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Predlog zakona o STRUKTUR! NEKATERIH NALOŽB DOLOČENIH 

JAVNIH ZAVODOV, SKLADOV IN ZAVAROVALNIH ORGANIZACIJ 

- EPA 233 - DRUGA OBRAVNAVA   

Predlog zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in 
zavarovalnih organizacij   

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9. septembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O STRUKTURI NEKATERIH 
NALOŽB DOLOČENIH JAVNIH ZAVODOV, SKLADOV IN 
ZAVAROVALNIH ORGANIZACIJ, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174., 
188. in 196. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da obravnava navedeni predlog 
zakona na oktobrski seji tako, da bi na tej seji opravil 
drugo in tretjo obravnavo predloga zakona, ker je za 
dosego ciljev predloženega zakona potrebno zakon čim- 
preje sprejeti. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 

- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu 
za finance, 

- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Igor ZOBAVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

I. UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Skladi Republike Slovenije: nekateri republiški javni zavodi,) 
katerih finančno poslovanje ima značilnosti poslovanja skla- 
dov in zavarovalne organizacije predstavljajo na denarnem 
trgu velike ponudnike denarnih sredstev. Vedno bolj pa se 
pojavljajo tudi na finančnem trgu, kot kupci in prodajalci 
vrednostnih papirjev, se pravi kot institucionalni investitorji. 
Tako je njihovo poslovanje pomembno z vidika razvoja celot- 
nega finančnega sistema. Za poslovanje vseh teh institucij 
obstaja javni interes in so zato tudi v drugih pravnih ureditvah 
podrobno regulirane. 
Značilnost navedenih institucij je, da poleg svoje osnovne 
dejavosti opravljajo v delu svojega poslovanja tudi funkcijo 
finančnih posrednikov. 

Poslovanje teh institucij je pomembno tudi z vidika vodenja 
monetarne politike. Zaradi svoje velikosti imajo precejšen 
vpliv na monetarne agregate, kot so količina denarja 
v obtoku, depoziti v bankah in nivo obrestne mere. Njihovi 
nakupi in prodaje vrednostnih papirjev lahko močno vplivajo 
na gibanje tečajev vrednostnih papirjev. Zaradi majhnosti 
narodnega gospodarstva in nerazvitosti finančnega sistema, 
je za razvoj in stabilnost slednjega še toliko bolj pomembno 
kakšno je finančno poslovanje teh institucij, kot to velja za 
velika, finančno razvita gospodarstva. 
Svoja prosta finančna sredstva nalagajo predvsem v obliki 
depozitov pri bankah, kot kredite drugim subjektom ter 
v vrednostne papirje. Ocenjujemo, da bi bilo za stabilizacijo 
poslovanja teh institucij, za zagotavljanje njihove varnosti, 
povečanje tržnosti državnih vrednostnih papirjev ter za vode- 
nje makroekonomske politike Republike Slovenije, potrebno 
povečati naložbe teh institucij v vrednostne papirje, ki jih je 
izdala ali za njih jamči Republika Slovenija (državni vred- 
nostni papirji). 
Predloženi zakon se nanaša na republiška javna zavoda, kate- 
rih finančno poslovanje ima značilnosti poslovanja skladov 
(to sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove- 
nije ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) ter na 
naslednje sklade: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 
Sklad Republike Slovenije za razvoj in Sklad Republike Slove- 

nije za razvoj malega gospodarstva ter na druge sklade Repu- 
blike Slovenije, ki v posameznih zakonih nimajo urejenega 
področja njihove naložbene politike. 
Posamezni institucionalni investitorji so različno urejeni 
v posameznih zakonih, ki predstavljajo pravno podlago za 
njihovo delovanje. Ti zakoni le deloma urejajo tudi finančni 
vidik njihovega poslovanja oziroma njihovo naložbeno poli- 
tiko. Zato ocenjujemo, da je treba vsaj nekatere osnovne 
elemente naložbene politike ter spremljanje poslovanja nave- 
denih javnih zakonov in skladov v delu, ki se nanaša na 
njihovo naložbeno politiko, urediti tako, da se z naložbami teh 
institucij poveča varnost njihovega finančnega poslovanja. 

Med viri sredstev institucionalnih investitorjev je tudi prora- 
čun Republike Slovenije, oziroma druga sredstva, ki imajo 
značaj javnih financ. Zato tudi naložbena politika teh institucij 
ne more temeljiti na svobodnih podjetniških načelih, pač pa 
mora biti v neki obliki zakonsko določena in nadzorovana. 

Upravičenost zahteve po večjem obsegu naložb teh institucij 
v vrednostne papirje, ki jih je izdala Republika Slovenija izhaja 
pri obeh javnih zavodih iz dejstva, da med njihovimi prihodki 
prevladujejo prispevki. Ocenjujemo, da je najprimerneje, da 
navedena zavoda nalagata sredstva svojih rezerv pretežno 
v državnih vrednostnih papirjih. 
Vire sredstev za poslovanje skladov Republike Slovenije pred- 
stavljajo poleg republiškega proračuna še druga sredstva. 
Večino teh so (oziroma jih še bodo) skladi pridobili v procesu 
privatizacije. Zato ocenjujemo, da je potrebno, da se del 
njihovih naložb, pri nekaterih pa njihove naložbe, ki niso 
plasirane na področju, za katerega je bil posamezen instituci- 
onalni investitor ustanovljen, nalagajo v določenem odstotku 
v državne vrednostne papirje. 
Področje zavarovalništva ureja zakon o temeljih sistema pre- 
moženjskega in osebnega zavarovanja (Ur. I. SFRJ 17/1990, 
82/90 in Ur. I. RS 5/91), v katerem po naši oceni na področju 
poslovanja in sredstev zavarovalnic ni dan potreben poudarek 
naložbam v vrednostne papirje, ki jih je izdala in za katere tudi 
jamči država. Zato je potrebno, da tudi zavarovalnice nalagajo 
del svojih finančnih sredstev v državne vrednostne papirje. 

V navedenem zakonu je dana možnost, da se sredstva zavaro- 
valnic lahko deponirajo v bankah, vlagajo v vrednostne 
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papirje, nepremičnine in druge oblike premoženja, lahko pa 
se uporabljajo tudi za neposredno dajanje kreditov in hipote- 
karnih posojil. Pri tem je iz vidika varnosti poslovanja v nave- 
denem zakonu predpisan kriterij za naložbe zavarovalnic in 
sicer, da se v nepremičnine ne sme plasirati več kot 50% 
celotnih sredstev matematične rezerve. 

Predloženi zakon poleg navedenega kriterija iz osnovnega 
zakona predvideva še dodaten kriterij naložbene politike 
zavarovalnic, ki pa je združljiv z že obstoječimi kriteriji in po 
naši oceni, ki izvira iz podatkov iz računovodskih bilanc, ne 
bo oviral zavarovalnic pri samostojnem določanju in organizi- 
ranju vodenja poslov v skladu s tržnimi pogoji s ciljem ustvar- 
janja dobička. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Za razvoj finančnega sistema in v njegovem okviru finanč- 
nega trga je pommebno, da se razvijejo institucionalni investi- 
torji, ki bi svoja sredstva v večji meri nalagali v obliki vrednost- 
nih papirjev. Pri tem so z vidika varnosti poslovanja najbolj 
pomembne naložbe v državne vrednostne papirje. 

S predloženim zakonom se ureja del naložbene politike insti- 
tucionalnih investitorjev in sicer se za zagotavljanje večje 
varnosti njihovega poslovanja in razvoj finančnega trga pred- 
pisuje minimalna struktura določenih naložb, ki jih morajo 
imeti institucionalni investitorji v državnih vrednostnih pa- 
pirjih. 

Specifičnost delovanja posameznih javnih zavodov in skladov 
in zavarovalnic, je predlagatelja vodila k temu, da je pri 
iskanju zakonskih rešitev, ki bi povečale naložbe teh institucij 
v državne vrednostne papirje, izbral različen pristop pri posa- 
meznih javnih zavodih in skladih in enak pristop za zavaroval- 
nice ter za tisti del poslovanja Zavoda za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije, ki se nanaša na prostovoljno zavarovanje. 

Pri določanju odstotkov deleža naložb institucionalnih inve- 
stitorjev v državne vrednostne papirje je predlagatelj izhajal iz 
razpoložljivih podatkov, ki so jih pošiljali institucionalni inve- 
stitorji, kot bistveni vir pa so bili uporabljeni zaključni računi 
za leto 1992. 

Pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije se pri pred- 
pisovanju strukture naložb predvideva ločitev dela, ki se 
nanaša na obvezno zdravstveno zavarovanje od dela, ki se 
nanaša na prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ker gre 
v prvem primeru za poslovanje po načelih, ki veljajo za zava- 
rovalnice in ga tudi v delu predpisovanja naložbene politike, 
ki jo urejamo s tem zakonom, tako obravnavamo. Za del, ki se 
nanaša na prostovoljno zavarovanje je predvideno, da se 
večina sredstev rezervnega sklada obvezno nalaga v državnih 
vrednostnih papirjih. 
Pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove- 
nije smo izhajali iz dejstva, da ima ta zavod zakonsko dolo- 
čeno obvezo oblikovanja rezervnega sklada. Del poslovanja, 
ki se nanaša na kapitalski sklad tega zavoda še ne poteka in 
"O postal aktualen v določeni fazi uresničenega lastninskega 
Preoblikovanja podjetij. Za ta del poslovanja Zavoda menimo, 
da je potrebno glede naložbene politike upoštevati določbe 
sakona o investicijskih skladih in investicijskih družbah, ki je 
bil v fazi osnutka že sprejet v Državnem zboru. Zato morata 
"iti oba dela poslovanja med sabo ločena. Predvideno je, da 
se večina rezervnega sklada Zavoda, ki je zakonska kategorija 
obvezno nalaga v državnih vrednostnih papirjih v enakem 
°dstotku, kot to velja za rezervni sklad Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije. 
Stanovanjski Sklad Republike Slovenije ima za svojo osnovno 
dejavnost dajanje dolgoročnih kreditov za pomoč pri odpla- 
čevanju posojil in dajanje posojil z ugodno obrestno mero. 
"ed viri sredstev so poleg proračunskih sredstev, sredstev, ki 
s° bila pridobljena na podlagi prodaje družbenih stanovanj še 
sredstva, ki jih sklad pridobi z izdajo obveznic. Poleg navede- 
J}'b plasmajev ima sklad plasmaje še v vrednostnih papirjih in 

depozitih pri bankah in tudi na ta način pridobiva sredstva 
*a svojo poslovanje, poleg tega pa ima po stanovanjskem 

zakonu tudi možnost izdajati svoje vrednostne papirje. Pred- 
lagatelj je upošteval posebnost tega sklada in kot osnovo za 
določitev odstotka obveznih plasmajev v državne vrednostne 
papirje upošteval le naložbe, ki niso dane za namene iz 
stanovanjskega zakona, za katere je bil sklad ustanovljen in 
stopnjo, ki po našem mnenju še omogoča dovolj veliko mož- 
nost nalaganja sredstev tega sklada v druge finančne oblike 
in pridobivanje prihodkov iz tega naslova. 
Sklad za razvoj malega gospodarstva pridobiva sredstva 
izvorno pretežno iz proračuna. Zato so kot osnova za določi- 
tev obveznih plasmajev upoštevane vse tiste naložbe, ki niso 
dane v drobno gospodarstvo in to po relativno visoki stopnji. 

Za Sklad za razvoj je v osnovnem zakonu predpisano, da do 
sprejema posebnega zakona o uporabi sredstev iz postopkov 
lastninskega preoblikovanja podjetij Sklad investira največ 
30% likvidnih sredstev v obveznice Republike Slovenije. 
S predloženim zakonom določamo spodnjo mejo nalaganja 
likvidnih sredstev Sklada. Pri tem je dana možnost nalaganja 
tudi v druge oblike državnih vrednostnih papirjev in ne le 
v obveznice. 
Za zavarovalnice je predpisan nižji delež njihovih finančnih 
naložb, ki jih morajo imeti v državnih vrednostnih papirjih. 
Navedeni zakon določa tako poleg kriterijev iz zakona o teme- 
ljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja še 
dodaten kriterij naložbene politike zavarovalnic, ki je združljiv 
z že obstoječimi kriteriji glede naložb zavarovalnic in po naši 
oceni, ki izvira iz podatkov iz računovodskih bilanc, ne bo 
oviral zavarovalnic pri samostojnem določanju in organizira- 
nju vodenja poslov v skladu s tržnimi pogoji s ciljem ustvarja- 
nja dobička. 

II. BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

S tem zakonom se določa struktura nekaterih naložb določenih 
javnih zavodov in skladov na ravni države (v nadaljnjem bese- 
dilu: institucionalni invetitorji) in sicer: 

- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

- Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 

- Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 

- Sklada Republike Slovenije za razvoj, 

- Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, 

- drugih skladov Republike Slovenije, določenih s posebnim 
zakonom. 

S tem zakonom se določa tudi struktura finančnih naložb zava- 
rovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnic). 

2. člen 
Za zagotavljanje varnosti poslovanja morajo imeti instituci- 
onalni investitorji med svojimi naložbami naslednje deleže 
v vrednostnih papirjih, ki jih je izdala ali za njih jamči Republika 
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: državni vrednostni papirji): 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - najmanj 80% 
rezervnega sklada, 
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
- najmanj 80% rezervnega sklada 

- Stanovanjski sklad Republike Slovenije od naložb, ki niso 
dane kot dolgoročni krediti za pomoč pri odplačevanju posojil 
ali kot posojilo z ugodno obrestno mero za reševanje stanovanj- 
skih vprašanj - najmanj 65%, 

- Sklad Republike Slovenije za razvoj od likvidnih sredstev 
- najmanj 10%, 
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- Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva od 
naložb, ki niso v projektih malega gospodarstva - najmanj 80%, 

- drugi skladi Republike Slovenije od finančnih naložb - naj- 
manj 30%, če poseben zakon ne določa drugače. 

3. član 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora pri uprav- 
ljanju kapitalskega sklada upoštevati merila o strukturi naložb 
investicijskih družb po posebnem zakonu. 

Za ugotavljanje strukture naložb iz prejšnjega odstavka vodi 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za 
kapitalski sklad ločeno izkaze denarnih tokov ter pri izkazovanju 
uspeha ločen prikaz izida. 

4. člen 

Zavarovalnice morajo imeti najmanj 20% svojih finančnih naložb 
v državnih vrednostnih papirjih. 

5. člen 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mora imeti za del 
poslovanja, ki se nanaša na prostovoljno zdravstveno zavarova- 
nje, najmanj 20% svojih finančnih naložb v državnih vrednostnih 
papirjih. 

Za ugotavljanje strukture naložb iz prejšnjega odstavka vodi 
Zavod za zdravstveno zavarovanje za del poslovanja, ki se 
nanaša na prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ločeno izkaze 
denarnih tokov ter pri izkazovanju uspeha ločen prikaz izida iz 
naslova prostovoljnega zavarovanja. 

6. člen 
Institucionalni investitorji in zavarovalnice morajo v zvezi z izva- 
janjem tega uzakona sporočati Ministrstvu, pristojnemu za 
finance podatke, ki jih določi minister, pristojen za finance. 

Minister, pristojen za finance predpiše obliko izkazov in poročil, 
ki jih morajo za izvajanje tega zakona predložiti institucionalni 
investitorji in zavarovalnice. 

7. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za gospo- 
darski prestopek institucionalni investitor oziroma zavaroval- 
nica: 

- če ne oblikuje naložb po 2. do 5. členu tega zakona, 

- če ne izdeluje ločeno izkaze denarnih tokov ter pri izkazova- 
nju uspeha ločen prikaz izida iz 3., in 5. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba institucionalnega investitorja oziroma zavaroval- 
nice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

8. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek institucionalni investitor oziroma zavarovalnica, ki ne pred- 
loži podatkov iz 6. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba institucionalnega investitorja oziroma zavaroval- 
nice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

9. člen 

Institucionalni investitorji morajo stanje svojih naložb uskladiti 
z določbami 2. in 5. člena tega zakona najpozneje v 3 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona, in sicer tako, da vsak mesec uskladijo 
najmanj eno tretjino potrebnega zneska. 

10. člen 

Zavarovalnice morajo stanje svojih naložb uskladiti z določbami 
4. člena tega zakona najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona, in sicer tako, da vsak mesec uskladijo najmanj eno 
dvanajstino potrebnega zneska. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Državni zbor je na 10. seji, dne 9. 7. 1993 sprejel predlog za 
izdajo zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih 
zavodov, skladov in zavarovalnic z osnutkom zakona in nalo- 
žil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona. Pri 
pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in upošteva 
mnenja in stališča delovnega telesa, ter stališča, pripombe in 
predloge iz razprave na seji Državnega zbora. 

Predlog za izdajo zakona je obravnaval Odbor za finance in 
kreditno-monetarno politiko kot matično delovno telo. 

Vlada je proučila in ustrezno upoštevala pripombe, ki jih je 
dalo matično delovno telo in ki so bile podane na seji Držav- 
nega zbora. 

S predloženim zakonom se ureja finančno poslovanje dveh 
javnih zavodov (pokojninskega in zdravstvenega), skladov 
Republike Slovenije in zavarovalnih organizacij (zavarovalnic 
in pozavarovalnic) v tistem delu, ki se nanaša na naložbeno 
politiko teh institucij. Področni zakoni, ki urejajo ustanavlja- 
nje in delovanje posameznih institucionalnih investitorjev, 
kakor jih imenujemo v osnutku zakona in zavarovalnih organi- 
zacij, so namreč na področju finančnega poslovanja in 
posebno naložbene politike teh institucij premalo dorečeni 
oziroma zastareli. 
Pri predpisovanju naložbene politike institucionalnih investi- 
torjev in zavarovalnic v predloženem osnutku zakona smo 
upoštevali naslednje vidike: 

1. Vpliv teh institucij na finančni trg, 
2. Vire financiranja teh institucij, 
3. Varnost poslovanja teh institucij. 

ad 1.) 
Zaradi svoje velikosti in dejstva, da se preko teh subjektov 
pretakajo velika sredstva, ki povzročajo tudi precejšnja niha- 
nja finačnih agregatov, te institucije bistveno vplivajo na 
finančni trg. Država zato ne sme naložbene politike teh insti- 
tucij prepustiti v celoti»podjetniškim« odločitvam teh subjek- 
tov, pač pa jo mora vsaj deloma sama tudi predpisovati. To 
počno tudi v tržnih gospodarstvih drugod v svetu. 

ad 2.) 
Viri poslovanja institucionalnih investitorjev so predvsem pro- 
račun, prispevki in druga sredstva, ki imajo značaj javnih 
financ. Menimo, da je zaradi narave teh virov zato potrebno, 
da del naložb, ki jih te institucije ne rabijo za svoje tekoče 
poslovanje, tudi nalagajo v državne vrednostne papirje. Pra- 
vilnost takšnega ukrepa potrjuje tudi dejstvo, da je oziroma 
mora biti primerna dejavnost teh institucij opravljanje njihove 
osnovne dejavnosti, ne pa finančno posredništvo. 

ad 3.) 
Naložbe v državne vrednostne papirje sodijo med najbolj 
varne naložbe, zaradi najvišje bonitete njenega izdajatelja, 
s predpisanimi naložbami se bo povečala varnost in stabilnost 
poslovanja teh institucij in posredno tako tudi finančna učin- 
kovitost opravljanja njihove osnove dejavnosti. Vidik varnosti 
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je zlasti pomemben za področje zavarovalnih organizacij, kot 
finančnih institucij, katerih partnerji so podjetja in posamez- 
niki. 

Predlagatelj je pri predpisovanju strukture naložb posamez- 
nih institucij upošteval specifičnost obeh javnih zavodov, 
posameznih skladov Republike Slovenije in zavarovalnih 
organizacij in zato predlaga različne odstotke in osnove nala- 
ganja v državne vrednostne papirje, prav tako pa je upošte- 
vala specifičnosti kapitalskega sklada pokojninskega zavoda 
in dela poslovanja zdravstvenega zavoda, ki se nanaša na 
prostovoljno zavarovanje. Pri pripravi zakona in modeliziranja 
njegovih učinkov je predlagatelj izhajal iz podatkov iz zaključ- 
nih računov za leto 1992, ki kažejo, da so na ta dan imele te 
institucije 10,2 mld SIT naložb v vrednostnih papirjih, po 
predloženem osnutku zakona pa naj bi jih Imele 14,4 mld, kar 
pomeni potrebno povečanje teh naložb v vrednostne papirje 
za 4,2 mld SIT. Predviden je prehodni rok, ki je za instituci- 
onalne investitorje krajši (tri mesece) za zavarovalnice pa 
daljši (eno leto). 
Vlada prepušča samim investitorjem strukturiranje ročnosti 
potrebnih naložb v državne vrednostne papirje, tako, da se 
bodo navedeni subjekti lahko prosto odločali med kratkoroč- 
nimi in dolgorončnimi državnimi vrednostnimi papirji. Mini- 
strstvo za finance je že in še bo postopoma razširilo ponudbo 
različnih oblik kratkoročnih vrednostnih papirjev z različnimi 
dnevi zapadlosti, kar bo med drugim tudi povečalo likvidnost 
državnih vrednostnih papirjev, tako da bodo navedeni sub- 
jekti lahko te papirje v trenutkih potrebe spremenili v denarno 
obliko. Ta možnost predstavlja tudi uresničitev zahteve ZPIS 
je glede večje likvidnosti sredstev naloženih v državne vred- 
nostne papirje. 
Osnovno izhodišče pri pripravi zakona je da se s predloženim 
zakonom ne posega v osnovno dejavnost navedenih institucij, 
ki jo predloženi osnutek zakona ne omejuje. Posega le v sred- 
stva, ki jih navedene institucije ne potrebujejo za opravljanje 
svoje osnovne dejavnosti in del teh presežnih sredstev ali 
rezerv usmerja v državne vrednostne papirje s ciljem poveča- 
nja varnosti poslovanja teh institucij. 

Bistvena sprememba od osnutka zaKona ye v 4. členu, kjer se 
predlaga nižji delež obveznih naložb v državne vrednostne 
papirje (20%) za zavarovalnice, kot je bil v osnutku zakona 
(30%). Predlagatelj je s tem vsebinsko upošteval predlog, ki 
so ga podale nekatere zavarovalnice, za znižanje deleža 
obveznih naložb zavarovalnic v državne vrednostne papirje, 
pa tudi dejstvo, da se pri zavarovalnicah za razliko od javnih 
zavodov in skladov pojavlja poleg javnega interesa tudi 
poslovni interes; oziroma, da so zavarovalnice po svojem 
statusu samostojni poslovni subjekti in poslujejo po tržnih 
pogojih, kot je navedel Sekretariat Državnega zbora za zako- 
nodajo in pravne zadeve. 

Enako spremembo, kot pri predpisovanju strukture naložb 
zavarovalnic, je predlagatelj upošteval v 5. členu pri predpiso- 
vanju obvezne strukture naložb Zavoda za zdravstveno zava- 
rovanje Slovenije za tisti del poslovanja, ki se nanaša na 
prostovoljno zavarovanje. 

Naslednja sprememba od faze osnutka zakona je v drugem 
členu, kjer se v četrti alinei, ki se nanaša na Sklad Republike 
Slovenije za razvoj predpisuje, da mora imeti le-ta 10% likvid- 
nih sredstev v državnih vrednostnih papirjih brez časovne 
omejitve - do sprejema posebnega zakona o uporabi sred- 
stev iz postopka lastninskega preoblikovanja podjetij, kot je 
bilo predvideno v osnutku zakona. Vzrok za to spremembo je 
v dejstvu, da navedeni Sklad razpolaga tudi z drugimi sredstvi 
in ne le tistimi, ki so bila pridobljena na podlagi lastninskega 
preoblikovanja podjetij. Določba, da mora imeti stalno 10% 
likvidnih sredstev v državnih vrednostnih papirjih, ga ne bo 
omejevala pri opravljanju njegove osnovne dejavnosti. 

Od faze osnutka zakona je bilo opravljeno tudi nekaj redakcij- 
skih sprememb. Tako se je v naslovu zakona in prvem členu 
zakona beseda -zavarovalnic« nadomestila s terminom 
-zavarovalnih organizacij« skladno z veljavnim zakonom 
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja. 
Prav tako so se na predlog Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve pojmi »ministrstvo za finance« in »minister za 
finance« nadomestili z besedilom -ministrstvo, pristojno za 
finance« oziroma -minister pristojen za finance«. 

Samostojna poslanska skupina (SPS), je predlagala, da se 
v drugem členu znižajo odstotki obveznih naložb v državne 
vrednostne papirje in sicer za oba javna zavoda z 80% rezerv- 
nega sklada na 60% rezervnega sklada, za Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije in Sklad Republike Slovenije za finančne 
naložbe izven osnovne dejavnosti obeh skladov pa iz 65% 
oziroma 80% na 50% oziroma 60%. 

Predloga nismo upoštevali, ker ocenjujemo, da se odstotki 
obveznih naložb z vidika finančnih učikov dovolj nizki in 
omogočajo normalno delovanje navedenih javnih zavodov in 
skladov. 

Nekatere zavarovalne organizacije so predlagale da se 
osnovo za predpisovanje obveznih naložb upošteva pasivno 
stanje njihove bilance, se pravi nekatere njihove sklade. Pred- 
lagatelj je temeljito proučil njihove predloge ter njihove 
učinke ter ugotovil, da niso sprejemljivi, saj imajo zavarovalne 
organizacije že sedaj več naložb v vrednostnih papirjih, kot 
predlagajo, da bi se predpisovalo, tak pristop pa tudi ne bi 
omogočal povezave med tekočim poslovanjem in strukturo 
naložb, saj bi bile obvezne naložbe v državne vrednostne 
papirje skozi vse leto enake. 
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Predlog zakona o ODPISU IN PORAVNAVANJU TERJATEV IZ NASLOVA 

OBRESTI - EPA 350 - PRVA OBRAVNAVA 

Predlagatelj: OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE 
V IMENU PODPISANIH DRŽAVLJANOV - VOLILNIH 
UPRAVIČENCEV REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi prve alineje 215. člena, drugega odstavka 265. 
člena, 266. in 267. člena poslovnika parlamenta Republike 
Slovenije vam posredujemo v razpravo in odločanje 
PREDLOG ZAKONA O ODPISU IN PORAVNAVANJU TER- 
JATEV IZ NASLOVA OBRESTI, 
v skladu z drugim odstavkom 1. člnea začasnega poslov- 
nika skupščine Republike Slovenije. 
Državnemu zboru predlagamo, da se združita predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona in predlog zakona tako, 
da se obravnava in sprejme predlog zakona o odpisu in 
poravnavanju terjatev iz naslova obresti. 
Predlog utemeljujemo z dejstvom, da se kar najhitreje 
razreši problematika poravnavanja zamudnih obresti za 
nepravočasno plačane davke in prispevke, ki so jih dolžni 
plačevati zasebniki - samostojni obrtniki. 
Problemi so namreč takšnega značaja, da v nekaterih 
primerih že močno ogrožajo obstoj zasebnih gospodar- 

skih subjektov - samostojnih obrtnikov ter povzročajo 
resne težave v njihovem poslovanju; skratka delujejo uni- 
čujoče na razvoj obrtne dejavnosti in s tem povzročajo 
nezanemarljivo škodo celotnemu gospodarstvu. 

Sprejem tega zakona bi bistveno pripomogel k normal- 
nemu delovanju in poslovanju samostojnih obrtnikov in 
hkrati pospešil razvoj dejavnosti, katere pomembnost 
v razvoju gospodarstva posamezne države nikakor ne gre 
zanemariti. 

Predstavnika predlagatelja pri delu delovnih teles držav- 
nega zbora Republike Slovenije bosta: 

- Anton Filipič, sekretar Obrtne zbornice Slovenije, 
- Milica Gostiša, vodja finančne službe Obrtne zbornice 
Slovenije. 

Prosimo vas, da naš predlog zakona čim hitreje uvrstite 
v predlog dnevnega reda seje v državnem zboru Republike 
Slovenije. 

