj še mogoče povem za konec?
Mogoče to, da obrnimo malo logiko razmišljanja.
Tu ste trdili, da bo prišlo do upada teh poslov, da
bodo agencije začele zgubljati delo, jaz mislim,
da ne. Pocenitev teh stroškov bo kvečjemu
mogoče spodbudila trg, da se bo še celo več

dogajalo, da bo bolj dinamičen in da bodo na
koncu koncev agencije imele več dela in ne
manj dela. Tudi to je lahko ena izmed projekcij
ali pa špekulacij, če hočete, ker se danes tukaj
na veliko špekulira. Navsezadnje, za konec
enkrat poglejmo, zakaj bi nekdo, ki posla ni
naročil, bil prisiljen plačati enomesečno
najemnino. Če želim najeti stanovanje, zakaj bi
bila to prisiljena plačati? To je ena stvar. Nisem
naročila tega posla. Drugič, da se zameji neke
stroške agencij, ki so zelo pavšalni in so
dostikrat zelo oderuški in namišljeni, je tudi prav,
da se nekje zameji. Nekaj ste govorili o nekih
cenikih: Seveda, jasno, agencija ima neke
stroške s tem, ko se ukvarja z najemom nekega
stanovanja, ampak ti stroški ne morejo biti kar
poljubno visoki, vendarle obstajajo neki osnovni
standardi, koliko je kaj vredno, in mislim, da smo
to mejo na razumno mejo spustili s tem našim
predlogom.
Tako bi res prosila, da ne mešamo
nekih stvari, vsi se pa zavedamo 78. člena
Ustave, zavedamo se, da država že 25 let ni
naredila praktično nič na tem, da bi
stanovanjske politike ustrezno delovale in da bi
zagotavljale dovolj neprofitnih stanovanj. To je
seveda zalogaj, ki se ga moramo v bodoče lotiti
vsi skupaj, upam, da vsaj v tem primeru bolj
enotni. Tako še enkrat poudarjam; regulacija pri
prodaji obstaja, ne vem, zakaj je ne bi širili tudi
na najemniški trg. Ne vidim smisla v teh trditvah.
Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati? Še en interes
imamo.
Jožef Lenart, izvolite.
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za
besedo še enkrat.
Dotaknil se bom tega, da so določeni
pojmi tukaj notri nepojasnjeni. Varščine se nikoli
ne plača, varščina se deponira in z varščino, če
bi vi, kolegica, oddajali eno stanovanje, si
zagotavljate tu, da ta človek, ki je prišel najemat,
ima vsaj nekaj sredstev, ko pokaže nekaj
denarja. Enako je pri kreditu v banki, hočejo
videti nekaj tvojega denarja. Varščina se
deponira, se ne plača in ne moremo šteti zdaj,
kaj rabi, seveda pa rabi mlada oseba eno, dve
ali tri najemnine, da pride do stanovanja. Druga
zadeva pa je 600 evrov, ki ste jih navedli za
primerjavo v Ljubljani. Poznam in je res, ampak
za 600 evrov na Štajerskem lahko lepo hišo
najamete in to je tržno gospodarstvo, o tem se
pogovarjamo in ne moremo zdaj ljudi, ki želijo
oddajati, dejansko peljati zaradi vašega
predloga v neke večje rizike, kot so bili do sedaj,
in tudi najemnikov ne peljati v neke večje rizike,
kot so bili do sedaj. Zaradi tega mi že imamo
neke vrste revolt in nas kličejo podjetniki in nas
kličejo iz gospodarstva, kaj boste zdaj tu
odobrili. Verjamem, da so marsikoga glede tega
zakona dejansko poklicali ti, ki se s tem
ukvarjajo. Zaradi tega želim, da se zaščiti
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najemnika, super bo, ko bomo imeli dovolj
stanovanj, da vsak mladi dobi stanovanje za
primerno ceno 400 evrov za 40 ali 50 kvadratnih
metrov, ki jih rabi za dve osebi, ampak v končni
fazi dodatna regulacija ni dobra.

gospodarskega
subjekta
v
skladu
z
ekonomskimi načeli. Zakonodajalec ima na
podlagi prvega stavka drugega odstavka 74.
člena Ustave pooblastilo, da uredi način
uresničevanja pravic iz prvega odstavka 74.
člena Ustave, ko gre za opravljanje gospodarske
dejavnosti, ker tako vzpostavlja ekonomsko
politiko na posameznih področjih družbenega
življenja, ki jo šteje za najprimernejše za
doseganje splošne družbene blaginje, ima pri
tem široko polje proste presoje. Zakonodajalec
lahko ne le predpiše način uresničevanja pravice
do svobodne gospodarske pobude, skladno z
drugim odstavkom 15. člena Ustave, ampak
lahko določene oblike podjetništva tudi omeji,
skladno s tretjim odstavkom 15. člena Ustave.
Temelj za to mu daje Ustava v drugem stavku
drugega odstavka, 40. člena, ki prepoveduje
izvajanje gospodarske dejavnosti v nasprotju z
javno koristjo.«
To je pomembno, kajne. Dvakrat, dve
zadevi se tukaj pojavljata: družbena blaginja in
javna korist, kajne. Omejevanje podjetniške
pobude je v ustavi vezano zgolj na ta dva pojma.
To je zelo pomembno in tega se moramo
zavedati, da ko se to počne, se počne s tem
namenom. Druga stvar, ki pa mogoče ni bila
tukaj dosti razpravljana, ampak, iz strokovne
razprave in iz odzivov, tudi strokovnih
organizacij, ki se obračajo tudi na ministrstvo,
smo opazili, da je največje nasprotovanje tej
omejitvi 150 evrov, da je ta znesek prenizek in
da bo to povzročilo resne probleme
nepremičninskim agencijam.
Tukaj je potrebno pojasnilo v smislu, da
je mogoče samo poimenovanje res nerodno, ker
piše, da gre za dejanske stroške – pravilneje bi
bilo, če bi pisalo pavšalni stroški. Ampak, za kaj
gre? Gre za to, da mora seveda zakon v
poslovnem partnerstvu ščititi šibkejšo stran.
Tisti, ki najame neko agencijo ali preko druge
agencije ali pa sam najde posrednika oziroma
sklene posel, dobi od prve agencije nek relativno
velik račun, se znajde v zelo težki situaciji, ker je
potem lahko podvržen nekim izterjavam ali
kakorkoli. Medtem ko druga stran, to je pa
agencija, se ji pa seveda lahko zgodi to, da
opravi neko delo, hodi na oglede, recimo, za
začetek
najprej
preveri
pravni
status
nepremičnine, to pomeni, ali je legalno, ima
gradbeno, ima uporabno dovoljenje in tako
naprej, kar upam, da res vsi naredijo. Potem da
nek oglas, recimo, na portal, potem pa še opravi
dva, tri oglede in na koncu njegov naročnik
sklene posel z drugim. Seveda ta čuti, da je v
tem primeru veliko naredil, za kar ni bil plačan.
Ampak, pomembno je, da ta isti člen, ki se
spreminja,
govori
o
tem,
da
imata
nepremičninska družba in naročnik pravico
skleniti pogodbo za dodatne storitve, tukaj pa ni
nobene omejitve. To pomeni, ko ta agencija
nekako oceni, da je prišla preko tistega
minimuma, tistega pavšala, ki zagotavlja,
recimo, plačilo ali pa provizijo tudi, če ne bi
storila nobene storitve, ko oceni, da se znesek

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Kolegica imate repliko ali je razprava?
Nataša Sukič.
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Repliko. Poglejte
kolega, saj ne govorimo zdaj, da so ... Varščina
sploh ni predmet tega zakona, varščino smo
samo omenjali, da je vstopni strošek nekoga, ki
je v ranljivi situaciji, da mora poleg provizije
logično dati še varščino, ki je deponirana in jo bo
seveda ta oseba dobila verjetno nazaj, če si ne
bo najemodajalec izmislil, da je ne vem kaj
poškodovala v stanovanju ali pa bo celo
poškodovala, ne vem. Ampak, govorim o tem,
da človek v ranljivi situaciji plača tudi provizijo,
pa čeprav si tega ni sam izmislil in si tega ne
želi. O tem teče pravzaprav beseda. Ni res, da
bodo
na
slabšem
najemodajalci
in
najemojemalci. Nasprotno, oboji bodo na
boljšem, ker bodo cene nižje, agencije pa tudi
navsezadnje bodo imele več posla. Mogoče
bodo mogle malo več delati za isto količino
denarja, ampak imele bodo posel, kajne, ne
bodo kar umrle zaradi tega. Po mojem bo
obratno, po mojem bo več dela za njih, res pa je,
da ga ne bodo mogle tako oderuško zakasirati,
to je pa tudi res. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Za besedo je zaprosil še predstavnik
Vlade Aleš Prijon, državni sekretar.
Izvolite.
ALEŠ PRIJON: Hvala lepa za besedo.
Iz današnje razprave praktično vseh
poslancev, ki ste razpravljali, in poslank, na to
temo, je bilo razbrati veliko skrb in tudi veliko
predlogov za rešitev problema ponudbe
najemniških stanovanj v Sloveniji. Zelo sem
vesel, da se razprava odvija v to smer, zato ker
smo na Ministrstvu za okolje in prostor na osnovi
obveznosti, ki jih imamo tako iz koalicijske
pogodbe kot iz pogodbe sodelovanja Vlade s
stranko Levice. Eden izmed naših glavnih
projektov je sprememba Stanovanjskega zakona
in večino teh predlogov, o katerih vi govorite v
tej razpravi, ta sprememba Stanovanjskega
zakona naslavlja. Pripravili bomo rešitve za vse
te pobude. Osnutek je narejen in ga bomo v
jeseni dali v javno razpravo in ga seveda
posebej poslanskim skupinam predstavili.
Mogoče bi samo zelo na kratko opozoril
na dve zadevi, ki sta bili v razpravi izpostavljeni.
Prva je ta problem omejevanja podjetniške
pobude. Prebral bom samo nekaj stavkov iz ene
odločbe Ustavnega sodišča iz februarja 2018, ki
pravi takole: »Ustava v prvem odstavku 74.
člena
zagotavlja
svobodno
gospodarsko
pobudo, ki jamči tudi svobodno vodenje
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njene storitve približuje tej vrednosti, lahko
enostavno stranko pokliče in reče: »Glejte, toliko
smo naredili, od tukaj naprej sklenemo pogodbo
za te dodatne storitve.« Vendar pa je v zakonu
pomembna omejitev, da mora biti tukaj notri
predvidena količina in cena, in potem ta
pogodba ščiti dejansko, ta osnovni aneks k
pogodbi ščiti obe strani. To je zelo pomembno in
zaradi tega ocenjujemo, da ta omejitev ne bi
smela biti problem za samo poslovanje
nepremičninskih agencij.
Mogoče bi samo še to rad poudaril, da
z današnjim predlogom seveda ne rešujemo
problema tega najema, rešujemo samo del tega
problema našega trga nepremičnin. To sta
predvsem dve zadevi, ki se nam zdita ključni.
Prva je, da plača storitev tisti, ki jo dejansko
naroči, ne pa tisti, ki je v resnici ne naroči, in
drugo, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da s to
novelo zakona spodbujamo dolgoročni namen.
To sem zdi zelo pomembno za samo varnost
strank. Poleg tega je pa tisto, kar je tudi naša
obveza državi, je to, da rešimo problem z
opominom Evropske unije zaradi reguliranih
poklicev. To pa s tem tudi naredimo. Hvala lepa.

ter varstveni dodatek in šele na koncu otrok
uveljavi državno štipendijo. Če družina
navedenih pravic ne uveljavi po predpisanem
vrstnem redu, mora center za socialno delo
izvesti fiktivni izračun pravice, da ugotovi, ali bi
bila družina do pravice upravičena, in če bi bila,
šteje to fiktivno pravico kot dohodek, ki naj bi ga
družina prejemala. Pri tem je pomembno
opozoriti, da pravilo fiktivnega izračuna ne velja
za vse pravice iz javnih sredstev.
Ministrstvo ugotavlja, da gre za
neenako obravnavo enakih in podobnih
dejanskih stanov, za takšno razlikovanje
pravnega položaja pa v zakonu ni najti
utemeljenega razloga. S črtanjem fiktivnega
izračuna pravice bi dijaki in pa študentje pridobili
pravico do državne štipendije, ki jim glede na
dejanski materialni položaj tudi pripada.
Sprememba bo imela posledice na
državni proračun, in sicer je predvidena dodatna
obremenitev v višini 300 tisoč evrov v letu 2019
in okoli 1,2 milijona v letu 2020. Hkrati bo za
proračun občin nastal prihranek v višini 30 tisoč
in pol evrov v letu 2019 in 122 tisoč evrov v letu
2020. Pravilo fiktivnega izračuna pravice ne
povzroča zgolj in le neenake obravnave, temveč
tudi močno obremenjuje postopek priznavanja
pravic iz javnih sredstev.
V šolskem letu 2018/2019 je bilo samo
pri pravici do državne štipendije izvedenih okoli
86 tisoč fiktivnih izračunov. Ministrstvo že od
marca intenzivno pripravlja analize in aktivno
sodeluje s centri za socialno delo z namenom,
da se zagotovi ustrezna organizacija dela, ki bi
omogočila reševanje vlog v zakonskem roku. Od
avgusta dalje so namreč centri za socialno delo
najbolj obremenjeni s podaljševanjem pravice do
državne štipendije, znižanega plačila vrtca in
otroških
dodatkov.
V
mesecu
avgustu
pričakujemo v obravnavo okoli 113 tisoč vlog
oziroma odločanja za okoli 185 tisoč pravic.
Sočasno ministrstvo intenzivno dela
tudi na avtomatizaciji postopkov priznavanja
pravic iz javnih sredstev, s katero želi
razbremeniti strokovne delavce na centrih za
socialno delo. Ker je odločanje o pravicah iz
javnih sredstev v zakonskem roku tudi eden od
elementov pravne varnosti posameznika in
družine, ministrstvo predlaga sprejetje novele
zakona po nujnem postopku, kar bo zagotovilo
hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih
sredstev, predvsem o pravici do državne
štipendije.
Spoštovane
poslanke,
spoštovani
poslanci, predlagamo, da sprejmete novelo
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
ki pomeni odpravo neenakosti in posledično
lažje in učinkovitejše odločanje o pravicah, s
čimer se posamezniku in družini zagotavlja večja
pravna varnost. Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati? Ne vidim
interesa.
Ker ne želi nihče več razpravljati,
zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v
skladu s časovnim potekom seje zbora odločali
jutri, 12. julija v okviru glasovanj.
S tem prekinjam to točko dnevnega
reda.
Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA
ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
UVELJAVLJANJU
PRAVIC
IZ
JAVNIH
SREDSTEV, NUJNI POSTOPEK.
Predlog zakona je v obravnavo
predložila Vlada.
Za dopolnilno obrazložitev predloga
zakona dajem besedo predstavnici Vlade Bredi
Božnik, državni sekretarki na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Izvolite.
BREDA BOŽNIK: Spoštovani podpredsednik,
spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo
pozdravljeni!
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog
sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, s katerimi želi posamezniku in
pa družini zagotoviti bolj učinkovito in enako
obravnavo pri uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev na način in tako, da ukinjamo fiktivni
izračun pravice, ki ga zakon določa kot sankcijo
v primeru, ko družina ne uveljavi določenih
pravic iz javnih sredstev v predpisanem vrstnem
redu. Družina mora namreč najprej uveljaviti
otroški dodatek, nato denarno socialno pomoč

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Predlog zakona je kot matično delovno
telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne
zadeve in invalide.
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Za predstavitev poročil odbora dajem
besedo predsedniku Vojku Starović.
Izvolite.

uveljavljenih pravic iz javnih sredstev, po
katerem mora oseba, če želi uveljaviti državno
štipendijo, najprej uveljaviti otroški dodatek nato
denarno socialno pomoč, potem varstveni
dodatek. Če oseba teh pravic ne uveljavi, mora
CSD fiktivno izvesti izračun pravice, da ugotovi,
ali bi oseba bila upravičena do katere od
navedenih pravic, in če bi bila, šteje to fiktivno
pravico kot dohodek, ki naj bi ga oseba
prejemala. Nesprejemljivo je, da se dela 80 tisoč
fiktivnih izračunov, upošteva pa se jih manj kot
10 tisoč. To je pokazala analiza upoštevanja
fiktivnih izračunov denarne socialne pomoči in
varstvenega dodatka pri državni štipendiji v
šolskem letu 2018/2019.
Odbor je sprejel amandmaje, zato je
pripravljen dopolnjen predlog zakon, ki je pred
nami. Hvala lepa.

VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za
besedo, predsedujoči. Spoštovani!
Odbor za delo, družino, socialne
zadeve in invalide je kot matično delovno telo
obravnaval Predlog zakona o spremembah
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada s
predlogom za obravnavo po nujnem postopku.
Kolegij predsednika Državnega zbora je odločil,
da se predloga zakona obravnava po nujnem
postopku. Na podlagi 94. člena Zakona o lokalni
samoupravi in prvega odstavka 145. člena
poslovnika Državnega zbora je bil predlog
zakona poslan v mnenje občinskim svetom in
županom občin in mestnim občinam, ki pa niso
podali pripomb.
Pri delu odbora so sodelovali
predstavniki predlagatelja, ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti,
predstavnica
Zakonodajno-pravne
službe,
predstavnik Državnega sveta in predstavnik
Skupnosti občin Slovenije. V poslovniškem roku
so bili vloženi amandmaji poslanskih skupin
koalicije. Predstavnica predlagatelja je uvodoma
predstavila predlog zakona, predstavnica
Zakonodajno-pravne službe pa je predstavila
pisno mnenje in povedala, da je služba dala
pripombe k posameznim členom, in sicer v zvezi
s prvim in drugim členom ter tretjim in petim
členom. Vložena amandmaja k tretjemu in
petemu členu sledita njihovemu mnenju, zato k
amandmajem nimajo pripomb.
Ministrstvo je na ugotovitve ZPS podalo
pisna pojasnila v zvezi s prvim in drugim členom,
k tretjemu in petemu členu pa so vloženi
amandmaji, s katerimi se ministrstvo strinja.
Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega
sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide, ki podpira predlagane rešitve. V
razpravi je bilo izpostavljeno, da bodo s
sprejetjem predloga zakona zagotovili hitrejše
reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev,
predvsem o pravici do državne štipendije. Vsi
razpravljavci so novelo pozdravili in podprli delo
ministrstva v smeri poenostavitve postopkov. S
črtanjem pravila glede izračuna fiktivnega
izračuna pravic se bo postopek namreč
poenostavil, večja pa bo tudi avtomatizacija
postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.
Ker se fiktivna denarna socialna pomoč ne bo
štela v državno štipendijo, se bo povečala višina
državne štipendije oziroma se bo povečal krog
upravičencev, ki sedaj zaradi fiktivne denarne
socialne pomoči do državne štipendije niso bili
upravičeni, kar so razpravljavci še posebej
pozdravili.
Razpravljavci so pohvalili tudi
delo ministrice, ki se trudi za poenostavitve
postopkov in v tem primeru tudi za
razbremenitev strokovnih delavcev na CSD.
Nerazumljivo je, da je postopek avtomatizacije
zelo obremenjen s pravilom vrstnega reda

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Sledi predstavitev stališč poslanskih
skupin.
Besedo ima Miha Kordiš, predstavnik
Poslanske skupine Levica.
Izvoli.
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo.
V
Levici
podpiramo
ukinitev
nepravičnega obračunavanja fiktivnega dohodka
pri ugotavljanju upravičenosti do socialnih
transferjev. Podporamo ukinitev mehanizma, ki
socialno ogroženim upošteva denar, ki ga sploh
ne prejemajo iz naslova pravice, ki je sploh niso
uveljavljali. Zaradi tega mehanizma so bili
prikrajšani predvsem študentje, ki se jim je
bistveno znižala državna štipendija oziroma do
nje sploh niso bili upravičeni, in Vlada je na
račun študentov tako vsako leto privarčevala 1,2
milijona evrov.
Zakon, ki ga obravnavamo danes, bo
zato nekoliko izboljšal položaj študentov, ob tem
pa v Levici opozarjamo, da je potreben tudi
sistemski dvig štipendij. Že namreč sedem let ni
bilo posega v osnove za izračun štipendij, zato
te štipendije ne sledijo realnim potrebam
socialno ogrožene mladine, ki je vključena v
proces izobraževanja. Če vzamemo v roko
raziskavo Evroštudent VI, notri lahko najdemo
podatek, da se zgolj 8,7 % študentske
populacije lahko zanaša na podeljene štipendije.
Državne štipendije prejema 30 % študentov, kar
pomeni, da se zgolj manjši del upravičencev
lahko dejansko opre na štipendijsko politiko.
Imamo socialni transfer, ki ne izpolnjuje svojega
osnovnega namena. Tudi, če ga spustimo skozi
filter dolgoročnih trendov in vzamemo primerjavo
med podatki iz raziskave Evroštudent VI in V,
kjer najdemo, da se je število študentov, ki lahko
računajo na štipendije, zmanjšalo za kar
četrtino. Seveda ti podatki ne presenečajo v luči
tega, da štipendije že od leta 2012 dalje ne
sledijo naraščanju življenjskih stroškov dijakov in
študentov in tukaj imamo kar nekaj ključnih
stroškov, med njimi bivanje, izobraževanje,
transport, ki so v istem obdobju narasli, zgolj
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stroški bivanja med leti 2012 in 2017 za 7,7 %,
če verjamemo podatkom SURS. Istočasno
stroški izobraževanja – 9,4-odstotne točke gor.
Nominalne vrednosti štipendije so istočasno
ostale nespremenjene. Ponovno, raziskava
Evroštudent VI: povprečen mesečni življenjski
strošek štipendistov – 251 evrov. Pa pogledamo
še študijo Inštituta za ekonomska raziskovanja z
oceno, da je leta 2017 minimalen potreben
mesečni dohodek za študentsko populacijo na
ravni 232 evra; se pravi, občutno več kot
znašajo najvišje osnove državnih štipendij, do
katerih so upravičeno najbolj ogroženi iz prvega
dohodkovnega razreda. Ta znesek osnove za
štipendije namreč znaša 190 evrov. Ena izmen
najbolj zaskrbljujočih posledic je drugi največji
delež šolajoče se populacije, ki prejema
štipendije, pa se istočasno sooča s finančnimi
težavami.
Vlada je v preteklosti štipendijsko
politiko obravnavala predvsem kot nepotreben in
nepomemben socialni transfer, pri katerem je
treba prihraniti čim več javnih sredstev in zato
leta 2018 tudi sprejela ZUPJS-G, ki je precej
poslabšala situacijo za upravičence v vseh
dohodkovnih razredih. Štipendijska politika 7 let
po prvotni implementaciji potrebuje korenito
prenovo, takšno, ki ne bo zgolj prerazdeljevala
drobiža in širila štipendije na zgolj nekaj 10
novih upravičencev. Potrebujemo ukrepe
politike, ki bodo resnično in temeljito naslovili
probleme
socialno
ogrožene
študentske
populacije. Eden izmed takih ukrepov je predlog,
ki ga pripravljamo v Levici, in sicer bomo
predlagali ukinitev posredovanja študentskega
dela s strani zasebnikov, torej študentskih
servisov in prenos te funkcije na Zavod RS za
zaposlovanje, s čimer sprostimo okrog 7
milijonov sredstev, ki jih namenimo za dvig
štipendij. To je projekt, ki ga v Levici
pripravljamo znotraj sporazuma o sodelovanju z
vladajočimi strankami in zato tudi pričakujemo
podporo koalicijskih strank z najbolj ugodno
posledico, torej da bodo imeli slovenski
štipendijski fondi na voljo 7 milijonov evrov več.
Hvala.

ugotavljanju upravičenosti do državne štipendije
namreč po ugotovitvah ministrstva ni mogoče
avtomatizirati, zato zakon določa podaljševanje
samo letnih pravic iz javnih sredstev, in sicer
otroškega
dodatka,
državne
štipendije,
znižanega plačila vrtca, subvencije, malice in
kosila. Pri odločanju o denarni socialni pomoči
oziroma varstvenem dodatku je namreč
omogočena uporaba načela prostega preudarka
in se v primeru uporabe tega načela izvede
poseben ugotovitveni postopek po zakonu, ki
ureja splošni upravni postopek. Predlaga se z
namenom poenostavitve postopka odločanja o
pravicah iz javnih sredstev oziroma se ga želi
skrajšati in strankam omogočiti pridobitev
pravice v zakonsko določenem roku. Tudi
črtanje fiktivnega izračuna pravice, ki je stranka
ne uveljavlja v skladu z zakonsko določenim
vrstnim redom na splošno, in sicer fiktivnega
izračuna pravice do otroškega dodatka pri
odločanju o pravici do denarne socialne pomoči,
varstvenega dodatka in državne štipendije ter
fiktivnega izračuna pravice do denarne socialne
pomoči pri odločanju o pravici do varstvenega
dodatka in državne štipendije. Vrstni red
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ter
upoštevanje otroškega dodatka pri denarni
socialni pomoči, varstvenem dodatku in državni
štipendiji, denarne socialne pomoči pri
varstvenem dodatku in državni štipendiji ter
varstvenega dodatka pri državni štipendiji torej
ostaja.
Fiktivni izračuni pravice in njeno
upoštevanje v višini, kot če bi bil denarni
prejemek dodeljen, v skladu z veljavnim
zakonom velja torej samo za pravico do
otroškega dodatka, denarne socialne pomoči,
varstvenega dodatka in državne štipendije, ne
pa tudi za pravico do subvencije najemnine,
znižanega plačila vrtca, plačila prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike
do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
subvencije malice in kosila, oprostitve plačila
socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu
družinskega pomočnika, na primer, če bi bila
oseba, ki uveljavlja pravico do subvencije
najemnine ali znižanega plačila vrtca, do
denarne socialne pomoči lahko upravičena, pa
je ne uveljavlja, se fiktivni izračun denarne
socialne pomoči ne opravi in posledično se pri
ugotavljanju upravičenosti do znižanega plačila
vrtca ali subvencije najemnine denarna socialna
pomoč kot dohodek ne šteje. Denarna socialna
pomoč, enako tudi varstveni dodatek, je sedaj
glede na vrstni red uveljavljanja pravic pred
državno
štipendijo.
Pri
ugotavljanju
upravičenosti do državne štipendije se zato, če
se ugotovi, da stranka nima veljavne pravice do
denarne socialne pomoči, enako velja za
varstveni dodatek, bi pa to lahko bila
upravičena,
fiktivno
izračunana
denarna
socialna pomoč – enako tudi varstveni dodatek
–, šteje v dohodek, čeprav je stranka dejansko
ne prejema. Nekatere stranke zato niso

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Nova
Slovenija - krščanski demokrati bo predstavil
Aleksander Reberšek.
Izvoli.
ALEKSANDER
REBERŠEK
(PS
NSi):
Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke
in poslanci!
Predlog zakona o spremembah Zakona
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obsega
pet členov in predlaga naslednje rešitve:
predlaga se črtanje fiktivnega izračuna pravice
do
denarne
socialne
pomoči
oziroma
varstvenega
dodatka
zaradi
uvedbe
avtomatizacije postopkov odločanja o državni
štipendiji. Fiktivnega izračuna denarne socialne
pomoči oziroma varstvenega dodatka pri
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upravičene do državne štipendije oziroma je
njen znesek nižji.
V
Novi
Sloveniji
podpiramo
poenostavitev postopkov in debirokratizacijo,
zato bomo Predlog zakona o spremembah
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
podprli.

skladnosti normativnega sistema kot povezane
celote. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče
Poslanske
skupine
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo
predstavil Jurij Lep.
Izvoli.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Stranke
Alenke Bratušek bo predstavil Vojko Starović.
Izvoli.

JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala za besedo,
podpredsednik. Državna sekretarka s kolegico,
kolegice in kolegi!
Če se ozremo nekoliko nazaj, v prejšnji
mandat, je projekt reorganizacije centrov za
socialno delo za osnovni cilj postavil idejo, da bi
se način dela socialnih služb bolj približal ljudem
in hkrati olajšal delo strokovnim sodelavcem. Ti
bi se zaradi manj administrativnega dela lahko
dejansko
posvečali
posameznikom,
ki
potrebujejo takšno ali drugačno pomoč. Zato je
bil eden od ciljev prehod na informativne
odločbe in avtomatizacija procesa odločanja
glede pravic iz javnih sredstev. Še preden pa
smo prišli na novo obliko dela centrov, se je
pokazalo, da bi bilo tveganje, če bi uveljavili
predvideno uvedbo avtomatiziranih odločb, tako
kot je bilo v načrtu, preveliko. Breme
pravočasnosti
in
pravilnosti
dodeljevanja
otroških dodatkov, socialnih pomoči, štipendij,
varstvenih dodatkov, vrtčevskih subvencij in
drugih pravic bi se prevalila na same
upravičence. Zato smo lani novembra v
parlamentu prehod na nov način izračuna
preložili.
Zdaj posežem še nekoliko nazaj v leto
2010, ko se je sprejela nova tako imenovana
socialna reforma, je bilo to storjeno z namenom,
da bi se zagotovila bolj pravično porazdelitev
javnih sredstev glede na dejanske potrebe
posameznika oziroma družine, da bi se
preprečilo neupravičeno kopičenje pravic ter da
bi se v celoti sledilo namembnosti dodeljevanja
pravic. Zaradi tega je med drugim bil vpeljan
vrstni red uveljavljanja pravic in fiktivni izračun
za upoštevanje dohodka pri dodeljevanju
socialnih pravic, vendar zgolj samo pri nekaterih
letnih pravicah, tako na primer državna
štipendija. In kaj konkretno to pomeni? Če dijak
uveljavlja državno štipendijo, njegova družina pa
ne uveljavlja denarne socialne pomoči po
zaporednem vrstnem redu, saj si je glede na
materialne cenzuse že sama preračunala, da do
slednje ni upravičena, jo mora center vseeno
upoštevati kot fiktivni dohodek. Posledično se
zgodi, da dijak dobi nižjo štipendijo ali pa do nje
sploh ni upravičen. Primerjano pa se vse to ne
zgodi pri uveljavljanju pravic do znižanega
plačila vrtca, čeprav bi obe družini imeli
popolnoma enake dohodke. Ker pravilo vrstnega
reda na eni strani časovno zelo bremeni
postopke odločanja, saj pride do ročnega
odločanja centra v vseh primerih, ko vlagatelji ne
upoštevajo vrstnega reda, na drugi strani pa po
našem razumevanju to pravilo povzroča še

VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za
besedo, predsedujoči. Spoštovani!
Namen predloga zakona, ki je pred
nami, je zagotoviti lažje in učinkovitejše
odločanje o pravicah iz javnih sredstev. To
bomo uredili na podlagi avtomatizacije in
poenostavitve postopkov odločanja in sledenju
načelu ekonomičnosti uveljavljanja pravic iz
javnih sredstev. Slednje želi predlagatelj doseči
z ukinitvijo fiktivnega izračuna pravice, po kateri
bi posameznik ali družina lahko bila upravičena,
če bi jo uveljavila v skladu z vrstnim redom
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Omenjeni
fiktivni izračun se v praksi najpogosteje
uporablja pri odločanju o pravici do državne
štipendije. Povedano preprosteje, po veljavni
zakonodaji se morajo določene pravice
uveljavljati po vrstnem redu. Vzemimo za primer
državno štipendijo, ki je po vrstnem redu izza
pravice do denarne socialne pomoči. Če se
družina, ki je upravičena do denarne socialne
pomoči, slednji odreče, otrok pa zaprosi za
državno štipendijo, se pravica do denarne
socialne pomoči upošteva, kot da bi jo družina
dejansko prejela. Zato otrok, ki je zaprosil za
državno štipendijo, slednje ne prejme ali pa jo
prejme v nižjem znesku. Predlagana novela
takšne primere ukinja.
Kljub temu da Zakonodajno-pravna
služba k predlogu novega zakona podala kar
nekaj pripomb in so bili potrebni amandmaji, se
strinjamo s cilji, ki jih zasleduje Vlada. Želimo si,
da bi predlagane rešitve prispevale k hitrejšemu
in učinkovitejšemu postopku za stranko s čim
nižjimi stroški. Spremembe bi pomembno
vplivale tudi na zmanjšanje izostankov pri
reševanju vlog iz naslova uveljavljanja tako
imenovanih letnih pravic iz javnih sredstev, ki
bodo potekale meseca avgusta in septembra.
Za konec naj dodam, da pozdravljamo
napore Ministrstva za delo in ministrice mag.
Ksenije Klampfer za njen celovit pristop k
urejanju socialne zakonodaje, za večjo
preglednost in poenostavitev postopkov. Želim
si, da bi tudi ostali ministri in celotna Vlada
ubrala podoben pristop pri urejanju in
harmoniziranju normativne ureditve pri nas. K
temu nas zavezuje tudi koalicijski sporazum, v
katerem smo se zavzeli, da bomo prevetrili vso
obstoječo zakonodajo s testom potrebnosti in
koristnosti. Noben nov predpis ne bi smel biti
sprejet, če ne prispeva k preglednosti in
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neenakost
položaja
med
posameznimi
upravičenci, ki pa so predvsem družine z otroci.
V Poslanski skupini Desus se s
predlogom črtanja fiktivnega izračuna pravice po
vrstnem redu uveljavljanja transferja strinjamo in
bomo predlagano spremembo podprli. Socialna
zakonodaja namreč mora biti pravična in
učinkovita, hkrati pa dovolj enostavna za
državljane in državljanke, da lahko hitro pridejo
do potrebne pomoči, in enostavno tudi za
pristojne službe, da se po nepotrebnem ne
dušijo v papirnem delu, pač pa da opravljajo
svoje poslanstvo na terenu. Tam se namreč le
vidi, kdo in zakaj resnično potrebuje pomoč
države ali lokalne skupnosti.
Razlog
za
podporo
predlagani
spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev je po oceni Poslanke skupine
Desus več kot utemeljen, zato bomo predlog
ministrice za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti vsekakor z veseljem podprli.
Hvala za pozornost.

