Številka: 061-01-2/2018/57
Ljubljana, 30. 4. 2018
Zapisnik
2. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v sredo, 25. 4. 2018
Predsednik je začel 2. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki jo je sklical na
podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in prvega odstavka 30. člena Poslovnika
Državnega sveta Republike Slovenije.
Seja se je začela ob 14.15 in zaključila ob 16.17 uri.
Opravičili so se:
 dr. Matjaž Gams
 Oskar Komac
 Srečko Ocvirk
 Boris Popovič
 mag. Peter Požun
 mag. Miroslav Ribič
Ostali odsotni:
 Cvetko Zupančič
Na sejo sta bili vabljeni:
 dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki
opravlja tekoče posle (k 1. točki dnevnega reda),
 mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, ki opravlja tekoče posle (dodatno
vabljena k 1. točki dnevnega reda).
Seje so se udeležili:
k 1. točki dnevnega reda:
 Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti,
 mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance,
 Špela Iso, namestnica generalnega direktorja, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti,
 Valentina Vehovar, vodja sektorja, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in
enake možnosti.
***

O sklicu izredne seje je predsednik obvestil predsednika Državnega zbora Republike
Slovenije dr. Milana Brgleza in predsednika Vlade Republike Slovenije, ki opravlja tekoče
posle dr. Mira Cerarja.
***
S sklicem 24. 4. 2018 so državne svetnice in svetniki prejeli dnevni red, ki je bil naslednji:
1.

Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno
varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F), EPA 2688-VII
***

1. točka dnevnega reda:
-

Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F), EPA 2688-VII

Državni zbor je zakon sprejel na 60. izredni seji 19. 4. 2018 in so ga državne svetnice in
svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem.
Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnic in svetnikov (prvopodpisani mag. Igor
Velov), so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem.
Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide.
Poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo
zakona o njem ponovno odloča, so državne svetnice in svetniki prejeli na klop.
Na klop so državne svetnice in svetniki prejeli dopis Ministrstva za finance glede povečanja
delovanja obsega porabe na namenskih postavkah Ministrstva za infrastrukturo v letu 2018.
Na klop so državne svetnice in svetniki prejeli predlog skupine državnih svetnikov, da se o
predlogu odložilnega veta glasuje tajno.
Stališče Interesne skupine lokalnih interesov k predlogu odložilnega veta so državne
svetnice in svetniki prejeli na klop.
Predlog odložilnega veta je predstavil prvopodpisani pod predlog mag. Igor Velov.
Besedo je imela predstavnica predlagatelja zakona Martina Vuk, državna sekretarka na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Besedo je imela mag. Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance.
Predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Boris Šuštaršič je
predstavil poročilo komisije.
Razpravljali so: Lidija Jerkič Ladislav Rožič, Bojan Kontič, Boris Šuštaršič, mag. Marija Lah,
Branimir Štrukelj, Davorin Terčon (proceduralno), mag. Igor Velov (replika), Igor Antauer,
Dejan Crnek, Marjan Maučec, Davorin Terčon, Bojana Potočan, Lidija Jerkič, dr. Branka
Kalenić Ramšak, Matjaž Švagan, Branko Tomažič, Samer Khalil in Alojz Kovšca.
Dodatno obrazložitev je podala državna sekretarka na Ministrstvu za finance mag. Saša
Jazbec.
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Repliko sta podala Igor Antauer in Branimir Štrukelj.
Dodatno obrazložitev je podala državna sekretarka na Ministrstvu za finance mag. Saša
Jazbec.
Predsednik je dal na glasovanje predlog skupine državnih svetnikov, da se o Predlogu
odložilnega veta na zakon glasuje tajno:
Predlog o tajnem glasovanju ni bil sprejet (32 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo
prisotnost, 13 jih je glasovalo za, 16 pa jih je bilo proti).
Svoj glas sta obrazložila Marjan Maučec in Branimir Štrukelj.
Predsednik je dal na glasovanje predlog zahteve:
Državni svet Republike Slovenije je na 2. izredni seji 25. 4. 2018, ob obravnavi Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F), EPA
2688-VII, ki ga je Državni zbor sprejel na 60. izredni seji 19. 4. 2018, na podlagi tretje alineje
prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97,
66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), sprejel
Z A H T E V O,
da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F), EPA 2688-VII.
Obrazložitev:
Državni zbor je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih
(ZSVarPre-F), EPA 2688-VII, sprejel na 60. izredni seji 19. 4. 2018. Državni svet uvodoma
poudarja, da podpira ureditev socialno varstvenih prejemkov v državi. Meni namreč, da
moramo kot družba poskrbeti za socialno šibke in biti solidarni.
Državni svet poudarja, da morajo biti ti prejemki tako visoki, da omogočajo človeku dostojno
življenje. Vendar pa se Državni svet zavzema za celovito urejanje omenjenega področja, tudi
v sodelovanju s socialnimi partnerji. Državni svet ne podpira reševanja omenjenega področja
parcialno, brez ustreznega dialoga z vsemi socialnimi partnerji, v naglici in v škodo drugih
proračunskih porabnikov ter brez tehtnega premisleka, dogovora ali obrazložitve.
Iz dopisa Ministrstva za finance, pod zaporedno številko 4103-2/2018/129, z dne 23. 4. 2018,
je namreč razvidno, da naj bi se namenska sredstva za ceste oz. prometno infrastrukturo
preusmerila v drug namen. In to v višini 35 milijonov evrov. Številka pa še ni dokončna, ker
naj bi se sredstva za pokritje javnofinančnih izdatkov, kot posledic posameznih zakonov,
sprejetih na 60. izredni seji Državnega zbora, na tak način prerazporejala vsaj še v letu 2019.
Iz dopisa izhaja, da je ključni razlog za ta finančno-računovodski manever ravno Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F).
Državni svet poudarja, da se na tak način preusmerja sredstva, ki so namenska, in opozarja,
da se je pred leti, v času finančne krize, prav tako prerazporejalo sredstva s postavk v
proračunu, namenjenih vzdrževanju, obnovi in novogradnji cestne infrastrukture, na druge
proračunske postavke. To je bil tudi eden glavnih vzrokov za poslabšanje prometne varnosti
in posledično visoke številke umrlih na naših cestah. Tega si Državni svet ne želi in ne dovoli
več. Naše ceste potrebujejo nujna popravila in vzdrževanja.
Zato Državni svet predlaga, da Državni zbor o zakonu ponovno glasuje in ga ne potrdi.
Področje pa naj se uredi celovito in predvsem z vnaprej jasno določenimi viri za pokritje
javnofinančnih izdatkov kot posledic sprejete zakonodaje, ter s tehtnim premislekom, da ne
bodo pri tem oškodovani državljani.
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***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Igor Velov.
Predlagana zahteva NI BILA SPREJETA (31 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo
prisotnost, 12 jih je glasovalo za, 15 pa jih je bilo proti).
--Predsednik je zaključil 2. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se državnim
svetnicam in svetnikom ter vabljenim zahvalil za razpravo in sodelovanje.

Dr. Dušan Štrus
sekretar

Alojz Kovšca
predsednik
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