Predlog zakona o odpisu in poravnavanju terjatev iz naslova obresti 

1. člen 3. člen 

Zasebnikom, ki dosegajo dobiček z opravljanjem dejavnosti 
in so vpisani v register na območju Republike Slovenije in, ki 
zaradi neugodnih gospodarskih razmer niso pravočasno 
poravnali obveznosti iz naslova davkov in prispevkov do pro- 
računa Republike Slovenije ter do Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, se odpišejo terjatve iz naslova zamud- 
nih obresti, za obdobje od 7. decembra 1991 do 31. decembra 
1992, v primerih, ko imajo: 

- terjatve do pravnih oseb bivše Jugoslavije, 
- terjatve do pravnih oseb v stečajih, 
- terjatve do pravnih oseb s področja elektrogospodarstva, 
premogovništva, železniškega gospodarstva, PTT in cestnega 
gospodarstva, 
- obračunane zamudne obresti v času moratorija, ki ga je 
sprejelo ministrstvo za finance in je veljalo od 18. 8. 1992 do 
30. 9. 1992. 

2. člen 

Zavezanci iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, ki imajo: 
- terjatve do organizacij, ki imajo pogodbo s Skladom za 
razvoj Republike Slovenije, 
- terjatve do drugih pravnih oseb, ki zaradi neurejenosti 
finančnih razmer poravnavajo svoje obveznosti do upnikov 
s prevelikimi časovnimi zamiki; 

poravnavajo dospele terjatve iz naslova zamudnih obresti, 
obračunanih za obdobje od 7. decembra 1991 do 31. decem- 
bra 1992, v 48. enakih mesečnih obrokih, začenši s 26. 12. 
1994. 

Obveznosti se preračunajo v obračunsko enoto ECU po sred- 
njem tečaju Banke Slovenije in dospevajo v plačilo 25. dan 
v mesecu, poravnavajo pa se v tolarjih po srednjem tečaju 
Banke Slovenije ob zapadlosti. 

4. člen 
Če se nad obratovalnico zasebnika iz 1. člena tega zakona 
začne postopek stečaja ali likvidacije ali, če preneha obrato- 
valnica zasebnika pod pogoji in na način določenv obrtnem 
zakonu (Ur. list SRS, št. 35/88 in 24/89) zapadejo obveznosti 
po tem zakonu takoj. 

5. člen 
O odpisu in poravnavanju zamudnih obresti po tem zakonu 
odloča izpostava Republiške uprave za javne prihodke, na 
podlagi pisnega zahtevka zasebnika. Pisnemu zahtevku 
morajo biti priloženi dokazi o razmerjih iz 1. oziroma 2. člena 

6. člen 
Podrobnejše navodilo o poravnavanju obveznosti predpiše 
minister pristojen za finance. 

7. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati uredba 
o poravnavanju zamudnih obresti za nepravočasno plačane 
prispevke in davke (Ur. list RS, št. 13/93). 

8. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
1. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za zakonsko iniciativo je podana v 88. členu 
ustave Reepublike Slovenije (Ur. list RS, št. 33/91). 
2. Ocena stanja In razlogi za Izdajo zakona 
Obresti ureja zakon o oobligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, 
št. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89), določena specialna vprašanja 
z navedenega področja urejajo tudi drugi posebni predpisi. 

Zamudne obresti so urejene z zakonom o zamudni obrestni 
meri za davke, prispevke in carine (Ur. list, št. 14/92 in št. 13/ 
93). Ta zakon določa obrestno mero zamudnih obresti za 
obveznosti, ki so nastale na podlagi dolžniško-upniškega 
razmerja po zakonu o obligacijskih razmerjih in za plačevanje 
fiskalnih obveznosti ter ureja način določanja obrestne mere 
v zamudnih obresti za nepravočasno plačane denarne obvez- 
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nosti, v višini porasta drobnoprodajnih cen, ugotovljenega za 
prejšnji mesec in povečanega za 30% (od 13. 3. 1993 dalje 
- 25%) na letnem nivoju, vse pa računamo po konfornem 
sistemu. 

Zasebniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, so se v večini 
primerov zaradi splošne ekonomske situacije znašli v zelo 
težkem položaju. Vlada je namreč pri izdajanju predpisov 
v zvezi z zamudnimi obrestmi in njihovem izvajanju naredila 
v letih 1991 in 1992 nekaj vidnih napak, ki so povzročile pri 
izvajanju predpisov veliko zmedo in sicer: 

1. Odloka o zamudni obrestni meri, ki sta veljala od 7. 12. 1991 
do 27. 3. 1992, sta predpisovala nenormalne obresti v višini 
2,2% za vsak dan zamude in kasneje 1,2% za vsak dan 
zamude. Obresti so se računale po linearnem sistemu. 

2. Nejasnost v zakonodaji in nezmožnost uprav za javne 
prihodke, ki bi dolžnike morale obveščati tekoče o stanju 
terjetev iz naslova obresti ter spreminjanje predpisov o načinu 
obračuna obresti so dejavniki, ki so negativno vplivali na 
stanje pri zasebnikih. Večina zasebnikov je prejela obračune 
za skupno obdobje do 10. mesecev, v nekaterih občinah pa 
celo za več let nazaj. 

Zasebniki kot dolžniki tako niso bili seznanjeni z dejanskim 
stanjem dolga zaradi neažurnosti uprav za javne prihodke. 
Prav zaradi tega so se dolgovi iz naslova obresti večali. Ob 
sprejetju novih odlokov za nazaj (v letu 1992 za leto 1991) so 
bili opravljeni poračuni zamudnih obresti za nazaj za daljše 
obdobje. 

Obrtna zbornica Slovenije je preverila 14 računalniških pro- 
gramov za obračun zamudnih obresti (med temi so bili občin- 
ski in republiški programi) in ugotovila 9 vsebinsko napačnih. 
Te napake so bile kasneje odpravljene. Med opravljanjem 
napak pa je čas tekel, v sorazmerju z njim pa so se večali tudi 
dolgovi iz naslova obresti. 

3. Ministrstvo za finance je zaradi protesta zasebnikov, zaradi 
visoke obrestne mere v času od 18. 8. 1992 do 30. 9. 1992, 
določilo moratorij za dospele obveznosti iz naslova obresti. 
Dolžniki so bili kasneje obremenjeni tudi za obresti od nepo- 
ravnanih terjatev v obdobju moratorija, dolgovi iz naslova 
obresti so porastu, dolžniki so bili zaradi objave moratorija 
zavedeni. 

4- Zasebniki so kot upniki in dolžniki neenakopravni s prav- 
nimi osebami. 
Svoje obveznosti morajo tekoče poravnavati, ker nimajo mož- 
nosti izdaje akceptnih nalogov, kot upniki pa so zaradi majh- 
nosti ponovno zapostavljeni, poleg tega pa lahko svoje terja- 
tve izterjajo po dolgi poti preko sodišč, saj ne morejo opraviti 
izterjave s pomočjo izvršilnih sklepov, kar je bistveno hitrejše. 

5- Za razliko od pravnih oseb, zasebniki odgovarjajo za obvez1 

n°sti iz svojega poslovanja s svojim celotnim premoženjem, 
tudi z zasebnim, zato je izterjava zamudnih obresti s strani 
države praktično vedno uspešna. 
6 Vzrok za izračun skoraj 70% zamudnih obresti izvira iz 
naslova prepozno plačanih davkov in prispevkov za zapo- 
s'One delavce. 

Obrtna zbornica Slovenije se je v drugi polovici leta 1992 
fsPela dogovoriti z Republiško upravo za javne prihodke, da 
*hko zasebni delodajalec prosto izbira datum izplačila oseb- 
en dohodkov za zaposlene delavce. Republiška uprava za 
wne prihodke je pri obračunu zamudnih obresti do druge 
Polovice leta 1992 vedno upoštevala za rok izplačila osebnih 
ohodkov 15. v mesecu in v primeru neplačila po šestih dneh 

Pričela obračunavati zamudne obresti iz naslova neplačanih 
avkov in prispevkov. Za razliko od zasebnega sektorja si 

0 osebe lahko same določajo datum izplačila osebnih 
°nodkov v okviru svojih likvidnostnih možnosti. 

j Zasebniki lahko najemajo kredite pri poslovnih bankah le 
0P°trdilom uprave za javne prihodke, da imajo poravnane 

Možnosti iz naslova davkov in prispevkov ter obresti. Prav 

zaradi neporavnanih zamudnih obresti tega potrdila ne 
dobijo, kar pomeni, da si pri poslovanju ne morejo najeti 
premostitvenih kreditov, s katerimi bi lahko odplačali tudi 
svoje dolgove do države. 

8. Zasebnik tudi ne more pridobiti pravice za izplačilo nado- 
mestila za čas odsotnosti zaradi bolezni, če nima poravnanih 
vseh obveznosti, vključno z zamudnimi obrestmi, kljub temu, 
da je prispevke za zdravstvo v preteklosti tekoče poravnaval. 

3. Poglavitne rešitve In cilji 

Z zakonom bi se razrešilo breme plačila zamudnih obresti na 
dva načina in sicer z odpisom zamudnih obresti ter odlogom 
plačila zamudnih obresti. 

Vlada RS je za razrešitev iste problematike v decembru 1992 
sprejela »odlok o poravnavanju zamudnih obresti za nepravo- 
časno plačane prispevke in davke« (Ur. list RS, št. 62/92), 
s katerim pa je podana le možnost odloga plačila in to le za 
manjši del zamudnih obresti (8-10% vseh obračunanih 
zamudnih obresti), ki so nastale iz naslova nepravočasno 
plačanih: 

- davka od dejavnosti, 
- davka od osebnih prejemkov za zaposlene delavce in 
- prispevka za zaposlovanje. 

Tudi »uredba o poravnavanju zamudnih obresti za nepravo- 
časno plačane prispevke in davke (Ur. list RS, št. 13/93), ki je 
pričela veljati s 13. 3. 1993, ureja le možnost odloga plačila ter 
velja zanjo ista obrazložitev kot po predhodnem odstavku. 

Predlog zakona bistveno širše zajema obračunane zamudne 
obresti in to za plačilo vseh obveznosti zasebnika - obrtnika, 
izvzeta je le obveznost plačila prometnega davka, kar je nujno 
potrebno, saj večinski del obračunanih zamudnih obresti 
odpade na plačilo obveznosti do Zavoda za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, torej iz naslova osebnih dohodkov 
zaposlenih delavcev v obratovalnicah. 

Odpis zamudnih obresti je predlagan za vse nepravočasno 
plačane obveznosti, do katerih je prišlo zaradi neizterljivosti 
terjatev in katerih tudi v bodoče realno ne bo možno izterjati. 
Poleg tega je odpis predlagan tudi za čas moratorija za plačilo 
zamudnih obresti, kar je popolnoma logičen ukrep, saj je 
moratorij sprejelo ministrstvo za finance z namenom, da 
v času moratorija pripravi ustrezno razrešitev problema 
zamudnih obresti. 

Odlog plačila zamudnih obresti je predlagan za vse tiste 
primere, kjer je realno pričakovati izterljivost terjatev na dolgi 
rok oziroma le diskontirano terjatev zaradi finančnih težav 
dolžnikov. 

S predlaganimi rešitvami bomo delno omilili težko gospodar- 
sko situacijo v obrtništvu in ohranili prepotrebna delovna 
mesta v tem sektorju gospodarstva. Ohranitev delovnih mest 
(v obrti je sedaj zaposlenih cca 74.000 delavcev in delodajal- 
cev - obrtnikov) pa je v tem trenutku eden izmed najpo- 
membnejših ciljev države, poleg razvoja obrtništva samega, 
kar bi moralo predstavljati enega izmed temeljnih faktorjev 
razvoja gospodarstva. 

4. Finančne In druge posledice 

Manjše finančne posledice bi utegnile nastati zaradi poveča- 
nja obsega del v Republiški upravi za javne prihodke - občin- 
skih izpostavah, ki bodo izvajale zakon. 

Predlagatelji ne moremo oceniti, v kolikšni meri bo izvajanje 
zakona vplivalo na proračunska sredstva RS, Zavoda za inva- 
lidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, menimo pa, da bo glede 
na velikost vseh proračunskih sredstev finančni učinek zane- 
marljiv. 
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Informacija o posledicah suše v letu 1993 v kmetijstvu in gozdarstvu 

- EPA 351 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25. avgusta 
1993 obravnavala: 
- Informacijo o posledicah suše v letu 1993 v kmetijstvu 
in gospodarstvu, 
ki vam jo pošiljamo na podlagi 271. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Informacijo je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in goz- 
darstvo. 

Vlada Republike Slovenije je ob obravnavi navedene infor- 
macije sprejela ugotovitve, sklepe in predloge, ki vam jih 
pošiljamo v prilogi. 

II. UVOD PREGLEDNICA št. 2 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je na podlagi podat- 
kov občinskih prvih ocen o letošnji suši, pripravilo informa- 
cijo o posledicah suše v letošnjem letu, z namenom, da bi 
Vlada R Slovenije to gradivo proučila in ga sprejela, sprejela 
pa tudi sklep o finančni pomoči v višini 1.900 mio SIT za 
ublažitev posledic suše. 

Suša, ki je v letu 1992 dosegla obseg naravne nesreče in je 
povzročila škodo v višini 17,57 mrd SIT, je tudi letos ponovno 
prizadela predvsem kmetijstvo in gozdarstvo. 

Po ocenah občinskih komisij je že povzročila škodo v višini 
35,68 mrd SIT. Sušno obdobje se še nadaljujem zato se bo 
škoda še povečala. 

II. HIDROMETEOROLOŠKO STANJE IN VPLIV SUŠE NA 
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Obdobje koledarske zime 1992/93 je bilo v primerjavi z dolgo- 
letnimi meritvami eno najbolj suhih. Snežnih padavin je bilo 
bolj malo, snega je primanjkovalo predvsem v Julijskih in 
Kamniško-Savinjskih Alpah. Padavine so dosegle le do 10% 
dolgoletnega povprečja. 

V pomladnem obdobju je bilo nekaj malega padavin pa še te 
so zaradi za to bodobje izjemno toplega vremena hitro izhla- 
pele. Junij in julij sta bila po padavinah normalna, vendar pa 
zaradi nevihtne narave padavin, so le-te tudi hitro odtekle oz. 
izhlapele tako, da razen kratkotrajne osvežitve niso pomenile 
bistvene izboljšanja. 

Za primerjavo navajamo v preglednici št. 1 nekaj podatkov 
sicer obširnejšega poročila Hidrometeorološkega zavoda 
R Slovenije o povprečni in letošnji skupni količini padavin od 
1. januarja do 18. julija: 

ovodotok/kraj 

PREGLEDNICA št. 1 

Meteo. postaja višina 
padavin mm 

1993 
0/0 

povp. 
padavin 

1951-90 mm 
Portorož 
Nova gorica 
Lesce 
SI. Gradec 
Brnik 
Ljubljana 
Novo mesto 
Celje 
Maribor 
M. Sobota 

214,7 
386.2 
268,0 
267,9 
243.3 
356,7 
394.5 
223,2 
256,7 
191.6 

41,9 
49.5 
35.8 
44.6 
33,5 
49.9 
66,5 
36.4 
48,1 
44.5 

512.8 
779.5 
748.6 
601,0 
726.9 
714.7 
593,2 
612,7 
533,4 
431,0 

Pomanjkanje padavin je vplivalo tudi na količino vode v slo- 
venskih rekah, ki so v tem sušnem obdobju dosegle še nižje 
vodostaje kot ob lanski, zelo izraziti poletni suši. 

Za primerjavo dajemo v preglednici št. 2 nekaj podatkov 
Hidrometerološkega zavoda R Slovenije o meritvah vodosta- 
jev na nekaterih rekah. 

min. pretok v maju 
m3/sek 

min. pretok 
v daljšem obdobju 

m3/ sek 
Mura - G. Radgona 
Ledava - Polana 
Ščavnica - Pristava 
Pesnica - Zamušani 
Dravinja - Loče 
Sava Radovljica 
Sora - Šk. Loka 
Unica - Hasberk 
Ljubljanica - Moste 
Savinja - Laško 
Krka - Podbočje 
Kolpa - Radenci 
Vipava - Miren 

132 
0,176 
0,084 
0,36 
0,57 

11.1 
3,19 
2,73 

10,4 
5,07 

14.2 
7,48 
2,5 

94.1 
0,06 
0,05 
0,7 
1,05 

15.2 
3,78 
4,16 
8,26 
9,2 
7,1 
9,61 
2,93 

Povezano z vodostajem rek se je zniževal tudi nivo podtalnih 
voda, kar je razvidno iz preglednice št.3. 
Zaradi pomanjkanja snega in paaavin so predvsem v višje 
ležečih krajih presahnila vodna zajetja. Gladina podtalnic 
upada že od lanskega decembra. 

PREGLEDNICA ŠT. 3 

Območje/kraj, stanje min. 1992 abs. 
maj-junij cm min 

cm cm 
Prekm. polje-Rankovci 225 266 340 
Mursko polje-Zg. Krapje 382 402 425 
Apaško polje-Žepovci 424 424 465 
Dravsko polje-Brumšvik 1289 1315 1350 
Ptujsko polje-Dornava 471 483 497 
Sp. Sav. dolina-Šempeter 918 903 915 
Sorško polje-Meja 3101 3054 3054 
Kranjsko polje-Brnik 2677 2657 2657 
Ljublj. polje-Kleče 3186 3174 3260 
Krško polje-Skopice 608 630 630 
Vipavska dolina-Miren 2288 2278 2395 

Pomanjkanje padavin v zimskem obdobju in občasne neso- 
razmerno visoke dnevne temperature so pri ozimnih žitih 
povzročile slabšo prezimitev in s tem tudi slabšo začetno 
kondicijo. Negativno je na posevke vplivalo tudi sorazmerno 
naglo menjavanje mrzlega in toplega vremena. 

Spomladanska setev je bila opravljena v optimalnih rokih, 
namočenost tal samo v zgornjem sloju pa je omogočila koli- 
kor toliko normalno kalitev posevkov. 
Nadaljevanje sušnega obdobja je zavrlo poljščine v rasti, 
v trajnih nasadih pa so bili ti učinki manj zaznavni. Predvsem 
na lahkih prodnatih tleh, ki za daljše obdobje ne akumulirajo 
vlage, ter na nagnjenih hribovskih terenih, kjer padavine hitro 
odtečejo, so posledice suše predvsem na travinju najbolj 
očitne. Odsotnost padavin in vlage v tleh je v najbolj kritičnih 
fonoloških fazah povzročilo pri žitih slabšo oplodnjo in s tem 
manjšo nastavitev zrn. Pomanjkanje vlage v fazi polnjenja zrn 
je povzročilo tudi znižanje pridelka. 
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Na travinju so posledice suše predvsem v zmanjšanem pri- 
delku prvega odkosa, drugi odkos pa je skoraj v celoti izpadel. 
Suša je prizadela tudi ribogojstvo, saj se je ob nizkih vodosta- 
jih zmanjšala prireja tudi do 50% pri vzreji postrvi, pri vzreji 
toplovodnih rib, ki je vezana na daljše časovno obdobje, pa bo 
zmanjšanje vodne površine povzročilo večji izpad v prireji. 
Prizadete so tudi matične ribje jate. V gozdarstvu je vpliv suše 
manjši, vendar se kaže v manjšem prirastu lesne mase, pove- 
čani občutljivosti in hitrejšem propadanju dreves, zaradi 
zalubnikov, mladi nasadi pa se ob tako velikem pomanjkanju 
padavin tudi sušijo. 

Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja so se zelo poslabšale 
razmere pri oskrbi s pitno vodo. Od dovažanja vode je sredi 
avgusta odvisno v 55 občinah več kot 41.500 prebivalcev in 
37.700 glav živine. 

III. VIŠINA ŠKODE ZARADI SUŠE 

Suša je bolj ali manj prizadela vsa območja R Slovenije. Po 
ocenah občinskih cenilnih komisij je suša povzročila v 61 
občinah skupno škodo v višini 35.676,88 mio SIT, od tega 
v kmetijstvu 34.421,92 mio SIT ali 96,5%, v gozdarstvu 878,07 
mio SIT ali 2,5%, ostala škoda v višini 1,1% pa je pri razvozih 
vode in v komunalnem gospodarstvu. 

V teh podatkih ni zajeta škoda občine Ljubljana-Center, ki jo 
pri taki vrsti škode ne upoštevamo. 

Škodo zaradi suše smo primerjali tudi z družbenim proizvo- 
dom gospodarstva za leto 1992 po posameznih občinah in je 
dosegla 3,3%, v primerjavi z družbenim proizvodom kmetij- 
stva in gozdarstva za enako obdobje pa je škoda v višini 
51,13% (glej prilogo 1). 

IV. DOSEDANJE AKTIVNOSTI ZA UBLAŽITEV ŠKODE PO 
SUŠI IN PREDLOGI NADALJNJIH UKREPOV 

kmetijska svetovalna služba je ob nastajajoči škodi zaradi 
suše sproti in neposredno dajala kmetovalcem strokovna 
navodila za ublažitev posledic suše. O strokovnih priporočilih 
je obveščala tudi v sredstvih javnega obveščanja. Ukrepala je 
predvsem na najbolj prizadetih območih ni tam priporočala. 
- postopke pri predčasnem siliranju koruze 
~ dosejavanje travnikov s specialnimi sejalicami zaradi izbolj- 
šanja ali popolne obnove travne ruše 
- izračun krmne bilance in dokup manjkajoče osnovne krme 
~ izločanje manj produktivnih krav in privezovanje kakovost- 
nejših telet 
~ dogovor z državnimi posestvi za odprodajo zelene koruzne 
mase in možnost setve strniščnih krmnih dosevkov na državni 
Zemlji. Poleg tega pa je posebno pozornost namenila nabavi 
opreme in načinu namakanja kmetijskih površin. 
Tudi v sadjarstvu in vinogradništvu je svetovala posamezne 
ukrepe za očuvanje nasadov. 
Strokovne dejavnosti te službe se še nadaljujejo. 
Občinske komisije še naprej ocenjujejo nastalo škodo po 
suši. V občinah so za najbolj prizadeta območja že sprejeli 
določene ukrepe, predvsem pa dali finančno pomoč oz. 
[fgresirali dovoz vode za ljudi in živino. 
Glede na izkušnje pri lanskoletni suši ugotavljamo, da bo 
Jreba aktivnosti za ublažitev posledic suše usmeriti predvsem 

A- nadomestitev izpada krme 
° odložitev plačila posojil za prizadeto kmetijsko proizvodnjo 

znižanje in odpis davkov od dohodka iz kmetijske dejavno- 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje in prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
dodatno regresiranje semen, 
realizacijo naštetih aktivnosti bo treba: 

siru' ~ opredeliti izpad krme in ga preračunati na enoten 
Kvivalent v koruzi za zrnje kot osnovo za izračun potrebnega v°za koruze oziroma drugih krmnih žit 

^P^ogočiti uvoz krmnih žit brez plačila carinskih in drugih 

l< [izpisati natečaj za interventni uvoz krmnih žit 
Por ~ na Poc"a8' v letošnjem letu koriščenih posojil za 
čila delsko in živ'noreisko proizvodnjo predvideti odlog pla- a Posojilnih obveznosti za 12 mesecev 

- podaljšati odlog plačila posojilnih obveznosti iz lanskega 
leta 
- oprostitev plačila najemnin za zemljišča v uporabi kmetij- 
skih podjetij in kmetov sorazmerno z izpadom pridelave 
k C. - opredeliti kriterije za znižanje in odpis davkov in 
prispevkov 
k Č. - opredeliti višino dodatnega regresa za seme krompirja, 
koruze, sladkorne pese, žit in travno-deteljnih mešanic glede 
na prizadetost kmetij (priloga 2). 
Vsi našteti ukrepi bodo zahtevali tudi denarno pokritje v višini 
1.900 mio SIT. 
Vladi R Slovenije predlagamo, da zagotovi potrebna sredstva 
na naslednji način: 
- z uporabo obveznih rezerv republiškega proračuna 
- z odpoklicem sredstev solidarnosti in 
- s prerazporeditvijo proračunskih sredstev 
Večina predlaganih ukrepov je povezana s končno oceno 
škode po sušr, zato dajemo predlog Vladi R Slovenije, da 
obravnava in sprejme informacijo, imenuje stalno republiško 
komisijo za oceno škode zaradi elementarnih nesreč in naloži 
pristojnim ministrstvom ukrepe za realizacijo predlaganih ak- 
tivnosti. 
Vlada Republike Slovenije je na 40. seji 25. avgusta 1993 
obranavala informacijo o posledicah suše v letu 1993 v kmetij- 
stvu in gozdarstvu s predlogi ukrepov za njihovo omilitev in 
sprejela naslednje ugotovitve, sklepe in predloge: 

I. UGOTOVITVE: 

Vida Republike Slovenije ugotavlja, da je suša v letu 1993 
močno prizadela skoraj vsa območja Republike Slovenije. 
Suša, ki se je praktično nadaljevala že od lanskega leta, je 
prizadela pozne posevke in travinje ter zato posredno tudi 
živinorejo. Po obsegu škode je suša v letu 1993 zavzela 
ponovno obseg naravne nesreče. 

II. SKLEPI: 

1. Za nadomestilo izpadle krme se zagotovi 115.000 ton krm- 
nih žit oziroma beljakovinskih komponent iz uvoza in omo- 
goči upravičencem nakup 120.000 ton silaže oziroma druge 
voluminozne krme iz domače proizvodnje. 

2. Za interventni uvoz krmnih žit oziroma beljakovinskih kom- 
ponent, ki bo potekal preko Republiške direkcije za blagovne 
rezerve na podlagi javnega razpisa, se ukine vse carinske in 
druge uvozne dajatve. V okviru tega režima uvoza bo predvi- 
doma uvoženih 115.000 ton krmnih žit. 

Nosilec: Ministrstvo za finance skupaj z Ministrstvom za kme- 
tijstvo in gozdarstvo ter Ministrstvom za ekonomske odnose 
in razvoj pripravi sklep Vlade Republike Slovenije o intervent- 
nem uvozu 115.000 ton krmnih žit oziroma beljakovinskih 
komponent brez carinskih in drugih uvoznih dajatev 

3. Cena te krme, žit oziroma beljakovinskih komponent za 
končnega uporabnika je lahko od cene, po kateri se bodo 
uvozili, višja le za nujne in dokazljive minimalne stroške. 
Nadzor nad končnimi cenami in distribucijo krmil izvajata 
tržna in kmetijska inšpekcija, nadzor nad kakovostjo pa In- 
špekt. 

Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v sodelo- 
vanju z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo 

4. Za odpravo posledic suše na najbolj prizadetih območjh se 
takoj zagotovi: 

a) interventni uvoz 15.000 ton krmnih žit oziroma beljakovin- 
skih komponent za krmila in 

b) 200 mio SIT, od katerih se nameni: 

- 100 mio SIT za nakup 15.000 ton krmnih žit oziroma belja- 
kovinskih komponent iz uvoza, katera vrednost se bo poraču- 
nala z ukrepi, ki jih bo sprejela Vlada Republike Slovenije po 
dokončni oceni škode: 
- 100 mio SIT najbolj prizadetim občinam. 
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Upravičencem se do priprave dokončnega predloga ukrepov 
sredstev dodeli v obliki akontacije, ki se jo poračuna po 
opredelitvi končnih predlogov ukrepov. 

Nosilec: Ministrstvo za finance pripravi predlog zagotovitve 
virov sredstev za izvedbo ukrepa, Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo pa kriterije za razdelitev sredstev 

5. Z namenom ublažitve posledic suše se začasno do priprave 
končne ocene škode in ukrepov Vlade Republike Slovenije, 
odloži plačilo davkov od dohodkov iz kmetijstva. 

Nosilec: Republiška uprava za javne prihodke pripravi 
ustrezne sklep. 