socialne transferje? Kot veste, v Slovenski
nacionalni stranki podpiramo socialne transferje,
ki so namenjeni Slovenkam in Slovencem. Žal
naša država več kot 100 milijonov evrov
namenja v socialne transferje za tujce.
Gospodinjstva naj bi imela v lasti za 120 evrov
milijard nepremičnin, 43 milijard finančnega
premoženja v Sloveniji in še eno milijardo
finančnega premoženja v tujini. Dodatno je Furs
ugotovil, da ima 40 tisoč fizičnih oseb v tujini še
na računu 2 milijardi evrov. Vsaka druga oseba
v Sloveniji je lastnik nepremičnine in torej
sodimo med najbogatejše ljudi na svetu. Zakaj
ob takšnih gromozanskih številkah potrebujemo
še socialne transferje? Po podatkih Vlade, pozor
Vlade, socialni transferji predstavljajo skoraj 30
% vseh prihodkov gospodinjstev, le polovica
dohodkov iz vseh dohodkov predstavljajo
dohodki iz dela. Nekoč se je na tem ozemlju
vzklikalo delu, čast in oblast, Slovenci smo veljali
za delaven in priden narod, danes pa
ugotavljamo, da so ljudje specializirani za
uveljavljanje socialnih transferjev in ne za delo.
Od ministrstva pričakujem, da v skladu
s svojim imenom najprej in največjo pozornost
nameni spodbujanju dela. To bi moralo biti
Ministrstvo za delo, socialne zadeve so v imenu
zapisane šele na tretjem mestu. V Slovenski
nacionalni stranki bomo fiktivno podprli predlog
zakona. Spoštovana državna sekretarka, zdaj
veste, kako bomo glasovali. Hvala lepa za
pozornost.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Slovenske
nacionalen stranke bo predstavil Jani Ivanuša.
Izvoli.
JANI IVANUŠA (PS SNS): Dober dan. Lep
pozdrav vsem skupaj! Gospod podpredsednik,
predstavnici Vlade!
Pred sabo imamo Predlog zakona o
spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev. Predlog zakona je imel pet
členov, ostali so le še štirje členi. Kmalu bomo
ostali brez vseh podatkov, saj so vsi podatki
tako zelo varovani. V trenutnem zakonu je
določen vrstni red uveljavljanja denarnih
prejemkov. Kdor ga ne upošteva, se mu
dohodek poveča še za fiktivno ugotovljen
dohodek. Prav je, spoštovana državna
sekretarka, da boste ukinili fiktivni dohodek. Ne
vem, kateri idiot je v slovensko zakonje vnesel
tak dohodek. Fiktiven pomeni navidezen in torej
ne obstaja. Zakaj bi se pri uveljavljanju pravic
upoštevalo nekaj, kar ne obstaja? To je
popolnoma v nasprotju z načelom ugotavljanja
materialne resnice, organ mora vedno ugotoviti
dejansko stanje. Nobenih navideznih dejanskih
stanj. Problem je, ker naši organi to opravljajo v
pisarnah in ne na terenu. Me pa skrbi, na
kakšen način je vladajoča koalicija odmahnila z
roko glede mnenja Zakonodajno-pravne službe.
Kdor bo še vedno upošteval vrstni red
uveljavljanja denarnih prejemkov, bo prejel manj
denarja kot tisti, ki vrstnega reda ne bo
upošteval. Ljudem sporočamo, naj kršijo zakon
in bodo dobili več. To sporočilo v nobeni pravni
državi ni primerno, ampak Slovenija tako ali tako
nikoli ni bila pravna država - vsaj na papirju ne.
Ne vem, zakaj niste črtali še tega vrstnega reda,
saj ne bo imel nobenega smisla več; samo
zmedel bo ljudi.
Odprl bi še eno zelo pomembno
vprašanje: Zakaj v Sloveniji toliko trošimo za

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Slovenske
demokratske stranke bo predstavil Boris
Doblekar.
Izvoli.
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala za
besedo, gospod podpredsednik. Spoštovana
državna sekretarka s sodelavko, poslanke,
poslanci!
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev določa, da se lahko denarni prejemki iz
javnih sredstev uveljavljajo po sledečem vrstnem
redu: najprej otroški dodatki, nato denarne
socialne pomoči, varstveni dodatek, šele nato
državne štipendije. Če vlagatelj vrstnega reda ni
upošteval, je bil s strani centra za socialno delo
na to opozorjen. Če še vedno tega ni upošteval,
se mu je denarni prejemek upošteval v višini, kot
če bi bil dodeljen, četudi ga na račun nikoli ni
prejel. S predlogom zakona se predlaga ukinitev
t. i. fiktivnega izračuna za pravice, do katere bi
posameznik ali družina lahko bila upravičena, če
bi jo uveljavljala v skladu z vrstnim redom.
Takšna rešitev se nam zdi v Slovenski
demokratski stranki smiselna, saj bolj dosledno
zagotavlja načelo socialne države. V preteklosti
so se zlasti pri državnih štipendijah kazale
številne slabosti trenutnega sistema. Resnično
pa upamo, da si lahko tokrat obetamo
pravičnejše zneske štipendij in predvsem
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pravočasno izplačevanje le-teh ob začetku
novega študijskega leta.
Ne smemo pa zanemariti opozorila
Zakonodajno-pravne službe, ki je med drugim
opozorila, da se glede na to, da se vrstni red
uveljavljanja pravic ohranja, črta pa se zgolj
sankcija upoštevanja neuveljavljenih pravic kot
fiktivne
prejemke,
da obstaja možnost
neskladnosti s 14. členom Ustave, saj gre po
njihovi oceni v tem primeru za kršitev enakosti
pred zakonom. V takšnih primerih bi bili na
slabšem tisti upravičenci do denarnih prejemkov,
ki bi z zakonom določen vrstni red uveljavljanja
pravic upoštevali, kot je določen v zakonu.
V Slovenski demokratski stranki
ocenjujemo, da so predlagane spremembe
zakona pozitivne, zato jih bomo v tej fazi podprli.
Bomo pa glede na opozorila Zakonodajnopravne službe spremljali izvajanje spremembe
zakona v praksi in če bo treba, tudi predlagali
potrebne spremembe, če se bodo opozorila
Zakonodajno-pravne
službe
izkazala
za
utemeljena do te mere, da bodo oškodovani tisti,
ki bodo sledili zakonskemu vrstnemu redu
uveljavljanja pravic. Hvala.

kot prvo uveljaviti pravico do otroškega dodatka,
nato pravico do denarne socialne pomoči, zatem
pravico do varstvenega dodatka in šele nato
pravico do državne štipendije. Uveljavljen vrstni
red je izredno pomemben, saj je podlaga za
določanje fiktivnega izračuna pravic. To pomeni,
da se pri ugotavljanju pravice do državne
štipendije, če je posameznik upravičen do
denarne socialne pomoči in je ni uveljavljal,
znesek fiktivno prišteje, kakor da bi posameznik
to pravico uveljavljal. Novela, ki je danes pred
nami, ta fiktiven izračun odpravlja. Pomemben
rezultat odprave fiktivnega izračuna bodo višje
štipendije že obstoječih prejemnikov, povečal se
bo tudi krog upravičencev do štipendije, ki so po
sedanji ureditvi lahko zaradi fiktivno prištetega
zneska ostali brez nje. Odprava fiktivnega
izračuna bo omogočila hitrejše in enostavnejše
reševanje vlog, večjo avtomatizacijo v postopku
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, predvsem
pravico do državne štipendije, razbremenitev
strokovnih delavcev na centrih za socialno delo
in, ne nazadnje, tudi zmanjšanje zaostankov pri
reševanju vlog, s katerimi smo se v zadnjem
času nemalokrat soočali.
Predlog zakona prinaša dve pomembni
rešitvi, ki sem ju že omenil, pa mi dovolite, da ju
še enkrat. Prva se nanaša na povečanje kroga
upravičencev prejemnikov državnih štipendij,
druga pa na večjo avtomatizacijo postopkov in s
tem zmanjšanju zaostankov pri reševanju vlog.
Slednje je ključno, saj bodo prejemniki
pravočasno deležni sredstev, s pomočjo katerih
bojo njihovi izobraževalni procesi s finančnega
vidika potekali manj obremenjujoče.
V Poslanski skupini Liste Marjana
Šarca bomo predlog zakona podprli.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Lista
Marjana Šarca bo predstavil Aljaž Kovačič.
Izvoli.
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo,
podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka,
kolegice in kolegi!
Socialna varnost je eden izmed večjih
pomenov sodobne družbe. Tako kot v številnih
državah po svetu ima socialna varnost izjemen
pomen tudi v naši domovini, Republiki Sloveniji.
Naloga socialne države, kot je naša, je
zagotavljanje prizadevanja za doseganje čim
višje mere socialne varnosti in ne nazadnje tudi
socialne pravičnosti. Država mora zagotoviti
pogoje, v katerih je posamezniku in družinam
omogočeno
uresničevanje
ustvarjalnega
sodelovanja in možnosti razvoja, ki jim bo
omogočil opravljanje dejavnosti, s katero bodo
dosegli raven kakovosti življenja v skladu z merili
človeškega dostojanstva.
Republika
Slovenija
dijakom
in
študentom omogoča uresničevanje pogojev za
ustvarjalno sodelovanje in možnost razvoja
preko podeljevanja državnih štipendij. Naloga
štipendije je zagotavljanje
sredstev,
ki
predstavljajo dopolnilni prejemek, namenjen
kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem, njen
glavni namen pa je spodbujanje izobraževanja in
doseganje višje ravni izobrazbe štipendistov, in
ravno državne štipendije so tiste, na katere se
nanaša tokratna novela Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev.
Omejeni zakon opredeljuje socialne
pravice in določa postopek uveljavljanja pravic iz
javnih sredstev, pri čemer je izrecno določen
vrstni red uveljavljanja denarnih prejemkov.
Določeno je, da mora vlagatelj pri uveljavljanju

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Socialnih
demokratov bo predstavil mag. Marko Koprivc.
Izvoli.
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa
za
besedo,
spoštovani
podpredsednik.
Spoštovana državna sekretarka, spoštovani
kolegice poslanke in kolegi poslanci!
Slovenija je zagotovo ena od tistih
držav, ki jo je zadnja gospodarska kriza najbolj
prizadela, kar se je izrazilo tudi pri kazalnikih
stopnje
tveganja
revščine
in
socialne
izključenosti.
Slovenski
sistem
socialnih
transferjev se je v teh kriznih letih izkazal za
enega izmed ključnih elementov, ki so
pripomogli k zmanjševanju tveganja revščine.
Slovenija je namreč po indeksu socialne
pravičnosti leta 2017 dosegla 5. mesto med 28
državami članicami Evropske unije.
Z učinkovitim sistemom socialnih
transferjev torej sledimo glavnemu namenu
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
ki je bil sprejet leta 2010; to je oblikovanje bolj
pravične in bolj dolgoročno vzdržne socialne
države. Poleg krepitve sistema socialnih
transferjev, ki mora ljudem, ki so v socialni stiski,
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zagotoviti primerno raven preživetja, pa bo treba
krepiti in nadgrajevati tudi vpeljane programe
socialne aktivacije ter bolj povezati delovanje
Zavoda za zaposlovanje ter centrov za socialno
delo s ciljem znižanja deležev dolgotrajnih
prejemnikov socialnih transferjev.
Predlagana sprememba Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ukinja
fiktivni izračun pravice, do katere bi posameznik
ali družina lahko bila upravičena, če bi jo
uveljavljala v skladu z vrstnim redom, ki ga
določa zakon. Namen spremembe zakona je
zagotoviti lažje in učinkovitejše odločanje o
pravicah iz javnih sredstev, kot so otroški
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni
dodatek ali državna štipendija. Ukinitev
fiktivnega izračuna pravic bo omogočila tudi
nadaljnja avtomatizacija in poenostavitev
postopkov odločanja, s čimer bomo zaposlene
na centrih za socialno delo razbremenili
administrativnega bremena. Z ukinitvijo fiktivnih
izračunov pravic bomo predvsem zagotovili
hitrejše reševanje vlog za državne štipendije, do
katerih bo po novem upravičenih nekaj več
dijakov in študentov, nekateri dijaki in študentje
pa bodo prejeli nekoliko višjo državno štipendijo.
Poleg tega pa naj bi preprečili nastanek
prevelikega zaostanka pri reševanju vlog za
letne pravice iz javnih sredstev, saj konec
avgusta 2019 poteče okoli 113 tisoč vlog za
pravice iz javnih sredstev. O njihovem
podaljšanju morajo po novem centri za socialno
delo odločati po uradni
dolžnosti.
S
spremembami zakona krepimo sistem socialnih
transferjev, saj poenostavljamo in olajšujemo
postopek odločanja o pravicah iz javnih
sredstev, predvsem pa državne štipendije.
Socialni demokrati pričakujemo, da bodo centri
za socialno delo o vlogah odločali hitreje in
učinkoviteje, zato bomo predlagane spremembe
zakona podprli. Hvala lepa.

življenja mnogokrat bistvenega pomena. Več let
zaporedoma smo se v in po poletnem času
soočali z zamudami pri reševanju vlog o
pravicah iz javnih sredstev, zlasti o pravici do
državne štipendije in otroškega dodatka. To je
povečevalo negotovosti in zmanjševalo pravno
varnost posameznikov in družin, s čimer se tisti,
ki so dolga leta vodili ta resor, nikakor ne morejo
pohvaliti. Žal tudi sprememb zakonodaje, ki bi
takšne birokratske zagate odpravljale, na
dnevnem redu na prejšnjem mandatu ni bilo
prav veliko. Aktualna ministrica se že od začetka
svojega
mandata
ukvarja
z
odpravo
pomanjkljivosti
prezapletene
socialne
zakonodaje, z razbremenitvijo strokovnih
delavcev na centrih za socialno delo ter tudi z
avtomatizacijo postopkov priznavanja pravic iz
javnih sredstev. Popravljajo se napake za nazaj
in današnja novela je še en korak k temu, da
bodo centri za socialno delo vloge za
uveljavljanje pravic že od prvega avgusta naprej
reševali hitreje in bolj učinkovito; in to predvsem
z namenom zmanjšanja zaostankov v mesecu
avgustu in septembru. Otroci in njihovi starši
tako ne bodo več po nepotrebnem čakali na
štipendije, otroške dodatke in druge letne
pravice. S črtanjem pravila glede fiktivnega
izračuna pravic se postopki dodeljevanja pravic
iz javnih sredstev poenostavljajo. Veča se tudi
njihova avtomatizacija. Ker pa se fiktivna
denarna socialna pomoč ne bo več vštevala v
državno štipendijo, se bo povečala njena višina
in tudi krog upravičencev. Torej več sredstev za
štipendije in več dijakov ter študentov, ki bodo
do nje upravičeni. Naj k temu dodamo še, da
ministričini ukrepi za reševanje zaostankov pri
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev kažejo
spodbudne rezultate. Zaostanki so se namreč
več kot prepolovili in smo na dobri poti, da jih v
naslednjih mesecih sploh ne bo več.
V Poslanski skupini SMC pozdravljamo
današnjo novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev in jo bomo tudi podprli.
Pozdravljamo tudi že vse sprejete in še
prihajajoče ukrepe in zakonske spremembe, v
skladu s katerimi se bodo socialni transferji
podeljevali skladno z načelom enotnosti
pravično in transparentno. In da bo takšna tudi
celotna socialna politika, katere naloga je, da
učinkovito preprečuje in rešuje socialno
problematiko posameznikov, družin in skupin
prebivalstva. Čaka nas še veliko dela, a smelost
dosedanje začrtane poti je vsekakor spodbudna.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Besedo dobi še predstavnica zadnje
poslanske skupine, in sicer Stranke modernega
centra, Janja Sluga.
Izvoli.
JANJA SLUGA (PS SMC): Ne vem, če smo
ravno zadnja, podpredsednik, včasih smo tudi
prva, ali ne?
Temeljni cilj Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev je, da se socialni
transferji uveljavljajo po načelih enotnosti,
pravične
razdelitve
javnih
sredstev,
ekonomičnosti, usmerjenosti prejemkov in po
načelu spoštovanja človekovega dostojanstva. V
zadnjih letih smo se od teh načel nekoliko
oddaljili, nabralo se je veliko pomanjkljivosti in
nedoslednosti, ki so pripeljale do takšne
kompleksnosti
in
zahtevnosti
sistema
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, da jih
državljanke in državljani velikokrat ne zmorejo
razumeti, čeprav je za njihova vsakodnevna

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Končali smo s predstavitvijo stališč
poslanskih skupin. Amandmaji niso vloženi. Ker
v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu
predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem
drugo obravnavo predloga zakona.
Odločanje o predlogu zakona bomo v
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili
jutri, 12. julija 2019, v okviru glasovanj.
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S tem prekinjam to točko dnevnega

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 in dopolnitvah Zakona o
postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za
opravljanje reguliranih poklicev sprejme v
predloženem besedilu. Hvala.

reda.
Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA
ZAKONA
O
SPREMEMBAH
IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPKU
PRIZNAVANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ
ZA OPRAVLJANJE REGULIRANIH POKLICEV
(ZPPPK-A), SKRAJŠANI POSTOPEK.
Prelog zakona je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada. Za
dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem
besedo predstavnici Vlade – in jih ni. Prihajajo,
so na poti, malo smo v zadregi. Gremo kar
naprej.
Predlog zakona je kot matično delovno
telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne
zadeve in invalide.
Za predstavitev poročila odbora dajem
besedo podpredsednici Mojci Žnidarič.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Sledi predstavitev stališč poslanskih
skupin.
Vojko Starović nam bo predstavil
stališče Poslanske skupine SAB.
Izvolite.
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za
besedo, predsedujoči. Spoštovani!
V Poslanski skupini SAB podpiramo
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o postopku priznavanja poklicnih
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.
Kakor je že v okviru obravnave na matičnem
delovnem telesu pojasnil državni sekretar na
Ministrstvu za delo, smo znova v položaju, da
zaradi zamude pri vnosu sprememb v naš pravni
red dobimo opomin. S predlogom zakona se
želijo odpraviti nepotrebna upravna bremena in
poenostaviti postopke priznavanja poklicnih
kvalifikacij, kar bo omogočilo bolj učinkovito
izvajanje evropskega zakonodaje na nacionalni
ravni. Ker je v Sloveniji za vodenje postopkov v
zvezi z obravnavanim zakonom pristojnih kar 17
različnih organov, je še posebej pomembno, da
se zagotovi ustrezna podlaga za učinkovito
implementacijo zakonskih določb.
Predlog zakona drugih sprememb sicer
ne predvideva, je pa Komisija Državnega sveta
izpostavila še en pomemben vidik. Odločitev za
deregulacijo posameznih dejavnosti in poklice
lahko na kratek rok sicer pomeni rešitev za trg
dela, na dolgi rok pa vodi v slabši položaj
potrošnikov oziroma naročnikov storitev z vidika
kakovosti izvedenih storitev, saj slednji nimajo
več nobene garancije, da bodo storitve
kakovostno opravljene. Ponudniki storitev brez
ustrezne izobrazbe lahko na trgu dela in storitev
predstavljajo
nelojalno
konkurenco
izobraženemu kadru, saj lahko zaradi nižjih cen
storitev ali drugih razlogov na njem prevladujejo.
Zato upam, da bo Vlada pred naslednjo
predvideno deregulacijo posameznih poklicev
pretehtala vse, tako pozitivne kot negativne
učinke dosedanje deregulacije poklicev. Želimo
si, da bi predlagane rešitve prispevale k
olajšanju nepotrebnih bremen in omogočile lažje
izvajanje zakonodaje v praksi.
V Poslanski skupini SAB bomo
predlagane spremembe podprli. Hvala.

MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za
besedo. Lep pozdrav vsem!
Odbor za delo, družino, socialne
zadeve in invalide je kot matično delovno telo
obravnaval Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja
poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih
poklicev, ki ga je Državnemu zboru predložila
Vlada s predlogom za obravnavo in sprejetje po
skrajšanem postopku.
Kolegij 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,
objavljano na spletnih straneh Državnega zbora:
predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne
službe, mnenje komisije Državnega sveta za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Pri
delu odbora so sodelovali
predstavnik
predlagatelja, predstavnica Zakonodajno-pravne
službe in predstavnik Komisije Državnega sveta
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
V poslovniškem roku ni bilo vloženih
amandmajev. Predstavnik predlagatelja je na
kratko predstavil predlog zakona, predstavnica
Zakonodajno-pravne službe pa je povedala, da
so dali pripombe nomotehnične narave in
končne redakcije. Predstavnik predlagateljev je
povedal, da Vlada do končne redakcije nima
zadržkov. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije
Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, ki podpira predlagane
spremembe. Komisija ugotavlja, da se predlaga
predvsem
tehnične
spremembe
veljavne
zakonodaje, ki jih terja na evropski ravni sprejeta
zakonodaja, zato v zvezi s predlaganimi
spremembami nima pripomb. Je pa opozorila na
pomemben element poklicnih kvalifikacij v
Sloveniji, na pretirano deregulacijo posameznih
dejavnosti in poklicev v preteklih letih, saj se že
kažejo negativne posledice navedenih odločitev.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Stališča Poslanske skupine Desus bo
predstavil Jurij Lep.
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Izvolite.

Karla Urh nam bo predstavila stališče
Poslanske skupine Liste Marjana Šarca.
Izvolite.

JURIJ
LEP
(PS
DeSUS):
Spoštovani
podpredsednik, državna sekretarka, kolegice in
kolegi!
Kaj so regulirali poklici? Regulirani
poklici so tisti, za katere so predpisani posebni
pogoji glede posebnih kvalifikacij, ki jih določi
zakon ali podzakonski akti. Kot pravi razlaga
pristojnih
institucij,
priznavanje
poklicnih
kvalifikacij omogoča posameznikom, da se jim v
skladu s posebnim postopkom priznavanja
poklicnih kvalifikacij omogoči dostop do
opravljanja reguliranih poklicev v državah
članicah, kjer niso pridobili te potrebne
kvalifikacije.
Slovenija je na račun neskladnosti
zakona prejela že dva uradna opomina, ki
narekujeta, da je postopek priznavanja poklicnih
kvalifikacij treba uskladiti z evropsko direktivo,
sicer gre za manjše kršitve, ki pa se v praksi
kažejo za nujno potrebne uskladitve z evropsko
zakonodajo. Pripravljeni predlog Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti poenostavlja dostop do opravljanja
reguliranega poklica. Bolj podrobno se nanaša
na primer izdaje evropske poklicne izkaznice za
namene trajnega opravljanja poklica, pri čemer
se postopek lahko omeji samo, če so v državi
članici gostiteljici že prej veljale zahteve za
registracijo in drugi postopki za opravljanje
posameznega poklica. Težava je namreč v tem,
da se veljavni zakon pridobitve izkaznice ne
enači z nadomestilom predhodne registracije ali
dovoljenja, če je za izdajo dovoljenja ali
registracijo treba upoštevati zakon ali druge
predpise. Glavni namen spremembe obstoječe
zakonodaje, ki ga vidimo v naši poslanski
skupini, je predvsem odprava nepotrebnih
administrativnih
postopkov
in
njihova
poenostavitev, kar pa je še pomembnejše, tem
spremembam
zakona
sledi
posledično
izboljšanje položaja in pravnega varstva strank
oziroma uporabnikov. Za podaljšanje roka za
avtomatično izdajo evropske poklicne izkaznice
je
treba
slediti
zagotavljanju
varnosti
prejemnikov storitev in zagotavljanju javnega
zdravja. Za zagotavljanje večjega pravnega
varstva strank bodo po novem pristojni organi, ki
vodijo postopke za priznavanje poklicnih
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.
Teh je, mimogrede, v Sloveniji kar 17. Obveščali
bodo tako strokovnjake kot druge država članice
o prepovedi opravljanja določenega poklica.
Že na matičnem delovnem telesu v
Državnem zboru je bil predlog potrjen soglasno.
Prav tako mu je podporo namenila Komisija za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v
Državnem svetu, Zakonodajno-pravna služba
Državnega zbora pa je opozorila zgolj na
določene tehnične popravke. Podporo mu bomo
namenili tudi v naši poslanski skupini. Hvala.
PODPREDSEDNIK
Hvala lepa.

BRANKO

KARLA URH (PS LMŠ): Hvala lepa. Lep
pozdrav vsem skupaj!
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja
poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih
poklicev predstavlja prenos direktive Evropskega
parlamenta in Evropskega sveta v slovenski
nacionalni pravni red. Delno je bila direktiva
prenesena s sprejetjem Zakona o postopku
priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje
reguliranih poklicev, a je Evropska komisija
ocenila, da prenos ni ustrezen in zadosten.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o postopku priznavanja poklicnih
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev
tako prinaša dopolnitve določbe, s katero se
zagotavlja pravna podlaga za vodenje javnih
evidenc ter prosto prenosljivost izkaznice za
opravljanje reguliranega poklica med državami
članicami Evropske unije. Z odločbo o priznanju
poklicnih kvalifikacij se kandidatu v Republiki
Sloveniji omogoči opravljanje reguliranega
poklica, za katerega se je usposabljal v katerih
izmed držav članic Evropske unije, evropskega
gospodarskega prostora ali v Švicarski
konfederaciji, in sicer pod enakimi pogoji, kot
veljajo za slovenske državljane, če so
dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive.
Poklicne kvalifikacije se skozi obravnavani
zakon priznavajo avtomatično za 7 sektorskih
poklicev: zdravnike, zobozdravnike, medicinske
sestre, veterinarje, farmacevte, babice in
arhitekte. Avtomatično se priznavajo tudi
poklicne izkušnje za poklice s področja obrti,
industrije in trgovine ter po splošnem sistemu za
ostale poklice, ker pomeni, da se v primeru
znatne razlike med prosilčevim usposabljanjem
in nacionalnim usposabljanjem razlike odpravijo
s
prehodnim
obdobjem
in
opravljenim
preizkusom znanja.
Slovenija se v obdobju velike
gospodarske rasti že več let sooča s
pomanjkanjem delovne sile, ne le tiste za
najnižjo izobrazbo, pač pa tudi delavcev s
specifičnimi obrtnimi in poklicnimi znanji ter
visoko izobražene delovne sile na področjih, kot
so zdravstvo in naravoslovni ter tehnični poklici.
To pomanjkanje hromi razvoj gospodarstva, pa
tudi razvoj mreže javno dostopnih storitev in
onemogoča pomembnejši preboj določenih
dejavnosti, ki terjajo zaposlene s specifičnimi
znanji ali veščinami, ki jih v Sloveniji iz takšnih
ali drugačnih razlogov primanjkuje. Če bo
Slovenija
v
prihodnje
želela
ohranjati
konkurenčnost, bo zaposlovanje ustrezne
delovne sile, tudi iz držav Evropske unije,
neizbežno. Debirokratizacija in poenostavljanje
postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij za
opravljanje reguliranih poklicev ter hkratno
zagotavljanje visokega nivoja in primerljive
kvalitete pridobljene izobrazbe je pomemben

SIMONOVIČ:
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korak v pravo smer, zato bomo v Poslanski
skupini Liste Marjana Šarca predlog zakona
podprli.

Današnja novela Zakona o postopku
priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje
kvalificiranih poklicev je predvsem tehnične
narave, saj z njo prenašamo še preostali del
evropske direktive o priznavanju poklicnih
kvalifikacij. Evropska komisija je namreč po
podrobnejši
preučitvi
veljavnega
zakona
ugotovila nekatere manjše nepravilnosti, na kar
nas je že dvakrat opozorila z uradnima
opominoma. Uskladitev z evropskim pravnim
redom je torej glavni razlog, da danes
obravnavamo
spremembe
in
dopolnitve
veljavnega zakona, ki sicer ureja postopek
priznavanja poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v
državah članicah Evropske unije, evropskega
gospodarskega
prostora
ali
Švicarski
konfederaciji za opravljanje reguliranih poklicev
v
Republiki
Sloveniji.
S
predlaganimi
spremembami
se
tako
poleg
sledenju
obvezujočim evropskim direktivam sledi še
odpravi nepotrebnih upravnih bremen in
poenostavitvi postopkov priznavanja poklicnih
kvalifikacij, ki morajo biti pregledni in jasni. S tem
pravzaprav omogočamo bolj učinkovito izvajanje
evropske zakonodaje na nacionalni ravni, večjo
pravno varnost državljank in državljanov, večjo
transparentnost in jasnost upravnih postopkov
priznavanja kvalifikacij ter odpravo nepotrebnih
administrativnih ovir.
Po naši oceni so to dovolj tehtni razlogi,
da bomo v Poslanski skupini Stranke
modernega centra novelo zakona podprli. Hvala.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Socialnih
demokratov bo predstavil Soniboj Knežak.
Izvolite.
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Spoštovani
kolegice in kolegi!
S sprejetjem Zakona o postopku
priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje
reguliranih poklicev je bila v slovenski pravni
prenesena evropska direktiva o priznavanju
poklicnih kvalifikacij, katere namen je celovito in
sistemsko
urejanje
priznavanja
poklicnih
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev v
državah članicah Evropske unije ter omogočiti
osebam, ki so pridobile poklicno izobrazbo v eni
državi članici, dostop do istega reguliranega
poklica in pravica do opravljanja tega poklica v
drugi državi članici pod enakimi pogoji, kot jih
imajo državljani te države Evropske unije.
Namen sprejete direktive iz leta 2005 je
zmanjšanje ovir za prosti pretok oseb znotraj
Evropske unije, s čimer se poskuša olajšati
predvsem
mobilnost
strokovnjakov
med
državami
članicami
in
omogočiti
lažje
zaposlovanje vseh kvalificiranih posameznikov v
reguliranih poklicih v Evropski uniji, kot so na
primer
zdravniki
in
medicinske
sestre,
diplomirane babice, veterinarji, farmacevti ali
arhitekti. S sprejetjem direktive so dobili iskalci
zaposlitve z regulirano poklicno izobrazbo več
možnosti za zaposlitev. Zakon, ki ga danes
dopolnjujemo, se nanaša predvsem na podelitev
postopka priznavanja poklicne kvalifikacije,
katerega namen je preglednost, jasnost in
razumljivost postopka. Zakon je omogočil
poenostavitev
in
pospešitev
postopka
priznavanja poklicne kvalifikacije z uvedbo
evropske poklicne izkaznice, poenostavil je
pravila za opravljanje storitev v reguliranih
poklicih v drugi državi ter posodobil sistem
avtomatičnega priznavanja poklicnih kvalifikacij.
Novela zakona, ki jo obravnavamo
danes, uvaja predvsem tehnične spremembe
veljavne zakonodaje, ki sledijo predlogom
Evropske komisije, s čimer postopek priznavanja
poklicnih kvalifikacij postaja še preglednejši in
razumljivejši, zato bomo novelo zakona v
Poslanski skupini Socialnih demokratov tudi
podprli. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Končali smo s predstavitvijo stališč
poslanskih skupin. Ker k predlogu zakona
matično delovno telo ni sprejelo nobenega
amandmaja in ker amandmaji h končni določbi
za sejo zbora niso bili vloženi, zaključujem drugo
obravnavo predloga zakona.
Odločanje o predlogu zakona bomo v
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili
jutri, 12. julija 2019, v okviru glasovanj.
S tem prekinjam to točko dnevnega
reda in 10. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali
jutri, ob 10. uri. Hvala lepa.
(SEJA JE BILA PREKINJENA 11.
JULIJA 2019 OB 15.20 IN SE JE
NADALJEVALA 12. JULIJA 2019 OB 10. URI.)
PREDSEDNIK
MAG.
DEJAN
ŽIDAN:
Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani
kolegi poslanci, gospe in gospodje!
Začenjam z nadaljevanjem 10. seje
Državnega zbora.
Obveščen sem, da se današnje seje ne
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci:
dr. Franc Trček, Violeta Tomić, Iva Dimic, Franc
Kramar, Jelka Godec, Mojca Žnidarič od 11. do
13. ure, Felice Žiža med 12. in 14. uro, Ferenc
Horváth med 12. in 14. uro, Zmago Jelinčič
Plemeniti od 11.30 dalje, dr. Matej Tašner

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Kot zadnja nam bo predstavila stališče
Poslanske skupine Stranke modernega centra
Mojca Žnidarič.
Izvolite.
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za
besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem!
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Vatovec od 12. do 15. ure, Luka Mesec od 12.
do 15. ure, mag. Karmen Furman, odsoten pa
bom tudi sam od 12. do 14. ure.
Spoštovane, spoštovani, še enkrat lep
pozdrav!

zadeve za uvedbo parlamentarne preiskave
predlaga, naj se v preiskovalni komisiji ugotovi
med drugim morebitna politična odgovornost
nosilcev javne funkcije, ki naj bi sodelovali pri
pripravi in izvedbi političnega, kazenskega
pregona zoper Franca Kanglerja in drugih zaradi
sumov zlorabe uradnega položaja oziroma javne
funkcije.
Ugotovi se naj, kolikšna je morebiti
politična odgovornost nekdanjih in sedanjih
nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike
Slovenije, na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije, na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije ter nosilcev uradnega
položaja v drugih državnih organih oziroma v
sestavi organov, kot so policija, inšpekcijske
službe in tako naprej. Ugotovi se naj, kako
ravnajo s prikritimi preiskovalnimi ukrepi na
Policiji in Okrožnem državnem tožilstvu v
Mariboru ter kdo in na kakšen način je znotraj
sistema odgovoren za zakonitost postopkov ter
hrambo prikritih preiskovalnih ukrepov. Razišče
naj se stanje na področju upravljanja z
evidencami Policije in pripravi predloge
priporočila za morebitno spremembo področne
zakonodaje ter ugotovi v tem okviru tudi
morebitna odgovornost nekdanjih, sedanjih
nosilcev javnih funkcij, ki so odgovorni za nadzor
in izvajanje nalog in pooblastil Policije.
Državni svet predlaga, naj preiskava
zajema zaključen sodni postopek zoper Franca
Kanglerja v zadevi Joževita, ker je bil Franc
Kangler na podlagi hujših kršitev človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, predvsem pa
zaradi kršitev kazenskega, procesnega in
materialnopravnega krivično obsojen na sedem
mesecev zapora, kar je imelo za posledico, da je
leta2014 izgubil mandat člana Državnega sveta.
V okviru parlamentarne preiskave naj se
ugotovijo ozadje in povezave med sodnikom
Okrožnega sodišča v Mariboru in takratnim
državnim tožilcem Okrožnega državnega
tožilstva v Mariboru ter njegovim takratnim
vodjem, ker je zadeva povezana. Ugotovili so
namreč obstoj povezave med člani Sodnega
sveta Višjega sodišča v Mariboru, ki so Francu
Kanglerju
potrdili
kazen,
ter
sodnikom
Okrožnega sodišča v Mariboru. Preiskava naj
zajema domnevne nepravilnosti pri uveljavljanju
s policijskimi evidencami in primerov opustitve
dolžnega ravnanja nosilcev javnih funkcij, ki so
uvedli in privedli do nepravilnosti za kršitev
človekovih pravic vse od leta 2014 naprej, kar
omogoča zakon.
Naša zahteva je jasno opredeljena, da
gre za javni pomen, predvsem pa gre za
ugotavljanje in raziskovanje dejanskega stanja
na področju pravosodja, saj je v predkazenskem
postopku pri Francu Kanglerju in pri drugih prišlo
do hujših kršitev človekovih pravic in svoboščin,
pa tudi nihče od pristojnih ni odreagiral v skladu
z zakonodajo, če ravno so bili obveščeni. Zato je
potrebno raziskati dejansko stanje na tem
področju, saj je nedopustno, da se tožilstvo in
policija zlorabljata za politične obračune.

