
MAGNETOGRAM 

POP TV, 11.10.2009, 24 UR, 19.12 

Draga potovanja poslancev v tujino 

 

Slovenski poslanci pa so klubu krizi letos za potovanja v tujino porabili že dobrih 280.000 evrov 

davkoplačevalskega denarja. In čeprav so v začetku leta sklenili varčevati, samo za prihodnji mesec 

načrtujejo kar 20 potovanj na tuje. Prisotnost naših parlamentarcev na zasedanjih različnih 

mednarodnih 

organizacij je, kot poudarjajo strokovnjaki, izjemno pomembna, a kaj ko pogosto ne znajo ločiti med 

potovanji, ki so diplomatsko nujno potrebna in poslanskim turizmom. V središču. 

EVA KOBE: Štirje dnevi Filipinov. Vzrok? Obisk turističnega foruma. Kuvajt: konferenca proti korupciji. 

Singapur: obisk simpozija inovacij. Udeležba na forumu slovaško-madžarskega prijateljstva, na 

zasedanju 

odbora za ekonomsko-socialno sodelovanje v Kairu in na skupščini interparlamentarne unije v 

Etiopiji. 

Pa pot na forum industrialcev v Albanijo. To je le nekaj od kar 120 službenih poti, ki so jih na stroške 

države samo v zadnjem letu naredili naši poslanci. In s tem za pot, nastanitev in dnevnice porabili več 

kot 282.000 evrov. Največkrat je zadnja leta potoval Miro Petek, 13-krat. Takoj za njim so italijanski in 

madžarski predstavnik manjšine ter Jakob Presečnik. 

PAVEL GANTAR (predsednik Državnega zbora): Državni zbor ima nekatere mednarodne obveznosti, 

poslanke in poslanci so člani določenih mednarodnih delegacij, mednarodnih parlamentarnih in 

drugih 

teles. Če Slovenije ni na nekaterih opaznih srečanjih, je to zelo opaženo. 

KOBE: A nadzora nad tem, kaj na cilju počno, ni. 

ZLATKO ŠABIČ (strokovnjak za mednarodne odnose): Lahko tudi postrežem s primerom nekoga, ki je 

bil 

torej v eni izmed evropskih parlamentarnih skupščin. Niti enkrat ni šel na zasedanje, je pa bilo 

opažen, 

kako je precej nakupoval. 

KOBE: Če poslanec res želi, lahko Sloveniji odpre veliko vrat. 



ZMAGO JELINČIČ (SNS): Kar nekaj lobiranj v zvezi s Slovenijo in s statusom Slovenije v evropskih 

integracijah. Ta se v glavnem po uradnih srečanjih. 

ŠABIČ: Sem pa skeptičen mogoče za bilateralna srečanja, ker tam pa vendarle biti ta, recimo temu 

namen 

teh srečanj majčkeno bolj definiran. 

KOBE: Kakšno korist ima ljudstvo od poslanca, ki obišče festival čipk, obletnico pomembno samo za 

Poljsko ali športno tekmovanje v tenisu ali golfu? In to v času, ko se je parlament v imenu splošnega 

zategovanja pasu odločil varčevati. 

GANTAR: Takšna potovanja v tem času niso najbolj primerna. 

KOBE: Kljub temu člana odbora za kmetijstvo že prihodnji teden odhajata na povratni prijateljski 

obisk na 

Ciper. In kaj bodo Slovenci imeli od odhoda Antona Colariča na Kubo, na konferenco o otrokovih 

pravicah, 

za kar bodo samo za njegovo pot odšteli 3500 evrov? 

ANTON CLARIČ: Verjetno bomo lahko tudi kakšne izkušnje s tega področja prenesli na drugi konec 

sveta. 

KOBE: Se pravi zaradi tega potovanja ne boste imeli moralnega mačka? 

COLARIČ: Ne vem, zakaj bi bil to problem. 

KOBE: Prav nič spornega v obisku Indije ne vidijo trije poslanci, ki tja odhajajo na druženje, kot člani 

parlamentarne skupine prijateljstva z Indijo. Se vam zdi to potovanje v Indijo potrebno? 

JOŽEF JEROVŠEK (SDS): Vsekakor. Tako pomembna država, da bi mi ne imeli stikov tudi na tej ravni, 

parlamentarni ravni, je hendikep za Slovenijo. 

KOBE: Potovanje bo stalo 17.000 evrov. Tudi zato, ker bodo v državo, kjer je drugi uradni jezik 

angleščina, 

ki jo naj bi obvladali tudi naši poslanci, vzeli prevajalca. Pa tudi zato, ker bodo potovali v poslovnem 

razredu, s čimer bo posamezna karta dražja za 1500 evrov. To je v času krize nemoralno, meni 

poslanec 

Juri in predlaga spremembe pravil. 
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FRANCO JURI (Zares): Da vsaj za eno leto ne bo možnosti financiranja tovrstnih potovanj, ki mejijo na 

poslanski turizem. 

KOBE: Poznavalci mejijo, da bi bilo še bolje uvesti sistem ameriškega parlamenta. 

ŠABIČ: V ameriškem kongresu je vsako potovanje, ampak prav vsako potovanje zelo jasno 

obeleženozakaj 

je šel ravno ta, v čem je to pomembno za volivce, kaj to pomeni za Ameriko. 

KOBE: In mnogi menijo, da bi tak sistem tudi pri nas najbolj učinkovito prihranil marsikateri 

davkoplačevalski evro. Poslancem pa preprečil, da bi z odprtimi rokami zagrabili vsako potovanje, 

zato 

ker ga pač časti država. 