6. Zaradi neustreznosti obstoječega sistema solidarnosti 
glede na nastale spremembe v gospodarskem in družbenem 
sistemu je potrebno spremeniti sistem solidarnosti za odprav- 
ljanje posledic naravnih nesreč. Vlada Republike Slovenije 
ugotavlja, da je suša v letu 1993 zavzela katastrofalni obseg, 
zato je potrebno začeti s postopkom za sprejetje zakona 
o uporabi sredstev solidarnosti za delno sanacijo škode po 
suši v letu 1993 po hitrem postopku. Ustanoviti je potrebno 
ustrezno državno komisijo za spremljanje ocenjevanja in 
odpravo posledic suše. 

Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z ustreznimi 
resornimi organi takoj imenuje: 

- skupino za pripravo spremembe sistema solidarnosti. 

- skupino za pripravo zakona o uvrstitvi suše med naravne 
nesreče, 
- državno komisijo za spremljanje ocenjevanja škode po 
suši in spremljanje izvajanja sprejetih ukrepov Vlade Repu- 
blike Slovenije za odpravo posledic suše. 

7. Za ocenitev dokončne škode po suši in pripravo kriterijev 
za dodelitev državne pomoči prizadetim po suši, Ministrstvo 
za kmetijstvo in gozdarstvo: 

- pripravi navodilo za delo pri ugotavljanju škode po suši 
v letu 1993 ter ukrepih za omilitev posledic suše za končno 
oceno škode po suši v kmetijstvu in gozdarstvu ter kriterije za 
dodelitev državne pomoči prizadetim po suši: 

- seznani občinske komisije z navodili, kriteriji in roki pri- 
prave končne ocene po suši; 

- pripravi skupaj z ostalimi resornimi organi na podlagi 
končne ocene škode po suši dokončni predlog ukrepov Vlade 
Republike Slovenije za odpravo posledic suše v letu 1993. 

Pomoč bo usmerjena v regresiranje nabave krmnih žit in 
beljakovinskih komponent, semen in obresti za kredite za 
tekočo kmetijsko proizvodnjo. 

Višina pomoči bo dodeljena selektivno, glede na stopnjo 
prizadetosti posameznega upravičenca po suši na osnovi 
ocene v skladu z navodili Ministrstva za kmetijstvo in gozdar- 
stvo. Za izvedbo ukrepov bodo sredstva zagotovljena iz prora- 
čunske rezerve, sredstva solidarnosti in proračunskih sred- 
stev ministrstev. 

III. PREDLOGI: 

1. Vlada Republike Slovenije predlaga bankam in drugim 
kreditojemalcem, da prizadetim po suši odložijo plačilo glav- 
nice in obresti za eno leto za kredite, najete za financiranje 
tekoče kmetijsko proizvodnje. 

Nosilec: Predlog pripravi Ministrstvo za finance. 

2. Vlada Republike Slovenije priporoča Zavodu za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije sprejem sklepa, po 
katerem se kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so 
obvezno zavarovani po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju in so bili prizadeti zaradi suše, odloži pla- 
čilo prispevka do ugotovitve škode za posameznega zave- 
zanca. 

Vlada Republike Slovenije priporoča Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije sprejem sklepa, po katerem se kmetom, 
ki so obvezno zavarovani po predpisih o zdravstvenem var- 
stvu in zdravstvenem zavarovanju in so bili prizadeti zaradi 
suše, odloži plačilo prispevka do ugotovitve škode za posa- 
meznega zavezanca. 

Po dokončni oceni škode se odpisi opravijo s skladu s pred- 
pisi. 
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Informacijo o poteku aktivnosti za racionalizacijo denarnih prejemkov prebivalstva, 
financiranih iz javnih sredstev in Vmesno poročilo o stanju na področju denarnih 
prejemkov prebivalstva in javnih sredstev s predlogi strategije za oblikovanje 
socialne politike Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25. avgusta 
1993 sprejela: 
- INFORMACIJO O POTEKU AKTIVNOSTI ZA RACIONA- 
LIZACIJO DENARNIH PREJEMKOV PREBIVALSTVA, 
FINANCIRANIH IZ JAVNIH SREDSTEV IN 

- VMESNO POROČILO O STANJU NA PODROČJU 
DENARNIH PREJEMKOV PREBIVALSTVA IN JAVNIH 
SREDSTEV S PREDLOGI STRATEGIJE ZA OBLIKOVANJE 
SOCIALNE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi sklepa Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sprejetega na 11. seji dne 
30/7-1993. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in 268. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in 268. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih: 

telesih sodelovali: 

- Jožica Puhar, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka, 
- Anka Osterman, državna sekretarka, 
- Polona Bobnar, svetovalke Vlade Republike Slovenije, 
- Dušan Kidrič, direktor sektorja za socialni razvoj 
v Zavodu za makroekonomske analize in razvoj. 

1. Gradivo pojasnjuje aktivnosti, ki potekajo v okviru Vlade 
Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve za racionalizacijo socialnih transferjev na pobudo 
Državnega zbora. 

Razlog za aktivnosti v zvezi z racionalizacijami je v zahtevi 
Državnega zbora, ki je bila oblikovana ob sprejemu zakona 
o proračunu za 1993. leto, ko je bilo Vladi Republike Slovenije 
naloženo, da pripravi predloge za racionalizacijo vseh oblik 
porabe proračunskih sredstev. 
2. V Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je bila ob 
koncu marca 1993 oblikovna projektna skupina, ki poleg 
delavcev samega ministrstva in Zavoda Republike Slovenije 
za makroekonomske analize in razvoj vključuje tudi zunanje 
sodelavce. Kot zunanji sodelavci v projektni skupini sodelu- 
jejo dr. Ivan Svetlik - Fakulteta za družbene vede, mag. 
Anjuta Bubnov-Škoberne - Inštitut za delo pri Pravni fakul- 
teti, mag. Stanka Kukar - Institut za ekonomska raziskovanja 

Projektna skupina se je glede na nalogo, ki jo je opredelil 
Državni zbor, odločila, da bo v analizi upoštevala le tiste 
pravice prebivalstva, ki se izražajo v denarnih prejemkih pre- 
bivalstva, financirane pa so iz javnih sredstev. Analiza nede- 
narnih prejemkov prebivalstva financiranih iz javnih sredstev 
je lahko predmet posebnega projekta. 

Delo projektne skupine je bilo zastavljeno v večih fazah: 

- analiza obstoječega stanja na področju denarnih prejem- 
kov prebivalstva 

- analiza sistemov socialne varnosti v drugih državah 

- oblikovanje predlogov za spremembe pri uresničevanju 
pravic, ki se jih da izpeljati v kratkem časovnem obdobju in 
brez večjih posegov v sistem 

~ priprava strategije za oblikovanje socialne politike Repu- 
blike Slovenije 

Prvi del projekta je potekal do konca junija 1993. Rezultat 
'figa dela projekta so tabele-preglednice, ki na sistemiziran 
hačin podajajo podatke o pravicah, načinu njihovega uveljav- 
■janja, odmere in koriščenja. 

Hkrati je potekal drugi del projekta: analiza sistemov socialne 
varnosti v drugih državah. 

v času zaključevanja prve in druge faze projekta so se 
definirali tisti elementi obstoječega sistema, ki so bili nujni 
dopolnitve, izpeljava le-tega pa ne pomeni večjega posega- 
la v sistem. Rezultat te faze se odraža v Poročilu o aktivno- 

za racionalizacijo socialnih transferjev, ki ga je Vlada 
"6Publike Slovenije predložila Državnemu zboru v juniju 

1993. Hkrati je Vlada predložila predlog zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih ter predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti. Razlogi, ki so vodili 
Vlado Republike Slovenije k predložitvi teh predlogov, ter 
namen, ki ga želi Vlada doseči s sprejemom teh zakonov, so 
navedeni v omenjenem poročilu. 

3. Glede na zahtevo Državnega zbora ob obravnavi predlogov 
zakonov, naj Vlada Republike Slovenije do septemberskega 
zasedanja predloži celovito poročilo o racionalizaciji social- 
nih transferjev, Vlada Republike Slovenije hkrati ob tej infor- 
maciji podaja Državnemu zboru in njegovim delovnim tele- 
som tudi vmesno poročilo o stanju na področju denarnih 
prejemkov prebivalstva iz javnih sredstev z izhodišči za strate- 
gijo nadaljnjega prilagajanja socialne politike Republike Slo- 
venije. Poročilo ima značaj vmesnega poročila, zato ga daje 
Vlada Državnemu zboru v vednost z namenom, da pokaže, 
kako potekajo dela na celotnem projektu. Obenem pa Vlada 
Republike Slovenije s tem poročilom podkrepljuje razloge in 
intencije za sprejem predlogov zakonov o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih ter zakona o zapo- 
slovanju In zavarovanju za primer brezposelnosti. 

S tema dvema zakonoma se le deloma posega v sistem 
socialne varnosti, saj se zakon o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti usklajuje s sistemom in mehaniz- 
mom zakona o socialnem varstvu, ki je bil sprejet konec leta 
1992 in za katerega Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da ni 
potreben novelacije. Vmesno poročilo očitno kaže na to, da 
bo za racionalizacijo sistema socialne varnosti v Sloveniji 
potrebno predvsem 

- urediti obstoječi sistem uveljavljanja in koriščenja pravic 
upoštevaje cilje socialne politike iz 1991. leta 

- razmejiti pravice iz zavarovanja oziroma iz dela od pravic, ki 
so utemeljene z državljanstvom. 

Zaradi izpeljave načela zavarovalništva bo potrebno prenoviti 
predvsem sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Za uresničevanje pravic iz tega sistema je namenjenih več kot 
tri četrtine javnih sredstev za denarne prejemke prebivalstva, 
razmerje med številom aktivnih prebivalcev in upokojencev 
(1,6:1) pa kaže na to, da se Slovenija trenutno sooča z izjemno 
visoko obremenitvijo aktivnega prebivalstva. Taka obremeni- 
tev je izjemna tudi v evropskem merilu. Poleg sprememb 
pokojninskega sistema bo zaradi same ureditve sistema 
potrebno poseči tudi v pravice z drugih področij in prilagoditi 
možnosti za pridobitev pravic in njihovo koriščenje novemu 
vrednostnemu sistemu, ki se oblikuje v Sloveniji s spremembo 
družbenoekonomskega in političnega sistema. 

4. Za dokončanje tega dela celovitega poročila, predvidoma 
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v jesenskih mesecih 1993, in oblikovanje strategije za prilaga- 
janje socialne politike Republike Slovenije bo potrebno 
dokončati še raziskave v zvezi z pragom revščine in preverja- 
njem košarice najnujnejših življenjskih potrebščin, ki je pod- 
laga Vladi Republike Slovenije pri določanju zajamčene 
plače. Vsekakor so potrebne še diskusije v strokovnih krogih, 
da se oblikuje celovita politika, katere vsi ukrepi in inštru- 
menti so medsebojno usklajeni in predstavljajo del enovitega 
sistema. Rezultat celotnega projekta naj bi bila strategija za 
prenovljen sistem socialne varnosti, kot naj bi ustrezal seda- 
njemu stanju socioloških, pravnih in ekonomskih ved v Slove- 
niji. 

5. Zadnja faza projekta je faza implementacije tj. nadaljne 
korekcije veljavnih zakonov oziroma oblikovanje in sprejem 
novih zakonov oziroma zakonikov. 

6. V okviru programa dela Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve ter Vlade Republike Slovenije so Državnemu 
zboru že bili predloženi naslednji predlogi zakonov, s katerimi 
želimo zagotoviti boljši nadzor in smotrnejšo ureditev na tem 
področju: 

- zakon o varnosti pri delu, 
- zakon o inšpekciji dela. 

V oktobru 1993 bodo predloženi tudi predlogi zakonov o voj- 
nih invalidih in o vojnih veteranih. 

Poleg tega pa bo pripravljen tudi natančnejši pregled ugod- 
nosti za vse kategorije upravičencev do pokojninskih prejem- 
kov pod ugodnejšimi pogoji. 

1. UVOD 

Pričujoče gradivo prinaša celovito poročilo o stanju na 
področju denarnih prejemkov prebivalstva iz javnih sredstev. 
V drugem delu gradiva so podana izhodišča za strategijo 
Vlade Republike Slovenije za oblikovanje socialne politike 
Republike Slovenije. 

Razlog za nastanek tega gradiva je zahteva Državnega zbora, 
ki je bila oblikovana ob sprejemu zakona o proračunu za 
1993. leto, ko je bilo Vladi Republike Slovenije naloženo, da 
pripravi predloge za racionalizacijo vseh oblik porabe prora- 
čunskih sredstev. Državni zbor je ponovil svojo zahtevo po 
celovitem poročilu ob obravnavi prvih predlogov, ki jih je 
predložila Vlada v juniju 1993 z namenom racionalizacije 
pravic na področju socialnega varstva in socialnega zavarova- 
nja ter delovnopravne zakonodaje. 

V proračunskem memorandumu za 1993. leto je bilo dolo- 
čeno: »Z dopolnitvijo zakonskega okvira bosta postopoma 
uresničeni načeli dosledne delitve zagotovljenih pravic iz 
naslovov socialne varnosti, socialnega zavarovanja, javnih 
služb in nacionalnih programov posameznih dejavnosti, ter 
pluralizacije načina, oblik in financiranja opravljanja storitev. 

Poleg elementov in programov zagotavljanja socialne varno- 
sti obrobnim družbenim skupinam in skupinam v specifičnih, 
prehodnih obdobjih in položajih, na podlagi načela solidarno- 
sti, bo več programov oblikovanih in vodenih kot del socialne 
politike. Ti bodo usmerjeni v aktivnosti za odpravljanje vzro- 
kov socialne ogroženosti, del programov pa bo usmerjen 
v izenačevanje izhodiščnih pogojev. 

Sisteme socialnega zavarovanja bomo medsebojno uskladili 
in prilagodili materialnim možnostim gospodarstva in aktiv- 
nega prebivalstva, predvsem z revizijo pravil za določanje 
osnov za izračune denarnih prejemkov, upravičencev ter valo- 
rizacijskih mehanizmov.« 

Dodatni razlogi za analizo razmer na področju socialne varno- 
sti so v sedanjem stanju družbenoekonomskega sistema in 
socialne politike, ki je sčasoma in ob prehodu iz prejšnjega 
v sedanji družbeni sistem postal zapleten, nepregleden in 
nedosleden. 

Podlaga za nastanek gradiva so bila naslednja gradiva in 
dokumenti ter prispevki: 

- socialni program (izhodišča, elementi in programi po 
področjih) iz 1991. leta 

- pregled denarnih prejemkov prebivalstva, ki imajo značaj 
socialnih pravic in se izplačujejo iz javnih sredstev, ki je bil 
narejen v juniju in juliju 1993, 
- prispevki članov projektne skupine za racionalizacijo soci- 
alnih transferjev', ki deluje pri Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve. 

S tem gradivom obravnavamo le pravice iz socialne varnosti, 
ki se financirajo 

- iz republiškega proračuna, ne glede na izplačevalca, 
- s strani zavoda za zdravstveno zavarovanje ter 
- zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Predmet obravnave so le tisti transferji, ki predstavljajo nepo- 
sredne denarne prejemke prebivalstva in sodijo v pristojnost 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva 
za zdravstvo. 

Ne posegamo v tiste vrste porabe sredstev, ki pomenijo pra- 
vice do nedenarnih prejemkov prebivalstva z značajem mate- 
rialnega izdatka (npr. priprava na zaposlitev, prekvalifikacije 
in dokvalifikacije, prevozni in selitveni stroški, pomoč pri 
opremi novorojenca ipd.) ter izvajanje ukrepov aktivne poli- 
tike zaposlovanja (npr. izplačila neposredno organizacijam 
oziroma podjetjem). 

Namen tega gradiva je, 

- da Vlada s tem gradivom organom, ki so pristojni za 
oblikovanje socialne politike, pa tudi izvajalcem in uporabni- 
kom sistema socialne varnosti, prikaže sedanje stanje na tem 
področju, 

- da se pokažejo možnosti za nadaljni razvoj sistema soci- 
alne varnosti, ki se nakazujejo glede na dosedanji razvoj 
sistema v Sloveniji in glede na značilnosti sistemov - mode- 
lov socialnega varstva v svetu, ter da se doseže opredelitev 
glede nadaljnjega razvoja tega sistema, 

- da se definira obseg pravic po posameznih ciljnih skupinah 
prebivalstva ter 

- da se definirajo aktivnosti za dograditev sistema socialne 
varnosti v Sloveniji. 

Namen racionalizacije oziroma korekcij sedanjega sistema 
na področju pravic iz socialne varnosti je: 

- ohranitev sedanje ravni socialne varnosti prebivalstva, 
- dograditev sistema socialne varnosti glede na opredelitev 
strategije Republike Slovenije do teh vprašanj, tako glede 
splošnega razvoja sistema kot glede upravičenosti posamez- 
nih ciljnih skupin, 
- doseganje večje urejenosti in preglednosti pri izvajanju 
sistema socialne varnosti, 
- določitev prejemkov, ki se medsebojno lahko kumulirajo, in 
prejemkov, ki se medsebojno ne morejo kumulirati. 

Vlada Republike Slovenije je pri oblikovanju gradiva zasledo- 
vala cilje, da se: 

1 Delovno skupino so sestavljali: dr. Ivan Svetilk, Fakulteta za 
družbene vede, mag. Anjuta Bubnov-Škoberne, Institut za 
delo pri Pravni fakulteti, mag. Stanka Kukar, Institut za eko- 
nomska raziskovanja pri Ekonomski fakulteti, Dušan Kidrič, 
Zavod za makroekonomske analize in razvoj, ter Jožica 
Puhar, Betka Skuber in mag. Polona Bobnar iz Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve 
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- pripravi strokovne podlage za ureditev področja socialne 
varnosti, 
- zagotovi poenostavitev in lažje uveljavljanje posameznih 
pravic, 
- doseže racionalizacija pri samem delu služb, ki posamezni- 
kom nudijo dostop do posameznih pravic 
- v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev zagotovi ohra- 
njanje zatečene stopnje socialne varnosti določenih skupin 
prebivalstva, 
- doseže prihranke pri porabi proračunskih 
sredstev, ki so namenjeni za socialne transferje, na podlagi 
odpravljanja nepravilnosti in zlorab. 

2. OCENA STANJA 

2.1. Splošna ocena stanja 

Cilji socialne politike so zagotavljanje socialne integritete, 
socialne varnosti in višje kvalitete življenja. Individualnost, 
pluralnost in demokratičnost ter solidarnost in vzajemnost pa 
so tiste civilizacijske vrednote, ki opredeljujejo smeri in 
načine njihovega uresničevanja. 

Državljanom Slovenije že ustav« jamči pravico do socialne 
varnosti na osnovi obveznih zavarovanj (zdravstveno, pokoj- 
ninsko in invalidsko ter zavarovanje za primer brezposelnosti) 
ter na drugih osnovah. Z njimi omogočajo in zagotavljajo: 
minimalno socialno varnost socialno in materialno ogroženim 
prebivalcem, socialno integriteto invalidov in otrok z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, varstvu vojnim vetera- 
nom in žrtvam vojnega nasilja ter višjo kvaliteto življenja 
družine, z varstvom materinstva, očetovstva, otrok in mladine. 

Medsebojno soodvisni programi, razumno oblikovani načini 
in pravilno opredeljena merila so temelji zavestnega posega- 
nja v človekovo osnovno pravico in dolžnost, da po svojih 
sposobnostih zagotovi sebi in svojim otrokom materialno 
osnovo za razvoj in vključenost v družbo. Samodejno uravna- 
vano delitev po prispevku posameznika je civilizacijski razvoj 
postopoma dopolnil s širokim sistemom dogovorjenih meha- 
nizmov (sistem socialne države - socialnega varstva). Ta 
(sistem), je kljub svoji omejevalni naravi pri nekaterih držav- 
ljanskih, socialnih in ekonomskih pravicah, spoznan in osvo- 
jen kot razumen branik pred individualnimi in skupnimi nega- 
tivnim posledicami stalnega spreminjanja v okolju. Legitimen 
nosilec tega sistema je država in prav uspešnost njegovega 
obvladovanja jo utemeljuje; sprotno uravnavanje razmerij 
med svobodo in varnostjo ter med državo in organiziranimi 
oblikami civilne družbe pa ustvarja dinamiko sistema. 

2.1.1. Razvoj sistema po 1991. letu 

Socialna politika v Sloveniji sloni na izhodiščih iz leta 19912, 
normativno pa je opredeljena v (novih) zakonih z različnih 
Področij, ki regulirajo posamezne dejavnosti, opredeljujejo 

2 
1. Socialno varnost si mora posameznik zase in za svojo 
družino v skladu s svojimi sposobnostmi zagotoviti sam. 
Naloga države pa je, da za to ustvari ustrezne pogoje. Pri tem 
[■nora omogočati in vzpodbujati različne oblike organiziranja 
'h izvajanja programov tudi izven javnih služb. 

2- Država v okviru proračuna in parlamentarno sprejete raz- 
vojne politike, oblikuje nacionalne programe, ki vsebujejo 
denarne prejemke, storitve in ustrezno institucionalno mrežo. 
Nacionalni programi morajo zagotoviti minimalno socialno 
varnost ljudem (socialna komponenta) in vključevati razvojne 
cilje in vzpodbude (razvojna komponenta). 

3' Proti znanim rizikom in tistimi, ki so predvidljivi, se mora 
Posameznik, ki je zaposlen ali ima redne vire prihodkov, 
obvezno zavarovati in si na tej podlagi zagotoviti socialno 
varnost. 

Država zagotavlja socialno varstvo tistim posameznikom, ki 
ia sami ne morejo zagotoviti. Pri tem se upoštevata načeli 

^Udarnosti in vzajemnosti. 

instrumente delovanja in določajo vloge akterjem pri obliko- 
vanju socialne politike.3 

Osnovne novosti, ki jih prinašajo omenjeni zakoni so: 

- individualizacija uporabnika; 
- pluralizacija načinov izvajanja in financiranja programov; 
- zavarovalski princip z obveznim, dodatnim in prostovoljnim 
zavarovanjem; 
- opredelitev in institucionalizacija javnih služb. 

S temi spremembami je bilo preseženo načelo predpisovanja 
načinov in oblik zadovoljevanja potreb. Odprle so se možnosti 
za opravljanje dejavnosti izven javnih zavodov in za sprošča- 
nje različnih neformalnih oblik izvajanja storitev. Omogočeno 
je tudi zasebno opravljanje zdravstvenih storitev, izvajanje 
izobraževalnih programov, otroškega ter socialnega varstva 
in to bodisi s koncesijo, kjer se programi financirajo pravi- 
loma iz javnih sredstev, bodisi kot pridobitne dejavnosti 
v različnih oblikah organiziranja. 

Pri zdravstvenem zavarovanju je nova ureditev ohranila uni- 
verzalno pravico do z zakonom opredeljene ravni zdravstve- 
nega varstva. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju univer- 
zalnosti ni vpeljal. Minimalna socialna varnost se starim, ki 
nimajo pogojev za upokojitev, zagotavlja z instrumenti social- 
nega varstva. 
Zakon o socialnem varstvu je vzpostavil enoten sistem naci- 
onalne socialne varnosti, poenotil sistem socialnovarstvenih 
prejemkov, zaostril možnost dostopa do njih in uvedel plural- 
nost pri načinih zagotavljanja socialnovarstvenih storitev. 

Tudi Javni prihodki so se razdelili na sredstva proračuna in na 
zavarovalniške sklade. Predpisano je obvezno zavarovanje za 
osnovno zdravstveno varstvo, za rizike izgube zaposlitve in za 
socialno varnost po upokojitvi. Zavarovalniška sklada v zdrav- 
stvenem zavarovanju in v pokojninsko invalidskem zavarova- 
nju nista del integralnega proračuna in poslujeta samostojno 
v okviru bilance javnih sredstev. 

2.1.2. Povezanost socialne politike z drugimi razvojnimi politi- 
kami 

Po letu 1991 so bili sprejeti tudi nekateri zakoni, ki so 
posredno povezani s socialno politiko, in ki močno vplivajo na 
spremembe socialnega položaja prebivalstva.4 

Integralna obdavčitev prebivalstva z dohodnino ima na soci- 
alno politiko vsaj trojni vpliv: s svojo progresivno lestvico 
obdavčitev igra redistributivno vlogo; z davčnimi olajšavami 
igra alokativno in razvojno vlogo, ker stimulira podjetniška 
vlaganja in s tem posredno tudi samozaposiovanje; z dodat- 
nimi olajšavami deluje tudi v funkciji družinske politike. 
Potrebni in predvideni so sicer popravki načina določanja 
oprostitev, vsekakor pa bi morali obdržati in povečati poveza- 
nost z družinsko politiko. 

Zakona o denacionalizaciji In stanovanjskih razmerjih vpli- 
vata na socialna razmerja na več ravneh. Temeljna raven je. 
spremenjena premoženjska slika prebivalcev, ker omogoča 
sproščanje razvojnih vzvodov, zahteva pa tudi oblikovanje 
instrumentov socialne korekcije. 

3 Sprejeti so bili naslednji zakoni, ki so najbolj neposredno 
povezani s socialno politiko: o zdravstveni dejavnosti, 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, o lekar- 
niški dejavnosti, o pokojninskem zavarovanju, o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti, o organizaciji in 
financiranju izobraževanja, o socialnem varstvu. 
4 Zakoni, ki sicer ne posegajo neposredno na področje soci- 
alne varnosti, vendar so ali še bodo v znatni meri vplivali na 
socialni položaj in socialno strukturo prebivalcev Slovenije, 
so: nova davčna ureditev, zakon o denacionalizaciji, stano- 
vanjski zakon, zakon o zadrugah, zakon o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij in zakon o javnih gospodarskih družbah. 
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Zakon o denacionalizaciji spreminja stratifikacijsko strukturo 
Slovencev po do sedaj £e neuveljavljenih merilih. Te spre- 
membe naenkrat in hitro vplivajo na razslojevanje, nanje pa 
lahko gledamo tudi kot na dodaten potencial, ki bi lahko 
posredno pozitivno vplival na podjetništvo in s tem na možno- 
sti odpiranja novih delovnih mest. 

Tudi stanovanjski zakon je dodobra spremenil premoženjsko 
stanje ljudi. Prenos stanovanjskega premoženja v last in 
odgovornost ljudi je gotovo v skladu z sodobnejšimi prijemi 
družbene regulacije. 

Najbolj bo spremenil položaj in predvidoma tudi bodoče 
obnašanje zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
V položaj aktivnega uprvaljalca s svojim premoženjem (ki je 
ena od podlag za socialno varnost) bo ob povečanem deležu 
internega odkupa postavil zelo veliko število ljudi. Med njimi 

Pregled vseh pravic prebivalstva do denarnih prejemkov iz 
javnih sredstev kaže, da obstaja 61 različnih vrst pravic, za 
uresničevanje katerih je bilo v 1992. letu porabljenih 
161.155.720.829 SIT, za letošnje leto pa je v proračunu za te 
namene rezerviranih 209.084.345.761 SIT. V lanskem letu so 
se te pravice realizirale skozi 1.419.807 upravičenj, v letoš- 
njem letu pa je pričakovati 1.505.661 upravičenj. 

Opise značilnosti posameznih pravic in način njihovega uve- 
ljavljanja je razviden iz tabel št. 1 in 3. v prilogi II. 

2.1.1. Viri financiranja 

Viri za financiranje obravnavanih pravic so štirje: republiški 
in občinski proračuni, pokojninski sklad in sklad zdravstve- 
nega zavarovanja. Porazdelitev sredstev med navedenimi šti- 
rimi viri je sledeča: 

Vrsta vira št. 
pravic upravičenj 

% 1993 % 1992 

sredstva v mio SIT 

1993 % 
1993 

Repub. pror 
Obč. proračun 
Pokoj, sklad 
Sklad zdr. zavarovanja 

40 
2 

16 
3 

66 
3 

26 
5 

462.114 
/ 

1.043.547 
/ 

31 
/ 
69 

37.588 
/ 

118.472 
5.095 

46.361 
/ 

155.387 
7.336 

22 

74 
4 

SKUPAJ 61 100 1.505.661 100 161.155 209.084 100 

bo prav gotovo velik del tistih, ki bodo hoteli svojo socialno 
varnost povezati z lastninskimi upravičenji. Skupaj z zakoni 
o investicijskih družbah in z ureditvijo o vrednostnih papirjih 
bo omogočena večja dinamika premoženjskega stanja. Del 
lastninskih upravičenj pa bo prejel tudi kapitalski sklad 
zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar bo 
lahko pomagalo pri uvajanju sprememb v pokojninski sistem, 
saj bo lahko deloma kompenziralo morebitna zmanjšanja 
nekaterih pravic. 