Prehajamo
na
17.
TOČKO
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO
AKTA O ODREDITVI PARLAMENTARNE
PREISKAVE ZA UGOTOVITEV POLITIČNE
ODGOVORNOSTI
NOSILCEV
JAVNIH
FUNKCIJ, KI NAJ BI SODELOVALI PRI
PRIPRAVI IN IZVEDBI POLITIČNEGA IN
KAZENSKEGA
PREGONA
ZOPER
NEKDANJEGA ŽUPANA MESTNE OBČINE
MARIBOR IN ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
REPUBLIKE
SLOVENIJE
FRANCA
KANGLERJA IN DRUGIH, ZARADI SUMA, DA
SO
BILE
V
POSTOPKIH
ZOPER
NEKDANJEGA ŽUPANA MESTNE OBČINE
MARIBOR IN ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
REPUBLIKE
SLOVENIJE
FRANCA
KANGLERJA IN DRUGIH HUJE KRŠENE IN
NEDOPUSTNO ZLORABLJENE DOLOČBE
EVROPSKE KONVENCIJE O VARSTVU
ČLOVEKOVIH
PRAVIC
IN
TEMELJNIH
SVOBOŠČIN,
USTAVE
REPUBLIKE
SLOVENIJE, ZAKONA O KAZENSKEM
POSTOPKU, KAZENSKEGA ZAKONIKA TER
ZAKONA
O
DRŽAVNEM
SVETU,
IN
UGOTOVITEV
DOMNEVNEGA
NEZAKONITEGA
UPRAVLJANJA
IN
VODENJA DOLOČENIH EVIDENC POLICIJE.
Zahtevo za uvedbo parlamentarne
preiskave je na podlagi 93. člena Ustave
republike Slovenije Državnemu zboru predložil
Državni svet.
Za dopolnilno obrazložitev dajem
besedo predstavniku Državnega sveta gospodu
Marjanu Maučecu.
Izvolite.
MARJAN MAUČEC: Hvala za besedo, gospod
predsednik.
Spoštovani zbor!
Kot verjetno imate že informacijo, je
Državni svet 12. 6. dal pobudo na podlagi 97.
člena Ustave in 93. člena Ustave, da se uvede
parlamentarna preiskava v zadevi Franc Kangler
in ostali. Nedvoumno je prišlo do zlorab javnih
funkcij, predvsem pa je bila zlorabljen državni
organ za politično obračunavanje s posamezniki.
Zoper Franca Kanglerja je samo v enem
zaključenem procesu prišlo do hujših kršitev
človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter do več
kršitev Evropske konvencije o človekovih
pravicah, Ustave Republike Slovenije, veljavne
zakonodaje, predvsem pa določb Zakona o
kazenskem postopku.
Do kršitev je prišlo tudi pri uveljavljanju
evidenc,, ki jo vodi policija na podlagi 123. člena
o Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, kar je
ugotovil tudi informacijski pooblaščenec v
inšpekcijskem pregledu in je tudi v letnem
poročilu, ki ste ga dobili. Državni svet glede
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Ugotovitve in dejansko stanje, ki ga bo prinesla
preiskovalna komisija, pa bo temelj in podlaga
za pravne in politične odločitve.
Kar se tiče zbiranja podatkov, v
javnosti, v Državnem zboru in nekaj časa tudi v
Državnem svetu je bil problem glede tega, da so
neki podatki tajni in ne bi smeli priti v javnost, po
drugi strani pa, da je premalo izražen javni
interes. Dobili ste tudi gradivo, kjer je
pooblaščenka povedala, da nima nobenih
zadržkov. KNOVS je povedal isto, tudi GRECO,
tudi vaše pravne službe in pa Državnega sveta
ugotavljajo, da ima vse elemente, da se zadeva
lahko uvede, in to smo tudi storili. Državni svet
pa je namerno zapisal, da se preiskovalna
komisija ustanovi v zadevi Franc Kangler in
drugi. Seveda je v Sloveniji kar nekaj primerov,
kjer je neposredno prišlo do zlorab organov
pregona, pri čemer je pa prepuščeno članom
komisije, da se po zaslišanju prič parlamentarna
komisija razširi tudi na druge primere, ki kažejo
na možnost, da se je slovenska politika
vmešavala v delovanje pravne službe in policije
in vseh teh organov, ki skrbijo za neodvisnost in
poštenost sojenja.
Posebej želim tudi poudariti, da v
zadevi Franc Kangler in drugi ne gre niti za en
odprt postopek, kar se je tudi v javnosti
pojavljalo. Zadeve so zaključene v 21 kazenskih
postopkih. En pravni postopek je bil finančne
narave v njegovo korist. Nedopustno je, da se
osebo, zoper katero so bili odrejeni različni
ukrepi, obravnava več kot sedem let in prihaja
do hujših kršitev človekovih pravic in svoboščin,
kar je nedvoumno na 11 straneh ugotovil bivši
ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič, politik, človek, ki
se spozna na pravo in verjetno tudi ni treba zelo
jasno razlagati, da ni osebni prijatelj Franca
Kanglerja, da bi pisal v njegovo korist.
Se pravi, da je kar nekaj okoliščin, ki so
privedle do tega, da se je Državni svet odločil
smo sprejeli to pobudo, ki pa vam omogoča, da
speljete politično ugotovitev. Tudi tiste zadeve,
ki so bile večkrat v javnosti, da se vmešavamo v
tožilstvo, sodstvo, sploh ne držijo. Zadeva je
drugačna. Živimo v parlamentarni demokraciji,
kjer ste vi, Državni zbor, najvišji politični organ,
edini, ki ste direktno izvoljeni. Potem imamo
izvršilno oblast, ki gre čez vas. Imamo sodno
oblast, ki je na žalost dosmrtna in počne, kar
počne. Imamo tako imenovano javnost, četrto
vejo oblasti, ki naj bi bila neodvisna… Ampak
veste, v čem je štos? Ta preiskovalna komisija je
zgodovinski akt, da si vi povrnete oblast nazaj.
Ker, verjemite, je nimate. Več jo imajo drugi.
Ampak morali bi jo imeti vi, ker vi ste
predstavniki ljudstva, vi ste bili izvoljeni, na
kakršen že način. Drugi vladajo. Veste, kdo
vlada? Vladajo tisti, ki imajo oblast nad
neodvisnim sodstvom pa neodvisnim javnim
mnenjem, nad mediji.
Zato je dobro, da to raziščete, ker na ta
način boste vrnili ugled sebi in boste začeli spet
vladati. Ker prvi morate biti vi. Zdaj je pa
obrnjeno – prva je neodvisna javnost, mediji,

potem je sodstvo, potem je Vlada, ki vam prek
takih in drugačnih zadev vlada. Vi pa ste – kaj?
Dežurni krivci. Nekoč je bila psovka, da si bil
kmet. Zdaj to več ni psovka. Zdaj je psovka, da
si politik. Zato naredite, pošteno naredite to
preiskovalko in boste dobili tisto mesto, ki vam
pripada – prvo mesto v državi, ker vas je
pooblastilo ljudstvo, da vladate. Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za
predstavitev!
S tem spoštovani poslanke in poslanci
prehajamo na predstavitev stališč poslanskih
skupin.
Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, prvi
imate besedo v imenu Poslanske skupine
Slovenske nacionalne stranke. Izvolite.
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS):
Hvala lepa!
Ta
parlamentarna
preiskava
bo
pravzaprav prelomnica v slovenskem političnem
prostoru. Gre za to, da so človeka, ki je bil
svetnik in poslanec, začeli obdelovati v prek
dvajsetih postopkih, kjer se je pokazalo, da niti
eden od teh postopkov ni vzdržal. Vsi so bili
zavrženi oziroma so se izpeljali v korist tega
obdolženca, gospoda Kanglerja. Šlo je za
politične konstrukte, ki so v Sloveniji vedno bolj
pogosti. Lahko pričakujemo, da se bo to še
nadaljevalo s povečano krizo, s povečanim
strahom po izgubi oblasti, čeprav se je to v
bistvu, dogajalo že od leta 1992 naprej. Sodna
veja oblasti je pravzaprav prirejena veja oblasti,
kajti sodna veja oblasti ni v rokah prava, ni v
rokah zakonov in zakonja, ampak je v rokah
vladajoče strukture, ki določa dostikrat po
komandi iz ozadja, kaj se sme in česa se ne
sme.
Zadeva ni tako enostavno, kot bi kdo
rekel, zato smo v naši stranki že dostikrat
zahtevali, da se zadeva uredi na ta način, da se
sodnikom in tožilcev odvzame trajni mandat in
da morajo sodniki in tožilci biti kazensko in
finančno odgovorni za svoja dejanja, za svoje
napake. Takšen je namreč nemški vzorec.
Mislim, da v Nemčiji pravo bistveno bolj velja in
je bistveno bolj koncizno, kot je pri nas. Pri nas
se to sodi po priimkih, ne po tem, kaj je kdo
storil, ampak, kako se kdo piše. Konec koncev,
če pogledamo – ali kdo odgovarja za tisto
milijardo evrov prešvercanega denarja v tujino
verjetno za teroristične akcije? Včeraj smo
sprejeli zakon, po katerem bo vsak navaden
Slovenec zapisan za vse, kar bo nesel čez mejo.
Če bo kaj narobe pogledal, če bo kaj narobe
rekel, ga bodo že obeležili in mu dali štemplje,
ga pričakali, imeli tajne preiskave pa ne vem kaj
vse. Ampak tista milijarda je šla mimo. Če
primerjamo to, kar je naredil Kangler, ki ni
naredil ničesar, in je bil procesiran tako dolgo
časa, medtem ko na drugi strani nekdo, ki ni bil
procesiran in je pomagal speljati eno milijardo
čez slovensko banko v tujino, tisto je pa vse v
redu. Konec koncev v Sloveniji stotine in stotine
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milijonov izginja neznano kam, pa nikomur nič
zaradi tega, ker so priimki tistih ljudi pravi, ker so
tisti priimki naši, kakor pravijo gospodje iz
vladajočih struktur – tistih v ospredju in tistih v
ozadju. Človekove pravice so bile kršene
ogromnokrat. Konec koncev človekove pravice
so bile kršene tudi takrat, ko so prišli preiskavo
delat v parlament h gospe Bratuškovi. Ampak
takrat se je dvignila slovenska politična struktura
tukaj notri v parlamentu. Moram pa povedati, ko
so prišli z orožjem delati preiskave v Poslansko
skupino SNS, k meni, takrat se je tako levica kot
desnica smejala in rekla, »fino, bodo Jelinčiča
izbrisali pa ga ven ruknili« in tako naprej. Ampak
človek se vpraša, kaj pa pravo, kaj pa človekove
pravice, kaj pa kršenje zakonov, kaj pa vse
ostalo, kaj pa naš obraz Slovenije v svetu, ki ga
pravzaprav nimamo več. V svetu nas
deklarativno jemljejo kot največje luzerje in kot
hlapčke, s katerimi se da pometati in katere se
da kupiti za en špricar, če malo karikiram.
Verjetno najrajši za hrvaški špricar, v katerega je
natakar še prej pljunil notri. Tako daleč smo
pripeljali svojo državo. Pravzaprav države
nimamo več, imamo samo še domovino. In za
domovino smo se nekateri borili. Večina se ni
borila. Na tem koncu sploh ne vem, če se je kdo.
/nemir v dvorani/ Ne vem, bi rad videl… /nemir v
dvorani/ Bi rad videl … Vem, da je danes 75
tisoč veteranov. Takrat tistih, ki smo pritisnili na
petelina, nas je bilo okoli 40. In vem, kako je bilo
v tistem času. Jaz sem pritisnil na petelina, tako
da veste. Pa kakor kaže, sem usmeril
kalašnikovko v napačno smer. Mogoče bi bilo
bolj zdravo, da bi se kakšna zadeva spucala že
takrat in bi danes imeli državo, ki smo jo izgubili,
ki smo jo prodali, ki smo jo uničili in jo zavesno
še zmeraj uničujemo. Govorim v množini in tudi
sebe štejem zraven iz enega razloga, zato ker
Slovenska nacionalna stranka nima dovolj
glasov, da bi kakšno zadevo lahko premaknila.
Lahko pa opozarjamo in opozarjali bomo
navkljub temu, da lahko tudi mi pričakujemo
kakšne procese, kot so bili procesi proti
Kanglerju. So že bili proti naši stranki, pretežno
proti meni, z namenom uničiti vse, pa jim ni
uspelo. Ne bi želel, da pride še enkrat. Ne bi
želel. Ne bi želel zaradi mene in ne bi želel
zaradi tistih, ki bi jih sprožili. Človek sčasoma, ko
je malo starejši, drugače gleda na vse skupaj. In
morda se kakšna zadeva zbudi v njem, ki si jo
prej tlačil nazaj.
Mi se gremo v državi prepoved
sovražnega govora. To je najhujša zadeva –
sovražni govor. Odprto razmišljanje, da poveš v
obraz nekomu, kar misliš, to je prepovedano. Da
ga pa potihoma zasleduješ, zalezuješ,
pripravljaš proti njemu procese, mu nastavljaš
razne zadeve, hodiš mu v stanovanje, tajne
preiskave, ki se dogajajo danes s strani policije.
Zanimivo je, da obveščevalna služba za
preprečevanje terorističnih dejanj nima teh
pooblastil, policija pa ima ta pooblastila že
danes. Glede na to, kako kakšni jemljejo te
zadeve v svoje roke, si lahko mislimo, kako se to

dogaja. To se je dogajalo pri Kanglerju, zato je
ta
parlamentarna
preiskava
toliko
bolj
pomembna. Razprlo in razkrilo se bo marsikaj.
In verjetno se bo tudi preprečilo oziroma
preprečevalo marsikaj. Morda ne vse, ampak če
ne drugega, bodo sodniki, tožilci pa preiskovalci
malo bolj pazljivi in morda bodo malo bolj brali
zakone. Pri zakonih je tako in tako v Sloveniji
ena popolna smešnica. Nihče od tistih, ki bi to
morali, zakonov ne spoštuje in jih ne prebira.
Ne. Oni jih razlagajo. Razlagaš lahko Koran,
razlagaš lahko Sveto pismo, ne moreš razlagati
zakona. Zakon mora biti napisan jasno in
eksaktno in zakon je treba prebrati in spoštovati
ter ga upoštevati. Tega poglavja v Sloveniji še
nismo vzeli. Ne vem, če ga kdaj bomo. Mogoče
čez 15 ali 20 let, če bo takrat Slovenija še
obstajala. Obeti niso najboljši, ampak en majhen
kamenček za to, da se bo ta zadeva enkrat
vendarle uredila, je pa tale parlamentarna
preiskava.
Zadeva je točno naslovljena na
gospoda Franca Kanglerja, vendar tukaj ne
bomo govorili samo o Francu Kanglerju. Govorili
bomo o koruptivnosti sodnije, tožilstva,
preiskovalnih organov, policije in ne vem koga
še vse. Upam, da bo rezultat te preiskave
pokazal vso svinjarijo s tega področja v Sloveniji
in da bo tudi prvi korak, ki bo to svinjarijo začel
odstranjevati.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec za vaše stališče.
Mag. Dejan Kaloh, imate besedo v
imenu poslanske skupine SDS.
Izvolite.
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsednik,
hvala za najavo. Spoštovani kolegi poslanci,
spoštovani državni svetnik gospod Maučec, lepo
pozdravljeni!
Kot smo slišali, je Državni svet kot
kvalificiran predlagatelj dne 12. junija zahteval
odreditev parlamentarne preiskave – zdaj bom
na začetku v celoti povedal, kako se imenuje –
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in
izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper
nekdanjega župana Mestne občine Maribor in
člana Državnega sveta Republike Slovenije
Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so
bile v postopkih zoper nekdanjega župana
Mestne občine Maribor in člana Državnega
sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in
drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene
določbe Evropskega konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave
Republike Slovenije, Zakona o kazenskem
postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o
Državnem svetu, in ugotovitev domnevnega
nezakonitega upravljanja in vodenja določenih
evidenc Policije.
Kot izhaja iz zahteve za odreditev
parlamentarne preiskave, je primer Franca
Kanglerja le vrh ledene gore. Pod gladino tega
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pa je še kup primerov, ki kažejo na to, da so bile
posameznikom v predkazenskih, tožilskih in
sodnih postopkih s strani državnih organov
kršene
človekove
pravice
in
temeljne
svoboščine. Naj omenim samo javne znane
zlorabe javnih funkcij v primeru Patria, v zadevi
Magajna, ki je sicer predmetna zahteva za
odreditev parlamentarne preiskave res da
eksplicitno ne omenja. Na nek način je mogoče
to res manko v dikciji same zahteve, kar je sicer
tudi ugotavljala Zakonodajno-pravna služba,
ampak kot je že povedal državni svetnik gospod
Maučec, se po zaslišanju prič še vedno lahko
razširi parlamentarna preiskava tudi na druge
primere, ki bodo pokazali, da je bila politika tista,
ki se je vmešavala v sodno vejo oblasti. Je pa v
zahtevi predstavljen primer Ornik, kjer je Policija
očitno
namenoma
prekoračila
policijska
pooblastila. Namenoma. Celo več. Forsirala je
nezakonite vdore v zasebno komunikacijo
državljanov, kar je dejansko zastrašujoče,
nedopustno, se pravi, šlo je za neposredni
patronat nekaterega državnega organa, v tem
primeru Policije, ki je dopuščala dejansko
izvedbo teh kaznivih dejanj.
Primer Franca Kanglerja dejansko še
posebej štrli iz te policijsko-tožilske sodne
sprege. Kot smo videli na začetku, se je
požvižgala tako na določbe Evropske konvencije
o varstvu človekovih pravic, na Ustavo, na
Zakon o kazenskem postopku. Zelo kratek
povzetek stanja. Franc Kangler je bil leta 2014,
kot se je kasneje izkazalo, krivično obsojen na
Okrajnem sodišču v Mariboru, ker je v okviru
opravljanja svoje županske funkcije predlagal
občinskemu svetu zgolj nek predlog. Obsojen je
bil na sedem mesecev zapora, posledično mu je
leta 2004 bil v sosednjem prostoru, se pravi v
prostoru Državnega sveta odvzeti mandat, kar je
treba razumeti kot neposreden napad na
politično funkcijo, in to s strani državnih
svetnikov leve politične provenience. 17. julija
2014 je potem Vrhovno sodišče Republike
Slovenije to sodbo Višjega sodišča, ki je potrdilo
prvostopenjsko sodbo, razveljavilo ter ugotovilo,
da je bil Franc Kangler krivično obsojen za
dejanje, ki sploh ni kaznivo dejanje.
Na tem mestu naj omenim to
podobnost z zadevo Patria, kjer je tudi šlo za
neobstoječe kaznivo dejanje s tisto famozno
dikcijo:
na
neugotovljenem
kraju,
na
neugotovljen način, ob neugotovljenem času. Ta
podobnost je tudi zelo povedna, mestoma tudi
zelo srhljiva. Naj poudarim, da v primeru Franca
Kanglerja in v samem predlogu za odreditev
parlamentarne preiskave ne gre niti za en odprt
postopek, da ne bo danes tu kakšnih zavajanj.
Trenutno je pravnomočno končanih 21
kazenskih postopkov in en pravdni postopek,
govorim o finančni preiskavi, vse v njegovo
korist. Eno izmed ključnih vprašanj, ki se zdaj na
tem mestu čisto legitimno postavlja, je to, ali je v
primeru Franc Kangler na tožilstvih, na sodišču,
še vedno prisotna moč nekdanjih represivnih
organov, predvsem mislim Udbo, ki je naročila,

koga naj se preganja in koga naj se še posebej
zavzeto preganja in na sodišču tudi procesira na
posebej vztrajen ali celo na nezakonit način. V
zadevi Franc Kangler se pojavljajo nekako trije
sodniki, ki so na mariborskem okrožnem sodišču
podpisovali razne ukrepe po Zakonu o
kazenskem postopku. Je pa zanimivo, da vse tri
sodnike je letos obravnaval etična komisija pri
Sodnem svetu in, verjeli ali ne, vsi trije so kršili
načelo nepristranskosti, nezdružljivosti svoje
sodniške funkcije, saj so se pojavljali na shodih
političnih strank, en sodnik se je udeležil
povolilne zabave v štabu SMC aktualnega
mariborskega župana, spet dva druga sodnika
pa sta celo vidno in z zadovoljstvom sodelovala
na predstavitvi evropskih kandidatov za Evropski
parlament stranke SD.
Ni prvič, da Državni svet zahteva
odreditev takšne preiskave. Naj vas spomnim na
preiskovalko iz leta 2005, ki jo je vodil gospod
Dimitrij Kovačič, takrat se je parlamentarna
preiskava osredotočala na politično odgovornost
nosilcev javnih funkcij v Vladi, na Ministrstvu za
pravosodje in na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije v kontekstu izvrševanja
nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu za
spremembo zakonodaje in sprejetje drugih
odločitev. Jaz mislim, da tista preiskovalka –
sem malo bral magnetogram, pa potem končno
poročilo – je bila še kako blagodejna za stanje
duha na tožilstvu, saj so tožilci vsaj občutili, če
že niso nekako normativno spoznali do takrat,
da nad njimi ni samo modro nebo in kakšen
nekdanji partijski veljak, ampak tudi in predvsem
z zakoni ter ustava Republike Slovenije. Zdaj pa
posluh! Končno poročilo iz tako imenovane
Kovačičeve preiskovalke iz leta 2008 je
poudarilo, da je bila funkcija javnega tožilca v
obdobju 1945–1990 izrazito politična, pod
vplivom politike ter od nje odvisna. Javni tožilec
je bil družbenopolitični delavec, tako je določala
zakonodaja, in to se je še kako izvajalo v praksi.
Struktura tožilstva, postavljena po izrazito
strankarski, se pravi po ZK liniji, je obstajala tudi
konec osemdesetih let, praktično vse do
slovenske osamosvojitve. Ta zgodovinski uvid
tožilstva na Slovenskem je bil potreben zaradi
lažjega razumevanja stanja, ko so po
osamosvojitvi Slovenije tožilstva prioritetno
zapolnjena s političnimi kadri starega partijskega
režima in usposobljena prvenstveno in zgolj za
pregon kaznivih dejanj, ki jih je preganjal ta
režim, težko ali pa sploh naredila prelom s
prejšnjo tožilsko mentaliteto, in to se seveda
mestoma in v določenih zadevah čuti še danes.
Kakšno pa je stanje na področju
državnega tožilstva desetletje kasneje? Pred
časom smo obravnavali letno poročilo za leto
2018 o stanju na slovenskih državnih tožilstvih.
Strokovne napake tožilcev se povečujejo v
primerjavi z letom 2017 za 50 %. Na tem mestu
se pa postavi eno korelacijsko vprašanje, zakaj
se
te
napačne odločitve
tožilcev ne
sankcionirajo in kako sploh ugotoviti, ali je šlo za
strokovno napako ali pa morebiti za namerno

185

DZ/VIII/10. seja

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za predstavitev stališča
poslanske skupine.
Gospa Tina Heferle, imate možnost
predstaviti stališče Poslanske skupine Liste
Marjana Šarca.
Izvolite, gospa poslanka.

napako, ki pa že spada v domeno zlorabe
tožilske funkcije. Izvajanje nadzora nad
opravljanjem državnotožilske službe je še vedno
zelo pomanjkljivo. Tožilska odločitev o tem, ali
bo pregon v kakšni zadevi sprocesiral dalje ali
bo ovadbo zavrgel, še vedno nima nekega
ustreznega preverjanja njegovega vodje, niti
generalnega državnega tožilca. To še posebej
velja za področje zavrženja kazenskih ovadb.
Če bo zaradi ugotovitev poročila te preiskovalne
komisije nastala podlaga za spremembo
zakonodaje na področju Zakona o državnem
tožilstvu, da bodo odločitve posameznih tožilcev
v primeru zavrženja kazenskih ovadb podvržene
preverjanju
in
sopodpisniku
predstojnika
tožilstva oziroma celo skupine tožilcev v kakšnih
hujših kaznivih dejanjih, bo ta namen več kot
upravičen. Podobno velja za morebitne
spremembe Zakona o nalogah in pooblastilih
policije, še posebej na področju upravljanja in
vodenja določenih policijskih evidenc in pa
morebitne spremembe Zakona o kazenskem
postopku, ki sem ga že večkrat navajal, še
posebej v delu varovanja osebnih podatkov, ker
gre za podatke, kjer izbira policija v
predkazenskem postopku in so lahko predmet
manipulacije, zlorabe in tako dalje. Tudi Zakon o
sodniški službi, omenjal sem prej tri sodnike, ki
opredeljuje nadzor nad sodniki in sam
disciplinski postopek, bi v tem delu veljalo
spremeniti in zaostriti vsaj primere, ko je sodniku
prenehala sodniška funkcija, kar res lahko
preštejemo na prste ene roke. Pa tudi so bili
primeri, ko so sodniki celo namerno kršili
človekove pravice, kaj šele za minorne zadeve,
kjer dobijo zgolj neki pisni opomin in tako se
zgodba konča. Ali obstaja javni interes za to
preiskovalko? Seveda obstaja. Naprej bi se naj s
to parlamentarno preiskavo ugotovilo, kakšne
spremembe zakonodaje so potrebne, da se
kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin
več ne bi dogajale ali pa vsaj ne dogajale v taki
ekscesni meri. Pa tu poudarjam, naj gre za
politično izpostavljeno osebo, kot je bil gospod
Kangler, naj gre za navadnega državljana,
nobenemu se, v navednicah, ne spodobi tako
hudo kršiti človekovih pravic. In pa seveda, da ti
nosilci javnih funkcij, ki so s pozicije politične
moči morebiti vplivali na tožilce ali sodnike, da
za te kršitve tudi odgovarjajo.
V
Poslanski
skupini
Slovenske
demokratske stranke verjamemo, da si bo ta,
zdaj že četrta parlamentarna preiskava v tem
mandatu prizadevala ugotoviti in bo ugotovila in
ocenila dejansko stanje na področju širše sfere
pravosodja, da bomo potem, še enkrat
poudarjam, lahko v Državnem zboru sprejeli
odločitve v kontekstu spremembe zakonodaje,
kar bi nedvomno vplivali pozitivno na podobo
slovenskega pravosodja.
Zato v Poslanski skupini SDS
ustanovitev te parlamentarne preiskave seveda
pozdravljamo in jo tudi v kontekstu učinkovitega
dela tudi podpiramo. Hvala.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala, gospod
predsednik, za besedo.
Ko sem pisala današnje stališče, ki
smo ga zavzeli v zvezi z odreditvijo predmetne
parlamentarne preiskave v Poslanski skupini
LMŠ, se nisem mogla izogniti stavkom, ki sem
jih v Državnem zboru že kar nekajkrat izrekla.
Tudi danes gre vnovič poudariti pomen načela
delitve oblasti in neodvisnosti pravosodnega
sistema, kar je v našem pravnem redu
zagotovljeno z ustavo, samo danes s to razliko,
da je v ospredju tudi vprašanje samostojnosti in
neodvisnosti Državnega tožilstva, za katerega
vemo, da je kot del pravosodja samostojen in
neodvisen državni organ.
Namen
odreditve
parlamentarne
preiskave je ugotoviti morebitno politično
odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi
sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in
kazenskega pregona zoper nekdanjega župana
Mestne občine Maribor in državnega svetnika
Franca Kanglerja. Namenoma sem prebrala ta
daljši opis, saj je že na prvi pogled vidno, da je v
parlamentarni preiskavi s takšnim namenom
marsikaj sporno in v naši poslanski skupini
ustvarja zelo resne dvome o njeni dopustnosti.
V skladu s 93. členom Ustave
Republike Slovenije se parlamentarna preiskava
lahko odredi le o zadevah javnega pomena.
Kazenski postopki, ki se vodijo zoper določeno
fizično osebo, pa naj gre za pravnomočno
končanje ali nepravnomočno končane sodne
postopke, po našem mnenju ne predstavljajo
javnega pomena. Če kaj, potem odreditev
parlamentarne preiskave s takšno vsebino, kot
jo predlaga predlagatelj, bolj nakazuje na nek
privilegij, ki se ga v smislu dodatnega pravnega
sredstva na nek način daje državnemu svetniku
kot obdolžencu v kazenskem postopku. Skrajno
nedopustno. Več kot očitno je, da parlamentarna
preiskava, ki je danes pred nami, ni javnega
pomena in slednje je v svojem mnenju ugotovila
tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega
zbora.
Na podlagi te parlamentarne preiskave
naj bi Državni zbor presojal, ali so bili kazenski
postopki, ki so se vodili zoper Franc Kanglerja, v
skladu z materialnim in procesnim kazenskim
pravom. Absurdnost in nedopustnost takšnega
početja je za Poslanski skupino LMŠ jasna in
nesporna. Državni zbor nikakor nima pravice in
pristojnosti, da bi presojal pravilnost delovanja
pravosodnih organov ali morebiti celo sodil o
pravilnosti sodnih odločb. Tudi
tu je
Zakonodajno-pravna služba jasno in odločno
zavzela stališče, da se zakonitost, pravočasnost
ali pravilnost strokovnih odločitev vseh
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pravosodnih akterjev, tako državnih tožilcev kot
sodnikov, presoja v okviru strokovnega nadzora.
In če citiram odstavek iz mnenja Zakonodajnopravne službe: »Konkretna ravnanja, storitve ali
opustitve državnih tožilcev ne morejo biti
predmet parlamentarne preiskave. Enako je
treba ugotoviti glede dopustnosti parlamentarne
preiskave konkretnega kazenskega pregona v
tistih fazah, za katere je pristojno sodišče. S
tem, ko bi preiskovalna komisija ocenjevala
konkretne
pravnomočno
končane
sodne
postopke, bi nedvomno prekoračila svoje
pristojnosti.« Konec citata. Bolj jasno kot to, ne
more biti. V Poslanski skupini LMŠ menimo, da v
tem primeru ni nobenega dvoma o tem, da je
temeljno načelo našega pravnega sistema –
načelo delitve oblasti, grobo kršeno.
Odreditev današnje parlamentarne
preiskave je sicer neizogibna, Državni zbor jo
namreč na predlog Državnega sveta mora
odrediti, je pa zato žal njena današnja
obravnava bolj kot ne deklaratorne narave. Pa
vendar, v Poslanski skupini LMŠ bomo v času
do njene dejanske ustanovitve opravili resen in
kritičen razmislek o tem, ali v takšni preiskovalni
komisiji, ki odkazuje na tako številne kršitve
pravne države, sploh želimo sodelovati.
Danes pa v razpravi ne bomo
sodelovali.Hvala.

gre za zadevo osebnega pomena. Vsak, ki
meni, da so mu bile v postopku pred sodiščem
kršene človekove pravice, oziroma vsak, ki ni
zadovoljen z odločitvijo sodišča o sodbi, se
lahko pritoži celo na več stopenj. Ima tudi
možnost ustavne pritožbe, ki je posebej
namenjena varstvu človekovih pravic. Na koncu
se lahko obrne tudi na Evropsko sodišče za
človekove pravice. Prosim predlagatelja, da
pove, kako bo Državni zbor v tej parlamentarni
preiskavi ugotavljal kršitve človekovih pravic tej
dotični osebi. Kako naj Državni zbor ugotavlja,
kateri dokaz je v konkretnem postopku bil
veljaven in kateri ne, saj nima sodnega spisa
pred seboj, nima vpogleda v dokumentacijo,
nima celotne slike primera? In tudi prav je, da je
nima. Državni zbor je namreč zakonodajalec. To
je njegova temeljna funkcija. Državni zbor ni
sodišče.
Apeliram na vse nas poslance, da raje
svoj čas namenimo pisanju zakonov, ki bodo
dovolj jasni in prepričljivi in bodo v prvi vrsti
namenjeni
zagotavljanju
in
spoštovanju
temeljnih človekovih pravic. Takšna je naša
naloga tukaj v Državnem zboru. Za krepitev
ugleda sodstva in za zaupanje ljudi v sodni
sistem mora sodstvo v prvi vrsti poskrbeti samo.
Vendar je vprašanje neodvisnosti sodne veje
oblasti in neodvisnosti državnih tožilcev v veliki
meri tudi vprašanje prepričanja in zavesti v naši
družbi. Če bo v naši družbi ostajala zavest o
tem, da sodna veja oblasti in državni tožilci niso
neodvisni in nepristranski, potem imamo resen
problem. Zato mora naša zavest izhajati iz tega,
da se na sodiščih odloča neodvisno in
nepristransko, in ne obratno. Za krepitev tega
prepričanja moramo poskrbeti mi. Tako sodstvo
kot tožilstvo pa imata znotraj sebe mehanizme,
strokovni nadzor, vključno z disciplinskimi
postopki, ki presojajo zakonitosti dejanj sodnikov
in tožilcev. Ne smemo dopustiti, da se
parlamentarne preiskave zlorabljajo za pavšalno
ocenjevanje konkretnih, po možnosti še sploh
nedokončanih sodnih in drugih postopkov. Ideje
o pravni državi segajo daleč nazaj, že v čas
antike. Vrsto let so se narodi borili proti
samovolji vladarjev in si na koncu žal z veliko
žrtvami izborili temeljne prvine pravne države,
kot so učinkovito varovanje človekovih pravic in
uveljavitev zakonov kot pravil, ki so veljala za
vse, tudi za elite in vladarje. Neodvisen sodni
sistem je bistven element pravne države.
Prosim vas, spoštujte to tisti, ki boste
sedeli v tej preiskovalni komisiji. Hvala lepa.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospa poslanka, za predstavitev stališča vaše
poslanske skupine.
Gospod Predrag Baković, v imenu
Poslanske skupine Socialnih demokratov,
izvolite.
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsednik,
hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice,
spoštovani kolegi!
Ko smo Socialni demokrati prebrali
vsebino tega akta o parlamentarni preiskavi, ki
ga je pripravil in spisal Državni svet, nas je resno
zaskrbelo. In ni zaskrbelo samo nas, ampak
očitno tudi mednarodne inštitucije. GRECO, torej
skupina držav v boju proti korupciji pri Svetu
Evrope, je namreč ravno zaradi tega akta sprožil
urgentno oceno razmer v Sloveniji, predvsem
glede razmerja med zakonodajno in sodno vejo
oblasti. Parlamentarna preiskava se opravi v
zadevah javnega pomena, da se ugotovi
dejansko stanje, ki je lahko podlaga za
odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih
funkcij za spremembo zakonodaje in za druge
odločitve Državnega zbora iz njegove ustavne
pristojnosti. Vsi, ki smo si prebrali ta dokument,
vidimo, da govori le o eni osebi, o Francu
Kanglerju.
Zato se Socialni demokrati upravičeno
sprašujemo, kje je tu zadostna opredelitev
predlagatelja, da gre za zadeve javnega
pomena. Zadeve javnega pomena so namreč
tiste zadeve, ki zadevajo širšo družbeno
skupnost, torej družbo, zadeve, ki vplivajo na
življenje neke skupnosti oziroma družbe in tukaj