2.2. Pravice prebivalstva do denarnih prejemkov - podatki 
in dejstva5 

V nadaljevanju podajamo analize podatkov o pravicah, upra- 
vičenjih in sredstvih za uresničevanje pravic do denarnih 
prejemkov prebivalstva iz javnih sredstev. 

Podatki v prilogi 11/2, ki se nanašajo na porabo sredstev za 
posamezne pravice, niso direktno primerljivi s proračunskimi 
postavkami, in sicer iz treh razlogov 
- v tem pregledu podajamo podatke za vsako pravico pose- 
bej, proračunske postavke pa združujejo po več pravic; 

- v pregledu so zajeti le tisti transferji, ki pomenijo denarne 
prejemke prebivalstva, brez nedenarnih prejemkov (npr. 
paket - pomoč pri opremi novorojenca, klimatsko zdravljenje 
ipd.); nedenarni prejemki prebivalstva bodo analizirani 
v posebni raziskavi; 
- nadomestilo plače za čas bolniške odsotnosti ter porodni- 
škega dopusta, in izdatki, ki izhajajo iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti, se v okviru proračuna zagotavljajo v bruto 
zneskih, zneski, ki jih dobijo posamezniki, pa so manjši za 
prispevke, davke ter eventuelne materialne stroške. Zato 
v podatke o sredstvih, ki so bili v 1992. letu ter bodo v 1993. 
letu namenjeni za posamezne pravice, prikazujemo v prilogi 
II/2 v bruto zneskih, ki jih zagotavlja proračun, v prilogi II/2A 
pa v neto zneskih, ki jih prejmejo posamezniki. 

V tabelah niso vključeni podatki o porabljenih sredstvih za 
tiste pravice, ki se prvič pojavljajo v letošnjem letu. 

5 Podatkovno osnovo za to poglavje je pripravilo Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom Repu- 
blike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, osnove 
za besedilo tega poglavja so prispevali Dušan Kidrič, Peter 
Beltram in Maja Kersnik Bergant iz Zavoda Republike Slove- 
nije za makroekonomske analize in razvoj. 

Podatki o financiranju pravic iz občinskih proračunov žal 
v zahtevanem času niso bili na voljo. Gre za subvencioniranje 
dela najemnin prebivalcem, ki so upravičeni do denarne 
pomoči kot edinega vira oziroma do denarnega dodatka za 
socialno in materialno ogrožene. 

2.2.2. Izplačevalci 

Sredstva za uresničevanje teh pravic se izplačujejo pri sedmih 
izplačevalcih. Pregled o posameznem izplačevalcu ter o pra- 
vicah, ki jih vsebuje, je podan v prilogi št. 2, v spodnji tabeli 
podajamo le osnovne podatke: 

Izplačevalec 
št. št. 

pravic upravičenj 
1993 1992 

sredstev v mio SIT 

1993 % 
Centri za soc. delo 
Delodajalci 
Občina 
Obč. organ za borce 
Rep. zavod za zapos. 
Zavod za PIZ 
Zavod za zdr. zav. 

7 
1 
2 

11 
11 
26 
3 

175.990 
18.800 
2.261 

30.033 
152.630 

1.125.947 
/ 

4.450 
7.970 

46 
2.721 

15.275 
125.595 

5.095 

7.748 
9.698 

55 
3.087 

16.041 
165.117 

7.336 
SKUPAJ 61 1.505.661 161.155 209.084 100 

Podatki o virih sredstev in o izplačevalcih kažejo, da so edino 
3 pravice iz zdravstvenega zavarovanja "čiste" pravice, saj je 
vir in izplačevalec isti. Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje poleg "svojih" 16 pravic izplačuje še dodatnih 10, 
ki jih financira republiški proračun. (Glej tabelo 2, pravice, ki 
jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). 

Glede na to, da pravice, katerih financer in izplačevalec je 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, predstavljajo 
26 % vseh obravnavanih pravic, zanje pa se porabi 74 % vseh 
tonamenskih javnih sredstev, lahko ugotovimo, da bi najbolj 
učinkovite korekcije bilo možno doseči s spremembami 
v pokojninskem sistemu. Glede na izredno "slabo" razmerje 
med številom aktivnih prebivalcev in upokojenci (1:1,6), bi 
bile znatne vsakršne spremembe, in sicer v korist zmanjše- 
vanja obremenitve sedaj aktivnega prebivalstva. 

Obenem ti podatki kažejo zelo veliko razdrobljenost ostalih 
pravic, ki se financirajo iz republiškega proračuna, saj le-ta 
financira 40 različnih pravic, ki bodo letos izplačane skozi 
462.114 upravičenj. 
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2.2.3. Prva klasifikacija pravic 

V grobem delimo obravnavane pravice na tri osnovne skupine 
pravic 

t. pravice do osnovnih prejemkov 
2. pravice do izpeljanih prejemkov 
3. pravice do dopolnilnih prejemkov6 

Osnovni prejemki omogočajo državljanom socialno varnost 
na osnovi zavarovanja, dela. statusa (pokojnina, nadomestilo, 
invalidnina); izpeljani prejemki se dodeljujejo na osnovi 
posebnih zaslug (priznavalnine in izjemne pokojnine) in 
dopolnilni prejemki, ki dopolnjujejo določene stroške, zago- 
tavljajo višji standard ali zgolj preživetje socialno šibkejšim 
(štipendija, pomoč, dodatek) (Prikaz 5 v prilogi II). 

Na osnovi obstoječe zakonodje prejema prebivalstvo sedem 
vrst denarnih prejemkov in sicer: pokojnine, ki predstavljajo 
osnovni prejemek, ki upokojencem zagotavlja materialno in 
socialno varnost; nadomestila, ki pomenijo nadomestilo 
plače, ki je zaradi objektivnih razlogov izostala; invalidnine, ki 
pomenijo prejemek, ki ga invalid prejme na osnovi svojega 
statusa; priznavalnina pomeni priznavanje določenih pravic 
na osnovi posebnih zaslug; štipendija pomeni pomoč pri 
šolanju za otroke iz socialno šibkejših družin; pomoč, ki 
pomeni prejemek, ki ga upravičenec prejme, kadar potrebuje 
pomoč zaradi svojega statusa (invalid, otrok, brezposelni) ali 
pa nima dovolj sredstev za preživljanje (v bistvu pomoč 
družbe); dodatek, ki pomeni dodajanje določenega zneska 
praviloma k obstoječi osnovni pravici, zaradi posebnih stro- 
škov ali zaradi posebnih razmer. 

Po navedeni klasifikaciji lahko razdelimo vsa javna sredstva, 
ki so porabljena za obravnavane namene: 

Vrsta pravice št. 
pravic upravičenja 

sredstva 
1992 1993 

osnovni prejemki 
- pokojnina brez 
izjemne 
-nadomestilo 
- invalidnina 

8 328.392 111.711 148.984 

10 
4 

93.710 
57.507 

14.115 
2.225 

18.022 
2.874 

skupaj osn. 
prejemki 

izpeljani prejemki 
- priznavalnina 
- izjemna pok. 

22 
(36%) 

480.332 
(36%) 

2 11.000 
1 723 

128.201 
(84%) 

751 
150 

170.092 
(85%) 

766 
212 

skupaj izpeljani 
prejemki 

dopolnilni prejemki 
- štipendija 
- pomoč 
- dodatek 

3 
(5%) 

11.723 
(1%) 

901 978 
(1%) (0,5%) 

2 53.530 4.008 4.300 
12 209.561 6.937 11.184 
22 592.995 12.610 14.283 

»kupaj dopol. 
prejemki 36 856.086 

(59%) (63%) 
23.555 29.767 
(15%) (14,5%) 

Skupaj vse 
pravice 61 1.347.418 152.510 200.626 

(100%) 

Podatki kažejo, da osnovni prejemki pokrivajo 85 % vseh 
•onamenskih javnih sredstev, izpeljani prejemki manj kot 1%, 
dopolnilni prejemki pa okrog 15 % vseh javnih sredstev, 
Namenjenih za denarne prejemke. 

2-2.4. Druga klasifikacija pravic 

Utemeljenosti posameznih pravic se razlikujejo v odvisnosti 

6 9lej podrobnejšo navedbo v Pojmovniku 

od kriterija. Prvine sistema socialne varnosti, ki bi mu v civili- 
zaciji našega tipa lahko rekli sodoben, razumen ali pravičen 
sistem, lahko razvrstimo v dve ravni. Na prvi ravni so pravice, 
ki jih natanko določa zakonska ureditev, na drugi ravni pa so 
pravice, ki izvirajo iz aktivne socialne politike. 

Pravice na prvi ravni, ki jih natančno določa zakonska uredi- 
tev, morajo biti opredeljene tako, da se 

- čimveč pravic utemeljuje z državljanstvom in čim manj 
z drugimi statusi, 
- pravna narava odločitve o upravičenosti do posamezne 
pravice naj bo čim bolj odvisna od enoznačno predpisanih 
pogojev ali izvedenskih mnenj, 
- čimveč pravic, ki predstavljajo odpravljanje posledic pred- 
videnih ali nepredvidenih dogodkov, naj bo utemeljenih na 
zavarovaiskem načelu, s točno določeno ravnijo obveznega 
zavarovanja, 
- sistem mora biti zelo natančen pri omogočanju kumuliranja 
posameznih pravic. 

Pravice na drugi ravni definira aktivna socialna politika. Njeni 
instrumenti so odvisni tako od spreminjajočega se položaja 
ogroženih skupin prebivalstva, kakor tudi od vsakokratnih 
proračunskih možnosti. Dostop do teh pravic je bolj individu- 
aliziran; o njem se odloča na ravni pristojnega organa. Te 
pravice so praviloma razvojno usmerjene, saj se z njimi lahko 
vpliva na trende spreminjanja posameznih pojavov. Pri tem je 
zelo pomembna dobra in enakopravna obveščenost o teh 
možnostih. 

Sistem v Sloveniji, lahko v širšem merilu označimo kot rado- 
daren s pravicami prve ravni, kar ni vedno v skladu s sicerš- 
njimi zmogljivostmi države. Pri tem pa so upravičenci ob 
enakem statusu različno obravnavani, kar pripelje do razlik 
pri vstopnih merilih, omogoča kumuliranje pravic, in neu- 
strezno izpelje pravila pri določanju osnov in valorizacij. 

2.2.5. Pravice glede na izvor 

Državljanstvo, ki se v nekaterih primerih dopolnjuje z zahte- 
vanim stalnim prebivališčem ali rezidentstvom, utemeljuje 
skoraj dve tretjini vseh pravic do denarnih prejemkov, četrtino 
od skupnega števila upravičenj in slabo desetino porabljenih 
sredstev v letu 1992. Podobni deleži bodo doseženi tudi v letu 
1993. 

Največji del sredstev in največje število upravičenj, skoraj tri 
četrtine, se v obliki denarnih prejemkov izplačuje iz naslova 
obveznih zavarovanj. Teh pravic je 21 (od skupnih 61), večina 
pa jih temelji na obveznem pokojninskem zavarovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. Delež bo v letu 1993 še 
nekoliko višji, zato so zahteve po spreminjanju tistih prvin 
sistema, ki določajo vstopne pogoje, osnovo in valorizacijske 
mehanizme toliko tehtnejše (Prikaz 4 v prilogi). 

Desetino sredstev je porabljenih za pravice, ki izvirajo iz 
sorodstva z upravičencem. V tem sklopu so prisotne razlike 
pri obravnavi posameznikov v enakih položajih, če jih primer- 
jamo s pravicami, utemeljenimi na državljanstvu. Gre za 
obravnavo vzdrževanih članov. S primernimi spremembami bi 
veljalo sorodstveno utemeljenost razdeliti med državljansko 
in zavarovalniško, kar bi zbistrilo tudi problematiko kumulira- 
nja pravic iz različnih naslovov. 

Poleg teh treh izvorov, so ostale pravice utemeljene na zelo 
različnih osnovah, kot so naprimer posebne zasluge ali zapo- 
slenost na določenih delovnih mestih. 

2.2.6. Pravice glede na pravno naravo 

Pravna narava pri določanju posamezne pravice je razme- 
roma neproblematična. Sedem pravic, ki predstavljajo en 
odstotek upravičenj in denarja, se določa na podlagi odloči- 
tve organa, vse ostale so priznane na podlagi predpisanih 
pogojev, izvedenskega mnenja alf dohodkovnega položaja. 
Od teh je izvedenskemu mnenju podrejenih četrtina upravi- 
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čenj z nekaj manj kot četrtino denarja - to razmerje bo 
ohranjeno tudi v letu 1993. Pri določanju vstopnih cenzusov 
obstajajo, tudi v povezavi z davčnim sistemom, nedoslednosti 
pri obravnavanju različnih virov dohodkov. To v nekaterih 
primerih lahko vodi v neupravičeno pridobivanje ali kumulira- 
nje pravic. 

2.2.7. Pravice glede na ciljno skupino 

Denarni prejemki, ki jih garantira država, so porazdeljeni med 
posamezne skupine prebivalstva. 

Zaposleni so upravičeni do dveh vrst denarnih prejemkov. Ob 
bolezni jim pripada bolniška. V primeru, da so delno upoko- 
jeni in da so zaposleni še polovičen delovni čas, pa jim 
pripada delna pokojnina. 

Brezposelni so po stari zakonodaji upravičeni do sedmih vrst 
denarnih prejemkov, pri čemer je osnovno, nadomestilo plače 
za primer brezposelnosti. 

Pripravniki so upravičeni do dveh vrst prejemkov in sicer, kot 
iskalci prve zaposlitve so upravičeni do subvencije za delno 
kritje nadomestila plače, če pa izgubijo zaposlitev, so upravi- 
čeni do denarne pomoči za brezposelne. 

Upokojenci so upravičeni do devetih vrst socialnih prejemkov 
(pri čemer sta družinska in invalidska pokojnina vključeni že 
pri invalidih in svojcih) in sicer do starostne in predčasne 
pokojnine, pokojnine delavcev organov za notranje zadeve in 
različnih dodatkov. 

Invalidi prejemajo dvanajst vrst denarnih prejemkov, pri 
čemer je všteta tudi invalidska pokojnina. Gre za vse vrste 
invalidnosti od duševne prizadetosti do vojaške in civilne 
invalidnosti in invalidnosti, ki je nastala med delom. Vendar 
prihaja pri duševno in telesno prizadetih invalidih glede na 
vrsto pravice do neustrezne zakonske podlage za pridobitev 
pravice. Invalid, ki je zmerno, težje in težko duševno ter 
najtežje telesno prizadet, ne more prejemati nadomestila, če 
upoštevamo klasifikacijo po vrstah denarnih prejemkov, ker 
nikoli ni bil zaposlen, niti se zato ne more usposobiti in je torej 
upravičen do denarnega prejemka zaradi svojega statusa, 
torej bi moral prejemati invalidnino. 

Materialno In socialno ogrožene osebe so upravičene do 
štirih vrst denarnih prejemkov. Temeljna sta denarni dodatek 
in denarna pomoč kot edini vir. K tema dvema prejemkoma pa 
lahko prejemajo še dodatek za kritje stroškov najemnine in 
dodatek za pomoč in postrežbo. 

Denarni dodatek za socialne in materialno ogrožene osebe, 
pomeni glede na klasifikacijo po vrstah, pomoč, ki jo upravi- 
čenec prejme zato, ker nima dovolj sredstev za preživljanje in 
ne pomeni dodajanje določenega zneska k obstoječi osnovni 
pravici zaradi posebnih stroškov ali zaradi posebnih razmer. 

Otroci so kot posebna skupina upravičeni do dveh vrst pre- 
jemkov in sicer doslej edine univerzalne pravice, to je paket za 
novorojenca, ki pomeni pomoč staršem ob rojstvu otroka in 
denarno pomoč (otroški dodatek), ki omogoča dogovorjeno 
raven socialne varnosti. 
Šolajoča mladina (učenci in študenti) prejema tri vrste pre- 
jemkov in sicer dve vrsti štipendij in dodatek k štipendiji. 
Republiško štipendijo prejema mladina iz materialno šibkej- 
ših družin in izrazito nadarjeni učenci in študenti. Dodatki se 
izplačajo k obema vrstama štipendij in sicer za stroške bivanja 
izven domačega kraja ali za stroške prevoza. 

Prebivalci v vlogi stariev prejemajo tri vrste prejemkov. Zapo- 
sleni starši in združene kmetice prejemajo nadomestilo plače 
za čas porodniškega dopusta (105 dni) in dopusta za nego in 
varstvo otroka (260 dni). Dijakinje, študentke in iskalke zapo- 
slitve prejemajo družbeno pomoč ob porodu. Zaposleni starši 
prejemajo še nadomestilo plače, za čas nege bolnega otroka. 

Prebivalstvo v vlogi svojca prejema osem vrst denarnih pre- 
jemkov in sicer po smrti osnovnega nosilca denarne pravice 

(kot podedovano pravico ali kot dodatek zaradi posebnih 
stroškov). 

Kmetje, zavarovani po zakonu o starostnem zavarovanju 
kmetov so po dopolnjenem 65. letu starosti, upravičeni do 
kmečke starostne pokojnine, kar pomeni pet let kasneje kot 
delavci (Prikaz 6 v prilogi II). 

Upokojenci s posebnimi zaslugami In posebno zaslužni 
državljani pa lahko prejemajo še pet različnih vrst denarnih 
prejemkov (to so: izjemne pokojnine, borčevski dodatek in 
dodatek za nosilce partizanske spomenice ter občinske in 
republiške priznavalnine), s tem, da se pri posamezniku ne 
kumulira vseh pet vrst. 

Kot posebno socialno skupino lahko izpostavimo še osebe, ki 
jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna 
pomoč drugega, zato k posameznemu denarnemu prejemku 
dobivajo še dodatek za pomoč in postrežbo. Te vrste denarnih 
prejemkov lahko upravičenci prejmejo k šestim drugim pre- 
jemkom. 

Vse skupine prebivalstva, razen šolajoča mladina, prejemajo 
vsaj en osnovni prejemek. 

2.2.8. Osnove za odmero pravic in valorizacije 
Dolgo časovno obdobje, v katerem so nastajali zakoni, ter 
različne družbenoekonomske razmere in tudi izhodišča soci- 
alne politike imajo za posledico, da so sedanja pravila 
o osnovah za določene višine prejemka in pravila o valoriza- 
ciji posameznega prejemka precej neenotna in dostikrat tudi 
neprimerna. Pravice se valorizirajo po sedemnajstih različnih 
pravilih. Najbolj pogosto je valorizacija povezana z rastjo 
poprečnih plač (osemindvajset krat) in z zajamčeno plačo 
(sedemnajst krat). Pri dohodkovnem pogoju je valorizacijsko 
pravilo povezano z zajamčeno plačo šestkrat, vseh upravičenj 
pa je v dohodkovnem pogoju dvanajst. Pri predpisanih pogo- 
jih se dvanajst pravic valorizira skladno s poprečno plačo 
vseh zaposlenih, dve pa z zajamčeno plačo. 

Najbolj pestre so osnove za določanje višine prejemka. 
V okviru dohodkovnega pogoja je zajamčena plača najbolj 
pogosta osnova, pri predpisanih pogojih pa je devetnajst 
različnih vrst osnov, kar pomeni, da ima skoraj vsaka pravica 
svojo osnovo. Tudi v tem primeru je poenotenje osnov in 
valorizacijskih pravil ter njihova redukcija na manjše število 
nujno potrebna; zaradi možnega kombiniranja v ničemer ne 
bo zmanjšala potrebne raznolikosti ureditve (Prikazi 7, 8 in 
9 v prilogi II). 

2.3. Mednarodni pregled7 

Primerjalni podatki6 po izbranih državah kažejo, da je bila 

7 Vir: mag. Stanka KUKAR, Inštitut za ekonomska razisko- 
vanja 
8 Mednarodne primerjave socialnih dajatev so težavne, ker 
ima vsaka država neke svoje značilnosti, zaradi katerih je 
primerljivost podatkov med državami omejena (različna razvi- 
tost nekega področja socialnega zavarovanja, dodatna pro- 
stovoljna zavarovanja, različno razmerje med denarnimi in 
naturalnimi prejemki). V našem prikazu socialnih denarnih 
dajatev smo izhajali iz podatkov, ki jih je zbral ILO v okviru 
posebne raziskave o stroških socialne varnosti. Tovrstne razi- 
skave opravlja ILO že vrsto let, zadnja publikacija je izšla leta 
1992 in vsebuje podatke za leto 1986 (ter za nazaj). Socialne 
denarne dajatve zajemajo vse gotovinske prejemke (cash 
benefits) prebivalstva na osnovi socialnega zavarovanja al| 
drugih podobnih shem ter iz proračunov. Zajeti so prejemki 
povezani z nezaposlenostjo, družinski ali otroški dodatki (Pri 

nas tudi oprema za novorojenca), vse vrste pokojnin in drugih 
prejemkov iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja, nado- 
mestila plače za čas porodniškega dopusta, družbena pomoč 
ob porodu. Zajeta so tudi nadomestila plače za čas nezmož- 
nosti za delo zaradi bolezni, če gredo ti izdatki iz sredstev 

zdravstvenega zavarovanja (pri nas gredo ti izdatki večinoma 
v breme delodajalca in niso evidentirani kot izdatek zdravstv«" 
nega zavarovanja). 
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Slovenija po deležu socialnih denarnih dajatev v bruto doma- 
čem proizvodu v začetku osemdesetih let v skupini držav 
z nizkim deležem (Portugalska, Grčija, Španija); socialistične 
države Madžarska, Čehoslovaška in Poljska so imele takrat 
znatno višji delež socialnih denarnih dajatev v družbenem 
proizvodu. 

V večini držav je v obdobju 1980 - 1986 ta delež narasel, tako 
tudi v Sloveniji. Zares hitra rast denarnih socialnih dajatev pa 
je za Slovenijo značilna za drugo polovico osemdesetih let 
(predvsem zaradi naraščanja izdatkov za pokojnine) in za 
začetek devetdesetih let (predvsem zaradi naraščanja izdat- 
kov povezanih z nezaposlenostjo). Za to obdobje ne razpola- 
gamo s konkretnimi podatki za druge države. Obstojajo samo 
informacije o tem, da skušajo denarne socialne dajatve čim 
bolj omejiti, ne glede na to, ali se financirajo iz prispevkov, 
namenskih davkov ali direktno iz proračunov, zato so verjetno 
ti deleži nekoliko nižji ali pa vsaj niso narasli. 

Iz strukture vseh izdatkov socialnega zavarovanja (v gotovini 
in v naravi) pa lahko ugotovimo, da je delež izdatkov za 
pokojnine v Sloveniji razmeroma visok (vendar obstojajo 
države, kjer je še višji), delež izdatkov povezanih z nezaposle- 
nostjo se je v Sloveniji močno povečal, vendar glede na raven 
nezaposlenosti ni visok, delež izdatkov za varstvo družine je 
razmeroma nizek (otroški dodatki in subvencioniranje vrtcev). 

Delež izdatkov, povezanih z nezaposlenostjo, v bruto doma- 
čem proizvodu je znašal v Sloveniji v letu 1990 0,89% (od tega 
0,28% za aktivne ukrepe in 0,61% za pasivne ukrepe), v letu 
1992 pa 1,19% od BDP (od tega 0,18% za aktivne in 1,01% za 
pasivne ukrepe). 

V drugih državah je ob večinoma nižji stopnji nezaposlenosti 
delež izdatkov povezanih z nezaposlenostjo višji kot v Slove- 
niji. Razmerje med izdatki za aktivne ukrepe (izobraževanje in 
usposabljanje, ukrepi za zaposlovanje mladih, zaposlovanje 
invalidov, subvencije za zaposlovanje) in pasivne ukrepe 
(nadomestilo plač, sredstva za predčasno upokojevanje) pa je 
ugodnejša za aktivne ukrepe (priloga 11). Ker je odkrita neza- 
poslenost v Sloveniji razmeroma nov pojav, bodo verjetno 
izdatki povezani z nezaposlenostjo še nadalje naraščali, 
pomembna pa bo zlasti njihova struktura (več za izvajanje 
aktivne politike zaposlovanja). 

Delež izdatkov za varstvo družine je nizek v primerjavi z biv- 
šimi socialističnimi državami in tudi z nekaterimi zahodnoe- 
vropskimi državami. Obstojajo pa tudi razvite države, kjer je ta 
delež zelo nizek (realne plače so tako visoke, da krijejo tudi 
življenjske stroške za otroke; država ne podpira organizira- 
nega otroškega varastva, razen za otroke iz problematičnega 
okolja). 

Omeniti je potrebno, da tudi v drugih državah sistem socialne 
varnosti ni statičen ampak se nenehno spreminja, posebno 
intenzivno v obdobju zadnjega leta, kot posledica recesije 
v celotni Evropi. 

3. STRATEGIJA ZA DOGRADITEV SISTEMA SOCIALNE 
VARNOSTI V SREDNJEROČNEM OBDOBJU 

3.1. Sploino o sistemu socialne varnosti* 

3.1.1. Modeli socialne politike 

Socialna politika na srednji in dolgi rok ne more biti zgolj 
reaktivna. To pomeni, da ni zadosti, če se le sproti odziva na 
najbolj akutne probleme, ne da bi pri tem Izhajala iz celovitej- 
ših konceptov. To velja tudi za sedanja prizadevanja za raci- 
onalizacijo socialnih pravic, ki se seveda ne pojavljajo prvič. 
Ukrepi, ki bodo izraz teh prizadevanj, bodo imeli trajnejšo 
veljavo, če bodo oblikovani na osnovi kriterijev koherentnega 
dodela socialne politike. 
po letu 1990 se je za razvite dežele uveljavila delitev na tri 
°snovne modele socialne politike, ki jih ie na podlagi empirič- 

9 Avtor tega dela je dr. Ivan Svetlik z Inštituta za družbene 
v®de v Ljubljani. 

nega proučevanja opredelil Gosta Esping Andersen. To so: 
liberalni model, ki je najbolj uveljavljen v deželah kot so 
Avstralija, Kanada, Japonska, Švica in ZDA, konservativno 
korporatistični model, ki je posebej značilen za države osred- 
nje Evrope (kot so Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija in Italija) 
ter socialdemokratski model, ki prevladuje v skandinavskih 
državah in na Nizozemskem. 

Shematično navajamo osnovne značilnosti navedenih treh 
modelov (v prilogi 111/1) 

- liberalni model 
- konservativno korportivistični model 
- socialdemokratski model 

3.1.2. Preoblikovanje sistema blaginje v Sloveniji 

Sistem blaginje v Sloveniji je bil do zadnjih političnih spre- 
memb še najbolj podoben socialdemokratskemu modelu. 
Vendar je bil financiran na osnovi prispevkov in ne na osnovi 
davkov. SISi so bili posebnost, ki jo ne moremo šteti za obliko 
korporatističnega upravljanja. Kljub temu so na to obliko še 
najbolj spominjali. Dokaj dolgo je bilo uveljavljeno decentrali- 
zirano upravljanje vseh družbenih dejavnosti. Zagotavljanje 
storitev so praktično v celoti obvladovale javne institucije. 
Tržnega sektorja na socialnem področju ni bilo, volunterski je 
bil povsem marginalen. Socialna politika je bila usmerjena 
predvsem na zaposlene, s težnjo po oblikovanju univerzalnih 
programov. Veljalo je načelo o fuziji socialne in ekonomske 
politike. 