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Gospod Igor Zorčič ima besedo v
imenu Poslanske skupine Stranke modernega
centra.
Izvolite, gospod poslanec.
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani
predsednik, hvala za besedo. Kolegice, kolegi!
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Državni svet je prejšnji mesec na
pobudo Komisije za državno ureditev, katere
član je tudi državni svetnik Franc Kangler,
sprejel zahtevo za odreditev parlamentarne
preiskave za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri
pripravi in izvedbi političnega in kazenskega
pregona zoper državnega svetnika Kanglerja in
druge. Tako piše v naslovu tega akta.
Državni zbor mora, če tako zahteva
Državni svet – tako je velikokrat slišati v tej hiši –
skladno s 93. členom Ustave preiskovalno
komisijo ustanoviti. Tako kot je v primeru, če to
zahteva tretjina poslancev. V naši poslanski
skupini imamo seveda s tem težavo. Mi
ocenjujemo, da Državni zbor ni tisti, ki nekritično
sprejme vsakršno zahtevo za preiskavo, ampak
mora v okviru svoje odgovornosti kritično
presoditi, kakšna je ta zahteva. Če spomnim na
našo znano humoresko Kozlovska sodba v
Višnji Gori in potegnem nekakšno paralelo. To
pomeni, če bi Državni svet zahteval, naj se
ugotovi, ali je kozel Lisec pomulil solato in zelje
mestnemu veljaku Andražu Slamorezcu, potem
bi mi to morali na preiskovalni komisiji
preiskovati. Mi v SMC ocenjujemo, da ne.
To ni prva in tudi ne zadnja zahteva
Državnega sveta za odreditev parlamentarne
preiskave, kljub temu da je po naši oceni to
določilo ustave takšno, da bi ga veljalo nekoliko
pretehtati ob naslednjih spremembah ustave.
Kljub temu pa v naši poslanski skupini
opozarjamo, da gre za zelo nevaren precedens.
Gre namreč tudi za prvo zahtevo za
parlamentarno preiskavo, v kateri predlagatelj
oziroma Državni svet ni želel prilagoditi svoje
zahteve mnenju Zakonodajno-pravne službe
Državnega zbora in predmet preiskave uokviriti
skladno z zakonom in ustavo. Zakonodajnopravna služba je namreč opozorila, da se
zastavlja vprašanje zakonsko in ustavno
dopustnih meja, v okviru katerih sme Državni
zbor preiskovati določeno zadevo, saj predmet
parlamentarne preiskave ne sme posegati v
izključne pristojnosti izvršilne in sodne veje
oblasti. Tako ZPS. Prav tako se lahko
parlamentarna preiskava usmeri le zoper tiste
nosilce javnih funkcij, ki so politično odgovorni
Državnemu zboru. Jaz se na tem mestu
sprašujem, ali je državno tožilstvo ali pa sodišče
tisto, ki politično odgovarja Državnemu zboru.
Verjetno v Ugandi, v kakšni srednjeafriški
republiki ali kje drugje v tretjem svetu. Upam pa,
da nikoli v Sloveniji. Zakonodajno-pravna služba
tudi opozarja, da posamezne faze postopkov
kazenskega pregona spadajo v izključno
pristojnost državnih tožilcev, konkretna ravnanja
pa ne morejo biti predmet parlamentarne
preiskave.
Enako
ugotavlja
tudi
glede
dopustnosti
parlamentarne
preiskave
konkretnega kazenskega pregona v tistih fazah,
za katere je pristojno sodišče. Kot nadaljuje
Zakonodajno-pravna služba, in mi se seveda z
njo strinjamo, s tem, ko bi preiskovalna komisija
ocenjevala konkretno pravnomočne končane

sodne postopke, bi nedvomno prekoračila svoje
pristojnosti. Ugotavlja tudi, da je v tej zahtevi
poudarek predvsem na državnemu svetniku
Francu Kanglerju, kar zbuja dvom o tem, ali
zahteva vsebuje zadostno utemeljitev, da gre za
zadevo javnega pomena.
Če Zakonodajno-pravna služba dvomi,
ali gre za zadevo javnega pomena, smo v SMC
prepričani, da ne gre. Gre za zasebno zadevo
Franca Kanglerja, ki se želi preko funkcije
Državnega sveta nekako maščevati za te sodne
postopke, v katerih je bil udeležen. Tu ne gre za
kakršenkoli javni pomen, gre za izključno
zlorabo funkcije državnega svetnika. Žalosti nas
pa, da Državni zbor potem to vse skupaj
nekritično sprejema kot akt o ustanovitvi
parlamentarne preiskovalne komisije.
Ta
preiskovalna komisija bi se zlahka imenovala
preiskava za maščevanje Franca Kanglerja
sodnikom in tožilcem iz njegovih sodnih
postopkov. Zaradi tega imamo, kot ste lahko
uspeli razbrati iz teh besed, skrajne pomisleke o
tem, ali sodelovati na takšni komisiji ali ne.
Če zaključim s Kozlovsko sodbo, ki
sem jo omenil na začetku, četudi je namen te
preiskave tepsti po kozlovi senci, mi v SMC tega
ne bomo gledali z zavezanimi očmi. Hvala lepa.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec, za vaše stališče.
Gospa Nataša Sukič, v imenu
Poslanske skupine Levica, izvolite.
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala
za
besedo,
predsedujoči.
Spoštovane,
spoštovani!
Državni svet je vložil zahtevo za
ustanovitev preiskovalne komisije o ugotavljanju
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki
so sodelovali pri pregonu državnega svetnika
Franca Kanglerja. Kot je znano, je bilo zoper
nekdanjega mariborskega župana skupno
vloženih več kot 20 kazenskih postopkov. Zaradi
obsodbe v eni izmed množice zadev je izgubil
tudi mandat državnega svetnika. Kangler se ves
čas izgovarja na politične konstrukte, kršitve
njegovih pravic in kuje vse možne teorije zarote,
s pomočjo katerih želi oprati svoje ime in krivdo
prevaliti na organe pregona in na sodstvo.
Tokrat pa je v ta namen izrabil celo svojo
funkcijo Državnega svetnika ter preko njih
zahteva parlamentarno preiskovalno komisijo, ki
naj bi preiskovala morebitne zlorabe in
razpredala o domnevnih krivicah, ki da se mu
dogajajo. Tukaj se lahko vprašamo: ali je šel
Državni svet z zahtevo za preiskavo postopkov
proti Kanglerju predaleč? Gre v primeru Kangler
resnično za skrb za javnost ali zgolj za šov
Franca Kanglerja, kot se sprašujejo v medijih? V
Levici smo prepričani, da ne gre za nič drugega
kot za zlorabo inštituta preiskovalne komisije. Do
današnje obravnave in odreditve pa ob tako
očitno zlorabi sploh ne bi smelo priti. S takšnim
stališčem se strinja tudi stroka. Vrhovno državno
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tožilstvo opozarja, da bi takšna preiskava dela
pravosodnih funkcionarjev v posameznih
zadevah pomenila, citiram, »nedopustno in
nezakonito vmešavanje v samostojnost in
neodvisnost pravosodja ter ugotavljanje politične
odgovornosti
pravosodnih
funkcionarjev
absolutno presega ustavne in zakonske
pristojnosti
zakonodajne
oblasti,
saj
v
pravosodju ne nazadnje ni nosilcev javnih
funkcij, ki bi bili politično odgovorni Državnemu
zboru.« Konec citata. Takšno ravnanje bi bilo po
njihovi oceni ne le grob poseg v vladavino prava,
ampak bi porušilo pomembno ravnovesje, ki ga
zagotavlja ustavna delitev zakonodajne in
pravosodne veje oblasti. Porušenje tega
ravnovesja
predstavlja
nevarnost
resnih
negativnih družbenih posledic, ki bi se lahko
odrazile tudi na širši mednarodni ravni, so
posvarili. Da preiskovalne komisije ne bi smeli
odrediti, izhaja tudi iz dejstva, da se je na
zahtevo Državnega sveta odzval celo GRECO,
ki poziva k nujni oceni delitve pristojnosti med
zakonodajno in pravosodno vejo oblasti v
Sloveniji. Na nedopustnost takšne preiskave
opozarja tudi ustavnopravna stroka, ki opozarja,
da bi bila takšna preiskava upravičena le v
primeru organiziranega delovanja v pravosodju
proti nekdanjemu mariborskemu županu Francu
Kanglerju, sicer pa ne. V tem trenutku je v to, da
gre za organiziran politični konstrukt, prepričan
le Kangler sam. O utemeljitvah, ki naj bi bile
osnovane na lastnem prepričanju bivšega
mariborskega župana, pa med tem ni ne duha
ne sluha.
Tudi
Zakonodajno-pravna
služba
Državnega zbora opozarja na načelo delitve
oblasti, ki bo načeto s sporno preiskovalno
komisijo. Z njo bi nekateri radi iskali tako
imenovane krivce za pregon nekdanjega
mariborskega župana Franca Kanglerja. Iz
vsega navedenega lahko zaključimo, da ne gre
za nič drugega kot za politični šov, za izvedbo
katerega je Franc Kangler zlorabil kar Državni
svet, preko katerega od Državnega zbora
zahteva ustanovitev preiskovalne komisije za
zaščito lastnih ozkih interesov in obupnih
poizkusov, da si opere lastno ime.
Naj zaključim. Državni zbor ni in ne
more biti mesto za županov boj, če parafraziram
naslov knjige o ozadju Kanglerjeve osebne in
politične apokalipse, kot je zapisano v
podnaslovu omenjene knjige, saj bi to dejansko
pomenilo napad na neodvisnost sodstva v
državi. In ne samo to, Državni zbor bi z
ustanovitvijo
take
preiskovalne
komisije
državljankam in državljanom poslal jasen signal
o državljanih prvega in državljanih drugega reda.
Nič koliko ljudem se dogajajo krivice, sodne
zmote, tudi intrige, pa Državni zbor ne ustanavlja
preiskovalnih komisij zanje. V čem je Franc
Kangler drugačen od njih? Zakaj bi Državni zbor
zanj povozil vladavino prava, mu asistiral pri
poskusih rušenja pravne države in širjenju
vsesplošnega vtisa, da imamo pri nas krivosodje
samo zato, ker je del politične oligarhije,

političnega establišmenta, ker mu to dopušča
zloraba funkcije državnega svetnika in politična
podpora nekaj somišljenikov?
V Levici nasprotujemo slepemu in
črkobralskemu sledenju zapisanih pravil. Državni
zbor v primeru tako očitno zlorabe instituta
parlamentarne preiskovalne komisije ne bi smel
dopustiti. Danes o tem sploh ne bi smeli
razpravljati, kaj šele pristati na mnenje, da
Državni zbor tovrstno zlorabo mora ne le
dopustiti, ampak celo odrediti. V Levici pri tej
blamaži nikakor ne mislimo sodelovati. Hvala
lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Stališče poslanke skupine Nova
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil
Blaž Pavlin.
Izvoli.
BLAŽ
PAVLIN
(PS
NSi):
Spoštovani
predsedujoči, spoštovani državni svetnik,
spoštovane kolegice poslanke in poslanci!
Ne glede na to, ali danes govorimo o
konkretnih primerih, bodisi pravnomočno
zaključenih bodisi tistih, ki to še niso, lahko pri
mnogih poiščemo skupni imenovalec. Gre za
sodne postopke, pri katerih tudi pravni
strokovnjaki, celo nekateri sodniki in tožilci
podvomijo v spoštovanje načela pravičnosti in
enakosti pred zakonom. Stanje na področju
odkrivanja in pregona ter na področju sodne
veje oblasti v Sloveniji je na nezavidljivi ravni.
Številni primeri kršitev ustavno varovanih
človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
prekoračitve pooblastil z namenom zlorab
kažejo, da na tem področju zeva velika
praznina, ki ji lahko rečemo koruptivna ravnanja
ali pa, če želite, namerno škodovanje,
zavlačevanje postopkov z edinim ciljem: končati
postopek brez obsodilne sodbe ali pa vlagati
kazenske ovadbe, človeka diskreditirati, potem
pa po več letih oprostiti ali postopke ustaviti. Na
eni strani imamo primere, ko so posamezniki
zelo hitro obtoženi, vsem je skupno pomanjkanje
dokazov, številne procesne kršitve in nezakonite
odločitve ter na koncu pravnomočne oprostitve
vsakršne krivde ali pa zastaranja in dosojene
odškodnine Evropskega sodišča za človekove
pravice. Zamisliti se moramo nad podatkom, da
je to sodišče v 22 letih od skupaj 341 sodb
ugodilo slovenskim pritožnikom kar v 319
primerih, ker je ugotovilo kršitev človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Tem sodbam
sledijo visoke odškodnine, ki jih plačujemo vsi
davkoplačevalci. Na drugi strani pa imamo
primere, ko kljub številnim zakonito pridobljenim
dokazom do sojenja ne pride in obtožilni
predolgi niso vloženi ali pa postopki na policiji in
tožilstvu potekajo zelo zelo počasi. V Sloveniji
sta strokovna in laična javnost enotnega
mnenja, da za nezaupanje v pravno državo ni
najpomembnejši razlog v slabi ali pomanjkljivi
zakonodaji, pač pa v izigravanju, zlorabah in
neizvrševanju predpisov ali pa v močni osebnih
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povezavah
oziroma
interesih
nekoga
diskreditirati. Brez dvoma sodstvo predstavlja
samostojno vejo oblasti. Oblast sama pa ne
pomeni le pravice in moči, pač pa tudi na drugi
strani veliko odgovornost za zakonito, pravilno in
učinkovito izvajanje zaupane funkcije. Torej ima
sodstvo ne le pravico, pač pa tudi odgovornost.
In problem ni v pravicah, pač pa v odgovornosti.
Naša zakonodaja je še vedno
naravnana na tako imenovano kolektivno
odgovornost, kar z drugimi besedami pomeni,
da nihče za nobeno odločitev ne nosi
odgovornosti. Organi odločanja so sodni svet,
personalni svet, državnotožilski svet, disciplinske
komisije in za temi organi se skrivajo vsi, ki
imajo vpliv in moč odločanja. Vse omenjene
pomanjkljivosti je nujno potrebno odpraviti. Ne
moremo se sprenevedati, da v sodstvu ne
prihaja do pritiskov, kljub temu da slovenska
ustava v 125. členu izrecno določa, da je sodnik
pri sojenju vezan le na ustavo in zakon. Zato je
prav, da državljani lahko javno spremljajo delo in
sodelovanje vseh, od katerih je odvisno, ali bo
naša država zares pravna država. Za enkrat je
le na 22. mestu od 28 članic Evropske unije.
Primer Kangler, če ga kratko tako
poimenujemo, vzbuja veliko skrb, skrb za
spoštovanje načela enakosti pred zakonom,
spoštovanje človekovih pravic in skrb za
slovenski pravni red. v Sloveniji se soočamo z
neenotno sodno prakso, pa tudi z neenotno
tožilsko prakso. Ali če ponastavim, državljani
imamo občutek, da za vse nas ne veljajo enaka
pravila igre. V tej luči je razumljivo, da je odnos
državljanov, ljudi do sodstva in organov pregona
vse prej kot pozitiven. Naloga Državnega zbora
kot zakonodajnega organa in tudi pristojnega
ministrstva je, da pogleda in analizira primere,
zakaj stvari zastarajo, zakaj prihaja do procesnih
napak, kje so tisti problemi, zaradi katerih ljudje
ne zaupajo v sodstvo. Da bi vse omenjene
pomanjkljivosti odpravili, je nujno potrebno
spoštovanje in sodelovanje vseh treh vej oblasti
– tako zakonodajne, izvršilne in sodne.
v Novi Sloveniji upamo, da bo ta
preiskovalna komisija pripomogla k temu.

podlage in se končajo neuspešno. Ko je
neuspešno končanih, neuspešno – s tem mislim
z oprostilno sodbo, 20 ali več postopkov proti eni
osebi, lahko to v laični javnosti upravičeno
vzbuja različne dvome in pomisleke. Tudi
pomisleke v delovanje pravne države. Ampak v
nasprotju s predlagatelji, Državnim svetom in
nekaterimi strankami, taki postopki niso potekali
samo proti tako imenovanim desnim politikom.
Jaz bi jih omenila tudi nekaj na drugi strani.
Kazenski postopek, vključno za hišno preiskavo
proti naši predsednici Alenki Bratušek samo
zato, ker je bila ena od treh predlaganih
kandidatov za komisarko, pri čemer se je
vzdržala glasovanja o tej zadevi na Vladi.
Kazenski
postopek,
končan
neuspešno,
ustavljen. Pa da ne omenjam kazenske
postopke proti bivšemu ministru Zalarju,
vrhovnemu tožilcu Fišerju, postopki zaradi
političnih imenovanj, ki sta jih opravila v okviru
svoje politične funkcije. Pa proti bivšemu
predsedniku Vlade Ropu, ki je številna leta bil v
postopku, ki se je končal z oprostilno obsodbo –
mislim, da so mu vmes vzeli celo licenco. Pa dva
državna sekretarja, Škrlec in še en državni
sekretar, mislim, da je bil pri takratni ministrici
Kresal. Pa kazenski postopek proti ministru
Mramorju. Skoraj prepričana sem, da se bo
končal z oprostilno sodbo, nikoli seveda ne veš.
In da omenim na koncu še gospoda Jankovića.
Z njim sem se politično razšla, ampak tri
kazenske zadeve, za katere sem bila od začetka
prepričana, da bo oprostilna sodba, so bile tudi
oprostilne, kajti že iz navedb v obtožbi je bilo
jasno, da ni elementov kaznivega dejanja.
Tako da gre za resen problem, s
katerim se je treba soočiti. Na tem mestu tudi v
imenu naše poslanske skupine pozivam
nadzorne organe znotraj pravosodja in tožilstva,
da opravijo svojo funkcijo. Da pregledajo, ali gre
za anomalije, da pogledajo, na kakšen način so
bile obtožbe podane in da se strogo držijo
strokovnih in ostalih standardov, tudi standardov
o tem, kakšna stopnja suma mora biti podana,
da se nekoga preganja. In drugič, da vse
postopke, tudi proti politikom, ne vodijo pod
vplivom javnega mnenja, ampak, da postopki
potekajo hitro in učinkovito. Tisti, ki so krivi, naj
bodo po hitrem postopku obsojeni in kaznovani.
Tisti, ki so nekrivi, naj bodo po hitrem in
zakonitem postopku, oproščeni.
Ne glede na povedano, je danes pred
nami zahteva za odreditev parlamentarne
preiskave za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri
pripravi in izvedbi kazenskega pregona zoper
eno osebo, to je zoper Franca Kanglerja. Zoper
ta konkretni akt imamo tako kot številni kolegi iz
drugi poslanskih skupin v naši poslanski skupini
številne pomisleke. Na spornost te zahteve je
opozorila že Zakonodajno-pravna služba, pa tudi
Vrhovno državno tožilstvo in Komisija za
preprečevanje korupcije.
Bom ob koncu teh stališč še enkrat
prebrala, kaj določa Zakon o parlamentarni

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa
za besedo.
Končali smo s predstavitvijo stališč
poslanskih skupin … O, oprostite. Besedo ima
Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek,
zanjo Maša Kociper. Se opravičujem.
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Nič hudega
predsedujoči. Kot zadnji za predstavitev stališč
poslanskih skupin v stranki SAB številnih
pomislekov ne bomo ponavljali.
Začela bom pa s tem, da tudi v naši
stranki nasprotujemo tako imenovanim političnim
pregonom, pri katerih imamo državljani občutek,
da se pod vplivom javnega mnenja – upam, da
res ne tudi pod kakšnim drugim vplivom, začne s
pregonom v zadevah, pri katerih se potem
kasneje izkaže, da obtožba ni imela ustrezne
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preiskavi. V prvem členu natančno določa
namen tovrstne preiskave. Opravi se v zadevah
javnega pomena, da se ugotovi in oceni
dejansko stanje. To je lahko podlaga za
odločanje
Državnega
zbora
o
politični
odgovornosti nosilcev javnih funkcij za
spremembo zakonodaje in druge odločitve. Gre
za institut, določen na ravni ustave, ki je
namenjen
širšemu
družbenemu
nadzoru
Državnega zbora.
Trije so glavni pomisleki tudi naše
poslanske skupine. Prvi pomislek je vezan na
načelo delitve oblasti. Izhajati je namreč
potrebno iz načela delitve oblasti, določenega v
3. členu Ustave, ki pravi, da se oblast deli na
zakonodajno, izvršilno in sodno. Vsaka od treh
vej oblasti mora biti pri svojem delu samostojna
in neodvisna ter ne sme biti podvržena
nikakršnim pritiskom. Izvedba te preiskave tako
ne bi pomenila drugega kot poseg zakonodajne
veje oblasti v sodstvo in tožilstvo, ki naj bi
delovalo samostojno in neodvisno. Nedopustno
in v nasprotju z načelom vladavine prava je
poseganje zakonodajnega telesa v odločitve
sodstva in organov pregona v konkretnih
zadevah, kot je to v tem primeru. Pravosodni
deležniki pri svojem delu ne smejo biti
obremenjeni z nedovoljenimi vplivi, še posebej
pa ne s strani politike in političnih funkcionarjev
– takšni vplivi bi jih namreč lahko vodili tudi pri
odločanju v prihodnje, kar je popolnoma
nedopustno.
Tudi Ustavno sodišče je opozorilo, da
predlog parlamentarne preiskave ne sme
posegati niti v pristojnosti izvršilne oblasti, niti v
pristojnosti sodstva. Izrecno se je postavilo na
stališče, da predmet odločanja v Državnem
zboru ne more biti zakonitost in primernost
posamičnih sodnih odločb in postopkov. V tem
smislu se je zelo jasno opredelila tudi
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora.
Predmet
parlamentarne
preiskave
mora
spoštovati načelo delitve oblasti, predmet
parlamentarne preiskave ne sme biti poljuben,
mora biti določen v okviru ustavnih pristojnosti
Državnega zbora. Omejitev na ustavne
pristojnosti Državnega zbora pomeni, da
predmet parlamentarne preiskave ne sme
posegati v niti izključne pristojnosti izvršilne
oblasti, niti pristojnosti sodišča.
Sprašujem se, ali bodo stranke, ki so
še predvčerajšnjim tako krčevito, tukaj z moje
desne strani, trdile, da je treba Ustavno sodišče
spoštovati, pa Zakonodajno-pravno službo, tudi
tukaj spoštovale mnenje Ustavnega sodišča in
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki
je v tem primeru res izrecno in popolnoma jasno.
Drugo vprašanje zadeva ukvarjanje z
ugotavljanjem politične odgovornosti. Politična
odgovornost nosilcev javnih funkcij – ali so
morda državni tožilci in sodniki, ki so v teh
zadevah sodili, nosilci političnih funkcij? Kako se
bo njihova politična odgovornost ugotavljala, če
pa to niso? A na tem mestu se pojavijo številne
dileme tudi o tem, kako bodo poslanci to

odgovornost ugotavljali. Ali bodo študirali sodne
spise? Bodo pregledovali obtožne akte? Sodbe?
Sami presojali dokaze? Kako si to parlament
zamišlja, si sploh ne znam predstavljati.
Tretja zadeva je to, ali gre za zadevo
javnega pomena. Poudarek parlamentarne
preiskave naj bi bil torej na zadevah javnega
pomena, pri tem se pa v tem aktu ne omenja
nikogar drugega kot samo državnega svetnika
Franca Kanglerja. Bilo je že postavljeno
vprašanje, ali gre za zasledovanje zasebnega
interesa posameznika. Še enkrat, sočustvujemo
in razumemo njegovo stisko ob tem, da je bil
tako dolgo v nekih postopkih, kjer se je na koncu
izkazalo to, da je bil oproščen. Veliko število teh
postopkov vzbuja sume, ampak s temi zadevami
se morajo ukvarjati tisti, ki so po naši zakonodaji
in ustavnem redu za to poklicani, sicer se lahko
po kavbojsko začnemo vsi ukvarjati z vsem,
soditi eden drugemu in tako naprej.
V naši poslanski skupini imamo glede
na vse povedano, številne resne pomisleke o
zakonitosti
in
ustavnosti
dela
takšne
parlamentarne preiskave in bomo o sodelovanju
pri delu takšne parlamentarne preiskovalne
komisije v nadaljevanju še temeljito premislili.
Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa
in še enkrat se opravičujem za spregled.
Končali smo s predstavitvijo stališč
poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo
poslank in poslancev.
Besedo ima Anja Bah Žibert, za njo
Franc Breznik in potem Predrag Baković.
Anja, izvoli.
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa,
predsedujoči, za besedo!
Danes
govorimo
o
ustanovitvi
pomembne preiskovalne komisije. In gre za to,
kar je bilo v nekaterih stališčih izpostavljeno, da
imamo težave, ko gre za naše državne organe,
ko gre za nosilce državnih pooblastil, ki očitno
ne delajo v skladu z zakonom, ki očitno
zakonodajo kršijo, tudi ustavo Republike
Slovenije, človekove pravice, sistemi pa ne
odreagirajo. Zakaj sistemi ne odreagirajo, je spet
drugo vprašanje. Ali gre morda v ozadju za
političen motiv? In tukaj pa se moramo najti mi.
Nobena veja oblasti namreč ne sme biti
podrejena nekim silam iz ozadja, če jih smem
imenovati.
Danes ste nekateri želeli na nek način
obračati, zakaj pa bi bilo neprimerno, da se ta
preiskovalna komisija ustanovi. Sedaj bom pa
orisala stvari malo drugače. Na primer, da se
imenuje preiskovalna komisija ne o zadevi Franc
Kangler, ampak o zadevi Damir Črnčec zaradi
žaljivih tvitov in sovražnega govora. Omenjeni
ima več kot 20 postopkov pred sodiščem. V 21
primerih je že oproščen, v enem primeru gre v
bistvu za finančne zadeve, gr za pravni
postopek in je tudi oproščen. In potem, ko se ta
postopek vodi v primeru Damirja Črnčeca, se
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pojavljajo naslednji sodniki: gospod Štok,
gospod Gazvoda. Tako se pojavijo na eni zabavi
stranke SD. Damir Črnčec je pa v postopku pred
njimi. In ta postopek seveda pade, ampak ne
pred temi sodniki, ampak potem, ko to ugotovi
Vrhovno sodišče, da so nekomu kršene
človekove pravice. In ko se Damirju Črnčecu
vodijo postopki, se pojavi tudi sodnik Žirovnik. In
ta sodnik vodi postopek zoper Damirja Črnčeca,
ki pa želi kandidirati za, ne vem, župana, bomo
rekli Ljubljane, njegov protikandidat je pa iz
stranke SMC. Ta sodnik se pojavi na tej zabavi,
ko zmaga kandidat SMC, se pojavi na njihovi
zabavi. Se pravi, vodi postopke zoper
protikandidata, potem pa se pojavi na zabavi in
veselo nazdravlja kandidatu, sam pa prej vodi
postopke, v katerih krši človekove pravice in v
katerih bi se moral izločiti, kajti z osebo
Damirjem Črnčecem se je zelo dobro poznal.
Ko sem to zgodbo obrnila, me zanima,
ali bi bile vaše odločitve kaj drugačne. Odvisno,
kakšno ozadje ima Damir. Če je dovolj močan, bi
verjetno k temu pristopili, če ni, bi se ga odrekli
in bi stopili na stran sodnikov, ki so politično
motivirani. Danes sem vam sama dokazala, da
so politično motivirani. Hodijo na zabave
političnih strank, se tam družijo in na drugi strani
vodijo postopke. In kdor danes pravi, da takšna
komisija ni potrebna in da je v naši državi vse
dobro, potem se ne zaveda, da imamo
tuberkulozno
družbo.
Naša
družba
je
tuberkulozna. Ko hočemo odpreti problematiko
na sodiščih, ko hočemo odpreti problematiko na
tožilstvih, takrat pravite ne, o tem ne smemo
govoriti. Ni res! O tem moramo govoriti! Pravite,
da mora sistem te stvari urediti sam. Sistem jih
ne uredi sam. To, da se zoper te omenjene
sodnike potem oglasi zgolj Komisija za etiko in
integriteto pri Sodnem svetu, glejte, to ni dovolj.
Tam ugotovi neka dejstva, da so ravnali proti
etičnemu kodeksu, da niso ravnali tako, kot jim
zapoveduje etični kodeks, ampak se nič ne
zgodi, spoštovani. Nič se ne zgodi. To pomeni,
da bosta naslednjič na teh zabavah prav gotovo
lahko, ne vem, samo dva predstavnika ene od
političnih stran, vsi ostali bodo pa sodniki. Kajti
pravzaprav so za svoje delovanje na nek način
nagrajeni. In temu moramo reči stop, ne glede
na to, ne glede na to, spoštovani, kdo je bil tisti,
zoper katerega so se vodili postopki, ali je to
Franc Kangler ali pa bi bil to Damir Črnčec. Če
smo res pošteni v Državnem zboru, bomo
državljanke in državljane obravnavali enako. In
še nekaj je pri tej zgodi pravzaprav srhljivega.
Omenjenemu človeku je bil odvzet mandat.
Veste, ta mandat se ni vrnil. Ta mandat ni bil
vrnjen. Gospod Kangler je bil potem kasneje
ponovno izvoljen, to nimam nič z mandatom ki
so mu ga vzeli nepravično, protiustavno in s tem
tudi kršili človekove pravice. Glejte, to je pa
politično zelo nevaren moment. Kdo zagotavlja
tej državi, da ne bo naslednjič na vrsti nekdo
drug? Damir Črnčec, ko bo izvoljen.
Jaz bom na tej točki zaključila.
Pozdravljam ustanovitev te komisije in že naprej

se pa na nek način bojim, da bo metamorfoza
oblika levice, ki se je pojavila v prejšnjem
mandatu v takšni obliki danes je v takšni obliki,
ima pa vedno eno sintezo, ko gre za zaščito
svojega, da upam, da bo vendarle v tem primeru
premagal in prevladal razum in da bomo vse
parlamentarne stranke sodelovale v tej komisiji
in pomagale pri tem, da se stvari razčistijo.
Hvala.
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo ima Franc Breznik, ki ga ni. Za
njim dobi besedo Predrag Baković, pripravi pa
naj se Eva Irgl in potem Karmen Furman.
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala lepa za
besedo.
Zahteva za odreditev parlamentarne
preiskave za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri
pripravi in izvedbi političnega in kazenskega
pregona zoper nekdanjega župana Mestne
občine Maribor in člana Državnega sveta
Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih
je po mojem mnenju milo rečeno sporna. Zakaj?
Ker ugotavljanje politične odgovornosti in
pravosodnih funkcionarjev absolutno presega
ustavne in zakonske pristojnosti zakonodajne
veje oblasti. V pravosodju namreč ni nosilcev
javnih funkcij, ki bi bili politično odgovorni
Državnemu zboru. Glejte, takšen poskus uvedbe
parlamentarne preiskave ni le grob poseg v
vladavino prava, gre tudi za poskus rušenja
ustavno
določenega
ravnovesja
med
zakonodajno in pravosodno vejo oblasti.
Rušenje tega ravnovesja zagotovo predstavlja
nevarnost resnih negativnih družbenih posledic,
ki bi se lahko odražale tudi na širši mednarodni
ravni. To se kaže že s tem, da se je zaradi te
zahteve odzvala skupina držav proti korupciji pri
Svetu Evropi, tako imenovani GRECO, in
odredila nujno oceno delitve pristojnosti med
zakonodajno in pravosodno vejo oblasti v naši
državi. Takšna obravnava pred to mednarodno
inštitucijo je našo državo postavila v neko
skupino tistih držav, kjer prihaja do tako hudih
odstopanj
od
evropskih
protikorupcijskih
standardov, da je potreben takojšen nujen odziv
oziroma neka reakcija. To pa za ugled Slovenije
na mednarodni ravni res ne more pomeniti nič
dobrega.
Na vse to opozarja tudi mnenje, ki ga je
pripravila Zakonodajno-pravna služba in sicer
pravi, da četudi se prvi del odredbe izrecno
sklicuje na obravnavo pregona zoper Franca
Kanglerja in druge, je iz drugih delov zahteve
razvidno, da je edini poudarek le na osebi
Franca Kanglerja in dostavek "in drugi" ni nikjer
subjektivno pojasnjen in razčlenjen, kar zaradi
visoke osredotočenosti zbuja dvom o tem, ali
zahteva vsebuje zadostno utemeljitev, da gre za
zadevo javnega pomena, ki je kot glavni pojem
določena
s prvim členom
Zakona o
parlamentarni preiskavi. Zadeve javnega
pomena so zadeve, ki niso povsem osebne ali
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zasebne in zadevajo širšo skupnost, torej
družbo. Gre torej za pojave in ravnanja, ki ne
zadevajo le posameznike, ampak širšo skupnost
in vplivajo na življenje neke skupnosti in
prizadenejo skupne vrednote, skupno dobro.
Predmet preiskave je omejen z ustavnimi
pristojnostmi Državnega zbora, zato ne sme
posegati v izključne pristojnosti izvršilne in
sodne veje oblasti oziroma drugih državnih
organov. Iz odredbe izhaja, da naj bi se
preiskovalna
komisija
osredotočala
na
ugotavljanje politične odgovornosti in nosilcev
javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri političnem in
kazenskem pregonu Franca Kanglerja oziroma
na to, kdo od nosilcev javnih funkcij naj bi naročil
posamezna procesna dejanja v različnih fazah
kazenskega postopka. Namen parlamentarne
preiskave je ugotavljanje in raziskovanje
dejanskih stanj, ki bodo podlaga za sprejemanje
pravnih in političnih odločitev Državnega zbora.
Zato predmet parlamentarne preiskave ne more
biti poljuben, temveč mora biti določen v okviru
ustavnih pristojnosti Državnega zbora. Omejitev
na ustavne pristojnosti Državnega zbora
pomeni, da predmet parlamentarne preiskave ne
sme posegati niti v izključne pristojnosti izvršilne
oblasti niti v pristojnosti sodstva. Posamezne
faze postopkov kazenskega pregona, ki so
vključene v prvi del zahteve, spadajo v izključno
pristojnost državnih tožilcev, ki so pristojni za
pregon teh kaznivih dejanj ter tudi sodišč.
Glede zakonitosti, pravočasnosti dela in
pravilnosti strokovnih odločitev državnih tožilcev
glede na uveljavljano politiko pregona pa
Zakonodajno-pravna služba opozarja, da se to
presoja v okviru strokovnega nadzora. Ta se
izvaja znotraj državnega tožilstva, ker nevestno,
nepravočasno,
neustrezno,
malomarno
opravljanje tožilske službe je opredeljeno kot
hujša disciplinska kršitev, za katero se v
disciplinskem
postopku
lahko
izrečejo
disciplinske sankcije. Zato konkretna ravnanja
državnih tožilcev ne morejo biti predmet
parlamentarne preiskave.
Zakonodajno-pravna služba pravi tudi,
da je treba enako ugotoviti tudi glede
dopustnosti
parlamentarne
preiskave
konkretnega kazenskega pregona v tistih fazah,
za katere je pristojno sodišče. S tem ko bi
preiskovalna
komisija
pravno
ocenjevala
konkretne
pravnomočno
končane
sodne
postopke, bi nedvomno prekoračila svoje
pristojnosti, kot je Ustavno sodišče izrecno
opozorilo v svoji odločbi številka 244/99 in v njej
napisalo, da iz ustave izhajata dve pomembni
omejitvi preiskovalnih dejavnosti Državnega
zbora. Z odreditvijo parlamentarne preiskave
mora biti na eni strani spoštovano načelo delitve
oblasti in na drugi strani posameznikove ustavne
pravice. To odločbo 244/99 sem prebral in
Ustavno sodišče tu pravi, da je ustavna omejitev
parlamentarne
preiskovalne
dejavnosti
v
razmerju do sodstva v načelu neodvisnosti
sodstva, torej 125. člen Ustave. Ker je tudi
sodstvo kot ena izmed treh vej oblasti vpeto v

sistem vzajemnega nadzora, omejevanja in
sodelovanja, so problemi delovanja sodstva kot
celote in razvojni trendi v sodstvu lahko predmet
parlamentarne preiskave. Dolgotrajnost sodnih
postopkov je lahko en tak primer. Iz načela
neodvisnosti sodstva pa izhaja prepoved, da bi
druga veja oblasti sprejemala odločitve, ki se
nanašajo na odprte sodne postopke in ki lahko
kakorkoli vplivajo na oblikovanje mnenja o
posamičnem primeru. Pri tem ni bistveno, v
kakšni obliki poskuša parlament vplivati na
odločitev sodišča. Predmet odločanja v
parlamentu in zato tudi predmet parlamentarne
preiskave iz enakih razlogov ne more biti
zakonitost in primernost posamičnih sodnih
odločb ter sodnih postopkov. Nadaljuje: »Sodniki
ne morejo biti v postopku parlamentarne
preiskave zaslišani o vprašanjih, ki so oziroma
so bila predmet odločanja o sodnem postopku.
Taka prepoved izhaja iz prvega odstavka 134.
člena Ustave, ki določa imuniteto sodnika glede
mnenja, ki ga je dal pri odločanju v sodišču.
Ustavno sodišče o tej odločbi, ki se je nanašala
na konkreten primer« – šlo je pa za
parlamentarno preiskavo glede poslovanja
enega podjetja in preiskavo o sumu zlorabe
javnih pooblastil v procesu lastninskega
preoblikovanja
in
privatizacije
nekdanje
družbene lastnine in je povedalo, »da je očitno,
da je preiskovalna komisija, s tem ko je
ocenjevala konkreten« – pozor, konkreten –
»pravnomočno
končan
sodni
postopek,
prekoračila svoje pristojnosti.« Preberite si,
odločba je na spletu in je zanimiva.
Tudi glede ugotovitev domnevnega
nezakonitega upravljanja in vodenja evidenc
policije Zakonodajno-pravna služba opozarja na
možne kršitve načela delitve oblasti. Zlasti v 9.,
11. in 12. točki opisa zadeve javnega pomena
kaže na izvajanje kontrole postopkov nadzora
nad učinkovitostjo, ažurnostjo in zakonitostjo
dela pristojnih v policiji. To ni v pristojnosti
Državnega zbora, kajti celovit, sistematičen in
načrten nadzor izvaja nad policijo Ministrstvo za
notranje zadeve.
Zakonodajno-pravna služba opozarja
tudi, da je besedilo zahteve na nekaterih mestih
tako splošno, da se zastavlja vprašanje
dejanskih meja, v okviru katerih sme komisija
opraviti določene zadeve. Če vsebina zahteve ni
opredeljena nesporno in določljivo, lahko
preiskovalna komisija v dvomu o vsebini
predmeta
parlamentarne
preiskave
sicer
zahteva odločitev Državnega zbora, vendar bi to
povzročilo zastoj pri izvajanju parlamentarne
preiskave, vprašljiva pa bi bila lahko tudi
zakonitost dotedanjega delovanja komisije.
Včeraj je kolega iz opozicije pri
obravnavi amandmaja Zakona o nadzoru
državne meje lepo pohvalil Zakonodajno-pravno
službo in jim je namenil veljavo tako na
strokovnem področju kot na avtoriteti sami. Dejal
je, da ima koalicija v zadnjem času očitno težave
z razumevanjem prava in da imamo odlično
skupino, ki sestavlja skupino pravnikov tudi z
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najvišjimi akademskimi naslovi, ki sestavljajo
Zakonodajno-pravno službo. S tem se seveda
tudi sam strinjam in nekako naivno sem upal, da
bodo kolegi iz opozicije tudi danes imeli nekako
visoko mnenje o strokovnosti Zakonodajnopravne službe, ampak sem nekako razočaran.
Danes namreč mnenje opozicije o Zakonodajnopravni službi čudežno nima več včeraj tako
opevane avtoritete in strokovnosti. Ker če bi jo
imela, potem se mi danes tukaj ne bi
pogovarjali. Po svoje pa je o tej zadevi zgovoren
tudi redosled aktivnosti Državnega sveta pri
zahtevi za parlamentarno preiskavo. Najprej je
bila podana zahteva o parlamentarni preiskavi,
ki je bila uvrščena na predlog dnevnega reda 10.
seje, torej te, sledil je predlog Državnega sveta
za umik te točke z dnevnega reda in nato je
sledil še umik predloga Državnega sveta za
umik te točke z dnevnega reda.
Malce komplicirano, ne, ampak veste,
veliko pa pove to o vseh zadevi in seveda
tistemu, ki zmore, hoče ali pa želi razumeti.
Hvala lepa.

sistemom. Mi na to večkrat opozarjamo,
opozarjamo na anomalije znotraj pravosodnega
sistema, na to, kako pomembno je, da sodniki in
tožilci se zavedajo, da morajo odgovarjati za
napake, nastale v postopkih, ko se ugotovi, da
so skozi proces nekomu kršili človekove pravice.
Tudi Kazenski zakonik je ob tem jasen, jasno
sankcionira takšno ravnanje. Ampak, kolegice in
kolegi, mi smo žal v državi, kjer praktično, ko
govorimo o sankcioniranju na tem nivoju, nihče
za to ni sankcioniran in za napake v postopkih
ne odgovarja.
Pred približno štirimi leti smo na
Komisiji za peticije, človekove pravice in enake
možnosti govorili prav o zlorabah pravosodja v
politične namene. Omenili smo različne primere
in znotraj teh primerov tudi dokazali, da so bile
kršene človekove pravice. Ampak od tiste seje
se ni spremenilo praktično nič, niti za milimeter.
Če bi se takrat, morda danes sploh ne bi bilo
treba govoriti o ustanovitvi preiskovalne
komisije. Ne, takrat je koalicija se odločila, da
sejo obstruira, pa čeprav je šlo za evidentne
kršitve človekovih pravic. In takrat je Slovenska
demokratska stranka tudi predlagala dva sklepa,
ki sta bila zelo splošna, seveda o njih nismo
mogli glasovati, ker se je koalicija odločila, da o
tem ne bo razpravljala. Tukaj vidim osebno
največji problem, da takrat, ko zaznamo, da so
se nekje zgodile krivice, da znamo stopiti skupaj
in to oceniti ne na politični ravni, ampak na čisto
osebni, človeški, in na ravni, ki je vezana na
zakone in Ustavo Republike Slovenije. V tej
državi so veliko ljudem kršene človekove
pravice. Na to vsako leto opozarjamo v
varuhovem poročilu. Opozarjamo tudi sicer, tako
preko komisije kot tudi na drugih nivojih. Ampak
velikokrat se nič ne premakne niti za milimeter,
tudi zaradi tega, ker človekove pravice, sploh v
koaliciji, vse prevečkrat dojemate in gledate
skozi prizmo politizacije in ideološkosti, ne pa
skozi prizmo ustave in zakonov. Ko bomo to
spremenili v tej državi in začeli na te stvari
drugače gledati in dejansko dojemali, da je
pomembno, da vsi skupaj, sploh tisti, ki sedimo
tukaj v Državnem zboru, spoštujemo ustavo in
zakone, in da takrat, ko pride do kršitev ustave
in zakonov na to tudi opozorimo, ko bomo vsi
skupaj to dojeli, potem se bomo lahko premaknili
naprej. Do takrat bo pa očitno potrebno
ustanavljati takšne in drugačne preiskovalne
komisije.
Zato predlagam, da o tem v Državnem
zboru vsak poslanec, ki je bil izvoljen v ta
državni zbor, se osebno vpraša in izpraša,
preden odloči neko stvar, da bo glasoval proti ali
za, da dejansko odloča v skladu z zakoni in
ustavo in da dejansko skuša delovati pošteno in
pravično. Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo ima Eva Irgl, pripravi pa naj se
še Žan Mahnič in Dejan Kaloh.
Izvolite.
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za
besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani
poslanci!
Bom zelo kratka. Ne nameravam
razpravljati o sami preiskovalni komisiji, ki je
danes na dnevnem redu in jo je predlagal
Državni svet, tudi ne o konkretnem imenu,
ampak vendarle je tukaj mogoče treba ob tej
razpravi nekaj reči o pravosodnem sistemu.
Živimo v državi, za katero smo si želeli,
da bo utemeljena na vladavini prava in
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Vsake takšne anomalije ali pa, kjer
se pojavi dvom v pravilno ali pa pravično
ravnanje pravosodnega sistema, seveda
zmanjšujejo zaupanje državljank in državljanov v
to vejo oblasti in tukaj imamo seveda problem.
Danes, če pogledamo, vse raziskave kažejo, da
približno 73 % državljank in državljanov ne
zaupa v pravosodni sistem in tudi mi na Komisijo
za peticije, človekove pravice in enake možnosti
dobimo prav največ vlog s področja
pravosodnega sistema, kjer je jasno, evidentno
nakazano, da so bile večkrat kršene človekove
pravice v različnih postopkih na sodiščih. Tudi
Evropsko sodišče za človekove pravice nas je
že večkrat opozorilo, da zaradi nerazumno
dolgih rokov, torej zaradi tega, ker je kršena
pravica do sojenja v razumnem roku, da
moramo te stvari urediti, in zaradi tega, ker je
kršena pravica do sojenja v razumnem roku, so
seveda potem posledično kršene tudi vse ostale
človekove pravice. Če Evropsko sodišče za
človekove pravice na to opozarja, potem moram
še bolj biti pozorni in dejansko ugotoviti, da je
nekaj v tej državi hudo narobe s pravosodnim

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo ima poslanec Žan Mahnič,
potem je pa manjša sprememba, razpravljala bo
še Alenka Jeraj in kot zadnji Dejan Kaloh.
Poslanec, izvolite.
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ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik.
Kolegice in kolegi!
To nerazpravljanje s strani koalicije in
kratka razprava, ki bo, dokazuje, kakšna huda
zagata je pri tistih, ki imate korist od tega gnilega
pravosodja v Republiki Sloveniji, od pravosodja,
ki je najmanj strokovno v Evropski uniji, ki je po
kršitvah človekovih pravic na samem vrhu, v
Evropski uniji – nestrokovnost, političnost. To
niso
nobeni
sodniki,
tožilci,
to
so
družbenopolitični delavci. Večina od njih deluje v
interesu politike in ne v interesu človekovih
pravic in državljank in državljanov. Seveda
obstajajo tudi svetle izjeme, vendar, se žal te
svetle izjeme premalokrat izpostavijo in povejo,
kaj je narobe v njihovih lastnih vrstah.
Ta molk danes, ker očitno z molkom
branite to gnilo pravosodje, nekateri ste se sicer
izpostavili, verjetno lahko pričakujete v vaših
nadaljnjih karierah, da vas bo to pravosodje
pustilo pri miru, če pa že boste prišli na bližnje
srečanje z njimi, pa boste vsaj zaščiteni – kajne
… Mi v Slovenski demokratski stranki nimamo
sodnikov, ki bi hodili na naše piknike, tako kot
hodijo na piknike Socialnih demokratov. V
Slovenski demokratski stranki nimamo sodnikov,
ki bi hodili v štabe naših županskih kandidatov,
tako kot hodijo sodniki v štabe županskih
kandidatov Stranke modernega centra, in smo
upravičeno kritični zaradi takšnih in drugačnih
ravnanj do dejanja tega pravosodja.
V pravosodju se ni nikoli ni zgodila
lustracija. Sodniki, ki so sodili, tožilci, ki so tožili
v prejšnjem nedemokratičnem sistemu, še
danes sodijo in tožijo. V Nemčiji kaj takega ni
mogoče. V Nemčiji niti poslanec ne moreš biti,
če si sodeloval s tajno službo, če si sodeloval s
Stasijem. Pri nas tudi poslanci, bivši sodelavci
Službe državne varnosti, v prejšnjih mandatih še
posebno, ampak, pri nas je to normalno, kajne,
pri nas lahko očitno nekdo čez noč preklopi iz
totalitarnega sistema v demokracijo. Pravosodje
je živ dokaz za to, da se ne da, ker še vedno
sodijo po istem miselnem vzorcu, kot so sodili in
kot so tožili v bivši Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji.
Predsednik Vrhovnega sodišča –
Branko Masleša – je postal nekdo, ki se je
navduševal, kako so graničarji streljali ljudi v
glavo ilegalne pribežnike. Da ne govorim o
Fišerju, ki je preganjal duhovnike v bivšem
sistemu, ker so po vojni pobitim postavljali križe
– tam, v gozdu. To so slovenski tožilci, to so
slovenski sodniki! Maltežana jim ne bi dal čuvati
– psa, tistega majhnega, belega –, ne pa, da
sodijo in odločajo o človekovih pravicah, o
človekovem vsakdanu, o njihovih življenjih, ki jih
zaznamujejo potem za leta in leta naprej. Mi
imamo najslabše sodnike in najslabše tožilce.
Seveda se opravičujem in vnaprej
zavzemam tiste, ki se v tem ne prepoznajo in so
seveda izjeme, svetle izjeme. Veliko jih je, ki jim
ni všeč, da se pravosodje obravnava, tako kot
se, ampak obravnava se ga pa zaradi tistih
kolegov, ki pa to počnejo in ki bi morali biti iz

pravosodja že zdavnaj izločeni; od Vesne Pavlič
Pivk naprej in še kdo. Veliko jih je. Pozdravljam
ustanovitev te parlamentarne komisije, je
dobrodošla, kajti ta parlamentarna preiskovalna
komisija bo razkrila vso gnilobo in vso bedo
slovenskega
pravosodnega
sistema.
Slovenskega
pravosodnega
sistema,
od
katerega ima korist predvsem politična levica in
zaradi tega ga na vse kriplje brani. Bog ne daj,
da kdo kaj reče čez slovensko pravosodje, ker
tam so naše tovarišice in tovariši, ki nas bodo
branili in oprostili v primeru, da bomo kdaj
procesirani.
Kriminalistična policija – še slabše, še
slabše! Kaj tam počnejo! V vsaki normalni
demokratični evropski državi bi že zdavnaj leteli,
ampak to je to, ker ni bilo te čistke, se je po letu
1991 tam nabralo vse najslabše. Vse najslabše
kadre so tam pustili in zato danes imamo to, kar
pač imamo, in slovensko pravosodje ni nič
drugega kot sredstvo za obračun z opozicijo, za
obračun s pripadniki desne politične opcije, kajti
samo na ta način lahko levica ohranja primat v
tej državi, če je po sodnim varstvom. In ta levica
tukaj pod sodnim varstvom je, drugače bi vi že
zdavnaj leteli iz oblasti. Milijardo evrov se je
opralo v Novi Ljubljanski banki – nikomur nič!
Harija Furlana ste nagradili s funkcijo vrhovnega
državnega tožilca. V nobeni normalni državi
Harij Furlan ne bi niti vrat prestopil sodišča ali
tožilstva ali česarkoli. Vi ste ga postavili na
piedestal. Tisti, ki so odgovorni za milijardno
pranje za teroriste tamle čez, v NLB – kje so
danes? Glede na to, da je julij, da je petek,
verjetno na svojih jahtah in jadrnicah po
jadranskih marinah. Uživajo in zapravljajo denar
davkoplačevalcev in denar, ki so ga prejeli iz
provizij, zato da smo lahko sofinancirali teroriste.
Vsi nagrajeni, nekateri finančno, drugi z bogatimi
in dobro plačanimi funkcijami.
Najprej so se začele politične afere, na
podlagi katerih je vedno zmagovala leva opcija,
od Depale vasi naprej. Potem se vam je pa leta
2004
zalomilo,
na
oblast
je
prišla
desnosredinska politična opcija, sicer ne v vsej
polnosti, takrat so imele tri desne stranke 45
glasov, za večino je manjkal Desus, takrat s
štirimi poslanci. In takrat je nekaj bilo treba
potem storiti, da se leta 2008 glede na to, da je
bilo stanje v državi dobro, je bilo treba nekaj
narediti, da se ne bi mandat druge Janševe
vlade potem ponovil. Seveda se je začelo z
novimi aferami, takrat afera Patria. Kdo je
odgovarjal za to afero? Nihče. Vesna Pavlič Pivk
je javno hvalila tisto sodnico, češ, »dobro, da si
si upala, dobro da si to naredila«. Tako kot
danes predsednik Vlade reče ministrici za
socialo, naredila si sicer nezakonito, ampak
bravo, čestitke za pogum. Se pravi, pogum, ki je
v nasprotju z ustavo, z zakoni, s človekovimi
pravicami. Ampak takšen pogum se očitno
nagrajuje.
Naslednje. Predčasne volitve, ki so bile
leta 2014, takrat so uporabili to gnilo pravosodje
celo za to, da so zaprli vodjo opozicije. Tri tedne
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pred parlamentarnimi volitvami na podlagi neke
zaigrane, zlagane afere zaprejo predsednika
največje stranke v Sloveniji. Težko kdo to
razume, ko se pogovarjam s kolegi v tujini.
Ampak če ne razume vseh ozadij, predvsem pa
stanje v slovenskem pravosodju, mu – logično –
ne more biti jasno. Ker je ta kombinacija
politične likvidacije s sodelovanjem policije,
tožilstva in sodne veje oblasti, predvsem pa tudi
ob podpori do levice nekritičnih medijev,
uspešna, se to ponavlja iz dneva v dan, meseca
v meseca, iz leta v leto.
Naslednji tak primer je bil mariborski
župan Franc Kangler, župan, ki ni bil leve
politične opcije, župan drugega največjega
mesta in zaradi tega ga je bilo treba politično
onemogočiti. Vmes je bilo še veliko takšnih
političnih
likvidacij
županov,
ministrov,
poslancev. Takrat je šlo za glasovanje o RTV
zakonu, Andrej Magajna, takrat poslanec
Socialnih demokratov, ni podpiral tega zakona.
Kaj se mu je zgodilo? Naenkrat policija vdre k
njemu domov, mu vzame računalnike, trde
diske, ga obtoži, da je imel pedofilske filme,
fotografije mladih deklic in tako naprej. In kaj se
zgodi? Policija izgubi diske! Diskov ni, izgubijo
dokaze! Skratka, človeka so politično uničili.
Verjetno, kadar gre po ulici, kdo reče, poglej, to
je pa ta pedofil. Nikoli nič kriv, nikoli nič obsojen,
ampak on je v luči marsikaterega državljana
pedofil zato, ker je tako rekla skorumpirana
slovenska policija. Potem so pa diske izgubili –
izgubili v narekovajih. Nekdo jih je pospravil v
predal ali jih pa nesel k sebi domov. In tako se to
dogaja iz dneva v dan.
Za navedeno likvidacijo mariborskega
župana so potrebovali kriminalistično policijo v
Mariboru, zanesljivega tožilca v Mariboru, enega
preiskovalnega sodnika v Mariboru in postopke
preiskave z najhujšimi posegi v ustavno
zagotovljene pravice. Razumel bi, če bi Franc
Kangler koga ubil ali napeljeval k umoru, da bi
uporabili najhujše oblike prikritih preiskovalnih
ukrepov, ampak ne, hvala bogu tega on ni
naredil, ampak so te najhujše oblike prikritih
preiskovalnih ukrepov uporabili zato, da bi lahko
sprožili preiskave, prisluškovanje, sledenje –
spomnite se tiste znamenite ptičje hišice – in z
drugimi razpoložljivimi oblikami sta policija in
tožilec sestavila 23 kazenskih ovadb zoper
župana in točno določeni preiskovalni sodnik je
predlagal ukrepe. Potem ko je eden od tožilcev,
ki je Franca Kanglerja nehal preganjati, prišel na
KNOVS, je rekel: »S tistim trenutkom, ko sem
Franca Kanglerja nehal preganjati, se je za
mene začela kalvarija: s strani kolegov tožilcev,
s strani sodnikov, s strani medijev, s strani
Sove.« To se dogaja!
Žirovnik, Janez Žirovnik, prišla je
odredba na Telekom Slovenije, podpisan Janez
Žirovnik. Kaj se je potem zgodilo? Hvala bogu je
Telekom Slovenije ta dokument skopiral, da so
imeli dokaz, klicali so, da naj pošljejo nazaj to
odredbo, ker bodo gor napisali še nekaj
dodatnih telefonskih številk in to poslali nazaj.

Ampak pisalo je Janez Žirovnik, ni pa bil
podpisan Janez Žirovnik! Se pravi, na ta način,
če nekoga od nas preiskujejo, nek sodnik pošlje
zahtevo za izpis telefonskih pogovorov na
Telekom Slovenije, ko on to pošlje, se pa tam
neka banda zadaj odloči, da bo poklicala na
Telekom, da to nazaj pošljejo, bodo še nekaj
številk dopisali. Si predstavljate, da bi
preiskovali, recimo, Tino Heferle, potem pa še
pokličejo, pošljejo nazaj pa rečejo, dajmo že
Jožeta Lenarta gor pa Lidijo Divjak Mirnik, pa še
koga? Ne vem, če bi Tina to mirno gledala, tudi
tisti, ki so jih dali dodatno, verjetno ne bi mirno
tega gledali. Ampak to se dogaja. Seveda pa,
ker se ne dogaja vam, se naj to še naprej
dogaja. Ker se to dogaja Francu Kanglerju, ki je
predstavnik desne politične opcije, hvala bogu,
da se to dogaja, sploh pa, ker je nevarno, da bi
se še kdaj vrnil v politiko, kot je dejal tam nek
pokvarjen sodnik, da ga je treba zato obsoditi na
več kot šest mesecev, ker je nevarno, da bi se
še kdaj vrnil v politiko; se pravi, na sedem
mesecev. Ker če je do šest, mu mandat ostane,
sedem je pa že preveč. In vi pričakujete, da
bomo mi tiho, da ne bomo preiskovali gnilobe,
skorumpiranosti,
neprofesionalnosti
in
političnosti tega pravosodnega sistema, ki si ne
zasluži naziva pravosodni sistem?! Vse tiste
sodnike in pa tožilce, ki pa si upajo povzdigniti
glas in povedati, kaj je narobe, se pa potem
medijsko in tudi drugače preganja.
Spomnite se, na primer, sodnika
Radoniča. Če bi bilo še več takih sodnikov,
verjamem, da bi se to pravosodje izčistilo. In
potem ko pade 20 kazenskih ovadb, policija
reče, da, žal, za obsodilno sodbo smo zbrali
premalo dokazov, kljub temu da so te dokaze
iskali z vsemi razpoložljivimi sredstvi – to se
pravi, s tistimi, ki sem jih že omenil, z
najstrožjimi prikritimi preiskovalnimi ukrepi,
človeka in njegovo zasebnost popolnoma
razgalijo, posnetki njegovih prisluhov so pred
glavno obravnavo sodišča predvajali po medijih,
mariborski študentje, dijaki, vsi o tem govorijo –
ampak ne. Torej, cilj je že dosežen. To je tisti del
politične likvidacije, ki ji verjetno potem sledi še
kakšna druga, saj to je Milan Kučan govoril tam
v Novi Gorici na neki okrogli mizi. In kaj je
bistveno: za zlorabo teh institucij pa v Republiki
Sloveniji nihče ne odgovarja. Nihče. Človekove
pravice se kršijo iz dneva v dan, nihče pa za to
ne odgovarja. Pri nas bi morali sprejeti osebno
odgovornost sodnikov. Če nekaj zašuštra, bo iz
lastne plače dajal denar; še iz penzije nemški
sodniki plačujejo do smrti. Potem bi pa malo
premislili. Ja, ga bom obsodil, saj če pa nisem
imel prav, bodo pa ga že višje instance oprostile.
Ne gre na ta način! Edino sodišče pri nas, ki je
kolikor toliko zanesljivo, je ustavno. Kar je pod
njim – katastrofa!
Ne gre zaupati slovenskim sodiščem,
ne gre zaupati slovenskemu pravosodju ne
samo zaradi političnih primerov, ampak zaradi
primerov državljank in državljanov, ki se dnevno
soočajo z bizarnostmi in s krivicami, ki jih delijo
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slovenska sodišča, slovenski sodniki. Tudi tožilci
– spomnite se, recimo, primera Roberta
Fojkarja. Dokler ni zagrozil, da se bo zažgal pred
parlamentom, se ni nič zgodilo. In kje je tista
tožilka? Še kar vedri na tožilstvu. Povejte mi, kaj
za boga še vedno dela na tožilstvu Blanka
Žgajnar? Nesposobna do obisti! Ampak ona še
kar tam preganja tiste, ki ne ustrezajo politični
levici, tisti, ki pa so bodisi predstavniki politične
levice ali pa z njo povezani, pa jih preganja tako,
da potem v okviru procesa nekaj pade –
Janković, Balkanski bojevnik … Skratka, tožilka,
ki lahko dela, kar želi, tožilka, ki dela po naročilu
– očitno – politike, pa je še kar tam. Če bi bili mi
normalna pravna država, Blanka Žgajnar ne bi
bila tožilka, ker je v sramoto tožilstvu. Ker je v
sramoto tožilstvu. In potem reče državni tožilec v
primeru Franca Kanglerja, da z naše strani je bil
podan predlog in sodišče je po tehtanju dokazov
izdalo sodno odredbo, ob dejstvu, da sta morala
za tovrstni poseg imeti policija in tožilstvo
zadosten trden dokaz, da že obstajajo
utemeljeni razlogi za sum, da je ta oseba izvršila
očitano kaznivo dejanje. Ta standard pa pač za
politične likvidacije ne šteje. Vemo, da zoper
odredbo preiskovalnega sodnika ni pritožbe in
če se na podlagi neke odredbe, s katero se
izvajajo prikriti preiskovalni ukrepi, začne
kazenski postopek, potem ima prizadeti šele v
kazenskem postopku možnost izpodbijati to
odredbo in nič prej. Če so podatki seveda bili
pridobljeni na nezakonit način, če so bili
nesorazmerni ali pa če bi se v postopku moral
izločiti preiskovalni sodnik. In kdo je ta
preiskovalni sodnik? Kdo je Janez Žirovnik? Ja,
bil je na Sovi v času, ko je bil Franc Kangler član
KNOVS-a. Imela sta kar hude spore znotraj in
seveda se mu je maščeval. Prvič, ker ga je
nadzoroval, ker se nista razumela, ker mu je
delal Kangler probleme, in pa drugič, ker pač
Janez Žirovnik je pripadnik leve politične opcije,
ki tudi deluje v skladu z navodili leve politične
opcije. In za nezakonito delovanje nihče ne
odgovarja, če pa se nato potem v dolgotrajnih
sodnih postopkih iz same vsebine ugotovi, da je
odločitev nezakonita ali nestrokovna, pa seveda
je vsebina bila sprejeta, se nihče ne vpraša,
zakaj je bilo to storjeno oziroma zakaj je nekdo
to storil.
Še veliko je takih primerov in s takšnimi
primeri se bo ukvarjala ta preiskovalna komisija.
Verjamem, da vam gre za nohte, ker branite ta
sprevržen pravosodni sistem, ampak enkrat je
treba reči, da je temu konec. Niso sodniki in
tožilci nad ustavo, nad parlamentom, nad
bogom, če želite. Nihče ni nad ustavo, razen
boga. Pri nas si sodniki in tožilci očitno mislijo,
da so. In parlament – ne boste mi govorili o
nepolitičnosti, ker je parlament tisti, ki imenuje
sodnike. Dokler bo temu tako, če bom jaz
glasoval za sodnika, potem ga imam tudi pravico
kaj vprašati. Zakaj niso obravnave javne? Zakaj
se skrivajo pred ljudmi? Kako sodijo v imenu
ljudstva, če pa jih ljudstvo ne pozna? Ko bodo
pred lastnim pragom pometli, takrat jih bomo