Spremembe na področju socialne politike v Sloveniji v zad- 
njih petih letih lahko opazujemo na dveh ravneh: na deklara- 
tivni ravni in na ravni dejanskih sprememb socialnih institucij, 
socialnih problemov in akterjev zagotavljanja socialnih pro- 
gramov. 
Na deklarativni ravni je najpomembnejši socialni program, ki 
ga je v letu 1991 sprejela vlada. V izhodiščih tega programa je 
vidna preusmeritev socialne politike v smeri konservativno 
korporatističnega modela. Ključno je prvo načelo: »Socialno 
varnost si mora posameznik zase in za svojo družino v skladu 
s svojimi sposobnostmi zagotoviti sam. Naloga države pa je, 
da za to ustvari ustrezne pogoje. Pri tem mora omogočati in 
vzpodbujati različne oblike organiziranja in izvajanja progra- 
mov tudi izven javnih služb«. S tem načelom je v bistvu 
vpeljan princip subsidiarnosti. Vsa druga načela, namreč da 
država z nacionalnimi programi zagotavlja samo minimalno 
socialno varnost, da se morajo državljani, ki imajo ustrezne 
vire dohodkov, proti znanim tveganjem obvezno zavarovati in 
da država zagotavlja socialno varnost le tistim, ki si jo sami ne 
morejo zagotoviti, so le izpeljava prejšnjega. Pravice iz dela 
naj bi se zamenjale s pravicami iz osebnega in družinskega 
položaja posameznika - državljana. 

Navedena izhodišča se postopno uveljavljajo, pri čemer se 
pojavljajo tudi elementi liberalnega modela. Zelo dosledno jih 
je sprejel Zakon o socialnem varstvu. Zakon o delovnih raz- 
merjih je že prej odpravil institut popolne varnosti zaposlitve, 
zadnji predloženi popravki so v tem še bolj dosledni. Dana je 
možnost privatizacije v zdravstvu. Na osnovi koncesij in 
pogodb s privatnimi agencijami se izvajajo programi na 
področju zaposlovanja. V izvajanje socialnih programov se 
vključujejo prostovoljne organizacije, laične in cerkvene. 
Poseben povdarek je dan družinski politiki. V zdravstvu je že 
uveljavljen sistem obveznega minimalnega in dodatnega 
opcijskega zavarovanja. Celoten sistem socialne varnosti 
postaja segmentiran, kar pomeni, da se vsako področje ureja 
na svoj način. 

Za Slovenijo je zasuk v smeri konservativno korporatističnega 
modela razumljiv iz dveh razlogov. Prvič zato, ker je Slovenija 
geografsko in po kulturni tradiciji blizu državam, ki so ta 
model že uveljavile. Drugič zato, ker obstaja soglasje o tem, 
da zlasti v času gospodarske krize in krize države blaginje 
prihaja do konvergence vseh treh modelov, pri čemer konser- 
vativno korporatistični model dobiva osrednjo vlogo. 

Ob tem pa se pojavljata dve, med seboj ne povsem skladni 
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vprašanji. Će se Slovenija odloča za konaervativno korpora- 
tistlčni model socialne politike ali ne bi morala biti pri nje- 
govi aplikaciji dosledna? Gre namreč za to, da bo ta model 
pripeljal do podobnih problemov, kot jih imajo dežele, kjer je 
že dolgo v rabi. Zato bo potrebno na te probleme tudi 
podobno odgovoriti. Drugo vpršanje pa je povezano z raz- 
vojno in institucionalno tradicijo, ki naj bi jo po priporočilih 
evropskih ministrov za socialne zadeve iz leta 1993 v svojem 
razvoju upoštevale bivše komunistične države. Ali na| Slove- 
nija pri aplikaciji konservativno korporatistlčnega modela 
vendarle upošteva svoje specifičnosti? 

3.1.3. Pričakovani problemi in možnosti njihovega razreše- 
vanja 

V tem delu navajamo glavne probleme, ki bodo nastajali ob 
uveljavljanju konservativno korporatističnega modela soci- 
alne politike, kakor tudi možne smeri reševanja teh proble- 
mov oziroma cilje, ki si jih socialna politika mora s tem v zvezi 
postaviti. 

1. Uveljavljanje načela, da si mora vsak najprej pomagati sam 
oziroma v sodelovanju z ljudmi iz neposrednega okolja, bo 
vodilo v naraščajočo socialno diferenciacijo. S socialno poli- 
tičnega stališča je diferenciacija problematična na spodnjem 
koncu lestvice, kjer številni posamezniki ali cele socialne 
skupine padejo čez prag revščine. Kdo je v Sloveniji že v tem 
položaju ali komu to grozi, ni mogoče natančno reči. Najver- 
jetneje pa bodo med revne posamezniki prihajali iz naslednjih 
skupin: 

- mladi brezposelni, ki nimajo podpore svojih družin, 
- dolgotrajno brezposelni, 
- zaposleni v takoimenovanih fleksibilnih oblikah dela, 
- ostareli kmetje z majhnimi posestvi, 
- upokojenci, ki nimajo polnih pokojnin in 
- raznovrstne skupine nekativnih prebivalcev. 

Cilji: Potrebno je določiti prag revščine kot mero za položaj 
socialno ogroženih posameznikov in skupin. Mreža za zago- 
tavljanje minimalne socialne varnosti mora biti namenjena 
v prvi vrsti skupinam, ki padejo pod prag revščine. Kot doda- 
ten kriterij za pomoč se lahko upošteva edino še državljan- 
stvo. 

Za reintegracijo skupin, ki so delovno sposobne, a nimajo 
dela in zato padejo pod prag revščine, postaja vse pomemb- 
nejša aktivna politika zaposlovanja. 

Stopnjevati je potrebno prizadevanja za dejansko uveljavlja- 
nje fleksibilnih, pogosto neregularnih, oblik zaposlovanja 
kot so delne zaposlitve (skrajšani delovni čas), začasna dela, 
cepitev dela (job sharing), zaposlovanje pri posrednikih in 
posojanje delavcev, delo na poziv, delo na domu, subkontra- 
hiranje dela samozaposlenih in podobno. 

2. Uveljavljanje načela subsidiarnosti bo povečevalo socialno 
varstveno vlogo družine in spodbujalo umik javnih ustanov 
za zagotavljanje storitev s področja vzgoje in varstva otrok ter 
ostarelih. To bo še povečevalo že doslej veliko delovno obre- 
menitev odraslih članov družine, posebej žensk. Zniževanje 
vseh, posebej pa zdravstvenih in kulturnih aspektov kakovosti 
življenja je zato, brez dodatnih sprememb, neizogibno. 

Ciljev oziroma odgovorov na nastajajoče razmere je lahko 
več, niso pa povsem skladni, niti ne neproblematični. Prvi so 
v skladu s konservativno tradicijo, drugi s socialdemokratsko. 
Navedemo lahko naslednje: 

- Spodbujanje žensk za umik s trga delovne sile ali za 
ne-vstopanje nanj z vzgojnimi prijemi med mladimi, s prizna- 
vanjem gospodinjskega dela in dela pri vzgoji otrok kot 
osnove za pokojninsko in druge oblike zavarovanja (Nemčija). 
- Spodbujanje žensk za začasen in/ali za delen umik s trga 
delovne sile s podaljševanjem porodniških dopustov, s spod- 
bujanjem delnih zaposlitev in drugih oblik fleksibilnega zapo- 
slovanja (večina zahodnoevropskih dežel). 
- Spodbujanje enakomernejše porazdelitve družinskih 
obveznosti med obema sploma, na primer z obveznostjo 

očeta, da koristi del porodniškega dopusta, z obdavčitvijo 
posameznikov in ne družin (skandinavske dežele). 

Problematičnost navedenih rešitev, zlasti prve je, da vpliva na 
upadanje ekonomske aktivnosti prebivalstva, ki pa je takore- 
koč predpostavljena vsem dosedanjim modelom socialne 
politike. Prva in druga rešitev stopnjujeta spolno segregacijo 
tako pri delu kot v privatnem življenju. Za Slovenijo sta prvi 
dve rešitvi še posebej problematični, ker bo potrebna visoka 
stopnja aktivnosti prebivalstva pri premagovanju zaostajanja 
v razvoju (ta je začela v zadnjih letih hitro upadati) in ker 
ženske že tradicionalno delajo s polnim delovnim časom in 
niso vstopile na trg delovne sile s pomočjo delnih zaposlitev 
tako kot to velja za večino žensk v Zahodni Evropi. Zadnja 
rešitev pa zaenkrat nima velike podpore ne v Evropi ne pri 
nas. 

Zaradi navedenih razlogov je veliko vprašanje ali uveljavljanje 
konservativno korporativističnega modela v tej dimenziji 
rešuje kaj več problemov kot jih na novo ustvarja. Zato se kot 
poseben cilj postavlja v ospredje vključevanje čim večjega 
števila prebivalstva na trg delovne sile. Vseevropski model 
za to je aktivna politika zaposlovanja. 

3. Uveljavljanje načela subsidiarnosti računa tudi 
s pomembno vlogo takoimenovane vmesne strukture civilne 
družbe, ki jo predstavljajo oblike kot so: lokalne mreže za 
samopomoč, mreže za menjavo storitev oziroma kooperativni 
krožki, volunterske organizacije, sindikati in podjetja. Te 
oblike so same po sebi neproblematične. Ob njih se pojavljata 
predvsem dve vprašanji: Ali imajo posamezniki dovolj časa in 
motivacije za sodelovanje v teh oblikah? Ali je država priprav- 
ljena in sposobna te oblike spodbujati? 

Odgovor na prvo vprašanje je tesno povezan s stopnjo aktiv- 
nosti prebivalstva, z dolžino delovnega časa in z razširje- 
nostjo fleksibilnih oblik zaposlovanja na eni ter z izraženostjo 
potreb po socialnih storitvah med prebivalstvom na drugi 
strani. Skandinavske in bivše socialistične dežele zaradi 
visoke stopnje aktivnosti prebivalstva in zaposlovanja za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom ter zaradi razvejane 
mreže javnih storitev vmesne strukture socialnih storitev niso 
razvile. Pomembno izjemo so predstavljala podjetja. Z umika- 
njem države in podjetij s področja zagotavljanja socialnih 
storitev ter s širjenjem fleksibilnih oblik zaposlovanja se tudi 
v teh deželah ravnotežje nagiba v korist socialnih dejavnikov 
civilne družbe. Tudi v Sloveniji lahko opazimo hitro širjenje 
prostovoljnih skupin in organizacij, ki posegajo na socialno 
področje. Prav tako hitro se širi dejavnost cerkve. 

Država je v Sloveniji deklarirala politiko spodbujanja civilne 
socialne pobude. To se sedaj kaže v odpiranju možnosti za 
privatno dejavnost na področju zdravstva, izobraževanja, var- 
stva in drugih, v koncesioniranju, v iskanju rešitev za delova- 
nje neprofitnih organizacij pod drugačnimi pogoji kot delu- 
jejo profitne (računovodstvo se še vedno ne razlikuje), v iska- 
nju oblik transformacije začasnih oblik zagotavljanja social- 
nih storitev v trajne neprofitne oblike, na primer na področju 
javnih del in podobno. Po zgledu drugih držav bi bile možne 
davčne olajšave za podjetja in posameznike, ki vlagajo 
v neprofitne dejavnosti. Prav tako pa glede na tradicijo ne bi 
kazalo popolnoma opustiti možnosti spodbujanja takoimeno- 
vane poklicne blaginje. Podjetja naj bi pod ugodnimi pogoji 
vlagala v izobraževanje in raznovrstna zavarovanja svojih de- 
lavcev. 

4. Vključevanje raznovrstnih dejavnikov v zagotavljanje soci- 
alnih storitev in prilagajanje socialnih zavarovanj različni"1 

socialnim skupinam, kar je značilno za konservativno korpo- 
ratistični model, bo vplivalo na vse večjo segmentacijo 
sistema blaginje. Pluralizacija sistema blaginje bo potekala 
tako v smislu zagotavljanja virov za izvajanje socialnih proge0' 
mov kot v smislu diferenciacije programov ter vse večjeg® 
števila raznovrstnih izvajalcev. Storitve se bodo razlikovale oo 
skupine do skupine, kar ustreza naravi tega sistema, ven daj 
pa bo obstajala tudi nevarnost, da vse več skupin ali celi;1 

regionalnih območij ne bo imelo zagotovljene ustrezne sod' 
alne varnosti in ne ustreznih socialnih storitev. 

18 poročevalec 



Cilji: Ponovno pridemo do potrebe po dobri Javni mreži za 
zagotavljanje minimalne socialne varnosti. Obenem pa se 
kaže potreba po spodbujanju posameznikov in skupin za 
vključevanje v dodatne programe. Država naj bi uporabila 
socialno In regionalno selektivne ukrepe za posredno spod- 
bujanje kot so na primer davčne olajšave In prosvetljevanje. 

Pluralni sistem blaginje bo vse bolj izkazoval tudi potrebo po 
koordinaciji. Iniciativo pri tem bo najbrž morala imeti država, 
ki pa naj skozi korporativni sistem upravljanja pritegne 
k sodelovanju tudi druge pomembne akterje. 

5. Konservativno korporatistični model poleg delovnega prin- 
cipa pri zagotavljanju socialne varnosti vse bolj upošteva tudi 
princip državljanstva. Princip državljanstva se upošteva pri 
zagotavljanju minimalne socialne varnosti, kjer ne gre le za 
prejemanje socialnih pomoči, temveč tudi za minimalne pro- 
grame na področju izobraževanja, zdravstva, penzijskega 
zavarovanja in podobne. Pri tem pa za delovno populacijo 
v aktivni dobi, ki ne dela, pogosto ostaja v rabi premoženjski 
test kot dodaten kriterij za upravičenost do udeležbe tudi 
v minimalnih oziroma zagotovljenih programih. Tako se kom- 
binirajo temeljni principi delovanja vseh treh sistemov soci- 
alne politike. 
6. V naravi konservativno korporatističnega modela je financi- 
ranje programov na osnovi prispevkov, ki se stekajo 
v posebne sklade ter tripartitni decentralizirani sistem uprav- 
ljanja posameznih socialnih sektorjev. Pri nas je bilo po 
splošni ukinitvi takega sistema financiranje na osnovi prispev- 
kov s posebnim skladom ponovno uvedeno samo na področju 
zdravstva. Prispevki, ki se stekajo v integralni proračun, 
obstajajo tudi na področju zaposlovanja. To področje je tudi 
edino, na katerem je predvideno, sicer centralizirano, tripar- 
titno odločanje. Najmanj kar je mogoče ugotoviti je, da sta 
sistem financiranja In upravljanja na socialnem področju 
nekoherentna. 

Cilj: Dosledno uvesti en model financiranja In upravljanja, ki 
pa je lahko kombiniran. Primer: 
- Financiranje minimalne socialne varnosti je na osnovi dav- 
kov, financiranje programov obveznega (seveda tudi prosto- 
voljnega) zavarovanja pa na osnovi prispevkov (nemški 
model). Alternativa temu je celotno financiranje socialne 
države na osnovi davkov (skandinavski model). 

- Davki se seveda stekajo v proračun, prispevki pa v sklade 
(nemški model). Druga rešitev je, da se vsi davki in prispevki 
stekajo v proračun, iz katerega pa se na osnovi letnega piana 
alocira zbrana sredstva posameznim področjem (skandinav- 
ski model). 

- V obeh navedenih modelih upravljajo posamezna socialna 
področja tripartitni odbori, ki so sestavljeni iz predstavnikov 
države, sindikatov in delodajalcev. 

- Upravljanje je praviloma decentralizirano. Namen take reši- 
tve je v prvi vrsti bolj učinkovito reševanje socialnih proble- 
mov na lokalni ravni, kot to lahko poteka iz centra. 

Navedeni problemi in cilji obravnavajo predvsem vprašanje 
prilagajanja sistema blaginje v Sloveniji »evropskemu 
modelu«. Seveda pa tudi v Evropi obstajajo razmišljanja 
o nadaljnih spremembah. Enega zadnjih predlogov za soci- 
alno reformo sta dala Offe in Heinze in je koncentriran v treh 
točkah: 
- skrajševanje delovnega časa, 
- uvajanje osnovnega državljanskega dohodka in 
- razvijanje lokalnih mrež za menjavo storitev oziroma 
kooperativnih krožkov. 

3.1.4. Povzetek in specifikacija ciljev socialne politike 

1- Izhodiščni cilji 

~ Socialno politiko prilagoditi »evropskemu modelu«, to je 
konservativno korporatističnemu, h kateremu konvergirajo 
tudi ostali. 

- Izhajati iz že sprejetih vladnih izhodišč socialne politike, ki 
so podobna navedenemu »evropskemu modelu«. 

- Pri rešitvah upoštevati slovenske specifike, ki izhajajo zlasti 
iz rešitev, ki so se uveljavile v prejšnjih desetletjih. 

- Ne zniževati ravni socialne varnosti; mogoče je le menjati 
oblike za njeno zagotavljanje. 

2. Socialnopolitični cilji 

- Vzdrževati oziroma izpopolniti je potrebno MREŽO MINI- 
MALNE SOCIALNE VARNOSTI, ki je namenjena vsem držav- 
ljanom Republike Slovenije, ki iz kakršnihkoli razlogov nimajo 
sredstev za preživljanje. Pomoč iz tega programa se dodeljuje 
na osnovi ugotavljanja premoženjskega stanja posameznika 
oziroma družine in upoštevaje kriterije praga revščine. 

- S programi AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA je 
potrebno zagotavljati (re)integracijo čim večjega števila prebi- 
valcev v delovno in s tem tudi v normalno socialno življenje. 
S tem bomo zmanjševali marginalizacijo posameznikov in 
celih socialnih skupin, ki sicer padejo na mrežo minimalne 
socialne varnosti. 

- Institucionalizirati je potrebno NOVE FLEKSIBILNE OBLIKE 
ZAPOSLOVANJA in jih povezati s sistemi socialne varnosti. Te 
oblike se hitro širijo v razvitih deželah in jih je mogoče 
pričakovati tudi pri nas. V prvi vrsti jih želijo delodajalci, ker 
jim lajšajo prilagajanje tržnim nihanjem. Toda če niso institu- 
cionalizirane in povezane s sistemi socialne varnosti, pome- 
nijo novi vir marginalizacije. 

- Država mora vzdrževati OBVEZNE MINIMALNE PRO- 
GRAME ZAVAROVANJA proti znanim socialnim tveganjem: 
pokojninsko, zdravstveno, invalidsko in zavarovanje za primer 
brezposelnosti. To zavarovanje mora biti zagotovljeno vsem 
državljanom na osnovi njihovih prispevkov in prispevkov 
delodajalcev. Neaktivni niso upravičeni do zavarovanja za 
primer brezposelnosti. Uživalci pomoči iz naslova mreže mini- 
malne socialne varnosti pa ne plačujejo prispevkov. 

- Država mora spodbujati DODATNE PROGRAME ZAVARO- 
VANJA proti znanim socialnim tveganjem in sicer na osnovi 
ustrezne institucionalne podlage in davčnih stimulacij. Posa- 
mezniki se lahko dodatno zavarujejo neposredno ali jih zava- 
rujejo njihovi delodajalci oziroma združenja. 

- Država mora zagotavljati MINIMALNE PROGRAME JAVNIH 
STORITEV na področjih varstva otrok, invalidov in ostarelih, 
na področju izobraževanja in kulture ter na področju zdrav- 
stva In drugih oblik socialnega varstva. Minimalni programi 
javnih storitev so brezplačni in so namenjeni vsem držav- 
ljanom. 

- Država mora ustvarjati pogoje in spodbujati PLURALIZA- 
CUO SISTEMA BLAGINJE. To pomeni pluralizacijo virov za 
financiranje socialnih programov (davki, obvezni prispevki 
zaposlenih in delodajalcev, davka oproščeni prispevki, plačila 
storitev ipd.), virov za izvajanje socialnih programov (prosto- 
voljno delo, prostor in oprema) in pluralizacijo organizatorjev 
in izvajalcev socialnih programov iz tržnega, volunterskega in 
neformalnega sektorja. 

- Ker je pričakovati segmentacijo sistema blaginje in prenos 
bremen socialne varnosti na posameznike in družine, je 
potrebno okrepiti PROGRAME POMOČI DRUŽINAM IN OTRO- 
KOM. Sem sodi vrsta že uveljavljenih ukrepov kot so porodni- 
ški dopust, otroški dodatek, svetovalna dejavnost, spodbuja- 
nje enakomerne delitve delovnih bremen med staršema, šti- 
pendiranje in podobno. 

- Skladno s sprejetim modelom socialne politike in skladno 
s tradicijo je treba pri financiranju socialnih programov dajati 
prednost PRISPEVKOM pred DAVKI ter njihovemu zbiranju 
v SKLADIH pred zbiranjem v PRORAČUNU. 

- Skladno s sprejetim modelom socialne politike in skladno 
s tradicijo je potrebno uveljavljati KORPORATIVNI MODEL 
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UPRAVLJANJA posameznih socialnih področij, ki vključuje 
decentraliziran pristop. Pri tem je poleg države, sindikatov in 
delodajalcev potrebno v korporativna telesa vključevati tudi 
druge dejavnike skladno z njihovo vlogo v pluralnem sistemu 
blaginje, na primer volunterske organizacije. 

3.2. Socialna varnost s stališča Intervencije države In 
odnosa do posameznih ciljnih skupin10 

3.2.1. 
Država mora pri določanju politike socialne varnosti skrbeti, 
da bo: 

- jasno določen način in obseg varovanja interesov posamez- 
nikov, gospodarstva in funkcioniranja države; 
- varovana socialna in ekonomska pravičnost. Pri določanju 
socialnih pravic posameznikov je treba skrbeti, da določene 
skupine ne bodo brez utemeljenih razlogov izjemno priviligi- 
rane; gospodarski subjekti morajo imeti pravno in dejansko 
enake obveznosti v zvezi z zagotavljanjem (financiranjem) 
socialnih obveznosti ne glede na to, ali so v javni ali zasebni 
lastnini; 
- pravna ureditev taka, da bo izključevala možnosti zlorab 
sistema tako, da bi se pravice uresničevale v nasprotju z nji- 
hovim namenom (npr. nadomeščanje zaposlovanja v delov- 
nem razmerju za nedoločen čas, s pogodbenim zaposlova- 
njem brezposelnih oseb in upokojenih oseb, ker je za deloda- 
jalca tako delo cenejše); 
- pri obravnavanju vsake spremembe in dopolnitve sistema 
oziroma pravic ocenjen globalni učinek spremembe za posa- 
meznika, gospodarstvo in državo. 

Pri določanju strategije socialne politike na področju socialne 
varnosti je treba analizirati krog upravičencev, vrsto, obseg in 
pogoje za pridobitev pravic in obveznosti v zvezi s financira- 
njem. 

3.2.2. 
Krog upravičencev. Upravičenci do socialnih dajatev in stori- 
tev so: 

- delovno sposobne osebe v aktivni dobi v primerih, ko niso 
sposobne delati (bolezen, materinstvo, zmanjšana delovna 
zmožnost, brezposelnost) in v primerih, ko nimajo zadostnih 
sredstev za preživljanje, 
- delovno nesposobne osebe (invalidi), 
- starejše oziroma upokojene osebe, 
- otroci in družina. 

Pri določanju socialne strategije je treba upoštevati socialne 
in materialne potrebe posamezne kategorije oseb. Ker velika 
večina odraslih oseb živi v formalni ali neformalni skupnosti 
z drugo osebo in pogosto tudi skupaj z mladoletnimi otroci, je 
pri določanju socialne strategije treba upoštevati značilnost 
socialnega in ekonomskega stanja teh skupnosti in njihove 
posebne potrebe. 

3.2.2.1. 
Za delovno sposobne osebe v aktivni dobi mora država: 

- ustvarjati pogoje za uspešno gospodarstvo, ki bo omogo- 
čalo zaposlovanje v odvisnem delovnem razmerju ter samoza- 
poslovanje; 

- tudi v naprej voditi politiko zaposlovanja v delovnem raz- 
merju s polnim delovnim časom za nedoločen čas kot pre- 
težno obliko zaposlovanja. Pri zakonskem urejanju fleksibil- 
nih oblik dela je potrebno vgraditi instrumente za preprečeva- 
nje zlorab sistema v škodo posameznikov in skladov social- 
nega zavarovanja ter v korist finančnih interesov deloda- 
jalcev; 

- v primeru brezposelnosti: v okviru možnosti, pravice do 
denarnih dajatev povezati ali pogojevati z obveznostmi v zvezi 

10 To poglavje je pripravljeno iz večih prispevkov avtorice 
mag. Anjute Bubnov-Škobeme z Inštituta za delo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani. 

z izobraževanjem in usposabljanjem za delo in z obveznostjo 
zaposlitve na deficitarnih delih in v drugih geografskih oko- 
ljih, v katerih primanjkuje delovna sila; 

- določati minimalno plačilo za enoto dela (praviloma naj bo 
določeno minimalno plačilo za uro dela); 

- po potrebi omogočati kreditiranje nakupa prvega stano- 
vanja. 

3.2.2.2. 
Za invalide bi bilo treba analizirati možnosti, da bi bile pravice 
manj odvisne od časa in vzroka nastanka invalidnosti (v otro- 
ški dobi, med delom, izven dela med nezaposlenostjo, med 
vojno) in bolj od stopnje preostale delovne zmožnosti. Država 
mora zagotavljati določen minimalni sistem storitev in 
pomoči invalidnim osebam, ki ga bo zagotavljala z javno 
službo. 

3.2.2.3. 
Upokojene osebe. Veljavni sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja bi bilo treba prilagoditi evropskim trendom 
in spremembam sistemov, ki bodo, kot ugotavljajo v evrop- 
skih državah, nujne zaradi finančne nesposobnosti izvajati 
dosedanji obseg pravic. Upoštevati bi bilo potrebno načelo 
ekvivalence in načelo enakega obravnavanja, spremeniti pa bi 
kazalo zlasti osnovo za odmero pokojnine, tako, da bi se 
upoštevale plače celotnega obdobja zavarovanja in ne samo 
10-letnega obdobja kot velja po sedanjem zakonu, (glej pri- 
logo III/2). 

3.2.2.4. 
Socialni interesi otrok In družine bodo morali biti v bodoče 
bolj varovani kot doslej. Podaljševanje porodniškega dopusta 
je vprašljivo, ker lahko učinkuje negativno na možnosti zapo- 
slovanja žensk (znano je že, da se ženske odločajo, da ne 
bodo izkoristile dopusta za nego in varstvo otrok, ker to od 
njih zahteva delodajalec). Analizirati bi bilo treba smiselnost 
subvencioniranja varstva in vzgoje otrok v predšolskih usta- 
novah v dosedanjem obsegu in možnost, da se del teh sred- 
stev preusmeri v otroške dodatke. Glavne spremembe bi 
morale biti določene v zvezi z otroškimi dodatki. Le-ti naj bi 
bili univerzalni (za vse otroke), višina naj bi bila, zlasti zaradi 
demografskih razlogov, odvisna od vrstnega reda rojstva 
otroka tako, da bi se povečal za vsakega naslednjega roje- 
nega otroka. Posebni dodatki v naravi (brezplačne šolske 
potrebščine, malice, počitnice) ali v denarju, naj bi bili dolo- 
čeni za otroke iz socialno ogroženih družin. Znatno povečanj 
otroški dodatki naj bi bili določeni za invalidne otroke. Otroški 
dodatki in sistem štipendiranja bi moral biti usklajen. Analizi- 
rati bi bilo treba, ali so potrebni posebni socialni dodatki za 
enoroditeljske družine in če so, določiti sistem varstva teh 
družin. 

Pri določanju sistemov socialnih ukrepov bi morali upoštevati 
posebne obremenitve posameznih skupin, zlasti ali preživljajo 
nepreskrbljene otroke. Upoštevati bi bilo treba na primer, da 
upokojenci praviloma ne preživljajo otrok in imajo rešeno 
stanovanjsko vprašanje ter da so zato njihovi življenjski stro- 
ški nižji. V svetu so z raziskavami dokazali, da so upokojenci, 
če se upošteva tudi njihovo premoženje, premožnejši od 
aktivne generacije za Slovenijo pa bi bilo to potrebno še 
raziskati. Ob tem pa aktivna generacija plačuje veliko višje 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot jih je 
plačevala upokojena generacija (ker je bil delež upokojencev 
glede na aktivno prebivalstvo veliko nižji v obdobju, ko so bin 
zaposleni). Zato bi morala država skrbeti za uravnoteženo 
razmerje interesov aktivne in upokojene generacije. 