začeli spoštovati! Dokler pa ne bodo, jim bomo
pa mi pometali ta prag, s to preiskovalno
komisijo! Čas je, da se ta preiskovalna komisija
ustanovi in da vsi ti sodniki in tožilci, ki kršijo
človekove pravice, dobijo mesto na stolu pred
preiskovalno komisijo, da jih slovenska javnost
končno enkrat vidi in da slovenski državljanke in
državljani vidijo, kakšne ljudi plačujejo iz
državnega proračuna.
Upamo, da bo ta komisija dosegla dva
cilja, vsaj osebno to upam. Prvič, da se razkrije
vso bedo in kdo je za to bedo kriv v slovenskem
pravosodju, in pa drugič, da bo ta komisija in
dognanje te komisije – sama zaslišanja -– v
poduk vsem tistim tožilcem in sodnikom, ki bi si
v prihodnje želeli privoščiti kaj podobnega. Hvala
lepa.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Kot predzadnja na listi razpravljavcev
ima besedo gospa Alenka Jeraj, pripravi pa naj
se mag. Dejan Kaloh.
Izvolite.
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala za besedo,
lep pozdrav vsem!
Dejstvo je, da imamo s sodstvom v tej
državi težave, če to priznamo ali ne. Ne rečem,
da veliko sodnikov ne dela v redu in zato je še
bolj krivično do teh, da padejo v neko čudno luč,
zato ker se nam dogajajo različne anomalije.
Nekateri delajo v redu in tem vsa zahvala za
njihovo delo, ampak v zadnjih letih smo s strani
sodstva priča mnogim čudnim postopkom in
odločitvam in več kot očitno je, da nekaj ne teče
v redu. Imamo ogromno sodb, ki so padle, in
zelo odmevne sodbe. Omenjena je že bila
Patria, primer Novič, primer Balkanski bojevnik,
danih je bilo kup ovadb v zdravstvu – zgodi se
nič; ovadbe, preiskovalna komisija na temo bank
– zgodi se nič, kljub mnogim dokazom. Tudi
sama sem vodila preiskovalno komisijo, ki se je
ukvarjala z županom Jankovićem, posredovali
ogromno dokazov na Nacionalni preiskovalni
urad – se ne zgodi nič oziroma še huje. V enem
primeru, ko ima tožilstvo prisluhe in dokaz, da je
gospod Janković zahteval spolne usluge v
zameno za zaposlitev, ta država te dokaze uniči,
obsodi pa nekoga, za katerega pa nima
nobenega dokaza. Torej, več kot očitno stvari ne
funkcionirajo in že državljani več ne verjamejo v
sodstvo.
¸
Imamo največ sodnikov na prebivalca,
obenem največ zaostankov, ki jih sicer nekako
odpravljajo. Če bi ljudje ob tem umirali, tako kot
v čakalnih vrstah, bi mogoče malo bolj
intenzivno to odpravljali, ker pač sodni postopki,
če trajajo leta in leta – smo se nekako s tem že
sprijaznili. Torej, največ sodnikov na prebivalca,
največ zaostankov, prvi smo po kršitvah
človekovih pravic. Ko ljudje iščejo pravico, hvala
bogu, da je nad nami Evropska unija oziroma
Sodišče za človekove pravice, sicer bi nekateri
še vedno živeli v iluziji, da pri nas vse teče lepo
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in tako kot je treba. K sreči se sedaj ljudje
odločajo, potem ko ne dosežejo pravice tukaj, za
pritožbo na Sodišče za človekove pravice in to
tudi dobijo.
Torej, Slovenija – prva po kršitvah
človekovih pravic, sojenje v nerazumnem roku,
krivične sodbe in potem se zadeva vrne v
Slovenijo in država, torej vsi davkoplačevalci,
plačujemo odškodnine za slabe odločitve naših
sodnikov. Zvoniti bi morali vsi alarmi in morali bi
se potruditi, da odpravimo anomalije. Ne bom
tako, kot moj kolega Žan, ki pravi, da je vse
zanič. Ni, kajne, najbrž v sodstvu. Ampak, če so
problemi in če neke stvari ne funkcionirajo, nam
ne koristi, da to pometamo pod preprogo, ampak
bo koristilo samo, če bomo take stvari popravljali
in izločali tiste, ki delajo slabo.
Še en primer v zadnjem času –
skladiščnik Uroš Smiljić, ki je poskrbel, da so
ljudje preskakovali čakalne vrste v zameno za
20 tisoč evrov, dokazano, da je ta denar prejel,
obsojen, ampak sodišče odredi, da ga mora
Klinični center sprejeti nazaj v službo. Pa saj se
nam vsi smejijo! Kako lahko sodnik nekoga, ki
ga je obtožil, obsodil za korupcijo, istočasno
reče, da ga mora Klinični center nazaj sprejeti v
službo? Namesto da bi človek sedel v zaporu,
bo zdaj šel nazaj v službo, pač recimo, da ne bo
več jemal od ljudi denar za preskakovanje vrst –
ampak halo! Pa kakšna država smo mi?
Kolegica Anja je povedala primer sodnikov, ki so
bili na pikniku SD. Eden od sodnikov je povedal,
da to hodi že 20 let, torej najbrž drži, kar je
povedal kolega Mahnič, da se v sodstvu ni
spremenilo veliko, imamo tudi fotografije
sodnice, ki pleše in se veseli s pionirsko kapico
oziroma v pionirski opremi in s kapico z rdečo
zvezdo, celo predsednica mislim, da je sodišča.
In potem se sprašujemo, kaj se nam v sodstvu
dogaja, in spet po krivici obsojamo tudi tiste, ki
delajo v sodstvu dobro.
Zato ena preiskovalna komisija, ki bi
osvetlila en primer, kjer z veliko dokazi lahko že
danes vidimo, da je res šlo za politični pregon,
ne pa za dejansko očitana kazniva dejanja in
tako naprej, praktično vsi postopki ali pa večina
njih so že padli, nek tak preizkusni kamen, do
koliko zdržimo in koliko bo šlo. Zato podpiram
zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave,
tudi mnenja Zakonodajno-pravne službe ne
razumem
tako
kot
nekateri
od
vas.
Zakonodajno-pravna služba je v določenih
stvareh rekla, da mora biti bolj zamejeno
oziroma bolj določeno, kaj se bo preiskovalo, ni
pa rekla, da tega ne smemo narediti, torej
ustanoviti preiskovalno komisijo za ta primer.
Torej bom glasovala za to. Želim si
predvsem, da se tudi znotraj sodstva nekatere
stvari spremenijo in zgodijo. Saj mislim, da se
dogaja. Ampak, zakaj se dogaja? Zato, ker se
10 let že malo drugače pogovarjamo o našem
sodstvu, ker se pogovarjamo o rezultatih, ker se
pogovarjamo o statistikah, ki sem jih naštela prej
– torej, prvi po kršitvah. 10 let nazaj, ko sem bila
prvič izvoljena v Državni zbor, 14 let nazaj, smo

vsakič slišali, da se o sodstvu ne sme govoriti,
da se ne sme komentirati in tako naprej. Hvala
bogu smo od takrat že precej napredovali in se
zdaj sme o tem govoriti, tako kot se lahko
kritizira tudi vse druge v tej državi, ki svoje
službe ne opravljajo dobro. Smo pa še daleč od
tega, da bi lahko učinkovito nadzorovali tudi
sodstvo, ena od možnosti so javne obravnave in
tako naprej. Kar precej takih predlogov smo v
Poslanski skupini SD že dali, pa niso bili sprejeti,
zato se danes pogovarjamo o preiskovalni
komisiji, ki jo predlaga Državni svet, in jaz ta
predlog podpiram.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Še kot zadnji dobi besedo mag. Dejan
Kaloh.
Izvolite.
MAG.
DEJAN
KALOH
(PS
SDS):
Podpredsednica, hvala lepa za besedo.
V samem stališču, pa tudi kolegi so bolj
ali manj povedali vse; o nujnosti same
preiskave, o tem, da se te kršitve še enkrat
obelodanijo, tudi tukaj v Državnem zboru.
Zdaj bi pa rad podal nekaj odzivov na
prejšnje razpravljavce, predvsem iz koalicijske
stranke, da ne bo narobe razumljeno. Ta dikcija
»Franc Kangler in drugi« – večkrat je bilo
rečeno, kje so pa drugi. Državni svetnik pa tudi
jaz sem
povedal,
da tekom
trajanja
parlamentarne preiskave je možnost širiti
predmet in obseg tudi na druge primere. Zato,
dragi moji koalicijski poslanci, brez bojazni.
Takšni primeri se bodo gotovo še detektirali in jih
bomo vključili v parlamentarno preiskavo, kajti ti
primeri so indikator, da se je slovenska politika
dejansko vmešavala v postopke pa najsi gre za
postopke v predkazenskih zadevah, na samem
tožilstvu in pa na sodiščih. Tudi jaz sem zaznal
na nek način neko nelagodje, mora biti celo
neko paniko iz vrst na desni strani. Saj mi smo
se danes s to zahtevo Državnega sveta zgolj
seznanili, ne bomo niti glasovali, tako da ne
vem, zakaj taka panika. Verjetno je res na mestu
tisti rek, da ko stopiš mački na rep, zacvili. Če
hodiš kot sodnik na razne čajanke k opciji, ki še
vedno na teh svojih piknikih nosi simbole
bivšega totalitarnega režima, je jasno, da je
potem čutiti neko nelagodje.
Bi pa rad poudaril, danes je bilo res
največ govora o nekdanjem županu Maribora
Francu Kanglerju, ampak jaz bi se ravno tako
postavil za razčiščenje zadev, tudi če bi šlo
morebiti za bivšega župana Selnice ob Dravi
gospoda Jurija Lepa, ki ga danes ni oziroma
zdaj ga ni tukaj, če bi šlo za bivšo podžupanjo
Pirana gospo Meiro Hot; za vsakega od teh, ki bi
začutil oziroma kjer bi bili indici jasni, da je šlo za
kršitve človekovih pravic. Tako ni to samo
Kangler tisti, ki nekako spada v to desno
politično sfero, tudi za druge bi se postavil, če bi
začutil, da je temu tako, da je treba vključiti te
primere v komisijo.
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Zakaj ravno ta naš Maribor, ta naš
Maribor? Analiza, raziskava dveh pravnikov,
Jurija Toplaka in Andraža Terška, je pokazala,
da je ravno področje mariborskih sodišč v
primerjavi
z nacionalno ravnjo nekako
podvrženo nadpovprečnemu kršenju človekovih
pravic. Zakaj je zdaj temu tako? Morebiti tudi
zaradi tega, kar izpostavlja kolegica Jeraj, da se
še vedno določeni sodniki radi kitijo s
totalitarnimi simboli. In, pazite! Študija je
pokazala, da je verjetnost kršenja človekovih
pravic na mariborskih sodiščih 40 % večja kot v
prestolnici Ljubljani. Se pravi, ta naša
mariborska sodišča so na nek način
kontaminirana z neko mentaliteto, ki nikakor ne
sodi v ta demokratični ustroj Slovenije. Dovolite
še, da spomnim na primer Borisa Popoviča, ki
ga je omenjala parlamentarna preiskava iz leta
2005. Kakor hitro je Boris Popovič zmagal na
volitvah leta 2002 in ko je bila tista tradicionalna
rdeča trdnjava poražena, takoj so se začeli
raznorazni postopki; od inšpekcijskih, upravnih,
sodnih in tako dalje. Tam se je seveda politika
nedvoumno vmešala. Celo bivši predsednik
Milan Kučan, verjeli ali ne, je v izjavi 19.
novembra 2006 za POP TV dejal. Izjavil je:
»Protestiram pri organih pregona, da je
nemogoče, da človek, ki je voljen za župana,
toliko časa sedi v priporu in se nič ne zgodi.«
Izjave gospoda Kučana v tem kontekstu seveda
ni treba razumeti tako, da je on hotel gospodu
Popoviču v tem smislu pomagati, da bi se hitreje
zadeve procesirale, ampak verjetno, zakaj že ni
šel iz pripora direktno v zapor. Če eden
vidnejših, najvplivnejših politikov v državi,
nekdanji vodja slovenske partije jasno, bi rekel,
vstopi s svojo izjavo v neodvisno vejo oblasti,
potem ni nič čudnega, da se te zadeve tudi
dandanes dogajajo.
Na tej strani so tudi govorili o delitvi vej
oblasti. Jasno je že osnovnošolcu, kako je
državna ureditev pri nam ustrojena, na
zakonodajno, sodno in izvršilno, in kot je bilo
rečeno že pri predlagatelju, noben ne bo
posegel v neke odprte postopke, saj to je jasno.
Poleg tega, kot sem že sam dejal v stališču, 21
kazenskih zadev je pravnomočno končanih, ena
pravdna zadeva je končana, se pravi, da tukaj ni
niti pod razno govora, da se bo posegalo tja,
kamor tudi ustavni okvir tega ne dovoljuje.
Seveda pa poslanci pozabljajo, da poleg
zakonodajne funkcije mi imamo tudi volilno
funkcijo v Državnem zboru, imamo nadzorstveno
funkcijo in da je poleg klasičnega instituta
poslanskih
vprašanj,
interpelacije
tudi
parlamentarna
preiskava
eden
izmed
instrumentov, da preverjamo sporna početja
izvršilne veje oblasti in drugih nosilcev javnih
funkcij.
Omenja se tudi GRECO, kako je takoj
dvignil svoj glas, da, sedaj bo pa institut
parlamentarne preiskave zlorabljen. Ampak,
poglejte, kdo je GRECO v Sloveniji? GRECO v
Sloveniji je enačaj Drago Kos. Drago Kos je
včasih
celo
načeloval
tej
mednarodni

organizaciji za pregon korupcije, ampak hkrati je
bil Drago Kos tudi tisti izvoznik afere Patria na
Finsko, da se je od tam potem kot žogica vrnila
nazaj v Slovenijo. Se pravi, sedaj GRECO ni
ravno sedaj – kako bi rekel – v tem pogledu
kritike parlamentarne preiskave pravi naslov.
Pod drugi strani je pa GRECO tiho kot grob, ko
gre za novelo tobačnega zakona, kjer je KPK že
sprožil preiskavo zaradi suma nezakonitega
vplivanja na ta zakonski predlog. Tukaj pa je
GRECO tiho. Tukaj, ko imajo neke linke do
svojih bivših predsednikov, tukaj pa takoj, zlasti
ker je vključen tu politik iz desne politične sfere,
pa je takoj že nevarnost posega v drugo vejo
oblasti.
Dovolite mi … Poglejte, kaj imam v roki
– knjigo Županov boj, ki je bila danes tudi s
strani poslanca omenjena. Županov boj je
napisal bivši kriminalist Zoran Šarič, mariborski
kriminalist, ki je bil 25 let na tem področju, je
napisal zelo natančno analizo vseh teh
postopkov. Mene kot očeta otroka je najbolj
nekako zabolelo, da že v zgodnji fazi vršenja
pritiskov, teh nezakonitih pritiskov – v tem
primeru govorimo o mariborski policiji. Poglejte
stran 243, kaj so določeni mariborski kriminalisti
delali, govori eden izmed tistih, ki so ga skušali
instrumentalizirati proti Kanglerju: »V trenutku,
ko sta mi pač na nek način kriminalista
zagrozila, da v kolikor ne bom govoril resnice,
ker sta razpolagala z nekimi drugimi podatki, za
katere sam nisem vedel, da sploh so oziroma da
so resnični, da pač ne govorim resnice, da sem
lahko zaradi tega ovaden in potem tudi lahko
grem v zapor in da pač – spomnim se samo tega
primera, teh besed –, da lahko moj, pač da
lahko vaš Jakob ostane eno leto brez očeta.« Se
pravi, poglejte, niti mafija ne grozi na direkten
način, da bo otrok ostal brez očeta, ali ga bodo
pospravili za rešetke ali pa celo mogoče
likvidirali. Poglejte, mariborski kriminalisti si
dovolijo govoriti neki priči tam, da če ne bo
povedala vse po resnici, kar je tako samo po
sebi jasno, da je kaznivo dejanje, če ti svojo
izpoved na sodišču potem prikrojiš, da pa
eksplicitno mu dajo vedeti, da bo ostal brez
očeta, ker bo v zaporu. To pa, poglejte, to pa so
tisti bestialni pritiski, o katerih je govoril Zvjezdan
Radonjić. Ta sodnik je, bi sedaj rekel, krepko
zatresel ta slonokoščeni stolp in prav je, da se
tudi s to parlamentarno preiskavo ta
slonokoščeni stolp začne sesedati, da se potem
na teh temeljih očiščenja, razkritja stvari, ki so za
demokratičen ustroj Slovenije nedopustne, da se
osvetlijo v pravi luči.
Mislim, da je ta četrta parlamentarna
preiskava v tem sklicu več kot nujna, da se bo
še marsikaj pokazalo, razkrilo. Če bo potem na
podlagi izsledkov tega poročila tudi morebiti
sprejeta dopolnjena zakonodaja, ki bo slovensko
pravosodje postavila v boljšo luč, da bodo tudi
državljani bolj zaupali, smo naredili ogromno. Ob
končnem poročilu upam, da tisti, ki so sodelovali
v tem političnem atentatu na bivšega
mariborskega župana in še na kakšen primer, ki
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se bo tekom preiskave izkazal, da bodo, če so
toliko v svoji duševni sferi pošteni, tudi te svoje
napake priznali, organi pa, da jih bodo
sankcionirani. Hvala lepa.

vi ste najvišji organ; vi imate moč nad vsem, ki jo
seveda morate pravilno uporabljati, če ne,
potem pač na volitvah izgubite. Drugi se pa pač
lahko s tem igrajo. Zato je treba tistim, ki delajo
iz ozadja, vzeti maske dol. Vsem ne bo to
uspelo narediti, ampak tudi tistim, ki jim boste to
uspeli – te maske morate pospraviti, ker če ne,
pridejo drugi pa dajo te maske gor. Naj pridejo
na volitve, naj zmagajo na volitvah in potem naj
vladajo temu ljudstvu, ne iz ozadja.
Ti tožilci, ti sodniki so v velikih težavah,
ker imajo neke pritiske, imajo neko preteklost in
nekdo z njimi manipulira in to morate vi ugotoviti.
Vsega ne boste morali ugotoviti, ker je iluzorno,
ampak bo pa čisto dovolj, da bo prišlo na dan in
boste nekateri tudi verjetno ustrašili in oblast bo
prišla spet k ljudstvu, se pravi, vam kot
izbrancem, in na ta način bomo vrnili ugled
politiki, ker politika mora biti prvo ime države, ne
pa tam nekje. Prvo, politik mora biti največ
vreden, potem pa kmet pa tako naprej vsi drugi,
ki se lahko naučijo. Ker politike se ne moreš
naučiti, ne moreš. Pa kmetovanja se ne moreš
naučiti. To je poslanstvo. Hvala.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
S tem prehajamo v sklepni del
razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik
predlagatelja gospod Marjan Maučec.
Izvolite.
MARJAN MAUČEC: Hvala za besedo.
Obnašal se bom tako, kot je današnji
moj status tukaj. Nisem parlamentarec, ampak
sem povabljen sem, zato ne bom tako sočen,
ker nekateri so se skorajda malo igrali z nekimi
pravljicami in basnimi na Državni svet, ki je dal
to preiskavo. Verjetno veste, da je to druga
preiskava v 27 letih, ki jo je Državni svet
predlagal, potem mislim, da je treba vzeti ta
podatek resno, da se s tem ne igramo, da je
začuteno v Državnem svetu, da je nekaj narobe,
da je treba ta svoj instrument, ki ga imamo na
podlago 97. člena Ustave, aktivirati. To smo
naredili in nič drugega. Tudi to, da nismo vsega
napisali notri, ne drži. Ta beseda »drugi« – to
pomeni vse. Franc Kangler sploh ni pomemben
pri tej preiskavi, ker on je v vseh zadevah
zmagal. On je zmagal. Prežive jel take in
drugačne travme, družinske, zdravstvene,
finančne, ampak to ni bistveno. Bistvo je, da se
ugotovi politična odgovornost tistih, ki počnejo
take zadeve. Da mi napišemo, na kakšen način
pa kaj naj preiskovalna komisija počne? Pa saj
pod takšen papir se ne bi podpisal! Ali naj
napišem, da vi pojdite vozit avto, pa morate
upoštevati prometne znake. Preiskovalna
komisija ima pri sebi ustavo in zakonodajo in jo
boste pač poslanci spoštovali. Saj ste imeli že
več kot 10 preiskovalnih komisij in vaše pravne
službe in vsi vedo, kako se temu streže. Tako
boste tudi počeli.
Kje je pa bistvo problema? V tej besedi
«drugi«! Ker pritiske na poslance, pa na medije
vršijo tisti, ki zdaj ne vedo, kje so sodelovali pri
drugih postopkih. Tisti politični veljaki, ki
dejansko kradejo vaš ugled in ime, ki so delali
pritiske na sodnike, tožilce, ki zdaj ne vedo,
kateri postopki bodo uvedeni, in tisti slabo spijo
in tisti delajo medijski linč pa degradacijo
Državnega sveta in nekateri poslanci tudi na to
pristanejo. Naj samo tako, iz prve roke povem;
vsi, ki so se ukvarjali z Državnim svetom, od
Viranta, Golobiča, se jim je potem zgodilo, da
niso več prišli v ta prostor in ne morejo v ta
prostor, ker niso več izvoljeni. Ker vsak se mora
ukvarjati v državi s tistim, za kar je pristojen in v
tem je vsa poanta. In hvala bogu, spregovorili so
tožilci in sodniki, ampak to je rekla-kazala. Ko bo
tožilec ali sodnik spregovoril, da je imel politični
pritisk pred vašo preiskovalno komisijo, je to
procesne narave in to bo naredilo to državo spet
demokratično, predvsem bo pa vam vrnilo
oblast. Ker vi ste tisti, ki ste izvoljeni od ljudstva,

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to
želeli, ste dobili besedo. Ker pa je čas, določen
za razpravo še ostal, sprašujem, ali želite na
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora
še razpravljati. Ker vidim, da ni interesa,
zaključujem razpravo.
Na podlagi drugega odstavka 4. člena
Poslovnika o parlamentarni preiskavi Državni
zbor o odreditvi parlamentarne preiskave ne
glasuje, zato ugotavljam, da je Državni zbor
odredil Parlamentarno preiskavo za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki
naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega
in kazenskega pregona zoper nekdanjega
župana Mestne občine Maribor in člana
Državnega sveta Republike Slovenije Franca
Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v
postopkih zoper nekdanjega župana Mestne
občine Maribor in člana Državnega sveta
Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih
huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, Ustave Republike
Slovenije, Zakona o kazenskem postopku,
Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem
svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega
upravljanja in vodenja določenih evidenc policije.
Vsebina
zahtevka
parlamentarne
preiskave je opredeljena v zahtevi Državnega
sveta z dne 12. junija 2019 in v aktu o odreditvi
parlamentarne preiskave z dne 8. julija 2019, ki
ste ju prejeli. Parlamentarna preiskava je s tem
odrejena.
Mandatno-volilno komisijo Državnega
zbora s tem v zvezi prosim, da pripravi predlog
sklepa o sestavi in imenovanju preiskovalne
komisije v skladu z vsebino odrejene
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parlamentarne preiskave in ga čim
posreduje v odločitev Državnemu zboru.

prej

Ob tem se nam lahko nehote zastavi
vprašanje, v čigavem interesu sta podpisnika za
spremembo zakona podala to zahtevo, morda v
interesu dveh slovenskih veletrgovcev z zdravili,
na katera vpliva veljavni zakon. Hvala.

S tem zaključujem to točko dnevnega
reda.
Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA
ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI.
Predlog zakona sta v obravnavo zboru
predložila poslanca Jani Möderndorfer in mag.
Branislav Rajić. Predlog zakona je na 3. seji 26.
junija 2019 kot matično delovno telo obravnaval
Odbor za zdravstvo. Ker po končani razpravi
odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila
druga obravnava predloga zakona na seji
delovnega telesa končana.
Prehajamo torej na predstavitev stališč
poslanskih skupin.
Kot prva dobi besedo gospa Nada
Brinovšek v imenu Poslanske skupine SDS.
Izvolite.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Mag. Bojana Muršič bo predstavila
stališče Poslanske skupine SD.
Izvolite.
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa
za besedo, podpredsednica.
¸
Zakon o lekarniški dejavnosti, kot ga
poznamo danes, je bil sprejet leta 2016 in
govori, da je namen lekarniške dejavnosti
zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe
z zdravili in drugimi izdelki za podporo in
ohranitev zdravja ter svetovanja glede njihove
varne, pravilne in učinkovite uporabe tako
pacientom in zdravstvenim delavcem. Po
mnenju predlagateljev naj bi se pri trenutno
veljavnem zakonu pojavile nekatere težave, ker
naj bi bile nekatere določbe neustavne in
neustrezne, kar bi lahko pripeljalo po njihovem
mnenju do velikih škod. Predlagatelja domnevno
neustavnost zakona rešujeta na način, da se:
prvič, odpravi neenakopraven položaj galenskih
zdravil, in drugič, da se odpravi prepoved tako
imenovanih vertikalnih povezav. Osnovni namen
in pomen galenskih zdravil je dopolnjevanje
nabora industrijsko proizvedenih zdravil v
Republiki Sloveniji, kadar za to obstaja
utemeljena potreba. S strani stroke je jasno, da
galenska zdravila niso in ne morejo biti
nadomestilo zdravilom, ki so industrijsko
proizvedena. Galenska zdravila so zdravila, ki so
potrebna določenim bolnikom, industrija pa jih
ne izdeluje ali trži v Republiki Sloveniji. Bolniki
morajo po mnenju stroke najprej imeti možnost
dostopa do industrijsko izdelanih zdravil, ki v
primerjavi z galenskimi izdelki izpolnjujejo višjo
raven zahtev kakovosti, in šele ko ni na trgu
primerljivih industrijskih zdravil, lahko bolniki
dostopajo do galensko izdelanih zdravil. Ukinitev
prepovedi vertikalnih povezav, ki so opredeljene
v 26. členu Zakona o lekarniški dejavnosti, bi
lahko po mnenju stroke, ministrstva ter Vlade
povzročilo veliko negativnih posledic na mrežo
javnih lekarn. Vsi omenjeni akterji nasprotujejo
ukinitvi prepovedi vertikalnih povezav in
opozarjajo, da bi v primeru ukinitve teh povezav
prišlo do ogrožanja strokovne neodvisnosti
farmacevtskih delavcev in ekonomskega vpliva
na strokovne odločitve farmacevtov. Če
pogledamo naše sosednje države, tudi
ugotovimo, da imata tako Avstrija kot tudi
Nemčija uveljavljeno prepoved vertikalnih
povezav, države vzhodne Evrope pa postopoma
prepoved vertikalnih povezav uvajajo nazaj, saj
so prišle do ugotovitev, da se jim sistem ruši in
podira.
V
Poslanski
skupin
Socialnih
demokratov menimo, da je treba ohranjati in

NADA BRINOVŠEK (PS SDS): Dober dan
vsem skupaj!
Predlog za spremembo Zakona o
lekarniški dejavnosti, s katero so bile predlagane
spremembe pravne ureditve galenskih zdravil in
odprava zdajšnje prepovedi vertikalnih povezav
lekarn z veletrgovci, sta predlagala le dva
poslanca iz vrst koalicijske Stranke modernega
centra. Veljavni zakon namreč določa, da se
galensko zdravilo lahko izdela le v primeru, če
na trgu ni industrijskega zdravila z enako
učinkovitostjo, predlagatelja pa sta mnenja, da je
ta določba zakona povsem nesmotrna in pa
neustavna.
Druga sprememba pa se nanaša na
sedanjo prepoved vertikalnih povezav v verigi
zdravil. Po veljavnem zakonu lekarne,
veletrgovci z zdravili in tudi proizvajalci zdravil
med seboj ne smejo biti kakorkoli povezani.
Zakon o lekarniški dejavnosti iz leta 2016
določa, da konec letošnjega leta poteče
prehodno obdobje, v katerem bi morale lekarne
uresničiti vertikalno prepoved, to pomeni, prodati
svoje veletrgovce z zdravili – seveda, če jih
imajo –, jih ukiniti ali pa korenito spremeniti
njihovo dejavnost. Poudariti želim, da je bila taka
določba členov v zakonu sprejeta v prejšnjem
mandatu, katere člana koalicije sta bila tudi
predlagatelja te spremembe.
Veljavni Zakon o lekarniški dejavnosti
je ravno v tem trenutku zaradi številnih določb v
postopku ocene ustavnosti pred Ustavnim
sodiščem in v Slovenski demokratski strani smo
prepričani, da pred odločitvijo Ustavnega
sodišča nikakor ni čas za kakršnekoli
spremembe.
Predlogu
sprememb
je
nasprotovalo Ministrstvo za zdravje, Državni
svet, Javna agencija Republike Slovenije za
zdravila, Lekarniška zbornica in ne nazadnje tudi
koalicija, iz vrst katere predlagatelja prihajata.
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zagotavljati javno mrežo lekarn, ki bodo našim
državljankam in državljanom nudile dostopna in
kakovostna zdravila ter tudi svetovanje.
Zavedamo pa se, da lahko prihaja do določenih
težav pri izvajanju zakona, a smo mnenje, da se
je novele lekarniškega zakona treba lotiti širše in
bolj poglobljeno, zato predlagamo, da se
morebitne ugotovljene težave in neskladja
odpravijo, ampak ta odprava mora biti
opravljena na način, da bo v oblikovanje vsebine
zakona vključena vsa zainteresirana javnost ter
stroka in da bomo na koncu prišli do zakonske
materije, ki ne bo povzročala neskladij in bo
zagotavljala našim državljankam in državljanom
kakovostno in javno dostopno mrežo lekarn, ki
bodo nudile kakovostna in dostopna zdravila.
Hvala lepa.

targetira in kupuje zdravnike. Krka je slovenskim
zdravnikom in zdravniškim organizacijam lani
namenila skoraj milijon evrov, Lek in Novartis pa
kar 2,2 milijona evrov. S tem ne kupujejo
raziskav, ne kupujejo razvoja – kupujejo
zdravnike in to, kaj ti zdravniki podpisujejo, in s
tem razbijajo zdravniško neodvisnost, zbijajo
kakovost zdravstvene oskrbe in onemogočajo
univerzalno in solidarno zdravstveno politiko, ker
je takšna pač logika kapitala, profita in
konkurence.
Pri tem zakonu torej niti ne gre toliko za
poslanca Möderndorferja in njegove prijatelje,
niti ne gre za Mestno občino Ljubljana, za
Farmadent, Salus ali za lekadole. V končni fazi
niti ne gre toliko za vertikalne integracije; gre za
vse to skupaj. Imamo panogo, kjer je znanja in
možnosti za razvoj, reprodukcijo in distribucijo v
skladu z zdravstvenimi potrebami prebivalstva
več kot dovolj, za panogo, ki je ključna za javno
zdravje. Gre za to, da bi morali celotno
farmacevtsko dejavnost izvzeti iz trga in jo
umestiti med storitve splošnega pomena ter
voditi v skladu s potrebami. S tem bi nekaj storili
za javno zdravje, za univerzalnost in pokritost
javnega zdravja, a s tem bi kapitalistom odvzeli
trg in odvzeli bi jim profite, tega pa liberalna
politika noče, zato se skriva za meščansko
pravno formo, za mednarodnimi pogodbami in
obvezami in zato preplašeno grozi z evropskim
sodiščem ter sankcijami.
Farmacevtsko industrijo je treba v celoti
podružbiti, saj bo le tako lahko služila potrebam
vseh v naši družbi. Hvala.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Stališče Poslanske skupine Levica bo
predstavil gospod Miha Kordiš.
Izvolite.
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo.
Poslanca Möderndorfer in Rajić sta z
novelo predlagala, da se iz Zakona o lekarniški
dejavnosti briše prepoved vertikalnih povezav v
smeri lekarna–veletrgovec. Dejstvo je, da bi od
takšne novele nekateri imeli neposredno korist,
prav tako je dejstvo, da bo korist zdaj, ko se bo
ohranili obstoječe stanje, imel nekdo drug.
Prodalo se bo veletrgovce v javni lasti, trg pa si
bodo podredili privatniki.
V Levici smo predlagali amandma, ki bi
vertikalne povezave dovolili za javne lekarniške
zavode, s čimer bi ohranili nek minimalen nadzor
nad dogajanjem in javne grosiste v občinski
lasti. Ta amandma ste povozili; seveda ni bil
popoln, je pa nakazoval smer možne rešitve
zatečene situacije. In kakšna je ta situacija? Za
kaj v resnici gre? Gre za zdravila in gre za
denar, za milijardno farmacevtsko industrijo, ki je
stroške produkcije zdravila zbila na absurdno
nizko raven, obenem pa beleži rekordne profite,
primerljive zgolj s profiti bank – cena produkcije
zdravil znaša 8 % njihove prodajne cene. In gre
za industrijo, ki rezultate analiz in raziskav, ki jim
niso po godu, pokoplje in zakrije; za industrijo, ki
testiranja zdravil in študije naroči in plača
podobno kot pri tobaku, saj sami veste. Gre za
industrijo, ki že 30 let ni razvila novega
antibiotika, saj so v 80-ih letih enostavno
prenehali z raziskavami na tem področju – ne
zato, ker to ne bi bilo potrebno, ampak zato, ker
se jim preprosto ni izplačalo. Antibiotike ljudje
jemljejo po dva tedna, ne pa neprestano. In ja,
zato antibiotiki za kapitalizem niso zanimivi, ker
za razliko od trga, dejansko učinkujejo.
Dalje, gre za industrijo, katere
predstavniki se srečujejo na letnih konferencah,
kjer se dogovarjajo, kako bodo pristopali do
zdravnikov in vplivali na njihove odločitve.
Vstopnice na te konference stanejo tudi po 4
tisoč evrov. In ne nazadnje, gre za industrijo, ki

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Stališče Poslanske skupine SAB bo
predstavil gospod Vojko Starović.
Izvolite.
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za
besedo, predsedujoča. Spoštovani!
Lekarniška dejavnost je javna služba in
del zdravstvene dejavnosti. V prvi vrsti je njen
poglaviten namen varovanje javnega zdravja in
ustrezna preskrba z zdravili, medicinskimi
pripomočki in izdelki za varovanje zdravja. Prav
tako farmacevti aktivno opravljajo tudi strokovne
in svetovalne storitve za paciente. To prispeva k
večji varnosti bolnikov, zmanjšanju zdravstvenih
zapletov in nižjim stroškom zdravljenja. Ne glede
na to, ali se lekarniška dejavnost izvaja v okviru
javnega zavoda ali podelitve koncesije
zasebniku, gre za visoko regulirano dejavnost
tako v Sloveniji kot v Evropski uniji in prav zaradi
visoke stopnje regulacije obstaja verjetnost, da
je konkurenca med lekarnami nižja in s tem tudi
cene višje.
V Sloveniji lekarniško dejavnost na
primarni ravni opravlja 24 javnih lekarniških
zavodov, ki skupaj štejejo 338 organizacijskih
enot. Po trenutni zakonodaji izvajalci lekarniške
dejavnosti posredno ali neposredno ne smejo
ustanavljati ali voditi pravnih oseb, ki opravljajo
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dejavnost prometa z zdravili in medicinskimi
pripomočki na debelo. Po mnenju predlagatelja
je ta določba neustrezna, saj da ni nobenega
razloga, da bi javni lekarniški zavod ne smel
ustanoviti tako imenovanega grosističnega
podjetja. Nadalje predlagatelj navaja, da v
Sloveniji pravi trg z zdravili sploh ne obstaja,
ampak prevladuje oligopol. Določba o prepovedi
vertikalnih povezav naj bi bila tudi po vsebini v
nasprotju z Ustavo, ki v tretjem odstavku 74.
člena prepoveduje nelegalno konkurenco in
njeno omejevanje. Predlagatelj si želi racionalno
in nemoteno izvajanje lekarniške dejavnosti, kar
bi dosegli z ukinitvijo prepovedi vertikalnih
povezav. Večina držav članic Evropske unije
dovoljuje
horizontalno
povezovanje
ali
združevanje v specializirano trgovino, medtem
ko vertikalna integracija v splošnem ni
dovoljena. Med države z najmanj regulirano
lekarniško dejavnost sodi Irska, kjer so
vertikalne povezave dovoljene, a je tam visoko
število zasebnih lekarn. Prva tako je vertikalna
povezava dovoljena na Nizozemskem, v
Združenem kraljestvu in sosednji Avstriji. Tam
so vertikalne integracije sicer mogoče, a so
omejene.
Vprašanje vertikalne povezave je torej
kompleksno in večplastno. Javna agencija za
varstvo konkurence tako ugotavlja, da gre pri
predlogu zakona pri vprašanju vertikalnih
povezav za nesistemski pristop. Predlagatelj
namreč ne podaja ekonomske analize na
veleprodajnih trgih, ki bi bila po mnenju agencije
potrebna. V SAB pritrjujemo mnenju, da so na
področju
lekarniške
dejavnosti
potrebne
sistemske in ne ad hoc rešitve in da moramo
javni sektor zaščititi pred zasebnimi monopoli.
Delo v lekarniški dejavnosti se mora ločiti od
dejavnosti, ki so usmerjene le v ustvarjanje
dobička. Prav tako moramo ohraniti sistem, da bi
lahko bil kdorkoli lastnik lekarne. Ker gre v tem
predlogu zakona tudi za poseg v lokalno
samoupravo, je smiselno, da se pri spremembah
upoštevajo priporočila Združenja mestnih občin
Slovenije.
Kar zadeva proizvodnjo galenskih
zdravil predlagatelj meni, da je zdajšnja ureditev
položaja galenskih zdravil neustavna. Izdelovalci
galenskih zdravil naj bi bili v neenakopravnem
položaju do drugih proizvajalcev istovrstnih
zdravil. Galensko zdravilo se namreč lahko izda
le, če na trgu ni industrijskega zdravila z enako
učinkovino. Prav tako pa izdaja galenskih zdravil
v lekarni ali laboratoriju omejena na 50 tisoč
pakiranj letno. Galenska zdravila so manj
regulirana od industrijskih, kar pomeni, da je
varnost za pacienta lahko manjša. In
najpomembneje, galenska zdravila so že v
osnovi namenjena prometu na drobno.
Razmejitev med industrijskimi in galenskimi
zdravili
je
v
praksi
utemeljena
z
javnozdravstvenimi razlogi in to velja ohraniti.
V SAB pozdravljamo vsak korak k
odpravi anomalij v obstoječem Zakonu o
lekarniški dejavnosti, a te ne moremo urejati na

podlagi premalo utemeljenega predloga s strani
zgolj dveh poslancev. Smiselno je tudi počakati
na odločitev Ustavnega sodišča, ali sta med
drugim določbi, ki urejata prepoved vertikalnih
povezav in položaj galenskih zdravil, resnično
protiustavni. Hvala lepa.
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Stališče Poslanske skupine Desus bo
predstavil gospod Branko Simonovič.
Izvolite.
BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala lepa
za besedo, podpredsednica. Spoštovani!
Ob obravnavi predloga novele Zakona
o lekarniški dejavnosti se je v razpravi na
Odboru za zdravstvo pokazalo, da je lekarniška
dejavnost tista, po kateri se pretakajo ogromne
količine javnega denarja in za katerega se kar
tare interesentov in bi si ta denar radi prilastili.
Tudi sam predlagatelj predloga novele je v
razpravi večkrat omenil, da se v resnici
pogovarjamo o denarju in ne zdravilih. Kjer pa
so na voljo tako visoke količine denarja,
govorimo o približno 750 milijonov evrov na leto,
tam so seveda lobisti, ki si želijo vsaj del tega
denarnega kolača, pri tem pa se pogosto
poslužujejo tudi ukrepov, ki bi jih lahko označili
kot nelegalne. Tudi o tem je na seji odbora
spregovoril predlagatelj novele, ki je pojasnil, da
so po vložitvi predloga zakona nanj pritiskali
veledrogeristi, ki jih v primeru sprejetja tega
predloga nova ureditev finančno precej
prizadela. Deležen je bil celo groženj, kar je po
naši oceni nedopustno.
V Poslanski skupini Desus tudi v tem
mandatu nismo spremenili mnenja, da je treba
vertikalne povezave prekiniti, zato se nismo
odločili za podporo predlogu, ki je pred nami.
Menimo namreč, da je sedanja ureditev
ustrezna, saj sledi evropskemu zakonodajnemu
in strokovno urejenemu sistemu. Po naši oceni
bi ukinitev prepovedi vertikalnih povezav med
izvajalci lekarniške dejavnosti in proizvajalci
zdravil otežila zagotavljanje in dostopnost do
kakovostnih, varnih, učinkovitih in preizkušenih
zdravil brez ekonomskih vplivov na strokovne
odločitve farmacevtov, kar je po oceni Poslanski
skupini Desus najpomembnejše poslanstvo
lekarništva, ki sledi interesom varovanja javnega
zdravja.
Ne glede na našo odločitev, da smo na
odboru glasovali proti predlogu novele Zakona o
lekarniški dejavnosti, pa so se nas vseeno
dotaknile mnoge zaskrbljujoče stvari, ki smo jih
slišali na sami seji, tako s strani predlagatelja kot
tudi drugih razpravljavcev. Izražen je bil celo
sum, da na Ministrstvu za zdravje delajo ljudje,
ki so pod vplivom veletrgovcev, ki imajo trenutno
največje tržne deleže na slovenskem trgu z
zdravili.
Omenil sem že grožnje, ki jih je bil
deležen predlagatelj, slišali smo tudi različne
oblike izsiljevanja in pritiske na farmacevte. Po
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oceni Poslanske skupine Desus so takšna
ravnanja nedopustna in vsekakor jih je takoj
treba naznaniti organom pregona, ki naj
preiščejo utemeljenost takih obtožb. Hkrati smo
od vsega povedanega na seji odbora prišli do
spoznanja, da so lekarniška dejavnost in
medsebojna razmerja znotraj nje izjemno
zapletena, zato v naši poslanski skupini
menimo, da mora ministrstvo nemudoma
odreagirati, raziskati in preučiti vsa vprašanja, ki
so se odprla med samo razpravo.
Pričakujemo, da bo naslednji predlog
novele Zakona o lekarniški dejavnosti, mogoče
celo Zakon o zdravilih, prišel iz pristojnega
ministrstva in bo vseboval dobre rešitve za vse
težave, ki so se pokazale med razpravo na seji
matičnega delovnega telesa. Hvala.

nedopustno posegala v sistemsko pravno
ureditev tega področja. Navsezadnje je nivo
proizvodnje
industrijskih
zdravil
bistveno
drugačen in zahtevnejši od izdelave galenskih
zdravil, zato so tudi zahteve bistveno drugačne.
Na osnovni navedenega v Slovenski
nacionalni stranki menimo, da obstaja bistvena
razlika med galenskimi zdravili in industrijsko
izdelanimi zdravili, zato je predlog izenačitve s
strokovnega vidika pripeljan do meje absurda.
Predlagatelj ni upošteval vidika stroke,
strokovnih smernic in zakonodaje EU in
predlaga spremembe v nasprotju z Zakonom o
zdravilih. Prav tako je že sedaj na osnovi
veljavnega zakona kot že omenjeno mogoče
izdelati tudi večjo količino galenskih zdravil – od
50 tisoč enot na letnem nivoju. Predlagatelj tudi
predlaga spremembo o prepovedi vertikalnih
povezav v okviru trženja zdravil v Republiki
Sloveniji, sklicujoč se na omejitev konkurence,
kjer ugotavlja, da uvedba vertikalne povezave
omogoča bistveno več trgovcev z zdravili. Ravno
ta predlagana vertikalna povezava pa vsiljuje
lekarniškemu sistemu znotraj ene vertikalne
prvenstveno nudenje lekarniških izdelkov, ki so v
interesu
veletrgovskega
dela
vertikalne
povezave, in s tem postavitev vseh zdravil na
tržišču v neenakopraven položaj. Prav tako ne
drži, da cene zdravil temeljijo na marži, saj
maržni sistem velja le za zdravila v prosti
prodaji, prehranska dopolnila in ostale
farmacevtske in medicinske proizvode. Trenutno
veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji
omogoča ustanovitev neomejenega števila
veletrgovin z zdravili, kar je bistveni pogoj za
vzpostavitev konkurence in zniževanje cen.
Vsaka vertikalna povezava pa z ekonomskega
vidika sili strokovne delavce znotraj povezave v
prvenstveno izdajo tistih zdravil, ki so v interesu
vertikalnega sistema.
Glede na vse navedeno gre za političen
zakon. Do takšnih zakonov ne bi smelo prihajati,
kajti s takšnimi predpisi se ruši načelo pravne
države. Hvala.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Kot zadnja bo stališče predstavila
gospa Lidija Ivanuša v imenu Poslanske skupine
SNS.
Izvolite.
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Hvala. Spoštovani!
Načelno gre za to, da se je zakona
pripravil v interesu enega župana, ki si očitno
želi, da bi bile še naprej vertikalne povezave
med lekarnarji in veletrgovci ter proizvajalci
zdravil. Dejstvo je, da na osnovi veljavnega
zakona v EU splošne priznane lekarniške prakse
tako Zakon o zdravilih kot tudi veljavni Zakon o
lekarniški dejavnosti dosledno ločujeta sistem
galenskih zdravil v odnosu na industrijsko
izdelana zdravila. Z današnjim predlogom je
jasno, da predlagatelj žal ne pozna tega
področja. Ne more se z Zakonom o lekarniški
dejavnosti
parcialno
urejati
problematike
galenskih zdravil, kajti temelj je v specialnem
predpisu v Zakonu o zdravilih. Med drugim tudi
zaradi tega, ker zakon ni pripravljen strokovno,
ga nismo podprli.
Zakon o zdravilih prav tako določa, da
lekarna lahko izdeluje galenska zdravila v večji
količini na podlagi predhodne odobritve, če na
trgu ni prisotno industrijsko proizvedeno zdravilo,
ki je uvrščeno v seznam esencialnih zdravil
oziroma v seznam nujno potrebno zdravil v
Republiki Sloveniji.
Danes predlagane spremembe glede
števila izdelave galenskih zdravil so torej že
sedaj v veljavi, vendar v Zakonu o zdravilih. S
strani predlagatelja Predloga zakona o
spremembah Zakona o lekarniški dejavnosti je
bila spregledana bistvena strokovna razlika med
izdelavo galenskih zdravil, dobra praksa za
izdelavo
galenskih
zdravil,
in
izdelavo
industrijskih zdravil, dobra proizvodna praksa.
Žal se predlagatelj na vsebinsko urejanje
tovrstnega področja ne spozna. Žalostno je, da
so tako slabi strokovni predlogi sploh lahko pred
nami. V tem primeru niti ne gre toliko za stroko,
temveč za čisto interesno politično pripravljeno
novelo zakona, ki bi v primeru sprejetja

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
S tem smo končali s predstavitvijo
stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago
Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009
Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni
postopek o predlogu zakona končan.
S tem zaključujem to točko dnevnega
reda.
Prehajamo na 9. TOČKO DNEVNEGA
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA
ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IN
POVEZANIH IZDELKOV.
Predlog zakona je v obravnavo
Državnemu zboru predložila skupina 38 poslank
in poslancev s prvopodpisanim Jernejem
Vrtovcem. Predlog zakona je na 13. nujni seji 1.
julija 2019 kot matično delovno telo obravnaval
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Odbor za zdravstvo. Ker po končani razpravi
odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila
druga obravnava predloga zakona na seji
delovnega telesa končana. Zato prehajamo na
predstavitev stališč poslanskih skupin.
Kot prvi dobi besedo gospod Miha
Kordiš, da predstavi stališče Poslanske skupine
Levica.
Izvolite.

Tudi na primeru tobačne industrije torej
lepo vidimo, kako kakršnakoli strokovna
avtonomija in neodvisnost padeta pred
interesom kapitala in pred interesom profita. Na
srečo je pritisk javnosti, stroke, Ministrstva za
zdravje, Svetovne zdravstvene organizacije in
Levice zalegel – sramoten zakon je na odboru
padel. Zanj je glasovalo šest poslancev, proti pa
osem, kar je še vedno lep, preveč lep
pokazatelj, kako daleč ste, gospe in gospodje,
vseeno pripravljeni iti na migljaj lobistov velikega
tobaka. Pravo sporočilo tega zakona pa je, s
kakšno lahkoto kapital pristopi in vpliva na
dobršen del državnega zbora. Sporočilo tega
zakona je prepletenost med kapitalom in
meščansko politiko. Razredni interes kapitala
ima svoje neposredno zastopstvo v državni
politiki. V tej državi, v tej družbi niso problem
kadilci in nimamo problema s kadilci – problem
je s hinavci v politiki. Hvala.

MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo.
Pri Novi Sloveniji pogosto kot mašilo v
svojih nastopih dodajajo, da jih je nek abstrakten
posameznik pocukal za rokav in jim izlil srce z
zgodbo, ki slučajno, čisto po nesreči podpira
njihovo politično agendo. No, tokrat je gospoda
Vrtovca za rokav pocukala tobačna industrija, pa
ne samo poslanca Vrtovca – podpis ste
prispevali 13 poslancev LMŠ, 9 poslancev SMC,
7 poslancev SD, 5 poslancev stranke SAB ter 2
poslanca Desusa. Gospe in gospodje, kupili so
vas. Tobačni lobisti so vam prinesli podatke za
zakon, ki bi zamaknil uvedbo enotne embalaže,
embalaže, ki dokazano zmanjšuje število
obstoječih kadilcev in je učinkovita pri
preprečevanju, da mladostniki sploh začnejo
kaditi. Prinesli so vam lažne podatke in vi ste jih
vzeli za svoje. Enotna embalaža namreč deluje.
Deluje, ker je barva škatlice medla, ker je napis
dolgočasen in ker so slike ogabne. In vi to veste.
Ko so predstavnika Reynolds Tobacco,
druge največje tobačne firme v Združenih
državah, vprašali, če v njegovem podjetju kdo
kadi, se je samo nasmehnil in povedal sledeče:
»Kajenje prepuščamo revnim, mladim, črncem in
neumnim.« In za neumne ste nas imeli tudi vi, ko
ste napisali, da enotna embalaža nima učinkov,
nato pa kot drugi argument navedli, da
negativno učinkuje na gospodarstvo. Pozabili
ste dodati, da so stroški posledic kajenja v
Sloveniji štirikrat večji kot pobrane trošarine.
Poleg tega, da se vas da kupiti, ste ponovno
dokazali še to, da vam je bolj mar za profite
zasebnikov kot za javno zdravje. Pred nekaj
minutami, pri prejšnji točki, sem na kratko
pojasnil, kako kapital ravna z zdravili, zdaj pa
lahko zgolj ugotovim, da s strupi ne ravna prav
nič drugače. Za kapital sta strup in zdravilo pač
ena in ista stvar – blago. Ni pomemben učinek
na bolnika, pomemben je profit. Tako kot pri
zdravnikih lobirajo farmacevtska podjetja, tako
lobirajo tudi tobačne korporacije. V nekem
trenutku je 20 tisoč zdravnikov v ZDA čudežno
ugotovilo, da Lucky Strike pripomorejo k
hujšanju. Poleg zdravnikov tobačna industrija
lobira še pri novinarjih, raziskovalcih, pravnikih,
kulturnikih in svoj čas celo pri športnikih. Tako so
nekateri športniki nekoč po televiziji razlagali, da
jih kajenje pomirja pred nastopi. Spomnimo se
lahko tudi na ekonomista s Harvarda, ki je
pojasnil, da kajenje zmanjšuje stroške in je
ekonomsko učinkovito. Zakaj? Po njegovem
namreč zaradi prezgodnjih smrti prihranimo na
pokojninah.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Stališče Poslanske skupine SAB bo
predstavil gospod Vojko Starović.
Izvolite.
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za
besedo, predsedujoča. Spoštovani!
Predlog
sprememb
Zakona
o
omejevanju uporabe tobačnih in povezanih
izdelkov je na političnem parketu in v javnosti
dvignil veliko prahu. V Poslanski skupini SAB
smo podpise pod zakonski predlog prispevali
zato, da bi omogočili začetek razprave o tem
vprašanju. Kot dobro smo ocenili tudi
ustanovitev posebnega proračunskega sklada
za osveščanje o škodljivosti kajenja. Vanj bi se
stekala sredstva iz naslova trošarin na tobačne
izdelke. Iz prvih odzivov Ministrstva za finance je
bilo mogoče sklepati, da namenski proračunski
sklad podporo ima, nato pa je bilo v uradnem
mnenju Vlade rečeno drugače. A predlog
sprememb vključuje tudi sporno odložitev
uvedbe enotne embalaže, kar je med obravnavo
naletelo na ostre kritike in negativne odzive tako
stroke in nevladnih organizacij kot javnosti in
Vlade.
Jasno se je izkazalo, da za odložitev
enotne tobačne embalaže ni pravih argumentov,
zato smo se odločili, da predloga zakona ne
podpremo. Dovolite mi, da na kratko povzamem,
kaj konkretno je botrovalo tej odločitvi. Najprej
navedbe Svetovne zdravstvene organizacije,
kjer pravijo, da je enotna embalaža učinkovit
ukrep za zmanjševanje uporabe tobačnih
izdelkov. Sodi med stroškovno najbolj učinkovite
ukrepe za zmanjševanje bremena kroničnih
nenalezljivih
bolezni.
Grafično
privlačna
embalaža
namreč
spodbuja
nekadilce,
predvsem mladostnike in mlade odrasle, da
začnejo kaditi. Enotna neprivlačna embalaža pa
ima
ravno
nasprotni
učinek.
Tudi
v
javnomnenjski raziskavi, ki jo je Ministrstvo za
zdravje izvedlo leta 2017 in 2018, se je
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pokazalo, da ima uvedba enotne embalaže
večinsko podporo ljudi. Posledično ne vidimo
razloga, zakaj bi uvedbo enotne tobačne
embalaže preložili za tri leta, kot to predlaga
predlagatelj. Res je sicer, da manjša prodaja
tobačnih izdelkov pomeni manjši priliv trošarin v
državni proračun, a kot poroča Zveza slovenskih
društev za boj proti raku, bi s preprečevanjem
kajenja stroški zaradi raka in drugih kroničnih
bolezni na dolgi rok upadli veliko bolj, kot pa bi
upadel priliv zaradi manjše prodaje tobačnih
izdelkov. In to je dejstvo, ki šteje, in kar bi morali
vsi imeti pred očmi. V SAB menimo, da je javno
zdravje in ustvarjanje nekadilske kulture nad
interesi tobačne industrije.
Naj nadaljujem. Ukrep enotne tobačne
embalaže je že uzakonjen ali pa je v postopku
obravnave v parlamentu ali na vladi v 37
državah sveta. V Avstraliji, kjer je enotna
tobačna embalaža v veljavi že od 2012, se je v
obdobju 34 mesecev pred in po uvedbi tega
ukrepa razširjenost kajenja med prebivalci,
starejšimi od 14 let, zmanjšala. Prav tako prvi
podatki iz Francije, Irske in Velike Britanije
kažejo na pozitivne učinke enotne embalaže in
zmanjšano razširjenost kajenja. Izkazalo se je
tudi, da je prišlo do lobističnih stikov med
določenimi poslanci in lobisti tobačne industrije.
Komisija za preprečevanje korupcije pa je pod
drobnogled vzela sumljive okoliščine nastajanja
gradiva. Naj poudarim, da na poslance SAB ni
vplival nihče, prav tako nismo na noben način
povezani z interesi tobačne industrije. Menim,
da je dolžnost nas poslancev zaščita zdravja in
blagostanja ljudi, zato se moramo odločno
zoperstaviti komercialnim interesom nezdravih
industrij. Mednje zagotovo sodi tudi tobačna
industrija. Kot predstavnik ljudstva nosimo
moralno odgovornost, da ne sprejemamo
ukrepov, ki niso v prid zdravju ljudi.
Zato v Poslanski skupin SAB predloga
zakona, kot že rečeno, ne podpiramo. Hvala
lepa.

ponarejanja proizvodov in s tem negativnega
vpliva na zdravje uporabnikov tobačnih izdelkov.
Med razpravo na matičnem delovnem
telesu se je pokazalo, da je večina prisotne
civilne sfere in zdravstvene stroke nenaklonjena
takšnim spremembam, saj se zavedajo, da
enotna embalaža ni tako neučinkovita, kot so
med razpravo poskušali prikazati predlagatelji
zakona. Dejstvo je, da je embalaža način
oglaševanja tobačnih izdelkov, in ko embalaža
postane neprivlačna, se s tem izgubi tudi del
marketinške moči. Kajti privlačna embalaža je
sredstvo za učinkovito predstavljanje podobe
blagovne znamke tobačnega izdelka, še posebej
med otroki, najstniki in mladimi. Ima večji doseg
kot oglaševanje, in kot so to opisali predstavniki
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je tako
imenovani tihi prodajalec, saj je najbolj izrazita
povezava s potrošnikom oziroma način
komunikacije med proizvajalcem in potrošnikom.
Med razpravo smo slišali tudi opozorila o možnih
tožbah tobačne industrije proti naši državi ter
finančnih posledicah takšne tožbe. Če
pogledamo izkušnje držav, ki so enotno
embalažo že uvedle in so se s takimi tožbami že
soočile, so se tožbe vsakič končale v korist
države, ki se je upala upreti tobačnim lobijem.
Slišali smo tudi kar nekaj pomislekov o
učinkovitosti enotne embalaže. Če je ta v resnici
tako neučinkovita, kot trdijo njeni nasprotniki,
zakaj potem takšen upor proti njej? Če samo
pogledamo številke iz nekaterih držav, ki imajo
ukrep enotne embalaže že kar nekaj časa v
veljavi, lahko vidimo, da se je v Avstraliji, Franciji
in Veliki Britaniji delež kadilcev med odraslimi in
predvsem mladimi, ki so pravzaprav tudi ciljna
populacija takšnih protikadilskih ukrepov,
pomembno zmanjšal. Hkrati v Poslanski skupini
Desus menimo, da če pogledamo z vidika
javnega zdravja, nikakor ni dopustno, da fiskalni
cilji, torej pobrati čim več trošarine, prevladajo
nad tistimi za izboljšanje zdravja prebivalcev in
zmanjšanje
stroškov
v
zdravstvu
za
posameznike in družbo. Ne smemo namreč
pozabiti, da neposredni in posredni stroški
zaradi raka in drugih kroničnih bolezni ter
prezgodnjih smrti, ki so posledica kajenja, daleč
presegajo morebitni manjši dobiček države, ki bi
lahko bil posledica zmanjšanja prodaje tobačnih
izdelkov.
V Sloveniji sicer že beležimo ugodne
učinke veljavnega zakona, razširjenost kajenja
med mladostniki in mladimi odraslimi, ki so, še
enkrat ponavljam, ključna ciljna skupina
veljavnega zakona, se je zmanjšala. Največje
spremembe beležimo v preprečevanju začetka
kajenja med mladostniki, saj se je delež tistih, ki
so v življenju kadarkoli kadili, statistično značilno
znižal med 13-, 15- in 17-letniki, kar je zelo
spodbudno. To so rezultati raziskav, ki jih je
Nacionalni inštitut za javno zdravje izvedel pred
in po uvedbi novega zakona v letu 2018.
Po oceni Poslanske skupine Desus
lahko pomemben del teh sprememb pripišemo
ukrepom veljavnega zakona, zato bi bilo po

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Stališče Poslanske skupine Desus bo
predstavil gospod Branko Simonovič.
Izvolite.
BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala
lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani!
Predlog novele Zakona o omejevanju
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, o
katerem danes ne bomo glasovali, je poskušal
doseči, da se uvedba enotne embalaže
zamakne za tri leta in da bi ukrep namesto 1.
januarja 2020 začel veljati šele 1. januarja 2023.
Predlagatelji so kot razloge za predlagani triletni
zamik uvedbe enotne embalaže navedli, da bi v
tem podaljšanem času lahko pridobili dodatne
informacije o vplivu ukrepa na zmanjšanje
porabe tobačnih izdelkov in ali ima negativne
vplive v smislu povečanja nezakonite trgovine
ter zmanjšanja javnih finančnih prihodkov,
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našem mnenju zelo škodljivo, da bi predlog
novele, katere postopek obravnave je končan,
sprejeli.

obdrži pravico do uporabe pravilno registrirane
znamke. Navsezadnje pa želim poudariti tudi
moralni vidik predpisa, saj bo otrokom
prihranjena odvisnost, ki traja vse življenje,
otroke in odrasle pa bo varoval pred prezgodnjo
smrtjo, trpljenjem in boleznijo. Hvala.

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala
lepa.
Stališče Poslanske skupine SNS bo
predstavila gospa Lidija Ivanuša.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Slovenske
demokratske stranke bo predstavila Nada
Brinovšek.
Izvolite.

LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Hvala. Spoštovani!
Glavni namen predlaganega zakona je,
da se za tri leta podaljšuje prehodno obdobje za
uveljavitev določb, ki določajo enotno embalažo.
Tak zakon je nesmiseln, kajti s tem, da
preložimo začetek veljavnosti za tri leta, pod črto
gledano ne naredimo nič. Ukrep o enotni
embalaži je le košček mozaika celotne
protitobačne politike, ki bo sicer skromno, a
pomembno prispevala k zmanjšanju kajenja
zlasti med otroki in mladostniki. Tobačna
industrija je embalažo tobačnih izdelkov že od
nekdaj uporabljala kot vplivno oglaševalsko in
marketinško
orodje.
Končni
medij
za
komunikacijo celotne tobačne industrije s kadilci
je izključno zavojček sam, zato je še kako
pomembno, kakšen je videz tega zavojčka.
Namen enotne embalaže je, da se s pomočjo
zdravstvenih opozoril zagotovi, da so potrošniki
zadostno obveščeni o nevarnosti tobačnih
izdelkov, in preprečiti, da bi bili zaradi
oglaševanja in promocijskih taktik tobačne
industrije zavedeni. Enoten izgled embalaže
zmanjša privlačnost izdelka, posledično pa
poveča vidnost zdravstvenih opozoril in zmanjša
zavedeno
dojemanje
manjše
škodljivosti
določenega izdelka na podlagi videza embalaže.
Gre za standardizirano embalažo za vse
znamke teh izdelkov, predpisujejo se oblika,
barva in druge značilnosti zunanje in notranje
površine posameznih zavojčkov. Določajo se
tudi oblika, pozicija in vsebina besedila, ki je
lahko natisnjeno na zunanji embalaži teh
izdelkov, ter videz posameznih cigaret.
Ukrep uvedbe enotne embalaže je
namenjen predvsem mladim, saj naj bi jih manj
atraktivna embalaža odvračala od tega, da bi
sploh začeli kaditi, oziroma z drugimi besedami
povedano jih varuje, da ne bi kadarkoli prevzeli
te smrtonosne razvade. S tem ukrepom se
nedvomno zagotavlja višja stopnja varovanja
javnega zdravja, saj pomeni ukrep zmanjševanja
ponudbe. Argument predlagatelja, da bo uvedba
enotne embalaže pomenila kršitev pravic
intelektualne lastnine proizvajalcev tobačnih
izdelkov, je nevzdržen, kajti na to temo obstaja
že ogromno mednarodne sodne prakse, kjer je
bilo odločeno, da ne gre za poseg v industrijsko
lastnino, saj je močno prisoten javni interes za
sprejetje tega ukrepa. Takšni argumenti
pomenijo le strašenje zakonodajne veje oblasti
in strogo sledijo interesom tobačnih industrij. Kot
že omenjeno prej, z enotno embalažo, kjer bo
napis znamke, bo kupec lahko z gotovostjo
proizvod tudi prepoznal. S tem proizvajalec

NADA BRINOVŠEK (PS SDS): Še enkrat prav
lep pozdrav vsem skupaj!
Moč tobačne industrije ne izbira med
zdravjem posameznika in družbe, temveč deluje
le v svoj prid. Ta tobačna industrija je nedvomno
vplivala tudi na 38 poslancev, ki so podpisali
zahtevo za spremembo tobačnega zakona.
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in
povezanih izdelkov je bil sprejet brez glasu proti
v letu 2017 in ta zakon predpisuje enotno
embalažo tobačnih izdelkov. To naj bi se v
Sloveniji zgodilo oziroma na trgu začelo
uporabljati 1. 1. 2020. Predlagatelji, se pravi
podpisniki sprememb tobačnega zakona, so
prelagali podaljšanje začetka uporabe enotne
embalaže tobačnih izdelkov za tri leta, niso pa
nam na sami seji matičnega delovnega telesa
predstavili tehtnih razlogov za ta njihov predlog.
Rekla bom, da je žalostno dejstvo, da smo na
seji matičnega Odbora za zdravstvo obravnavali
zahtevo v interesu tobačne industrije, seveda na
škodo zdravja naših državljanov. V Slovenski
demokratski stranki se sprašujemo, kaj je za
predlagatelja spremembe tega zakona bolj
pomembno, se pravi, ali je bolj pomembno
zdravje naših ljudi ali pa polnjene državnega
proračuna in pa močni interesi tobačnega lobija.
V Slovenski demokratki stranki seveda
lobističnim pritiskom nismo podlegli, zato tudi
nismo prispevali podpisov za sklic seje Odbora
za zdravstvo. Hvala.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Končali smo s predstavitvijo stališč
poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije
za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni
zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o
predlogu zakona končan.
S tem zaključujem to točko dnevnega
reda.
Prehajamo
na
10.
TOČKO
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O OPRAVLJANJU
PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE
UPORABNIKE, SKRAJŠANI POSTOPEK.
Predlog zakona je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada. Za
dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem
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besedo predstavnici Vlade mag. Saši Jazbec,
državni sekretarki na Ministrstvu za finance.
Izvolite.

Predlog zakona je kot matično delovno
obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev
poročila odbora dajem besedo predsedniku
Robertu Polnarju.
Izvolite.

MAG. SAŠA JAZBEC: Spoštovani, hvala lepa
za besedo.
Pred vami je Predlog zakona o
spremembah
in
dopolnitvah
zakona
o
opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike, ki ga je Vlada predložila Državnemu
zboru v sprejetje. Z njim se v pravni red
Republike Slovenije prenaša direktiva 2014/55
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila
2014 o izdajanju elektronskih računov pri
javnem naročanju. V skladu z direktivo morajo
naročniki prejemati in obdelovati e-račune
gospodarskih subjektov, če so e-računi skladni z
evropskim standardom za izdajanje e-računov in
s katerokoli od sintaks s seznama, ki sta
določena v vsakokratnem izvedbenem sklepu
Evropske komisije, objavljenem v Uradnem listu
Evropske unije. Obveznosti zavezancev v zvezi
z izvajanjem direktive bodo urejene na enem
mestu, in sicer z zakonom, ki je pred vami. Pri
tem smo upoštevali dejstvo, da večji delež
oziroma 95 % vseh naročnikov predstavljajo
proračunski uporabniki, ki jih že zavezuje
obstoječi zakon, po katerem morajo prejemati
račune izključno v elektronski obliki. Ker manjši
delež naročnikov, na primer javni gospodarski
zavodi, javna podjetja, subjekti s pridobljenimi
posebnimi ali izključnimi pravicami na področju
koncesij in javno-zasebnih partnerstev, nimajo
statusa proračunskega uporabnika, se s
predlagano dopolnitvijo zakona veljavnost
sedanjega zakona širi tudi na to kategorijo
naročnikov, in sicer v delu, ki se nanaša na
obvezno sprejemanje in obdelave e-računov, če
so skladni z evropskim standardom.
Direktiva v 1. členu omogoča državam
članicam, da določijo izjemo za elektronske
račune, izdane na podlagi izvajanja pogodb, ki
spadajo na področje obrambe in varnosti. Zato
je predvideno, da obveznost prejemanja
e-računov, če so skladni z evropskim
standardom, ne velja za e-račune, izdane na
podlagi pogodb, sklenjenih na podlagi zakona, ki
ureja javno naročanje na področju obrambe in
varnosti, če gre za naročila, za katera bi izvedba
postopkov naročanja povzročila posredovanje
informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z
bistvenimi varnostnimi interesi Republike
Slovenije, vključno z naročili vojaške opreme, pri
kateri je treba sprejeti ukrepe za zaščito teh
interesov, in za naročila, namenjena izvajanju
obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti,
če ta naročila vsebujejo tajne podatke v skladu z
zakonom ali jih morajo spremljati posebni
varnostni ukrepi.
Predlagam vam, da predlog zakona
podprete. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK
Hvala lepa.

BRANKO

ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod
podpredsednik Državnega zbora, hvala za
besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci!
Odbor za finance je na 12. seji 28.
junija letos kot matično delovno telo obravnaval
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike, ki ga je Državnemu
zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada.
Odbor je poleg predloga zakona prejel še
naslednji gradivi, in sicer mnenje Komisije
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem
in finance in mnenje Zakonodajno-pravne
službe. V skladu s 129. členom Poslovnika
Državnega zbora so amandmaje k predlogu
zakona vložile poslanske skupine koalicije, in
sicer k vsem petim členom predloga. Seji odbora
so prisostvovali predstavnice in predstavniki
Ministrstva za finance, Državnega sveta in
Zakonodajno-pravne službe.
V uvodni dopolnilni obrazložitvi je
državna sekretarka na Ministrstvu za finance
pojasnila namen predloga zakona, ki prenaša
Direktivo 2014/55 Evropskega parlamenta in
Sveta o izdajanju elektronskih računov pri
javnem naročanju. Direktiva tudi omogoča
državam članicam, da določijo izjeme za
elektronske račune, izdane na podlagi izvajanja
pogodb, ki spadajo na področje obrambe in
varnosti. Predstavnica Zakonodajno-pravne
službe je povedala, da je v svojem mnenju
opozorila na vprašanje pravne varnosti glede
naslova, še posebej za naročnike, ki nimajo
statusa
proračunskega
uporabnika,
ter
povedala, da so ostale pripombe iz pisnega
mnenja upoštevane v vloženih amandmajih.
Predstavnik Komisije Državnega sveta za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance je
povedal, da komisija predlog zakona podpira.
Razprave poslank in poslancev članov Odbora
za finance o predlogu sprememb in dopolnitev
zakona ni bilo.
Odbor je v skladu z drugim odstavkom
130. člena Poslovnika Državnega zbora
obravnaval vložene amandmaje poslanskih
skupin koalicije in jih sprejel. Glede na sprejete
amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133.
člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno
besedilo dopolnjenega predloga zakona, v
katerega so vključeni sprejeti amandmaji.
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.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Prehajamo na predstavitev stališč
poslanskih skupin. Besedo ima Marko Bandelli,

SIMONOVIČ:
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ki nam bo predstavil stališče Poslanske skupine
Stranke Alenke Bratušek.
Izvolite.

oziroma javno naročanje na področju obrambe
in varnosti, saj gre za občutljivo področje z vidika
varovanja tajnih podatkov.
V Poslanski skupini SAB predlagano
novelo podpiramo. Ocenjujemo, da spodbuda in
razvoj e-poslovanja prinaša več pozitivnih
učinkov, in sicer: nadaljnji razvoj elektronskega
poslovanja javne uprave, ki se odraža v nižjih
stroških
in
manjših
administrativnih
obremenitvah, novela prinaša izboljšanje
konkurenčnosti in pravne varnosti gospodarskih
subjektov, odpravlja pravne, tehnične in druge
ovire, ki nastajajo zaradi nezdružljivosti
nacionalnih standardov držav članic EU pri
izdajanju e-računov, prav tako predlagana
novela ščiti gospodarske subjekte, ki so deležni
neutemeljenega zavračanja e-računov. Odslej
bodo namreč neutemeljene zavrnitve računov
sankcionirane z denarno kaznijo. Izpostavljeni
pozitivni učinki sovpadajo s cilji SAB, saj bosta
odprava birokratizacije na eni strani in spodbuda
gospodarstva
na
drugi
strani
dvignili
gospodarsko rast. Višja gospodarska rast in
polnejši proračun pa omogoča lažjo uresničitev
ciljev, kot so višje pokojnine, izboljšanje življenja
upokojencev, kakovostno in vsem dostopno
javno zdravstvo, boljša infrastruktura, več
delovnih mest in tako dalje. V Poslanski skupini
SAB opozarjamo na še en pomemben vidik
novele, to je pozitiven učinek na okolje. Kot
veste, smo bili v SAB pobudniki vpisa pravice do
pitne vode v ustavo. S tem smo jasno dokazali,
da cenimo naravne danosti Slovenije. Prav je,
da si za varovanje okolja prizadevamo na
vsakem koraku, tudi s sprejetjem zakonskih
določil, ki omejujejo uporabo papirja in uvajajo
e-poslovanje.
Predlagani noveli v Poslanski skupini
SAB izrekamo soglasno podporo. Hvala za
pozornost.

MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala,
podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka!
Spoštovani!
Leta 2010 je v Republiki Sloveniji začel
veljati Zakon o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike. Uvedel je uporabo
e-računov in enotno vstopno oziroma izstopno
točko, pri kateri uporabniki državnega in
občinskega proračuna pošiljajo ali prejemajo
račune. S tem je Slovenija postala ena prvih
držav članic Evropske unije, ki so vpeljale
poslovanje z e-računi na podlagi spletne
aplikacije. Digitalizacija poslovanja se v vseh
državah članicah EU in v svetu uvaja
postopoma. Postopnost zagotavlja prilagoditev
na nove postopke in spletne aplikacije pa tudi
večjo pravno varnost, saj šele izvajanje
predpisov narekuje bolj specifične zakonske
rešitve. Zato je noveliranje obstoječih predpisov
nujno in koristno.
Praksa poslovanja z e-računi v
Evropski uniji in svetu ni enotna. Slednje
povzroča
pravno
negotovost,
pretirano
zapletenost in dodatne stroške gospodarskih
subjektov. Neenaka ureditev gospodarske
subjekte omejuje pri izvajanju čezmejnih javnih
naročil in pri vstopu na nove trge. Novela
zakona 1A, ki je danes pred nami, neenotnost
na trgu EU odpravlja, in sicer na način, da v naš
pravni red prinaša evropsko direktivo o izdajanju
e-računov pri javnem naročanju. Direktiva
določa enotne evropske standarde in državam
članicam EU nalaga, da vsem javnim
naročnikom zapove sprejetje in obdelavo
e-računov. Novela v manjšem delu izjemoma širi
veljavnost zakona tudi na naročnike, ki nimajo
statusa proračunskega uporabnika. Obstoječi
zakon že zavezuje naročnike, od katerih
približno
95-procentni
delež
predstavlja
proračunske uporabnike, da so dolžni prejemati
račune v izključno elektronski obliki. Ker manjši
delež naročnikov nima statusa proračunskega
uporabnika, denimo javni zavodi, se s
predlagano novelo veljavnost zakona izjemoma
širi tudi na to kategorijo naročnikov, in sicer v
delu, ki se nanaša na obveznost prejemanja in
obdelave e-računov, če so ti skladni z
evropskimi standardi.
S predlagano zakonsko dopolnitvijo so
določene sankcije za naročnike in odgovorne
osebe, ki neutemeljeno zavračajo prejem in
obdelavo e-računov, izdanih po evropskih
standardih. To vnaša večjo pravno varnost za
vse
gospodarske
subjekte,
proračunske
uporabnike pa zavezuje k spoštovanju
zakonskih določil in standardov. Zakon bo veljal
tudi za račune podizvajalcev, ki so po Zakonu o
javnem naročanju upravičeni do neposrednega
plačila s strani naročnika. Glavni izvajalec bo
tako e-račune podizvajalcu prilagal k svojim
računom. Izjema bo veljala le za e-račune

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Stališče
Poslanske
skupine
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo
predstavil Robert Polnar.
Izvolite.
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod
podpredsednik, hvala za besedo. Gospe in
gospodje!
Spodbujanje razvoja in razvejanosti
elektronskega
poslovanja
kot
oblike
brezpapirnega poslovanja, ki omogoča višjo
hitrost, večjo učinkovitost in boljšo preglednost,
ne more biti samo v interesu gospodarskih
družb, marveč tudi državnih inštitucij. Osnovni
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike ureja opravljanje
plačilnih in drugih storitev za neposredne in
posredne uporabnike državnega in občinskih
proračunov,
za
Zavod
za
zdravstveno
zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ravno tako
ureja register proračunskih uporabnikov ter

209

DZ/VIII/10. seja

naloge in organizacijo Uprave Republike
Slovenije za javna plačila.
S prenosom direktive o izdajanju
elektronskih računov pri javnem naročanju se
uporaba tega zakona razširja. Obsega tudi
e-račune, ki jih na podlagi pogodb in naročilnic
za izvedbo javnega naročila ali drugih aktov,
sklenjenih na podlagi oddanih javnih naročil,
koncesijskih
pogodb
ali
pogodb
po
javno-zasebnem partnerstvu prejemajo subjekti,
ki nimajo statusa proračunskega uporabnika,
morajo pa izpolnjevati pogoje za status
naročnika, določene v zakonih, ki urejajo javno
naročanje,
koncesije
in
javno-zasebno
partnerstvo. Proračunski uporabniki predstavljajo
več kot 95-odstotni delež vseh naročnikov,
zavezanci za prejemanje e-računov pa s
spremembami in dopolnitvami postajajo tudi
javna podjetja, javni gospodarski zavodi,
koncesionarji in druge pravne osebe javnega
prava, ki izpolnjujejo pogoje za naročnika,
določene v prej navedenih področnih predpisih.
V Poslanski skupini Desus podpiramo
namen, s katerim se bodo z uveljavitvijo
evropskega standarda za izdajanje e-računov
domačim gospodarskim subjektom znižale
vstopne pregrade za nastop na notranjem trgu
Evropske unije, zlasti pri izvajanju čezmejnih
javnih naročil in na področju trgovine.
Odpravljena bo nezdružljivost nacionalnih
standardov in predpisov držav članic Evropske
unije, ki urejajo izdajanje e-računov, kar je
predpogoj za povečanje stopnje konkurenčnosti
in pravne varnosti na celotnem trgu.
Ta dva bistvena razloga, krajšanje
postopkov in natančnejše ter lažje dostopne
informacije o poslovnih stanjih, nas poslance
Poslanske skupine Desus prepričujejo, da bomo
podprli zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike. Hvala lepa.

sedaj javnemu zavodu ali podjetju izdali račun v
papirnati obliki, po novem poslati e-račun. To bo
dodatni strošek za poslovni subjekt, ki do sedaj
takšnih e-računov ni izdajal. Kljub temu da se
spodbuja elektronsko poslovanje javne uprave in
gospodarstva, se v praksi ne bomo kar tako hitro
poslovili od papirnate dokumentacije. Poslovni
subjekti in njihovi računovodski servisi je imajo
še vedno preveč. Čeprav se je preko enotne
vstopne in izstopne točke izmenjalo skoraj 5
milijonov evrov e-računov, dvomim, da določen
delež teh računov ne obstaja tudi v papirnati
obliki. Ne bi se strinjali niti z navedbo, da imajo
poslovni
subjekti
nižje
stroške
zaradi
elektronskega poslovanja. S takšnim načinom
poslovanja so se stroški tudi povečali. Hramba
elektronske dokumentacije je namreč veliko
dražja v elektronski obliki kot v fizični.
Skrbi me tudi, da bodo znali tuji
poslovni subjekti veliko bolj izkoristiti poenotenje
evropskega standarda za izdajanje e-računov
kot domača podjetja. Vprašanje je, kako uspešni
so slovenski poslovni subjekti pri javnih naročilih
v tujini. Po drugi strani pa Uprava za javna
plačila dobro ve, da samo slovenski proračunski
uporabniki v tujino plasirajo več kot 4 milijarde
evrov letno. Naši zdravstveni zavodi še vedno
dobavljajo svoj material v milijonskih zneskih na
Cipru, čeprav tam ni nobene proizvodnje,
temveč so le čudovite plaže in poštni nabiralniki.
Naše pričakovanje je, da bo Uprava za javna
plačila izvajala tudi nadzorno funkcijo nad
proračunskimi uporabniki. Uprava razpolaga z
velikim številom podatkov, na podlagi katerih bi
lahko opravljali še informacijsko-analitsko
funkcijo, finančne revizije ter revizije plačilnega
prometa.
Kot
je
opozorila
že
Zakonodajno-pravna služba, bo treba na nove
dolžnosti res opozoriti tudi tiste naročnike, ki
niso proračunski uporabniki, to so javni
gospodarski
zavodi,
javna
podjetja,
koncesionarji, druge osebe javnega prava in
drugi subjekti. Iz gradiva je razbrati, da bo
Uprava za javna plačila sprejeti zakon
predstavila ciljnim skupinam. Na upravo
apeliram, naj to storijo v okviru brezplačnih
seminarjev. Samo objava na spletnih straneh
uprave ne bo dovolj.
V Slovenski nacionalni stranki bomo
predlog zakona podprli. Lepa hvala za vašo
pozornost.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Slovenske
nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša.
Izvolite.
JANI IVANUŠA (PS SNS): Spoštovani
podpredsednik, spoštovana državna sekretarka,
vsi ostali prisotni v dvorani, lep pozdrav!
V
Slovenski
nacionalni
stranki
podpiramo vsako razbremenitev poslovnih
subjektov oziroma odpravo birokratskih ovir, s
katerimi se srečujejo pri svojem poslovanju.
Ljudi je treba spodbujati k delu, ne pa odvračati
od dela. Kdor je prebral predlog novele Zakona
o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike, je ugotovil, da je njegov namen
veliko boljši, kot bo njegova uporaba. S to
novelo zakona bo obveznost prejemanja in
obdelave e-računov veljala za vse naročnike, ki
morajo izvajati javna naročila v skladu s
slovensko in z evropsko zakonodajo. To pomeni,
da bodo morali tisti poslovni subjekti, ki so do

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Slovenske
demokratske stranke bo predstavil Franc Rosec.
Izvolite.
FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala. Lep pozdrav
vsem!
Predlagatelj navaja, da se s predlogom
novele zakona v slovenski pravni red prenaša
Direktiva 214/55 Evropskega parlamenta in
Sveta o izdajanju elektronskih računov pri
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javnem naročanju, v skladu s katero lahko
izdajatelji pošiljajo elektronske račune skladno z
evropskim standardom za izdajanje elektronskih
računov prejemnikom v katerikoli državi članici
EU.
S to novelo naj bi po mnenju
predlagatelja
prišlo
do
izboljšanja
konkurenčnosti in pravne varnosti gospodarskih
subjektov ter odprave administrativnih, pravnih
in
tehničnih ovir, ki nastajajo
zaradi
nezdružljivosti
nacionalnih
standardov
in
predpisov držav članic Evropske unije, ki ureja
izdajanje elektronskih računov.
V
Poslanski
skupini
Slovenske
demokratske stranke omenjenemu zakonu ne
bomo nasprotovali. Hvala.

Evropske unije in področnih zakonih Republike
Slovenije. Zato je v predlogu zakona
opredeljeno, da je pojem naročnik skupni izraz
za naročnika, kot ga opredeljujejo zakoni, ki
urejajo javno naročanje, ali koncendenta, kot ga
opredeljuje zakon, ki ureja podeljevanje
koncesij, ali javnega partnerja, kot ga
opredeljuje zakon, ki ureja javno-zasebno
partnerstvo. Obveznost sprejemanja e-računov
pa ne velja v nekaterih primerih javnega
naročanja na področju obrambe in varnosti in za
nekatera
naročila,
namenjena
izvajanju
obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti.
V Poslanski skupini Liste Marjana
Šarca podpiramo nadaljnji razvoj elektronskega
poslovanja javne uprave in gospodarstva, zato
bomo predlog zakona podprli.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Liste
Marjana Šarca nam bo predstavil Jože Lenart.
Izvolite.

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Socialnih
demokratov bo predstavil Jani Prednik.
Izvolite.

JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za besedo,
predsedujoči. Spoštovane kolegice, kolegi!
S predlagano novelo se v pravni red
Republike Slovenije prenaša direktiva 214/55, in
sicer tako, da se bo zakon uporabljal za
elektronske račune, ki so izdani v skladu z
obstoječim slovenskim standardom e-SLOG, ki
je enotna standardizirana oblika e-računa, ki jo
je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, in
hkrati tudi za druge oblike e-računov, če so
skladne z evropskim standardom za izdajanje
e-računov.
Spomnimo. Republika Slovenija je bila
ena izmed prvih držav članic, ki je vpeljala
poslovanje z e-računi preko enotne vstopne
točke pri Upravi za javna plačila, od leta 2015 pa
morajo vsi proračunski uporabniki prejemati
račune izključno v elektronski obliki. Namen
direktive je zavezati vse kategorije naročnikov,
kot jih opredeljujejo področne direktive Evropske
unije in področni zakoni držav članic, da
sprejmejo in obdelajo e-račune. S tem bomo
spodbudili razvoj elektronskega poslovanja in
državam
članicam,
naročnikom
ter
gospodarskim subjektom omogočili ustvarjanje
znatnih koristi z vidika prihrankov, vpliva na
okolje in zmanjševanje upravne obremenitve.
Hkrati se bo izboljšala konkurenčnost in pravna
varnost gospodarskih subjektov ter odpravile se
bodo administrativne, pravne, tehnične in druge
ovire, ki nastajajo zaradi nezdružljivosti
nacionalnih standardov in predpisov držav
članic.
Trenutna nezdružljivost nacionalnih
standardov povzroča zapletenost, pravno
negotovost in dodatne stroške gospodarskim
subjektom, ki uporabljajo e-račune v različnih
državah članicah. Obveznost sprejemanja in
obdelave e-računov, če so izdani v skladu z
evropskim standardom za izdajanje e-računov,
velja za vse kategorije naročnikov, ki morajo
izvajati javna naročila po navedenih predpisih

JANI PREDNIK (PS SD): Lep pozdrav vsem!
V zadnjem desetletju so mnoge države,
tudi Slovenija, zakonsko uredile možnost in
obvezo izdaje elektronskih računov. Za tako
imenovane e-račune so se razvili različni
standardi, kar pa v enotnem gospodarskem
prostoru Evropske unije povzroča težave pri
povezljivosti,
čezmejnem
poslovanju
in
poslovanju v drugih državah članicah. Zato je
tudi na tem področju z direktivo EU zapovedano
večje poenotenje pravil, zlasti kadar gre za javna
naročila.
Direktiva od držav članic zahteva, da
vsi zavezanci za javna naročila sprejemajo in
izdajajo e-račune. To v Sloveniji velja že od leta
2015, ko je bil sprejet sedaj veljavni zakon. Še
več, veljavni zakon od vseh, ki javim naročnikom
dobavljajo blago in storitve, zahteva, da za
dobavljeno izdajo račune v elektronski obliki
preko Uprave za javna plačila. Zato danes
predlagane spremembe nimajo velikih posledic
za življenje ljudi ali poslovanje organov in
podjetij, ki so zavezani javnemu naročanju.
Spremembe in dopolnitve zakona prinašajo le
tehnični okvir za izdajatelje in prejemnike
računov,
s
katerim
bo
zagotovljena
standardizacija knjigovodskih listin, povezljivost
ter olajšano čezmejno poslovanje.
V Poslanski skupini SD bomo zakon
podprli.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Stališče Poslanske skupine Stranke
modernega centra bo predstavila Mateja Udovč.
Izvolite.
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala za besedo,
predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi!
Z zakonom o plačilnem prometu je bila
20. 4. 2002 ustanovljena Uprava Republike
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Slovenije za javna plačila. Ustanovljena je bila
kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Z
njeno ustanovitvijo so bili postavljeni temelji za
vzpostavitev novega sistema za opravljanje
plačilnega prometa, ki pa naj bi veljal za vse
proračunske uporabnike Republike Slovenije.
Danes naloge in organizacijo Uprave za javna
plačila ter sistem opravljanja plačilnega prometa
ureja Zakon o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike. Da bi se zavedali
dimenzij in pomembnosti tega področja, velja
opozoriti, da je bilo zgolj v letu 2018 znotraj tega
sistema opravljenih več kot 25 milijonov plačilnih
transakcij. To pomeni skoraj 25-odstotni delež
vseh plačilnih transakcij plačilnega prometa na
območju Republike Slovenije. Bistvo tega
sistema je, da močno poenostavlja transakcije
med proračunskimi uporabniki, po drugi strani pa
je nedvomno tudi cenejši v primerjavi s tem, da
bi te plačilne storitve opravljale banke. Po grobih
ocenah naj bi bili stroški, če bi te transakcije
opravljale banke, višji za nekaj več kot 16
milijonov evrov.
Za uvajanje e-računov v plačilni promet
proračunskih uporabnikov smo se odločili že
davnega leta 2010. S to odločitvijo je tako
Slovenija postala ena izmed prvih držav članic
Evropske unije, ki so vpeljale poslovanje z
e-računom. Na podlagi novele tega zakona
morajo vsi proračunski uporabniki od 1. januarja
2015 dalje prejemati račune in spremljajoče
dokumente izključno v elektronski obliki.
Slovenija je že leta 2017 predčasno pristopila k
pripravi proračunskih uporabnikov in drugih
zavezancev za javno naročanje na izvajanje
evropske direktive o izdajanju e-računov pri
javnem naročanju iz leta 2014. Proračunski
uporabniki morajo obvezno svoje račune in
spremljajočo dokumentacijo prejemati v obliki
e-računov, seveda če so le-ti posredovani v
evropskem standardu EN 16931. Pri tem gre za
ukrep, ki se mu s kratico skrajšano reče ROSE.
Ključni rezultat tega ukrepa ROSE je, da se
Slovenija pripravi na prejemanje e-računov v
standardu EU. S tem pa se zagotavlja skladnost
z evropsko direktivo o izdajanju e-računov pri
javnem naročanju, hkrati prinaša nove možnosti
elektronskega poslovanja, ob tem pa še
izboljšuje povezljivost Slovenije na enotnem
digitalnem trgu Evropske unije ter odpravlja
tržne in trgovske ovire, ki so nastale kot
posledica različnih nacionalnih pravil in tehničnih
standardov.
Ker pa omenjena direktiva zahteva, da
se vsem naročnikom, ki izvajajo javna naročila,
naloži obveznost prejemanja in obdelave
e-računov, se s to novelo veljavnost tega
zakona izjemoma širi tudi na naročnike, ki
nimajo statusa proračunskega uporabnika. Širi
se le v primerih, ko ti izvajajo pogodbe o izvedbi
javnega naročila, koncesijske pogodbe in
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Za
neupoštevanje
določil
tega
zakona
je
predvidena tudi sankcija. Slovenija oziroma
proračunski uporabniki v Sloveniji bodo torej tudi

po opravljeni novelaciji tega zakona poslovali
enako kot doslej, in sicer z že uveljavljenim
evropskim standardom e-računa. Po novi
ureditvi pa se jim bodo pridružili še ostali
subjekti, ki izvajajo pogodbe o izvedbi javnega
naročila, koncesijske pogodbe in pogodbe v
javno-zasebnem partnerstvu. Zaradi razlogov
nacionalne varnosti pa se bodo lahko MORS,
Sova in OVS v določenih primerih izognili
takšnemu načinu poslovanja.
Predlog zakona bomo na podlagi
navedenih argumentov v Poslanski skupini
Stranke modernega centra podprli. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:
Hvala lepa.
Končali smo s predstavitvijo stališč
poslanskih
skupin.
Ker
amandmaji
k
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi,
zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.
Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s
časovnim potekom seje zbora opravili čez pol
ure v okviru glasovanj.
S tem prekinjam to točko dnevnega
reda in 10. redno sejo zbora, ki jo bomo z
glasovanji nadaljevali ob 14.10. Hvala lepa.
(Seja je bila prekinjena ob 13.41 in se
je nadaljevala ob 14.09.)
PREDSEDNIK
MAG.
DEJAN
ŽIDAN:
Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani
kolegi poslanci, gospe in gospodje!
Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora.
Preden preidemo na postopek glasovanja, vas
želim obvestiti, da bo državni zbor glasovanje
opravil po naslednjem vrstnem redu: 10., 3., 7.,
5., 6., 2. in 4. točka dnevnega reda.
S
tem,
spoštovane
poslanke,
spoštovani poslanci, prehajamo na glasovanje.
Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih
naprav.
Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike po skrajšanem
postopku.
Prehajamo na tretjo obravnavo
predloga zakona. 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 80 poslank in
poslancev, za je glasovalo 51, proti nihče.
(Za je glasovalo 51.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
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Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nadzoru državne meje po nujnem
postopku.
Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je
odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga bomo
opravili na podlagi pregleda vloženega
amandmaja z dne 11. julija 2019, ki je bil
objavljen na e-klopi.
Prehajamo na odločanje o amandmaju
Poslanske skupine SDS k 7. členu.
Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in
poslancev, za je glasovalo 28, proti 46.
(Za je glasovalo 28.) (Proti 46.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet. S
tem smo končali glasovanje o amandmaju in z
drugo obravnavo predloga zakona v okviru
nujnega postopka.

avtomatsko posredovati policiji. Skratka, vse
osebne podatke avtomatsko policiji. Ta zadeva
je neupravičena, neutemeljena in nepotrebna,
na kar kažejo tudi podatki iz preteklosti. V prvi
polovici leta 2018 so bili na podoben način
zbrani podatki o 369 tisoč potnikih. Od tega so
jih našli pet sumljivih – od 369 tisoč pet. In med
temi petimi ni bilo teroristov, kar naj bi ta zakon
preprečeval, ampak so bili ljudje z naslednjimi
prekrški: prepovedan prestop meje, tihotapljenje
drog – lahko je kdo imel kakšen džojnt v žepu –
ali pa poneverba dokumentov. Vse te ljudi bi
zasačili tudi skozi redni pregled osebnih
dokumentov,
rentgena
in
potencialnega
preverjanja tihotapljenja drog in eksplozivov, kar
je na letališčih že uvedeno.
Skratka, to je popolnoma nepotrebno.
Kar se pa s tem ustvarja in poglablja, je pač
družba neke paranoje, da smo v konstantni
nevarnosti. Na ta način hodimo po stopinjah
ZDA, ki so recimo 10 let pred nami. Oni so začeli
s takimi ukrepi po letu 2001, po terorističnih
napadih, ampak glejte jih, kje so danes. Lahko
vam povem dva osebna primera dveh kolegic, ki
sta potovali v ZDA. Prva ima muslimansko ime
in je hotela iti za 10 dni v New York na počitnice.
Poklicana je bila na ameriško ambasado zgolj
zaradi muslimanskega imena, kjer so jo
zasliševali, če je poročena, pa je rekla, da ne, pa
so rekli, kako da ne, če si ti stara 30 let, vse
muslimanke ste pri teh letih že poročene in
imate otroke in tako naprej. Skratka, prišli so do
sklepa, da so ji zavrnili vizo in jo povabili na še
eno dodatno zasliševanje na ambasadi, če bi
hotela tja iti, kar je seveda zavrnila in
odpovedala pot. Drugi kolegici pa so na letališču
vzeli telefon, ki ga je morala odkleniti, in so 10
minut brskali po njenih osebnih sporočilih. Nismo
še tam, ampak z vsakim takim predlogom tako
stanje normaliziramo.
Če zaključim, Slavoj Žižek je pred
časom v šali dejal, da že malo pogreša tisto
staro policijsko državo, ko si pogledal čez ramo
in zadaj videl špiclja … / izklop mikrofona/

Prehajamo na tretjo obravnavo
predloga zakona. Ker v drugi obravnavi
predlagani amandma ni bil sprejet, 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 80 poslank in
poslancev, za je glasovalo 52, proti nihče.
(Za je glasovalo 52.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nalogah in pooblastilih policije po
skrajšanem postopku.
Prehajamo na tretjo obravnavo
predloga zakona. Ker v drugi obravnavi
amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona
niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o
predlogu zakona. Hkrati vas obveščam, da me
Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista
opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih
na matičnem delovnem telesu, predlog zakona
neusklajen.
Gospod Luka Mesec, v imenu
poslanske skupine? (Da.) Izvolite.

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec. Vaš čas je potekel.
S
tem,
spoštovane
poslanke,
spoštovani poslanci, prehajamo na glasovanje
… / nemir v dvorani/ Saj se znamo držati
časovnih omejitev.
Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in
poslancev, za je glasovalo 52, proti 7.
(Za je glasovalo 52.) (Proti 7.)
S tem ugotavljam, da je zakon sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo.
Naslednja dva zakona, ki sta na
glasovanju, torej zakon o nalogah in pooblastilih
policije in pa zakon o letalstvu, se oba nanašata
na isto stvar, to je zaostrovanje nadzora in
represije nad državljani in državljankami
Republike Slovenije. Govorita namreč o uvedbi
nadzora nad vsemi letalskimi potniki, ki prečkajo
Slovenijo, slovenska letališča – letno jih je, nas
je 1,7 milijona. Vsi ti potniki bodo od zdaj naprej
nadzorovani. Letalske družbe bodo morale vse
podatke o teh potnikih, od tega, kdaj so kupili
letalsko karto, do tega, kje sedijo, kam potujejo,
s kom potujejo, kje živijo in tako naprej,

Prehajamo na prekinjeno 5. točko
dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga
zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu,
skrajšani postopek.
Prehajamo na tretjo obravnavo
predloga zakona. Ker v drugi obravnavi
amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona
niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o
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Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nepremičninskem posredovanju po
skrajšanem postopku.
Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z
odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga bomo
opravili na podlagi pregleda vloženega
amandmaja z dne 11. julija 2019.
S tem prehajamo na odločanje o
amandmaju Poslanske skupine Levica k 5.
členu.
Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in
poslancev, za je glasovalo 47, proti 31.
(Za je glasovalo 47.) (Proti 31.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.

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.
Gospod poslanec, izvolite.
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala še enkrat.
Glede na to, da prej nisem uspel
skomunicirati svoje zadnje poante, bom
obrazložil glas še enkrat. Oba zakona, zakon o
nalogah in pooblastilih policije in zakon o
letalstvu, nas sicer še ne pošiljata tja, kjer so
danes recimo ZDA ali pa Kitajska, ampak
trasirata pot, da bo to postalo normalno. Jaz si
ne bi želel živeti v družbi, kakršno imajo recimo
na Kitajskem. Vam bom dal še en primer. Leta
2014 je nekdo v Srbiji povozil nekoga na cesti in
potem ga je srbska policija okrog dva, tri mesece
iskala. Človeka niso dobili, so pa dobili indic, da
je z letalom odletel na Kitajsko, in so kitajskim
oblastem priskrbeli njegovo sliko. Kitajske oblasti
so samo na podlagi slike tega človeka med 1,3
in nekaj milijarde ljudmi, ki so na Kitajskem,
dobile v treh dneh. Zakaj? Ker imajo povsod
okrog kamere in vseprisoten nadzor. To je
sodobna družba kontrole. Ali si vi želite živeti
tam? Jaz osebno absolutno ne. In kot je rekel
Slavoj Žižek, da ponovim tisto zadnjo poanto …
/ nemir v dvorani/

Ugotavljam torej, da je zbor v drugi
obravnavi sprejel amandma k 5. členu
dopolnjenega predloga zakona. Sprašujem
kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu
členu vložiti amandmaje. Ugotavljam, da ne.
S tem prehajamo na tretjo obravnavo
predloga zakona, kjer ponovno ugotavljamo, da
k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo
vloženih amandmajev. Hkrati vas obveščam, da
me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada
nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev,
sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona
neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu
zakona.
Gospod Luka Mesec, Slavoj Žižek
verjetno še enkrat? Izvolite.

PREDSEDNIK
MAG.
DEJAN
ŽIDAN:
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci,
kakor sami ne želite, da ste moteni, ko
predstavljate svoje stališče, kako boste
glasovali, tako dajmo to upoštevati tudi, ko
govori gospod Luka Mesec.
Izvolite, poslanec.

LUKA MESEC (PS Levica): Hvala.
Tokrat ne bo Slavoj Žižek. Govorimo o
stanovanjih, pa še nisem zasledil, da bi kaj na to
temo napisal. Stanovanjska politika v Sloveniji je
že 30 let neurejena. Imamo popolnoma
zanemarjeno
javno
gradnjo
neprofitnih
stanovanj, imamo enega od najmanjših deležev
neprofitnih stanovanj ali pa socialnih stanovanj v
Evropi. Večina ljudi si zato mora, ker je država
zatajila na stanovanjski politiki, stanovanjsko
vprašanje reševati sama. Kar je problem
predvsem za mlajše generacije, ki so zamudile
Jazbinškov zakon in morajo danes pogosto ali
pristati na oderuške najemnine ali najeti
astronomski kredit, ki ga odplačujejo več deset
let, za nakup stanovanja ali pa razmišljajo, da se
bodo preselili v mansardo k staršem, če se že
ne preselijo v tujino, kjer imamo v mnogih mestih
in državah boljše razmere za ureditev
stanovanja.
Mi v Levici smo se zavezali, da bo to
eno od naših ključnih področij v sodelovanju z
Vlado. V sporazum smo zapisali set ukrepov, ki
bi
izboljšali
stanovanjsko
politiko,
od
vzpostavitve pogojev za javno gradnjo
neprofitnih najemnih stanovanj do urejanja
Airbnbja, ki viša cene po urbanih središčih in
turističnih centrih, do, konec koncev, urejanja
nepremičninskega trga v tem segmentu, ko
govorimo o najemu stanovanj. Danes potrjujemo
prvi del iz tega paketa. Sicer ni obsežen, ureja

LUKA MESEC (PS Levica): V Levici absolutno
nasprotujemo vzpostavljanju te sodobne družbe
kontrole, ki jo nekateri želite odpirati s temi
zakoni, s podvojitvijo sredstev za Sovo, ki so
predvidena v proračunu, in podobno. Absolutno
nasprotujemo, da bi prišli do tega. Slavoj Žižek
je pred časom napol v šali rekel, da že malo
pogreša tisto staro dobro policijsko državo – ko
si pogledal čez ramo in tam videl špiclja, si vsaj
vedel, da te zasledujejo. Danes je nadzor veliko
bolj perfiden. Je vseprisoten, ampak neviden,
ker niti ne vemo, kdaj vse nas nadzorujejo,
nadzorujejo nas pa na vsakem koraku.
V Levici bomo seveda glasovali tudi
proti temu zakonu.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala,
gospod poslanec.
Spoštovane
poslanke, spoštovani poslanci, ali želi še kdo
pojasniti, kako bo glasoval? Ne. Potem
ugotavljam, da prehajamo na glasovanje.
Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in
poslancev, za je glasovalo 49, proti 10.
(Za je glasovalo 49.) (Proti 10.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
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eno stvar, in to je, da določa višino provizij, ki jo
lahko zaračunavajo nepremičninske agencije pri
oddajanju oziroma najemanju stanovanj, kjer
omejujemo: prvič, stroške, ki jih lahko agenti
zaračunajo ljudem, ki stanovanje hočejo najeti,
to je omejeno na 150 evrov, da ne morejo kar
naviti cene pa na koncu zaračunajo v bistvu
provizijo, čeprav niti niso stanovanja oddali;
drugič, omejujemo znesek provizij, ki jih lahko
zaračunajo,
to
je
v
prid
predvsem
najemodajalcem, na 4 % oddane vrednosti, kar
je analogija s prodajanjem stanovanja; tretjič,
onemogočamo, da bi tista stranka, ki ni najela
storitve, morala na koncu plačati račun. Namreč,
dogaja
se
tole:
najemodajalec,
lastnik
stanovanja najame agencijo za nepremičninsko
posredovanje, da mu poišče najemnika,
najemnika najde in na koncu mora ta najemnik,
čeprav on ni zaprosil za storitev pri
nepremičninski
agenciji,
prav
tako
kot
najemodajalec plačati eno najemnino agenciji.
To vse ureja ta zakon, mi bomo seveda
glasovali za.

predloga zakona, to je na odločanje o predlogu
zakona.
Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in
poslancev, za je glasovalo 51, proti nihče.
(Za je glasovalo 51.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
Zaključujem 10. redno sejo Državnega
zbora in vam želim prijeten vikend. Nasvidenje!
Seja se je končala 12. julija 2019 ob 14.29.

PREDSEDNIK
MAG.
DEJAN
ŽIDAN:
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!
Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in
poslancev, za je glasovalo 48, proti 31.
(Za je glasovalo 48.) (Proti 31.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga
zakona
o
spremembah
Zakona
o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, nujni
postopek.
Ker v drugi obravnavi amandmaji k
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi,
prehajamo na tretjo obravnavo predloga
zakona, to je na odločanje o predlogu zakona.
Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna
služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil
zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.
Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in
poslancev, za je glasovalo 78, proti nihče.
(Za je glasovalo 78.) (Proti nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem
zaključujem to točko dnevnega reda.
Spoštovane
poslanke,
spoštovani
poslanci, prehajamo na zadnjo točko 10. redne
seje Državnega zbora.
Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko
dnevnega reda – Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o
postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za
opravljanje reguliranih poklicev, skrajšani
postopek.
Ker k predlogu zakona matično delovno
telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker
amandmaji h končni določbi na seji zbora niso
bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo
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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
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