Za katerokoli materialno in socialno ogroženo skupino prebi- 
valstva bo tudi vnaprej morala zagotavljati minimalna sred- 
stva za preživetje države. S predpisi bo moral biti določen tak 
sistem, da bodo upravičeni do socialnih pomoči le tisti, z8 
katere se ugotovi, da so revni, ker nimajo niti dohodkov, niti 
premoženja, iz katerega bi si lahko zagotovili sredstva za 
preživetje. 
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3.2.4. 
Pri določanju sistema denarnih dajatev bi se bilo treba odlo- 
čiti med dvema modeloma: 

3.2.4.1. 
Ohranitev veljavnega modela, ko je osnovni sistem sistem 
socialnega zavarovanja za zaposlene in druge aktivne osebe, 
ki se financira s prispevki zavarovancev in tudi delodajalcev, 
dopolnjen s sistemom socialne pomoči v okviru socialnega 
varstva (za osebe in družine brez dohodkov ali z dohodki, 
nižjimi od določene ravni), ki se financira iz sredstev države. 

3.2.4.2. 
Uvedba modela, v katerem ima vsakdo (državljan ali prebiva- 
lec) ob nastopu socialnega primera (bolezen, invalidnost, 
starost, brezposelnost, socialna ogroženost) pravico do 
osnovne enotne minimalne dajatve v breme države (univer- 
zalni - nacionalni sistem). Osnovno nacionalno varstvo bi 
bilo dopolnjeno s sistemom obveznega zavarovanja za bole- 
zen, starost, invalidnost in brezposelnost, v katerem pa se 
z dajatvami z znatno nižjo odmero od osnove (40 do 60%) kot 
doslej (85 - 100% ) nadomešča izgubljeni zaslužek zaposle- 
nim in drugim aktivnim osebam 

3.2.5. 
Ne glede na model denarnih dajatev bo treba zakonsko urediti 
pogoje za zasebno zavarovanje za socialne primere. 

3.2.6. 
V sistemu storitev, ki se v skladu z novo zakonodajo že lahko 
uresničujejo v javnem in zasebnem sektorju, bo treba 
natančno opredeliti obveznosti države v zvezi s funkcionira- 
njem javnega sistema, pravice posameznikov v javnem 
sistemu in pravno varstvo v zvezi z uveljavljanjem pravic. 

3.3. Prikaz stanja po posameznih elementih za pridobitev in 
uživanje pravic • predlogi za poenotenje 

3.3.1. Vstopni cenzusi za posamezne vrste pravic 

Določene pravice so dostopne na podlagi državljanstva tistim, 
ki s svojimi dohodki ne dosegajo določenega spodnjega zne- 
ska, obenem pa so v posameznih sistemih vgrajeni socialni 
korektivi kot dopolnilo pravici iz zavarovanja. 

Vstopni cenzusi za dostop do posameznih pravic se med 
seboj znatno razlikujejo, zato menimo, da jih je potrebno 
poenotiti. Menimo, naj se kot izhodiščna osnova upošteva 
denarni dodatek iz zakona o socialnem varstvu, ki vpeljuje 
institut minimalne socialne varnosti upoštevaje dohodke na 
družinskega člana in premoženje družine ob hkratnem upo- 
števanju nujnih potreb posameznih članov družine glede na 
njihovo starost. 

V skladu z zakonom je posameznik upravičen do denarnega 
dodatka, če mesečni dohodek na družinskega člana ne 
doseže višine (minimalne ravni socialne varnosti), ki znaša: 

1. za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% zajamčene 
plače, 
2. za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% 
zajamčene plače, 
3. za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 
42% zajamčene plače, 
4. za odrasle osebe 52% zajamčene plače. 

Višina denarnega dodatka se določi kot razlika med dohodoki 
"a družinskega člana in zneskom, določenim kot minimalna 
r»ven socialne varnosti. 

Pri preverjanju dohdokov na družinskega člana se upoštevajo 
V3i dohodki in prejemki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo 
*®htevka. V dohodek se štejejo dediščine, darila, vsi dohodki 
"I prejemki, ki so viri dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, 

niso obdavčljivi, razen 

" dodatka za pomoč in postrežbo, 
Prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini, 

- otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom, 
- štipendije, 
- dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v insti- 
tucionalno varstvo in jih dobijo zunaj kriterijev redne zapo- 
slitve. 

Center za socialno delo lahko upravičencu dodeli denarni 
dodatek v nižjem znesku, če ugotovi, da socialna varnost 
upravičenca ni ogrožena, ker je njegovo premoženje takšno, 
da bi mu lahko dajalo dohodke oziroma bi mu lahko zagotav- 
ljajo preživetje. 

Denarni dodatek se dodeli za obdobje največ šestih mese- 
cev, zatem se lahko podeli ponovno po preveritvi podatkov. 

Ostali denarni prejemki, ki imajo značaj korektiva k izplači- 
lom na podlagi zavarovanja, so varstveni dodatek upokojen- 
cem, denarna pomoč in denarni dodatek za nepreskrbljenega 
družinskega člana. 

- do varstvenega dodatka ima pravico upokojenec, katerega 
pokojnina je nižja od zneska najnižje pokojnine za njegovo 
delovno dobo, če skupaj z družinskimi člani nima drugih 
dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje. Med skupne 
dohodke se vštevajo vsi dohodki, ki jih ima uživalec pokojnine 
in družinski člani iz delovnega razmerja, dohodek iz samo- 
stojne dejavnosti, dohodek od premoženja in drugi dohodki, 
od katerih se plačuje davek, pokojnine in dodatki k pokojnini 
ter vojaška invalidnina iz tujine, prejemki iz prostovoljnega 
zavarovanja, invalidnina, priznana na podlagi pokojninskega 
zakona, prejemki iz starostnega zavarovanja kmetov, preživ- 
nine ter drugi prejemki, razen tistih, za katere je s posebnimi 
predpisi določeno, da se pri upoštevanju premoženjskega 
stanja ne upoštevajo. Ne všteva se dodatek za pomoč in 
postrežbo ter invalidnine in druge dajatve po predpisih o voja- 
ških invalidih in civilnih invalidih vojne. Natančnejše pogoje 
predpisuje zavod. 

Zakon ne opredeljuje obdobja, v katerem se presojajo 
dohodki, ki so podlaga za dodelitev varstvenega dodatka, niti 
ne vsebuje določb o periodičnem preverjanju dohodkovnega 
stanja. 
- denarni dodatek za nepreskrbljenega družinskega člana 
pripada brezposelni osebi, ki uveljavi pravico do denarnega 
nadomestila za čas brezposelnosti, oziroma prejema denarno 
pomoč za čas brezposelnosti, če njegovi dohodki skupaj 
z dohodki družinskih članov na osebo v zadnjih treh mesecih 
pred uveljavitvijo pravice ne presegajo 80% zajamčene plače. 
Za vsakega družinskega člana zavarovanca pripada 10% 
zajamčene plače (zmanjšane za davke in prispevke), pri 
čemer skupna višina dodatka na sme presegati 50% zajam- 
čene plače. Zakon ne navaja podrobneje, kateri dohodki in 
prejemki v družini se upoštevajo niti ne precizira periodič- 
nega preverjanja dohodkovnega statusa. 

Vlada Republike Slovenije je v juniju 1993 predlagala, da se ta 
dodatek črta in vsebinsko prenese v sfero socialnega varstva. 

- denarna pomoč je socialni korektiv, ki ga ima pravico 
uveljavljati zavarovanec, po izteku pravice do denarnega 
nadomestila za brezposelnost, in sicer če njegovi dohodki 
skupaj z dohodki družinskih članov na osebo v zadnjih treh 
mesecih pred uveljavitvijo pomoči v povprečju ne presegajo 
80% zajamčene plače po zakonu. Denarna pomoč je enaka 
80% zajamčene plače, zmanjšane za davke in prispevke. 
Poleg denarne pomoči pripada prejemniku še denarni doda- 
tek za nepreskrbljene družinske člane. 

Vlada Republike Slovenije je v juniju 1993 predlagala, da se 
časovno skrajša obdobje prejemanja te denarne pomoči. 

Menimo, naj se socialni korektivi v pokojninskem sistemu 
(varstveni dodatek) ter v zavarovanju za primer brezposelnosti 
(denarna pomoč in dodatek za nepreskrbljene družinske 
člane) glede: 

12 Pri tem obravnavamo le nadomestila, ki izhajajo iz zavaro- 
vanja in se izplačujejo le krajši čas 
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- vstopnega cenzusa glede upoštevanja dohodkov (opredeli- 
tev dohodkov) in njihovem časovnem upoštevanju (tri mesece 
pred vložitvijo zahtevka), 
- obdobnega preverjanja dohodkov v družini (vsakih šest 
mesecev) 

prilagodijo ureditvi v matičnem zakonu, to je ureditvi denar- 
nega dodatka v zakonu o socialnem varstvu. 

3.3.2. Različno časovno opredeljevanje osnov za izračun 
nadomestil iz zavarovanja in predlog za poenotenje 

V sedaj veljavnih predpisih se nadomestila12 izračunavajo od 
različnih časovno opredeljenih osnov: 

- denarno nadomestilo za primer brezposelnosti se izraču- 
nava od osnove povprečne mesečne plače, ki jo je zavarova- 
nec prejel za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega 
razmerja. Osnova se poveča za rast povprečnih osebnih 
dohodkov vseh zaposlenih v RS od zadnjega meseca, ki se 
upošteva v osnovo, do uveljavitve denarnega nadomestila. 

- nadomestilo plače za čas porodniškega dopusta se izraču- 
nava od osnove plače, ki bi jo delavka dobila, kot če bi delala, 
- predlog zakona o družinskih prejemkih opredeljuje osnovo 
za izračun nadomestila porodniškega dopusta kot povprečna 
mesečna plača upravičenca oziroma povprečna osnova, od 
katere upravičenec plačuje prispevek za porodniško varstvo 
v zadnjih 12 mesecih pred mesecem obveznega nastopa 
porodniškega dopusta. Če je upravičenec prejemal plačo 
oziroma plačeval prispevke za krajše obdobje, se mu za manj- 
kajoče mesece kot osnova upošteva zajamčena plača. 
- nadomestilo plače med začasno bolniško zadržanostjo 
z dela se izračunava od povprečne mesečne plače in nadome- 
stil oziroma osnov za plačilo prispevkov v koledarskem letu 
pred letom, pri katerem je nastala začasna zadržanost z dela. 
Osnova se valorizira skladno z rastjo povprečnih plač vseh 
zaposlenih v RS. V primeru, da zavarovanec v predpisanem 
obdobju ni imel plače oziroma osnov za plačilo prispevkov, je 
osnova za nadomestilo povprečni znesek plač, ki jih je dejan- 
sko prejel. 

Menimo, da je najprimernejša osnova upoštevanje prejetih 
plač oziroma osnov, od katere se plačuje prispevek, v koledar- 
skem letu pred letom, v katerem je nastopila zadržanost z dela 
oziroma pred začetkom prejemanja nadomestila. Ta osnova 
se pred odmero nadomestila poveča za rast povprečnih plač 
v RS leta, ki sodi v osnovo, pa do meseca, pred katerim se 
začne izplačevati nadomestilo. Dvanajst - mesečno obdobje 
je dovolj dolga doba, da se iz osnove izčistijo kratkotrajnejša 
(sezonska) odstopanja v višini plač, do katerih prihaja npr. pri 
upoštevanju osnove iz zadnjih treh mesecev. Osnova zad- 
njega meseca ni primerna, ker omogoča zlorabe. Obenem 
menimo, da je opredelitev osnove za izračun nadomestila 
plače v času porodniškega dopusta primerna, upošteva mož- 
nost spreminjanja poklicnega oziroma socialnega položaja 
upravičenke, kar je utemeljeno s politiko na tem področju. 

3.3.3. Različnost valorizacijskih pravil za usklajevanje že 
odmerjenih pravic 

V uporabi sta dve glavni vrsti usklajevanja že odmerjene 
pravice 

- z rastjo povprečnih plač v Republiki Sloveniji, 
- z zajamčeno plačo. 

Prejemki, ki se valorizirajo z rastjo povprečnih plač, so: 

- pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(pokojnina, tudi družinska, invalidska, kmečka, in varstveni 
dodatek), nadomestilo plače zaradi delovne invalidnosti, inva- 
lidnine, dodatek za pomoč in postrežbo, oskrbnina in odprav- 
nina za vdovo ali vdovca), 

- pravice civilnih in vojaških invalidov (vojaška invlaidnina, 
civilna invalidnina, družinska invalidnina za svojce civilnega 
invalida vojne, tudi dodatek za pomoč in tujo postrežbo, 
ortopedski dodatek, pogrebnina in posmrtnina, 

- pravica duševno in telesno prizadetih oseb (nadomestilo za 
invalidnost se enkrat letno valorizira s povprečno plačo, med 
letom pa začasno z zajamčeno plačo) 

- družinski prejemki (nadomestilo plače za čas porodniškega 
dopusta, družbena pomoč ob porodu) 

- borci in državljani s posebnimi zaslugami (vojaška pokoj- 
nina, dodatek za spomeničarje, borčevski dodatek, posebna 
pogrebnina za spomeničarje) 

- druge pravice (pokojnine poslancev in funkcionarjev, admi- 
nistrativne pokojnine delavcev ONZ, izjemna pokojnina) 

- pravice iz zdravstvenega zavarovanja (nadomestilo plače 
v času bolniške odsotnosti). 

Uporaba gibanja zajamčene plače kot valorizacijskega pra- 
vila je s stališča države primernejša od gibanja povprečnih 
plač, ker omogoča neposredno kontrolo povečevanja izdat- 
kov iz proračuna za realizacijo posameznih pravic. Zajam- 
čeno plačo določa Vlada RS in sicer dvakrat letno, v juniju in 
decembru po predhodnem mnenju sindikatov in Gospodar- 
ske zbornice. Znesek se lahko določa tudi v vmesnem 
obdobju, če je mesečna rast cen osnovnih življenjskih 
potrebščin v dveh zaporednih mesecih večja kot pet od- 
stotkov. 

Odmerjene pravice, ki se povečujejo avtomatično z narašča- 
njem povprečnih plač v republiki, niso v mejah neposredno 
obvladljivosti In kontrole s strani socialne oziroma ekonom- 
ske politike. 

Uporaba podatkov o povečevanju plač Zavoda RS za stati- 
stiko ima tudi metodološko slabost, da so pri zajemanju 
podatkov vključeni le podatki o plačah in nadomestilih plač 
v breme delodajalca, zaposlenih v podjetjih in drugih organi- 
zacijah. 

Zgornje kategorije pravic, ki se sedaj usklajujejo z rastjo 
povprečnih plač, pa imajo podlago v pravici iz zavarovanja, bi 
bilo potrebno usklajevati z gibanjem plač in nadomestil plač 
ter vseh zavarovalskih osnov vseh zavarovancev. To pomeni, 
da bi v osnovo šteli tudi nadomestila za brezposelnost, plače 
samozaposlenih oseb, kmečkih delavcev in delavcev v zaseb- 
nem sektorju oziroma njihove zavarovalske osnove. Tako 
metodološko prilagoditev sugerira tudi Svetovna banka. 

Pravice, ki izhajajo iz statusa prejemnika in ne iz zavarovanja, 
naj se valorizirajo z zajamčeno plačo, ki jo določa Vlada RS. 

Ob tem se zastavlja dodatno vprašanje: ali se pravica do 
valorizacije realizira avtomatično ali pa lahko zakon dopusti, 
da mora o tem odločati kak poseben organ. Menimo, naj 
zakon dopušča možnost, da poseben organ odloči o valoriza- 
ciji, saj se tako poveča maneverski prostor pri upravljanju 
javnih sredstev. 

3.3.4. Minimalni in maksimalni možni prejemki 

Zakon o zajamčenem osebnem dohodku določa, da je vsa- 
kemu delavcu iz dela zajamčen osebni dohodek najmanj 
v višini, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost. 
Zajamčeno nadomestilo plače, ki pripada delavcu za čas 
odsotnosti z dela v breme pravne osebe, ne more biti nižje od 
80% zajamčene plače. Pregled veljavne zakonodaje kaže, da 
so tako spodnje kot zgornje meje prejemkov iz naslov zavaro- 
vanja ter ostalih socialnih prejemkov postavljene zelo ra- 
zlično: 

- nadomestilo za brezposelnost ne sme biti nižje od 80% 
zajamčene plače in ne višje od petkratnika tako zmanjšanega 
zajamčenega osebnega dohodka, s tem da se upošteva 
zajamčeni osebni dohodek, zmanjšan za prispevke in davke. 

Vlada RS je v juniju 1993 predlagala, da se najvišje nadome- 
stilo odmeri kot štirikratnik najnižjega nadomestila. 
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- nadomestilo plače v času bolniške odsotnosti ne more biti 
manjše od zajamčene plače in ne more biti višje od plače, ki bi 
jo zavarovanec dobil, če bi delal oziroma od osnove, po kateri 
je v času zadržanosti od dela zavarovan, 

- nadomestilo plače v času porodniškega dopusta ne more 
biti nižje od najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in 
socialno varnost delavca, zgornja meja pa ni določena, 
v predlogu zakona o družinskih prejemkih so vsebovane 
enake rešitve glede spodnjih in zgornjih mej, 

- v okviru pokojninskega zavarovanja je najnižja pokojnina 
za polno pokojninsko dobo določena od najnižje pokojninske 
osnove, le to pa je 64% povprečne plače v RS. Najvišja 
pokojnina za polno pokojninsko dobo je določena od najvišje 
pokojninske osnove, ki znaša 3,1 kratni znesek povprečne 
plače na zaposlenega v republiki. 

Menimo, da bi bilo smotrno v sistemu zdravstvenega zavaro- 
vanja zmanjšati spodnjo raven prejemkov na 80% zajamčene 
plače, v sistemu pokojninskega zavarovanja pa bi bilo 
potrebno tudi pri določanju minimalnih in maksimalnih pre- 
jemkov izhajati iz sistema zajamčene, ne pa povprečne plače, 
vendar meni, da bo potrebno tc korekturo izpeljati v kontek- 
stu celotne revizije pokojninskega zakona. 

Menimo, naj se nadomestilo plače v času porodniškega dopu- 
sta ne maksimira. 

4. SREDNJEROČNE PRILAGODITVE PODROČNE ZAKONO- 
DAJE 

Glede na ugotovitve iz predhodnih analiz bodo potrebne 
srednjeročne spremembe oziroma nove rešitve na področju 
socialne varnosti in socialnega zavarovanja predvsem na 
področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa tudi 
na drugih področjih. Spremembe, ki jih je možno izpeljati 
brez večjih posegov v sistem, je Vlada Republike Slovenije 
predlagala že v juniju 1993. 

4.1. Pokojninsko In Invalidsko zavarovanje 

1. Možne spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, o katerih naj se začne razprava ob 
pripravi prenovljene zakonodaje. 

1.1. Sspremembo določbe 164. člena zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju bi se določila, da se med skupne 
dohodke uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov, ki 
se upošteva pri ugotavljanju pogojev za priznanje pravice do 
varstvenega dodatka upoštevajo tuđi invalidnine in drugi pre- 
jemki po predpisih o vojaških invalidih, ki se po sedanjih 
predpisih ne upoštevajo. 

1.2. S spremembami zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju se naj omeji izplačevanje pokojnine upokojen- 
cem, ki še niso dopolnili 63 let in s prejemki na podlagi 
Pogodbe o delu, opravljanja popoldanske obrti, vodenja last- 
nega podjetja, opravljanja samostojne poklicne dejavnosti 
Presežejo določen cenzus. 

2. Spremembe splošnih aktov Zavoda za pokojninsko in 
ir>validsko zavarovanje 

2-1. Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj se 
Priporoči, da na podlagi zakonskega pooblastila določi, da se 
Pri preverjanju premoženjskih pogojev za priznanje pravice 
do varstvenega dodatka upoštevajo isti kriteriji kot se uporab- 
ljajo pri ugotavljanju pogojev za dodelitev denarnega dodatka 
Po zakonu o socialnem varstvu. Zavod naj vsakih šest mese- c®v, najmanj pa vsakih 12 mesecev, preveri, ali so še izpol- 
nleni pogoji za priznanje pravice do varstvenega dodatka. 

3- Med spremembami predpisov na področju pokojninskega 
'n invalidskega zavarovanja, ki bodo učinkovale dolgoročno, 
0 najpomembnejše naslednje: 

lJ- Način valorizacije pokojnin naj bi bil najkasneje do konca 
1993, ko bo prenehal veljati interventni zakon, spreme- 

njen tako, da se bodo pokojnine povečevale v daljših peri- 
odah oziroma šele, ko bo zaostanek za rastjo plač presegel 
določen odstotek. 

3.2. Glede na daljšanje povprečne življenjske dobe in dejstvo, 
da bo zaradi upadanja števila rojstev v perspektivi prišlo do 
pomanjkanja delavcev, bi bilo v obdobju do leta 2010 posto- 
poma nujno povečati minimalne starostne pogoje za pridobi- 
tev starostne pokojnine tako, da bodo za oba spola dosegli 60 
let starosti. 

3.3. Skladno z direktivami Sveta Evrope naj bi bila postopno 
izenačena lestvica za odmero pokojnine glede na dopolnjeno 
pokojninsko dobo za ženske in moške. 

3.4. S spremembo zakona naj bi bil odpravljen sedanji sistem 
proste izbire zavarovalnih osnov za zasebnike in kmete in 
nadomeščen s sistemom določanja teh osnov glede na 
davčne osnove. Poleg tega bi bilo potrebno navtgor limitirati 
osnove, od katerih se plačuje prispevek za obvezno pokojnin- 
sko zavarovanje glede na to, da je maksimirana najvišja 
možna pokojnina. Ob tem bo Vlada predložila tudi zakon 
o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, ki bo 
omogočilo zavarovanje tudi od višjih osnov, kot bodo dolo- 
čene za obvezno zavarovanje. 

3.5. V naslednjih desetih letih bo postopno uveden sistem 
določanja pokojninske osnove glede na povprečje plač 
v najugodnejših 20 letih zavarovanja oziroma celotne zavaro- 
valske dobe. 

3.6. V meddržavnih sporazumih z državami, nastalimi na 
ozemlju nekdanje SFRJ bo nujno doseči, da bo Republika 
Slovenija izplačevala le sorazmeren del pokojnine upravičen- 
cem, ki so del skupne pokojninske dobe dosegli na njenem 
območju. 

4.2. Področje varstva vojnih veteranov in žrtev vojnega 
nasilja 

1. Na podlagi veljavne zakonodaje: 

1.1. bo izvedena ponovna odmera invalidskega dodatka, 
s čimer bo usklajena odmera tega dodatka v skladu z veljavno 
odmero najnižje pokojnine. Na podlagi izvedbe tega ukrepa 
ocenjujemo, da bo zmanjšanj krog upravičencev. 

1.2. bo intenzivirana revizija, ki jo ministrstvo izvaja pri prizna- 
nju posameznih pravic. Poleg revizije okoli 2.500 prvostopnih 
odločb, ki so bile opravljene v prvi polovici leta, bo do konca 
leta izvedena še revizija predvidoma okoli 3.500 prvostopnih 
odločb. 

2. Srednjeročni ukrepi: v mesecu oktobru 1993 bo predlo- 
ženo besedilo predloga zakona o vojnih invalidih in o vojnih 
veteranih, ki bosta z veljavnostjo od 1. 1. 1994 predlagala 
predvsem ureditev naslednjih sistemskih vprašanj: 

2.1. zakon o vojnih invalidih naj bi zagotovil čimvečje poeno- 
tenje sistema tako, da bo namesto sedanje osnove, ki je 
podlaga za odmero pravic in se določa glede na povprečni 
osebni dohodek v Republiki Sloveniji, vpeljal odmero pravic 
od zajamčene plače. Zaradi tega in zaradi znižanja odstotkov 
za odmero invalidnin se bodo znižale (odvisno od sprejete 
variante) osebne invalidnine. Pogoji za pridobitev pravice do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč bodo enaki kot so 
v sistemu invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Predla- 
gana bo ukinitev pravice do ortopedskega dodatka in pravice 
do dodelitve osebnega motornega vozila. Invalidski prejemki 
naj bi se izplačevali za nazaj in ne več v naprej. Na področju 
invalidskega dodatka naj bi se dvignil cenzus za pravico in 
odmero invalidskega dodatka, v večji meri pa naj bi se upošte- 
vali prejemki, od katerih je odvisna ta pravica in njena višina. 

2.2. Zakon o vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja predvi- 
deva za sedanje upravičence preureditev veljavnih pravic in 
njihovo racionalizacijo. Glede na močne pritiske nekaterih 
skupin žrtev vojnega nasilja (mobilizirani Slovenci v nemško 
vojsko, izgnanci, ukradeni otroci, taboriščniki itd ), pa bo 
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stvar politične odločitve, katere pravice bi posameznim kate- 
gorijam teh žrtev na novo pripadale. Uzakonitev novih pravic 
posameznim kategorijam žrtev vojnega nasilja bi terjala nova 
dodatna sredtva, odvisno od obsega dodatnega vključevanja 
žrtev vojnega nasilja v zakonsko varstvo in od obsega njihovih 
pravic. 

4.3. Področje otroka In družine 

Glede na to, da je mlada generacija na splošno v slabšem 
materialnem položaju (to kažejo tudi ugotovitve v sistemih 
drugih držav I) kot starejša in upokojena, če upoštevamo 
poleg lastnih dohodkov še vse drugo premoženje, in glede na 
nizko nataliteto v Sloveniji, ne predlagamo nižanja denarnih 
prejemkov za otroke in družine. Ob tem opozarjamo, da je 
v postopku sprejemanja v Državnem zboru predlog zakona 
o družinskih prejemkih, ki poleg zagotavljanja nadomestila 
plače za čas porodniškega dopusta ureja starševski dodatek 
in ohranja materialno pomoč družini ob otrokovem rojstvu 
v enkratnem znesku. V predlogu zakona je predviden univer- 
zalni otroški dodatek, kot pomoč države pri povišanih stro- 
ških za oskrbo otroka, za vse otroke. Upoštevaje slabe materi- 
alne pogoje v državi je predlagano, da se ta otroški dodatek 
uvede postopoma in takrat, ko bo to mogoče. Do uvedbe 
otroškega dodatka za vse c < > >ke pa je predlagana sedanja 
oblika družbene pomoči z. otroke iz socialno ogroženih 
družin. 

4.4. Socialno varstvo 

Zakon o socialnem varst\ ,e bil sprejet novembra 1992, je 
zaostril pogoje za pridoi Jenarnih prejemkov in zagotav- 
lja le sredstva za miniti ...no preživetje. Tu torej ni nobene 
možnosti za racionalizacijo. 

Pomoči po tem zakonu državljani uveljavljajo potem, ki so 
izgubili vse možnosti ali jih niti niso imeli po drugih predpisih. 
To pomeni, da so brez subjektivne krivde ostali brez vseh 
sredstev za preživljanje ali jim njihova sredstva ne zadoščajo 
za minimalno preživetje. Denarni dodatek se upravičencem 
lahko prizna največ za 6 mesecev, nakar je potrebno ponovno 
preveriti nadaljnjo upravičenost do pomoči. Tako poteka 
hkrati tudi nadzor nad priznanimi pravicami. Denarna pomoč 
kot edini vir preživljanja se dodeli, dokler trajajo okoliščine, ki 
so bile podlaga za odločanje. 

4.5. Delovno pravna zakonodaja 

V letu 1993 bo v prvo obravnavo predložen predlog zakona 
o delovnih razmerjih, ki bo povzel določe zveznega zakona, ki 
se še uporabljajo v Sloveniji, ter nadgradil sedaj veljavno 
ureditev v Sloveniji, predvsem kar zadeva varstvo pravic de- 
lavcev. 

4.6. Varstvo pri delu In inšpekcija dela 

Državnemu zboru je bil že v juniju 1993 predložen zakon 
o varstvu pri delu in poseben zakon o inšpekciji dela. Ta dva 
zakona bosta omogočila primerno izvajanje nadzora in 
takojšnje ukrepanje v primeru kršitev zakonskih določb glede 
varstva pravic delavcev in varnosti pri delu. 

4.7. Davčna zakonodaja 

Urediti bo potrebno vprašanja izkazovanja dohodka zasebnih 
podjetij in zasebnikov, ki po dokumentaciji daljše obdobje ne 
izkažejo dohodka. Ta dokumentacija pa služi kot dokaz za 
uveljavljanje vrste socialnih prejemkov. 

PRILOGE 
POJMOVNIK 
v tem gradivu uporabljenih pojmov z opisi in 
navedbami posameznih primerov 

SOCIALNA VARNOST 

združuje vsebino pojmov socialno ZAVAROVANJE in socialno 
VARSTVO 

PRAVICA 

- v tem poročilu je kot pravica opredeljena pravica posamez- 
nika do uveljavljanja denarnega prejemka, iz naslova socialne 
ivarnosti, katerega izplačilo se zagotavlja iz javnih sredstev. Za 
financerja ima pravica značaj obveznosti oziroma denarne 
dajatve. 

61 vrst pravic 

VRSTE PRAVIC 

1. pravica do osnovnih prejemkov 

1.1. pokojnina (starostna, predčasna, vojaška, administra- 
tivna, kmečka starostna, delna, invalidska, družinska) 

1.2. nadomestilo (med zadržanostjo z dela zaradi bolezni, za 
čas poklicne rehabilitacije, za čas čakanja na razporeditev, 
zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, zaradi dela 
s skrajšanim delovnim časom, za invalidnost, za primer brez- 
poselnosti, za opravljanje javnih del, ob pripravi na zaposlitev, 
za čas porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo 
otroka) 

1.3. Invalidnina (iz zavarovanja, vojaška, civilna, družinska) 

2. pravice do Izpeljanih prejemkov 
dodeljujejo se na podlagi posebnih zaslug 
- priznavalnina 
- republiška 
- občinska 
- izjemna pokojnina 

3. pravice do dopolnilnih prejemkov 
dopolnjujejo pokrivanje določenih stroškov, zagotavljajo višji 
standard ali zgolj preživetje socialno šibkejšim 

3.1. štipendija (republiška, republiška za nadarjene) 

3.2. pomoč (kot edini vir preživljanja, za brezposelne, invali; 
dom-iskalcem zaposlitve, ob pripravi na zaposlitev, otroški 
dodatek, pri opremi novorojenca, ob porodu, odpravnina za 
vdovo ali vdovca, oskrbnina za vdovo ali vdovca, porebnina, 
posmrtnina) 

3.3. dodatek (varstveni, za rekreacijo upokojencev, dodatek 
k pokojnini delavca ONZ, dodatek k pokojnini poslancev in 
funkcionarjev, dodatek k pokojninam iz drugih republik bivše 
SFRJ, dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za tujo nego 
in pomoč, invalidski dodatek, ortopedski dodatek, stalni inva- 
lidski dodatek, delno subvencioniranje najemnine za prejem- 
nike denarnega dodatka in prejemnike denarne pomoči kot 
edinega vira, subvencija plače pripravnika, dodatek k štipaj 
diji, borčevski dodatek, dodatek za brezposelne, posebni 
dodatek k pogrebnini in posmrtnini,) 

TIPI DENARNIH PREJEMKOV 

CILJNE SKUPINE 

skupine upravičencev do posamezne vrste pravic 

upokojenci 
kmetje 
zaposleni 
invalidi 
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materialno ogroženi 
pridobitno nezmožni 
brezposelni 
pripravniki 
šolajoči 
otroci 
starši 
posebno zaslužni 
veterani 
svojci 

UPRAVIČENJE 

Pravica posameznika do določenega denarnega prejemka 
oziroma pravice. Posamezni prejemnik namreč lahko hkrati 
uživa več pravic na podlagi istega kriterija upravičenosti, 
lahko pa uživa tudi več vrst pravic na podlagi različnih kriteri- 
jev upravičenosti. 

IZPLAČEVALEC 

izplačevalec denarne dajatve ne glede na vir sredstev 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Občinski organ, pristojen za borce 
Center za socialno delo 
Republiški zavod za zaposlovanje 
Občina 
Delodajalec 

VIR SREDSTEV 

vir, ki zagotavlja izplačevanje denarnih prejemkov, ne glede 
na izplačevalca 

republiški proračun 
občinski proračun 
pokojninski sklad 
sklad zdravstvenega zavarovanja 

OSNOVA 

osnova za izračun oziroma odmero denarnega prejemka 

zajamčena plača 
Povprečna plača upravičenca 
Povprečna plača vseh zaposlenih 
Pokojninska osnova 
najnižja pokojnina 
Povprečna pokojnina vseh upokojencev 
minimalna raven socialne varnosti 
najemnina v socialnem oziroma neprofitnom stanovanju 
Pokojnina preminulega zavarovanca 

VIŠINA PREJEMKA 

Zakonske določbe, ki določajo višino prejemka 

~ način odmere prejemka se nanaša na osnovo 
~ omejitve glede najnižjega in najvišjega možnega denarnega 
Prejemka 

valorizacijsko pravilo 

^akonsko določeno pravilo za valorizacijo že odmerjenega 
"enarnega prejemka zaradi inflacije 

* zajamčeno plačo 
Plačo na upravičenčevem delovnem mestu 
Povprečno plačo vseh zaposlenih rastjo najemnin za socialna ali neprofitna stanovanja 
6skalacijsko lestvico 
Zajamčeno plačo ter cenami prevoza rastjo pokojnin 
rastjo invalidnin vojaških invalidov 

skladno s cenami osnovnega materiala 
z rastjo življenjskih stroškov v Avstriji in Italiji 

PRAVNA NARAVA 

pojasnjuje postopek, ki upravičencu omogoča dostop do pra- 
vice 

vrste pravnih narav so: -*1 

dohodkovni pogoj 
izvedensko mnenje 
predpisani pogoj 
odločitev organa 

IZVOR PRAVICE 

- državljanstvo 
- državljanstvo in hkrati rezidentstvo 
- državljanstvo ali stalno prebivališče 
- stalno prebivališče ali status zaposlenega starša 
- zaposlenost 
- obvezno zdravstveno zavarovanje 
- obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti 
- obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
- zavarovanje po vojaških predpisih 
- zadnja zaposlenost v ONZ 
- zavarovanje po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov 
- funkcija 
- posebne zasluge 
- udeležba v NOB ali Španski državljanski vojni 
- sorodstvo z upravičencem 

NORMATIVNA PODLAGA 

zakon 
odlok Vlade RS 
podzakonski akt 

KRITERIJ UPRAVIČENOSTI 

- pokojninska doba in starost 
- pokojnina in premoženjski status 
- upokojenost 
- zadnja zaposlenost v organih za notranje zadeve 
- slovenski državljan s stalnim prebivališčem v RS, ki je 

upravičen do pokojnine iz druge republike 
- bolezen 
- starostna upokojitev in delovno razmerje za določen čas 
- invalidnost 
- invalidnost po predpisih o vojaških invalidih 
- preostala delovna sposobnost 
- zmanjšana delovna sposobnost 
- telesna okvara, nastala v času zavarovanja 
- nujna pomoč drugega 
- prizadetost, ki je nastopila v otroški dobi 
- dohodek na družinskega člana pod zakonsko določenim 

minimumom 
- stanovanjski najemniški status 
- trajna nezmožnost za delo, nobenih dohodkov in nobenega 

premoženja 
- izguba zaposlitve brez lastne volje ali krivde 
- izrazita nadarjenost 
- šolanje izven kraja stalnega bivališča 
- porod oziroma potrdilo zdravnika 
- posebne zasluge ali sorodstvo z zaslužnežem 
- socialna ogroženost in udeležba v NOV 
- materialna ogroženost ter posebne družinske in zdrav- 

stvene 
razmere 

- borec ali nosilec partizanske spomenice ali narodni heroj 
ali španski borec 

- smrt zavarovanca - svojca 
- nezavarovan vdovec ali vdova 
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TABELA 9 

Skupni denarni prejemki prebivalstva, ki imajo značaj socialnih transferov (cash benefits) v % od 
bruto domačega proizvoda 

Države Leto 

STRUKTURA VSEH IZDATKOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 
(GOTOVINSKIH IN V NARAVI) 

Delež danarnih 
prejemkov • 

socialnih 
transferjev v 

BDP 

Pokojnine Izdatki povezani 
z nezaposelnostjo 

Varstvo 
družina 

Zdr. varstvo 
In materinstvo 

Skupaj 

Avstrija 

Belgija 

Španija 

Finska 

Francija 

ZR Nemčija 

Grčija 

Irska 

Italija 

Nizozemska 

Norveška 

Portugalska 

Švedska 

Turčija 

čehoslovaika 

Poljska 

Madžarska 

Slovenija 

1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1985 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1984 
1986 
1980 
1986 
1980 
1986 
1990 
1992 

17,21 
19.61 
19,73 
19,69 
11.28 
13,15 
11.11 
14.29 
19,08 
20,24 
15,24 
14,64 
9,60 

16,05 
11.62 
15,14 
12.51 
9,99 

21,64 
22.11 
11.63 
15.12 
8.13 
9,25 

18,21 
16,87 
3,49 
3,03 

14,14 
15,56 
12,98 
12.33 
14,26 
16,07 

7,4 
8.8 

13,0 
14,68 

55.0 
58.2 
32,9 
33,5 
43.1 
51,1 
48,9 
54.7 
41.3 
44,1 
51,5 
50,1 
67.8 
79.0 
29.4 
29.1 
48.0 
88.5 
51.2 
48,7 
43.9 
42,5 
72.1 
74.2 
41.4 
42.1 
70.5 
76.5 
53.6 
47,6 
49.0 
51,0 
52.4 
69.5 

54.6 
58.2 
54,6 

3.5 
6.6 

17,8 
20,3 
15.7 
18,5 
4.3 
4.8 
6.5 

10,0 
7.4 

10.8 

6.3 
11.2 
20.3 

3.4 
3.6 
5,0 

13,3 
2.2 
2,0 
5.0 
6.7 
1,7 
6,7 

0,2 
4,3 
5,0 

15,4 
12.4 
13,1 
12.0 
2.8 
1,3 
5.3 
3.9 

14.1 
14,8 
6.2 
3,8 
7.4 

5,7 
5.7 
5.4 
4.3 
9.5 
8,1 
5.8 
5.6 
9,1 

10.5 
7,0 

15,5 

15,0 
14,0 
13,4 
10.4 
16.5 
18,9 

7.4 
7.3 
6.8 

26.1 
22.8 
36.2 
34.2 
38.4 
29,1 
41.5 
36.6 
38,1 
31.1 
34.9 
35.3 
24.8 
14.7 
53.7 
44.9 
43.2 
3.6 

34.3 
29,9 
48,1 
49,9 
13.8 
8.6 

49.9 
35,7 
29,5 
23.5 
31.4 
38,4 
37.6 
38,6 
31.1 
11.6 

37.7 
30,1 
33,6 . 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

V|' la drug« države: 
VI' za 8lov«nijo: 

ILO: THE COST OF SOCIAL SECURITY, Ganeva 1992. tabela 1, str. 60-63, tabela 10. str. 163-166 
Podatki Ministrstva za delo, družino in soolalne zadava. Memorandum k proračunu za lato 1993 
Letopis o zdravstvenem In socialnem varstvu v Sloveniji, razni letniki 
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TABELA 10 

Izdatki povezani z nezaposlenostjo kot odstotek BDP v letih 1988-1989 v državah 
OECD in v Sloveniji v letih 1990 in 1992 

Stopnja nezaposlenosti Izdatki povezani z nezaposlenostjo kot % BDP v I. 1088-89 
(povprečje 1961-89) Skupaj 'Aktivni' "Paaivni* 

Avstralija 7.7 
Avstrija 3.3 
Belgija 11.S 
Kanada 9,5 
Danska 9.1 
Finska 4,9 
Francija 9,4 
Zah. Nemčija 0,0 
Grčija 7.0 
Irska 15.0 
Italija 10.6 
Japonska 2.6 
Luksenburg (1967) 1,4 
Nizozemska 9,0 
Nova Zelandija (1967) 4.6 

-Norveška 2,9 
Portugalska 7,4 
Španija 18,8 
Švedska 2.2 
Švica 0,6 
Turčija 11,0 
Vel. Britanija 10,0 
ZDA 7.3 

1.29 
1.24 
4.23 
2,09 
5,71 
126 
2.87 
2.32 
0,93 
4.88 
1.52 
0,52 
1.57 
3,77 
1.71 
1.96 
0,91 
3.14 
138 
0,36 
0,16 
1.62 
0.62 

0.30 
0.28 
1,16 
0,51 
1.20 
1.03 
0,60 
1.00 
0.54 
1.45 
0,80 
0,15 
0,51 
1.13 
0,65 
0,91 
0,60 
0.78 
1.70 
0,17 
0,16 
0,68 
0,24 

0,99 
0.96 
3.05 
1.58 
4.51 
1.22 
2.08 
1,33 
0,39 
3,42 
0,72 
0,36 
1.06 
2,64 
1,06 
1,05 
0,31 
2.36 
0,69 
0,19 

0,94 
0,38 

Slovenija 1990 
Slovenija 1992 

4.7 
11.3 

0.89 
1.19 

0,28 
0,18 

0,61 
1.01 

Vir: stopnja nezaposlenosti (odstotek od aktivnega prebivalstva): 
za druge driave: ProbMmes 4conomiques, N° 2294, okt 1992 
za Slovenijo: ZMAR: Projekcija gospodarskega razvoja Slovenije za obdobje 1993-95, dokumentacija, tabela 13 

izdatki povezani z nezaposlenostjo: za driave OECD: Labour Market Policies for the 1990«, OECD, Paria 1990,tabela 14 
za Slovenijo: Proračunski memurandum In preračuni IER 
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Osnovne značilnosti treh modelov socialne politike: 

Dr. Ivan Svetilk 

liberalni model 

Vloga držav* 

- Osnovni princip delovanja liberalnega modela države je 
^zldualnost Država nastopi kot zadnji dejavnik, ko odpo- 
vedo vse druge možnosti za zagotovitev socialne varnosti 
osroma za preživetje. 

- Socialne pravice posameznikov temeljijo na ugotavljanju 
njihovih potreb oziroma pomanjkanja lastnih sredstev za pre- 
življanje. 

~ Socialna zavarovanja oziroma transferji, ki jih organizira 
jjrtava, so skromni, da bi posameznike spodbujali k iskanju 
"ela oziroma avtonomnih virov za preživljanje. 

~ Osnovna celica socialne politike je posameznik. 

~ Ciljna skupina državnih programov socialne varnosti so 
Predvsem prebivalci, ki padejo pod prag revščine. 

3- Vloga drugih sektorjev 

"Izredno je povdarjena vloga trga: posamezniki sami plaču- 
jejo veliko storitev oziroma morajo k njim veliko prispevati; 
'udi javne storitve pogosto zagotavljajo privatna podjetja; 
razširjeni so privatni in podjetniški programi raznovrstnih 
darovanj. 

P Veliko vlogo igra volunterski sektor, ki je sicer fragmentiran 
" lokalno neenakomerno razpršen. Gre za vrsto avtonomnih a,cnih in cerkvenih skupin in organizacij, ki v vse večji meri 
<antevajo finančno pomoč države. 

Narava sistema blaginje 

J-iberalni model je tipično dualni model z državo na eni ter 
»tonomnima tržnim in volunterskim sektorjem na drugi 

Posameznik naj bi s svojim delom in svobodnim pove- 
čanjem v sorodstvene, sosedske in druge mreže poskrbel 

u* Sv,°'° blaginjo sam. Država pomaga tistim, ki pri tem ne sP®)o in padejo v revščino. 

;D"«ln°»t se kaže tudi v financiranju in upravljanju: država 
UDr i 0 9V0'e Programe iz proračuna, ki ga napaja z davki in 
tak cen,ralizirano; druga dva sektorja pa sta avtonomna 

*° v pogledu pridobivanja sredstev kot upravljanja. 

ž H?'?ava posredno spodbuja tržni in volunterski sektor 

st0ritQv° po"tlko in z daiani®m koncesij za opravljanje javnih 

K°NSERVATIVNO korporativistični model 
1" V|oga drŽave 

pQ^
s

Q
n
n°vn° izhodišče tega modela je načelo subsidiarnosti, ki 

polojJ' da i® posameznik za svoj socialni in ekonomski 
°daovn V Prvi vr8,i od90voren sam. Na naslednji stopnji se ta 
lokalnornF,st Pr®naša na družino in sorodstvo in nato na 
delovaleSuPnost' k'or na' bi na osnovi samoorganizacije 
16 sociai P'ne za samopomoč in prostovoljne organizacije 
^ehaniim? P?"106- Država nastopi le v primeru, ko vsi drugi 
Vendar „ ?dp°vejo. V tem je podoben liberalnemu modelu, 
k'aginie v ima driava do dru9ih dejavnikov zagotavljanja 
al(tlvnejši odnoSerVat'Vn° korporatistićnem modelu mnogo 

Vem°de1ovnemVsurt posameznikov temeljijo pretežno na njiho- 

1 ^očovalec 
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- Podobno kot v liberalnem modelu je neposredna podpora 
države tudi tu skromna, da bi spodbujala posameznike k delu 
in k iskanju drugih virov. Vendar so kriteriji blažji: to ni 
revščina, ampak nekompetitivnost in marginalizacija na trgu 
delovne sile. 

- Država nastopi v polni vlogi kot »socialna država« pri 
vzpostavitvi in vzdrževanju sistemov zavarovanja proti social- 
nim tveganjem. Ti sistemi praviloma vključujejo vse zapo- 
slene. Zavarovanja so prirejena različnim socialnim statusom, 
poklicom in razredom in so zato segmentirana. 

- Za posameznike, ki nimajo delovnih statusov in ki padejo 
skozi druge socialne mreže, na osnovi državljanskega statusa 
država zagotavlja takoimenovano minimalno socialno var- 
nost. 

- Osnovna celica socialne politike je družina. 

- Ciljne skupine državnih programov so različne poklicne 
skupine in socialni sloji. 

2. Vloga drugih sektorjev 

- Posamezniki in družine se povezujejo v sorodstvene, 
sosedske in podobne socialne mreže na lokalni ravni (nefor- 
malni sektor). Druga osnova za povezovanje so poklicna zdru- 
ženja in sindikati (poklicna blaginja). 

- Socialne mreže pogosto prerastejo v volunterske organiza- 
cije, ki se povezujejo vse do nacionalne ravni, vzpostavljajo 
stike s strankami in poskušajo vplivati na organe oblasti. 
Vloga volunterskega sektorja je zato velika,- Pomembni del 
nedržavne socialne mreže predstavlja cerkev s svojo karita- 
tivno dejavnostjo. 

- Volunterske in cerkvene organizacije so avtonomne in 
samoregulacijske socialne tvorbe, vendar uživajo raznovrstne 
oblike podpore države. Čim uspešnejša je država pri tem, tem 
manjše so potrebe po zagotavljanju javnih storitev. 

- Vloga trga je zaradi močnega volunterskega sektorja in 
socialne države srednje izražena. 

3. Narava sistema blaginje 
- Konservativno korporatistični model je model socialne 
države, v katerem za razliko od liberalnega država igra 
pomembno vlogo s tem ko s svojimi programi preprečuje 
marginalizacijo socialnih skupin. To poskuša uveljaviti nepo- 
sredno s sistemi zavarovanja in s spodbujanjem avtonomnih 
socialnih mrež in ustanov. Cel sistem blaginje je segmentiran. 

- Pri upravljanju socialnih zadev na državni ravni sodelujejo 
predstavniki sindikatov in delodajalcev. Pozna se tudi vpliv 
močnih volunterskih organizacij s socialnega področja. To 
daje državni upravi korporatistično obeležje. Sicer pa je 
upravljanje praviloma decentralizirano. 

- Financiranje državnih socialnih programov poteka pravi- 
loma na osnovi prispevkov. Kljub avtonomnim virom volunter- 
skega sektorja, ga država izdatno podpira in sicer vse od 
nacionalnih volunterskih organizacij do družin. 

SOCIALDEMOKRATSKI MODEL 

1. Vloga države 

- Osnovno načelo delovanja države v socialdemokratskem 
modelu je univerzalnost. To pomeni, da naj imajo vsi držav- 
ljani enake socialne pravice in da naj država zagotavlja vsem 
enake storitve. 

- Neposredna podpora države je izdatna. Na osnovi minimal- 
nih, a ugodnih univerzalnih programov država zagotavlja še 
univerzalne sisteme zavarovanja za primere raznovrstnih 
socialnih tveganj. 
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- Socialne pravice temeljijo na statusu državljana. Pri tem se 
predpostavlja visoka stopnja delovne aktivnosti in polna za- 
poslenost. 

- Osnovna celica socialne politike je posameznik - držav- 
ljan. 

- Ciljna skupina so vsi državljani. 

2. Vloga drugih sektorjev 

- Tržni in volunterski sektor sta slabo razvita. Prvega država 
pogosto omejuje, do drugega je ravnodušna. 

3. Narava sistema blaginje 

- Socialdemokratski model je model integriranega sistema 
blaginje. Vse niti za zagotavljanje socialne varnosti ima 
v rokah država, ki je tudi glavni agent zagotavljanja socialnih 
storitev. Sistemi socialnih zavarovanj so integrirani na državni 
ravni. 
- Podobno kot v konservativno korporatističnem modelu tudi; 
v socialdemokratskem pri upravljanju socialne sfere sodelu- c 
jejo sindikati in delodajalci. Sistem upravljanja je decentrali- 3 
ziran. 0 

- Socialni programi se praviloma financirajo iz državnega* 
proračuna, ki se napaja z davki. " 

Določanje pokojninske osnove 

Mag. Ai\juta Bubnov-Škoberne 

DOLOČANJE POKOJNINSKE OSNOVE 

1. Uvod 

V sistemih pokojninskega socialnega zavarovanja se ob 
nastopu zavarovanega primera s pokojnino v večjem ali manj- 
šem deležu nadomešča izpadla plača oziroma zaslužek. 
Namen sistema je, da se zagotovi upokojencu po upokojitvi 
približno enak življenjski standard kot ga je imel v aktivni 
dobi. V sistemu družinskega zavarovanja se preživelim dru- 
žinskim članom, po smrti zavarovanca s pokojnino soraz- 
merno nadomeščajo izpadli dohodki zavarovanca. Tak sistem 
pomeni za posameznika veliko stopnjo varnosti, ker ima 
z zakonom zagotovljene primerne dohodke, ob nastopu sta- 
rosti, invalidnosti in smrti. Država odgovarja za funkcioniranje 
sistema. V tem sistemu se s pokojnino v večjem ali manjšem 
obsegu zagotavlja kontinuiteta v življenjskem standardu. Ena 
izmed temeljnih dilem v zadnjih desetletjih je v evropskih 
državah, ki imajo sistem obveznega pokojninskega zavarova- 
nja ali naj se v javnem obveznem sistemu ohrani sistem 
nadomeščanja izpadlega dohodka ali pa naj se v okviru jav- 
nega sistema uvede sistem enakih minimalnih enakih pokoj- 
nin za vsakogar. V primeru minimalnih enakih pokojnin je 
javni sistem manj obremenjen, odgovornost za raven življenj- 
skega standarda pa preide na posameznika, ki mora poskrbeti 
za dodatne vire dohodka za starost. 

Možnosti za spremembe se analizirajo zaradi izrednega pora- 
sta stroškov za pokojninsko zavarovanje, ki v sistemu teko- 
čega financiranja iz prispevkov bremenijo aktivno generacijo. 
Ob dani ceni delovne sile gre povečevanje stroškov za pokoj- 
ninsko zavarovanje, ki se financira iz prispevkov delavcev in 
delodajalcev na račun: 1) plač oziroma dohodkov aktivnih 
oseb in ima za posledico padanje realne vrednosti plač in 2) 
na račun dohodkov delodajalcev, kar ima za posledico omeje- 
vanje možnosti za investiranje in vgrajevanje povečanih stro- 
škov v ceno produktov, povečane cene pa imajo za posledico 
zmanjšanje mednarodne konkurenčnosti produktov. 

2. Sistemi določanja pokojninske osnove 

V sistemih pokojninskega socialnega zavarovanja je višina 
pokojnine odvisna od osnove, od katere se pokojnina odmeri, 
od odstotka za odmero pokojnine od pokojninske osnove, ki 

je določen praviloma glede na trajanje zavarovanja tako, da je 
višji odstotek določen za daljše zavarovanje. 

Za sisteme socialnih zavarovanj je značilno, da so denarne 
dajatve sorazmerne preteklim plačam oziroma dohodkom. 
Isto velja za pokojninsko zavarovanje. Pokojnine so določene 
sorazmerno preteklim plačam, ki so bile osnova za plačilo 
prispevkov. Pri določanju pokojnine bi se v skladu z načelom 
ekvivalence moralo upoštevati dvoje pravil: 1) pri določanju 
osnove za odmero pokojnine, bi se morale upoštevati vse 
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plače od katerih so bili plačani prispevki in 2) za enako jt 
pokojninsko dobo bi se morala odmeriti pokojnina v enakem W 
odstotku od osnove za vse zavarovane. Pri določanju osnove « 
bi torej morale biti zajete vse plače, ki jih je prejel posamez- Pi 
nik, ko je opravljal delo na podlagi katerega je bil obvezno v 
zavarovan. V tujih sistemih pa države načelo ekvivalence bolj P< 
ali manj upoštevajo. Tako na primer upoštevajo plače celot- ii 
nega obdobja zaposlitve v ZRN, v ZDA upoštevajo plačaj 
celotnega obdobja razen katerikoli petih let, ko je bila plačafli 
oziroma dohodek najbolj neugoden, v Veliki Britaniji upošte-»k 
vajo plače dvajsetih nejugodnejših let. Sistema, ki bistvenoflr 
odstopata od načela ekvivalence sta sistema pokojninskega Pc 
zavarovanja Avstrije in Italije. V Avstriji se določi osnova po*« 
plačah zadnjih 120 mesecih pred koledarskim letom upokojit 
tve in v Italiji po povprečni plači doseženi v zadnjih petih letiflj 
pred upokojitvijo. Pri določanju odstotkov za odmero pokojj* 
nine se tuji sistemi razlikujejo in odstopajo od načela ekviva-J 
lence pri določevanju različnih odstotkov glede na višino»ki 
plač. Med največjimi so odstopanja v sistemu ZDA, 
osebam z najnižjimi dohodki pokriva s pokojnino do 90%° 
preteklih dohodkov, osebam z visokimi dohodki pa " 
s pokojnino pokriva le približno 24% ali manj preteklih d o* J 
hodkov. 

Bolj kot se v sistemu odstopa od načela ekvivalence v ko^ls^ 
zavarovancev oziroma upokojencev manj obvladljivi so 
ški zavarovanja. Hj 
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3. Pokojninska osnova po slovenskem Zakonu o pokojnin*^ 
skem In Invalidskem zavarovanju JJ* 

Določanje pokojninske osnove za odmero starostne pokoifji 
nine je urejeno v členih 43. do 51. zakona o pokojninskem !nfM 
invalidskem zavarovanju. 

V 43. členu je določeno načelo, da se starostna pokojn'"^^? 
odmeri od mesečnega povprečja plač, ki jih je zavarovan« »u 
dobil, v katerihkoli zaporednih desetih letih zavarovanja p° 
januarju 1970, ki so zanj najugodnejša. Poleg splošn«? 
načela, določa zakon posebna pravila za upoštevanje plače 2 
nadurno delo - delo preko polnega delovnega časa 
odstavek 47. člena), za dodatna dela v drugi organizacn 
(četrti odstavek 47. člena), za krajši delovni čas (prvi in druin 
odstavek 47. člena) in pravila za način upoštevanja p|a ,7 
v primerih, ko je bilo izplačano nadomestilo plače (45. cierot 
Določeno je, kateri dohodki se ne štejejo v pokojninsM 
osnovo (46. člen) in katera plača se upošteva za delavce, ki 
bili poslani na delo v tujino (51. člen). p d 

Bistvenega pomena za določanje pokojninske osnove 
vilo o indeksaciji plač (50. člen). Plače iz preteklih le: •»« byQ 
določanju desetih zaporednih najugodnejših let valori jfcj, 
na raven zadnjega koledarskega leta pred letom, v kater 
posameznik upokoji. Plače zavarovanca iz preteklin jj Jak 
valorizirajo (pomnožijo) za vsako leto s količnikom, ive 
določen glede na razmerje med povprečno plačo vsen 0(jo 
slenih v Sloveniji v koledarskem letu pred upokojitvijo»h nijr avi 
meznika in povprečno plačo vseh zaposlenih v &' ^ 
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v tistem letu, za katero se opravi valorizacija. Z valorizacijo se 
korigirajo učinki ekonomskih gibanj, zlasti inflacije in se 
zagotovi, da se upoštevajo plače v taki vrednosti kot bi jo 

na Imela v koledarskem letu pred letom upokojitve. 

"h Ureditev pokojninske osnove v zakonu o pokojninskem in 
mi 'nva'idskem zavarovanju se lahko analizira z več vidikov: 

dl') s stališča spoštovanja načela ekvivalence, 
2 s stališča upoštevanja socialne pravičnosti in enakega 

jV obravnavanja, 
1 3) na individualni ravni s stališča učinkov posameznih pravil 

oziroma norm korist ali v škodo zavarovanca In upokojenca, 
ga f) s stališča učinkov na stroške zavoda za pokojninsko in 

Invalidsko zavarovanje, 
s stališča možnosti za spremembe in dopolnitve sistema. 

3-1. Pokojninska oanova in načelo ekvivalence 

^ po načelu ekvivalence morajo biti pokojnine sorazmerne ali 
Plačam, od katerih so bili plačani prispevki ali višini prispevko 

ko |ako, da se prispevki upoštevajo v absolutnih zneskih. Pokoi- 
gtn nine so v celoti določene sorazmerno plačam oziroma dohod- 
tve tam, od katerih so bili plačani prispevki, če so upoštevane vse 
sz-Plače in druge osnove, od katerih so bili plačani prispevki 
:no< celotni dobi, ki se všteva v pokojninsko dobo za odmero 
»olj Pokojnine. Glede na tako opredelitev, sistem določanja pokoj- 
lot-Unske osnove po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
ič« zavarovanju ni v skladu z načelom ekvivalence, ker se upo- 
)č8«teva pri določanju pokojninske osnove od celotne pokojnin- 
ite-ske dobe samo 10 let. Tak način določanja pomeni tudi, da se 
»no Pri določanju pokojninske osnove zajame različen delež 
jga Pokojninske dobe. Deset letno obdobje je najugodnejše za 
polavarovance z najdaljšo pokojninsko dobo. Deset letno 

oji-^bdobje predstavlja za moške z 40 letno pokojninsko dobo 25 
stih% celotne dobe in za ženske pri 35 letih pokojninske dobe 26 
Koj-% celotne dobe. Pri 20 letih pokojninske dobe predstavlja 
iva yeset letno obdobje 50% celotne dobe in pri 15 letni pokojnin- 
iino^ki dobi 66% celotne dobe. Od načela ekvivalence se najbolj 
' sestopa pri daljših pokojninskih dobah, kar pomeni, da je za 
XWe Pokojnine določena odmera pod ugodnejšimi pogoji kot 

s«* Primerih odmere pri krajši pokojninski dobi. Praviloma tak 
domačin odmere pomeni, da daljša je pokojninska doba, višja je 

olj odstopa) pokojninska osnova od povprečne plače izpla- 
v celotnem obdobju, ki tvori pokojninsko dobo. 

ačelo ekvivalence je kršeno tudi pri določanju najvišje in 
®inižje pokojnine. 

rovanci plačujejo prispevke od celotne plače - plače 
»plofonirane« za plačevanje prispevkov. Pokojninska 

nova pa je omejena v višini na 3,1 kratnik povprečne plače 
zaposlenega v republiki. Če je omejena maksimalna višina 

m T> l0'nine' bi morale biti omejene v višini tudi plače, tako da *' W plačevali prispevki samo do zneska plače, ki dosežejo 
fj'kratnik povprečne plače na zaposlenega v Sloveniji. Take 

HStv?les,ranske omeiitve 30 v tui'ni pogoste, zato se osebe jn«Jt»isokimi dohodki pogosto dodatno prostovoljno zavarujejo 
s'arost. Tudi z določitvijo najnižje možne pokojninske 

|n°ve se odstopa od načela ekvivalence, ker se osnova zviša 
zakonu samem za tiste, ki so prejemali nizke plače. 

' Pokojninska osnova In načelo enakega obravnavanja 

Jfo. da se lahko izbere za določitev pokojninske osnove 
pokoli najugodnejše desetletno zaporedno obdobje 

javlja zavarovance v različne položaje, tako da so lahko pri 
^jjerl pokojnine nekatere skupine v ugodnejšem položaju 

zavarovancev delavcev imajo vsi delavci enake se 0X>ir,i 

*ir0'%68*nos,i v 27021 s P,afi"om prispevkov, ki se odmerijo od jflisJSfv skladu z zakonom. Zgornja raven plače, od katere se 
et ,{®i° prispevki v slovenskem sistemu ni omejena. Ob 
ki obveznostih, nastanejo med zavarovanci zaradi dolo- 

zap^g. Pokojninske osnove po kateremkoli desetletnem 
PoSrK\/i ' n®katera neskladja oziroma kršitve načela enakih i ve"1' c enake obveznosti: 

a) Razlike v višini pokojnine, čeprav so zavarovanci, ki so bili 
zavarovani v enakem časovnem obdobju in so imeli celotno 
obdobje povprečno enake plače (na primer v 40 letnem 
obdobju) in sta zato prispevala enako vsoto prispevkov 
v pokojninsko zavarovanje. V takem primeru bo v ugodnejšem 
položaju tisti, ki mu je plača nihala in je imel v določenem 
desetletnem obdobju visoko plačo, v ostalem obdobju pa 
nizko, od tistega zavarovanca, ki se mu plača bistveno in 
spreminjala in je imel celo obdobje približno enako plačo. 
V takem primeru so lahko ob enaki višini vplačanih prispev- 
kov, pokojnine v višini bistveno razlikujejo. 

b) Po zakonu se pri določanju pokojninske osnove upošteva 
tudi plača za nadurno delo (delo preko polnega delovnega 
časa) in za dodatno delo v drugi organizaciji ali pri deloda- 
jalcu pod pogojem, da so od teh plač bili plačani prispevki. 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju torej ne 
določa starostnega zavarovanja samo za nadomestilo izpad- 
lih dohodkov za polni delovni čas. Upoštevanje dodatnih plač 
in pravilo desetletnega obdobja, ima lahko za posledico, da 
bo zavarovanec zavestno v določenem desetletnem obdobju 
ustvarjal dodatno plačo z nadurnim delom oziroma delom 
v drugi organizaciji zato, da si bo izboljšal pokojninsko 
osnovo. V tem primeru gre tudi za odstopanje od načela 
ekvivalence, ker se dodatna plača in prispevki plačujejo le 
v krajšem obdobju in ne v obdobju celotne pokojninske dobe. 
Vštevanje plač za nadurno in dodatno delo je ugodno za 
osebe z nižjimi plačami, ker je za tiste z visokimi plačami 
lahko nepomembno, ker so najvišje pokojninske osnove limi- 
tirane. Zato tudi v tem primeru niso zavarovanci enako obrav- 
navani oziroma nekaterim se dajejo ugodnejše možnosti za 
pridobitev višje pokojnine. 

S skupino oseb, ki opravljajo samostojno gospodarsko, 
poklicno, umetniško ali kmetijsko dejavnost in ki so obvezno 
zavarovane po 11., 12., 13. in 16. členu zakona veljajo neka- 
tera posebna pravila, kar je lahko v nasprotju z načelom 
enakega obravnavanja. Samostojne osebe, lahko glede na 
230. člen zakona samostojno določajo osnovo za plačevanje 
prispevkov in s tem tudi osnovo za odmero pokojnine. Pravilo 
desetletnega obdobja pa pomeni za te osebe možnost, da 
v desetletnem zaporedju plačujejo prispevke od visoke 
osnove, ker se bo ta upoštevala v pokojninsko osnovo, v osta- 
lem obdobju pa plačujejo prispevke od najnižje možne 
osnove. V nasprotju z načelom enakega obravnavanja vseh 
zavarovancev, je zlasti možnost izbiranja osnove za plačeva- 
nje prispevkov in s tem tudi pokojninske osnove, ne glede na 
višino dohodkov, ki jih ustvarjajo. Osebe v delovnem razmerju 
take možnosti nimajo. Zato imajo samostojne osebe večje 
možnosti za fleksibilno ravnanje. Te osebe se lahko na primer 
odločijo, da bodo v obveznem zavarovvanju prispevale samo 
za najnižjo pokojnino in se zavarovale dodatno v dodatnih 
komercialnih ali nekomercialnih zavarovalnih sistemih. 

Enake možnosti, kot osebe, ki opravljajo samostojno dejav- 
nost, imajo tudi osebe, ki se po 24. členu zakona lahko 
prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje. 

3.3. Učinki pravila desetletnega obdobja na Individualni 
ravni 

Pravila, da se pokojninska osnova določa po plačah oziroma 
osnov od katerih so se plačevali prispevki v desetletnem 
obdobju, je za vse zavarovance ugodnejše kot če bi se upošte- 
valo celotno obdobje zavarovanja pri določanju pokojninske 
osnove. Pokojnina odmerjena od osnove določene po pravilo 
desetletnega obdobja je v praksi vedno višja od pokojnine, ki 
bi bila določena za celo odobje zavarovanja, ker so v praksi 
primeri, da bi zavarovanec imel v celotnem obdobju enako 
višino plač (v realnem znesku) izjemni. To pravilo je najbolj 
ugodno za tiste zavarovane delavce, ki so se jim plače znatno 
spreminjale v višini in za osebe, ki samostojno izbirajo 
osnovo. Za te osebe lahko na primer odmera 85% od desetlet- 
nega povprečja pomeni, da pokojnina pokriva 100 ali več 
odstotkov povprečne plače, ustvarjene v celotnem obdobju 
zavvarovanja. 
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3.4. Vpliv pravila desetletnega obdobja na sistem in stroike 
zavarovanja 

Pravilo desetletnega obdobja ima za posledico, da nesoraz- 
merno visoko breme zavarovanja nosijo delavci v odvisnem 
delovnem razmerju in njihovi delodajalci, ki nimajo nikakšrnih 
možnosti za fleksibilno ravnanje. Ker je veljavni sistem, sistem 
tekočega financiranja (pay-as-you-go) nosijo glavni del 
bremena zavarovanja aktivni zavarovanci - delavci in njihovi 
delodajalci. V primerjavi z upokojenci, imajo sedanji aktivni 
zavarovanci veliko večje obveznosti do pokojninskega zava- 
rovanja kot so jih imeli sedanji upokojenci v njihovi aktivni 
dobi, ker sedaj prispeva na enega upokojenca 1,68 delavcev 
v preteklosti pa je prispevalo na enega upokojenca, dva, tri ali 
več delavcev, kar pomeni, da so se obveznosti aktivnih gene- 
racij povprečno podvojile v primerjavi z obveznostmi genera- 
cije, ki je upokojena. 

3.5. Možnosti za spremembo pravila desetih let 
Ker se s pravilom določanja pokojninske osnove po plači 
oziroma osnovi desetih zaporednih najugodnejših let, krši 
načelo ekvivalence in načelo enakega obravnavanja različnih 
vrst zavarovancev, bi bilo treba to pravilo spremeniti. Najbolj 
pravilno s stališča obeh načel bi bilo upoštevanje celotnega 
pokojninskega obdobja pri določanju pokojninske osnove. 
Taka sprememba pa bi povzročila številne pravne, socialne in 
politične težave. Sprememba pokojninske osnove za nazaj za 
upokojence, ki so že pridobili pravico na temelju pravno- 

močne odločbe pravno sistemsko ni mogoča. Sprememba 
izračuna pokojninske osnove glede na celotno pokojninsko 
dobo za bodoče upokojence pa je prav tako sistemsko in 
socialnopravno nesprejemljiva, ker je nenadno, brez prehoda 
določena skupina zavarovancev, ki je pretežen del zavarova- 
nja prispevala pod enakimi pogoji kot tisti upokojenci, ki jim 
je že odmerjena pokojnina po pravilu desetletnega obdobja, 
postavljena v nesorazmerno neugodnejši položaj. 

Prehod iz upoštevanja desetletnega obdobja na upoštevanje 
celotne pokojninske dobe (oziroma od 1.1.1970) bi bil pravno 
In sociaino-poiitično sprejemljiv le če bi bil uveden posto- 
poma. Ena od možnih rešitev bi bila, da se v primeru spre- 
membe določanja pokojninske osnove za zavarovance, ki se 
upokojijo po zakonski uveljavitvi spremembe določanja 
pokojninske osnove za zavarovance, ki se upokojijo po 
zakonski uveljavitvi spremembe določanja pokojninske 
osnove, osnova določi na dva načina. Pokojninska osnova se 
odmeri v individualnem primeru po desetletnem pravilu in 
glede na celotno pokojninsko dobo. Potem pa se pokojninska j 
osnova sestavi iz osnove izračunane za desetletno obdobje i 
po deležu pokojninske dobe v celotnem obdobju, ki je bilo i 
doseženo do uveljavitve zakonske spremembe in iz osnove, ki i 
je bila izračunana po osnovi celotne pokojninske dobe tudi po i 
deležu pokojninske osnove v celotni dobi, ki je bil dosežen po ( 
uveljavitvi spremembe (Primer: 35 let pred spremembo in 5 let i 
po spremembi zakona - 7/8 osnove je določenih po pravilu 
desetletnega obdobja in 1/8 po pravilu celoletnega pokojnin- i 
skega obdobja). 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 
>a 
co 
in 
la 
a- 
m   
a' 0 finančni in strokovni utemeljenosti investicije 

»Dezinfekcija bolnišničnih odpadkov v Republiki 
je Sloveniji« 
10 - 
o- 
»- IGOR BAVČAR, Iz poslanska skupine Demokratov - Demo- 
se kratska stranka, |e pristojnim naslovil nasledn|e vprašanje: 
ija 
M Zavod za zdravstveno zavarovan|e Slovenije, ki je javni 
ke zavod, je 4. 11. 1992 zasebnemu podjetju EKO PLUS Celje 
se odobril ugoden kredit v višini 54.000.000,00 SIT (930.000,00 
'n OEM) z obrestno mero R in 12% letno obrestno mero. Kredit 
kfl je bil namenjen za nakup mobilne sterilizacijske naprave za 
>je bolnišnične odpadke, ki naj bi zadoščalo za vso Slovenijo, 
'"j Podjetje EKO PLUS je v času sklenitve pogodbe Imelo usta- 
" novitelja, nobenega zaposlenega In 15.000,00 SIT osnovnih 

P° »redstev. Ustanovitelj podjetja EKO PLUS Celje je hkrati 
P° direktor Javnega podjetja Komunala v Celju. S tem v zvezi 
jej me zanima naslednje: 

in* 1- Ali je pravno dopustno, da javni zavod podeli tolikšen 
kredit brez javnega razpisa? 

2- Ali je odobritev kredita pod|etju, Id je bilo ustanovljeno 
mesec dni poprej in je brez zaposlenih, sprejemljivo 
tveganje s strani kreditodajalca? 

3- Ali je pravno dopustno, da direktor komunalnega 
podjela v javni lasti hkrati vodi zasebno podjetje 
• podobno dejavnostjo? Ali gre v opisanem primeru za 
kršitev določil o konkurenčni klavzuli? Kako v takih pri- 
merih ukrepajo pooblaščeni organi? 

Ali je res, da je garant za vračilo kredita Skupščina 
občine Celje, ki je hkrati ustanovitelj Javnega podjetja 
Komunala v Celju? Zakaj se je občinska skupščina odlo- 
čila za zasebno podjetje In pri tem podprla svojega usluž- 
benca, ki je hkrati direktor njenega Javnega podjetja 
Komunala? Ali je tako delovan|e v skladu s predpisi? 

s- Kupljena sterilizacijska naprava Je mobilna, kar pomeni, 
da bo potovala od ustanove do ustanove (21 bolnišnic, 
podobno število zdravilišč, še večje število zdravstvenih 
domov, Itd.) Verjetno bo na Isto mesto prišla ponovno 
■•le po mesecu dni, morda v dveh mesecih. To pomeni, 
da bo potrebno kužne odpadke ustrezno skladiščiti. 
Razen na dan sterilizacije nobena ustanova v Sloveniji 

bo brez kužnih odpadkov, ki se bodo pri njej kopičili 
vse do novega prihoda sterilizacijske naprave. Ali je to 
strokovno ustrezen pristop k reševanju problema kužnih 
odpadkov? 

Ministrstvo za zdravstvo je odgovorilo: 

zvezi s poslanskim vprašanjem gospoda Igorja Bavčarja, ki 
nanaša na finančno in strokovno utemeljenost investicije 

dezinfekcije bolnišničnih odpadkov v Republiki Sloveniji 
Pojasnjujemo naslednje: 

*av°d za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v skladu 
»Kupnim dogovorom Ministrstva za zdravstvo in Republi- 

Pn?o unitarnega inšpektorata zasebnemu podjetju EKO 
mrvKM '* odobril kredit v znesku 54 mio SIT za nakup ooiine sterilizacijske naprave za bolnišnične odpadke. Kre- 
»li )e zavaroval z akceptnimi nalogi in vknjiženjem (vinkula- 

kredita na mobilno sterilizacijsko napravo. Skupščina 
'ne Celje ni dala garancije na kredit. 

ttau°d za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni bančna usta- 
lih Za,° ne ra2P'suie kreditov, pač pa v okviru likdvidnost- Dn ™oinos,i odobrava kredite zdravstvenim ustanovam za 

odobitev opreme in premostitev likvidnostnih težav. 

toročevalec 

V danem primeru gre za rešitev skupnega problema uničeva- 
nja kužnih odpadkov slovenskih bolnišnic. Ocenjujemo, da ni 
mogoče govoriti o poslovnem tveganju, saj morajo vse bolniš- 
nice takšne odpadke ustrezno uničiti in za to plačati določeno 
ceno. Uničevanje kužnih odpadkov naj bi bolnišnice krile iz 
materialnih stroškov, ki so sestavni del vsakoletne pogodbe, 
ki jo za izvajanje programa sklepajo z Zavodom za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije. Skupna vrednost bolnišničnega 
program znaša letno preko 40 milijard SIT in ni razloga, da 
kredit ne bi bil plačan. V kolikor pa kreditojemalec ne bi 
ravnal v skladi* s pogodbo, ima Zavod za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije možnost zaseči sterilizacijsko napravo. 

Presoja, ali je direktor javnega podjetja Komunala v Celju 
z ustanovitvijo zasebnega podjetja EKO PLUS Celje kršil pre- 
poved konkurence, ni v pristojnosti Vlade Republike Slovenije 
niti Ministrstva za zdravstvo. Zakon o podjetjih (Uradni list 
SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90), ki so po drugem 
odstavku 578. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 30/93) tudi po uveljavitvi tega 
zakona še naprej uporablja za javna podjetja v družbeni 
lastnini, prepušča ureditev prepovedi konkurence in uveljav- 
ljanje sankcij za kršitev te prepovedi samemu podjetju. Ta 
zakon v 178. a členu določa: 

»Podjetje v skladu s svojim aktom sklene pogodbo o pogojih, 
pod katerimi direktor in drugi delavci, dokler so v delovnem 
razmerju, najdlje pa do dve leti po prenehanju delovnega 
razmerja v tem podjetju, ne smejo ustanoviti podjetja, ki bi 
z opravljanjem dejavnosti utegnilo povzročiti škodo podjetju. 

Če ravnajo osebe iz prvega odstavka tega člena v nasprotju 
s pogoji, določenimi z aktom podjetja, ima podjetje pravico 
pred pristojnim sodiščem zahtevati povračilo za nastalo 
škodo in pravico vložiti tožbo, da se dejavnost, katere oprav- 
ljanje je povzročilo škodo, izbriše iz sodnega registra.« 

Odgovor glede strokovne ustreznosti pristopa k reševanju 
problema uničevanja kužnih odpadkov (mobilnost naprave) je 
minister za zdravstvo že podal na zadnjem zasedanju držav- 
nega zbora v mesecu juliju. 

Koliko tujcev je na 1000 domačih prebivalcev?: 

IRENA OMAN, poslana Samostojne poslanske skupine, je 
na 10. seji Državnega zbora postavila poslansko vprašanje 
o koeficientu tujcev, ilegalnih priseljencev, prosilcev za azil, 
začasnih beguncev na 1000 domačih prebivalcev. 

Ministrstvo za notranje zadeve je vprašanje proučilo in pripra- 
vilo analizo o problematiki tujcev v Republiki Sloveniji. Stati- 
stični podatki so priloženi odgovoru. 

Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja, da je bilo na dan 1. 
7.1993 v Republiliki Sloveniji 1.964,454 državljanov Republike 
Slovenije in 81.902 tujca. Navedene številke pomenijo, da živi 
v Sloveniji 96,0% slovenskih državljanov in 4% tujcev, pri 
čemer ta odstotek predstavlja vse tujce ne glede na njihov 
status. Nadaljnja analiza 4% kaže, da ima 2.974 tujcev dovolje- 
nje za stalno prebivanje, 12.796 dovoljenje za začasno prebi- 
vanje in 27.668 poslovni oz. delovni vizum, kar pomeni skupaj 
43.438 tujcev, ki so si svoj status že uredili skladno z določ- 
bami Zakona o tujcih (Ur. list RS št. 1/91) 47,0% ali 38.464 
tujcev na dan 1. 7.1993 še ni imelo urejenega statusa. V nave- 
deno število so zajete osebe, ki so v postopku pridobitve 
različnih dovoljenj po Zakonu o tujcih, v postopku pridobitve 
državljanstva, nekaj je prosilcev za pridobitev statusa begun- 
ca-aziianta. V vseh omenjenih številkah ni zajeto 70.000 
začasnih beguncev, večinoma državljanov R BiH in R Hrva- 
ške, ki so pribežali v Slovenijo pred vojnimi grozotami in 
etničnim čiščenjem. 
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Te tako imenovane »razseljene osebe« imajo na podlagi sta- 
lišča Vlade RS status začasnih beguncev. Republika Slovenija 
jim v sodelovanju s humanitarnimi in nevladnimi organizaci- 
jami in s pomočjo različnih mednarodnih institucij zagotavlja 
zaščito in daje nujno materilano pomoč. 

Ministrstvo za notranje zadeve bo tudi v bodoče spremljalo in 
po potrebi obveščalo Vlado Republike Slovenije in Državni 
zbor o stanju na področju problematike tujcev in v okviru tega 
tudi o razmerju med številom domačega prebivalstva in 
tujcev. 

PREGLED PODATKOV EVIDENCE O TUJCIH NA DAN 1.7.1993 

Dovoljenje za 
stalno 

prebivanje 

dovoljenje za 
začasno 

prebivanje 

vize poslovne, tujci brez tujci z urejenim tujci skupaj državljani 
delovne urejenega statusa statusom R Slovenije 

5=1+2+3 6=4+5 
2.974 12,796 27.668 38.464 43.438 81,902 1,964.454 

Kako trošimo denar za asfaltiranje cest? 

MARIA POZSONEC, poslanka iz poslanske skupine narod- 
nosti, je na 10. seji državnega zbora, ki je bila 23. 6. 1993 
v zvezi s plačilom za urejanje razmerij z lastniki zemljišč ob 
cestah, vprašala: 

»Tisti, ki z lastniki zemljišč ob cesti ureja potrebno formal- 
nost na odseku ceste Lakoš—Hotiza je na javnem natečaju 
za to nalogo dobil 2,15 mio SIT. Bil je očitno najcenejši 
ponudnik. Drugi so hoteli še več zaslužiti. Kolikor mesečnih 
plač je to po kolektivni pogodbi? To delo bi moral opraviti 
občinski organ, In sicer tiste občine, na katerem področju se 
dela cesta, in to samo dejanske stroške. Vsekakor bi pa 
morali tu v Ljubljani tistega gospoda, kl tako širokogrudno 
deli denar davkoplačevalcev, poklicati na odgovornost. 
Koliko takšnih možnosti je še za dobre zaslužke? Na koliko 
načinov se odcedi težko zasluženi denar iz proračuna?« 

Odgovor vlade je: 

Z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo 
javnih naročil (U. I. RS 28/93) je določeno, da se vsa dela za 
nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, razisko- 
valne naloge in storitve, ki se v celoti ali delno financirajo iz 
proračuna Republike Slovenije oddajo na podlagi javnega 
razpisa. Republiška uprava za ceste v imenu Republike Slove- 
nije na podlagi javnega razpisa oddaja dela gradnje, rekon- 
strukcije in tudi premoženjskopravnega urejanja cest naju- 
godnejšim ponudnikom, pri čemer se pri izbiri ponudnika 
upošteva predvsem ceno in rok, pa tudi reference. 

V zvezi z zgoraj navedenim navajamo, da so razpisi del javni in 
da se v skladu z odredbo lahko na razpis prijavi katerakoli 
pravna oseba, seveda tudi občina kot družbenopravna oseba, 
če izpolnjuje vse pogoje iz 12. čl. odredbe, kar predvsem 
pomeni, da ima dokazilo o registraciji za zahtevna dela in 
zahtevne reference, pri čemer povdarjamo, da se občine tudi 
dejansko prijavljajo na razpise. 

Za potrebe rekonstrukcije ceste M 10 - 1 na odseku Kapca 
- Lendava je Republiška uprava za ceste v imenu Republike 
Slovenije kot investitorja rekonstrukcije, za izvedbo premo- 
ženjskopravnih postopkov sklenila pogodbo s Cestero d. o. o. 
iz Ormoža, ki je bila v postopku javnega razpisa izbrana kot 
najugodnejši ponudnik, tako cenovno, rokovno in tudi glede 
na reference. Po projektni dokumentaciji so na tem odseku 
ceste zaradi rekonstrukcije prizadete nepremičnine 148 last- 
nikov. 

Izvajalec premoženjskopravnih del je obvezan v skladu 
z Zakonom o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (U. I. SRS 5/80, 30/87) v okviru te pogodbe 
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opraviti celotna dela premoženjskopravnega postopka za pri- 
dobitev zemljišč, ki bodo zasežena z rekonstrukcijo. V prvi 
fazi je potrebno ilustrirati vse podatke zemljiške knjige in 
katastra, si na podlagi teh podatkov skupaj s prizadetimi 
lastniki ogledati teren in izdelati cenitve. Nadalje je potrebno 
z vsakim lastnikom doseči konsenz in skleniti pogodbe name- 
sto razlastitve, v primerih pa, ko ni mogoče doseči konsenza 
opraviti vsa dejanja, potrebna v postopku razlastitve pred 
pristojnim upravnim organom. Po podpisu pogodb namesto 
razlastitve je le-te potrebno predložiti v mnenje pristojnemu 
javnemu pravobranilcu, nato v potrditev na pristojno občin- 
sko izpostavo Uprave za družbene prihodke in poskrbeti za 
sodno overovitev podpisa prizadetega lastnika. Sele po skle- 
nitvi teh akontacijskih pogodb lahko investitor pridobi grad- 
beno dovoljenje. Nadalje mora izvajalec v okviru te iste 
pogodbe, po končani rekonstrukciji in končni geodetski 
odmeri s prizadetimi lastniki skleniti aneks k že sklenjenim j 
pogodbam namesto razlastitve, ker so površine porvotno odv- 
zete na podlagi projekta in tako le približne. Za sklenitev 
aneksov je potreben isti celoten postopek, kot za sklenitev 
pogodbe namesto razlastitve. V končni fazi mora izvajalec 
premoženjskopravnih del vložiti zemljiškoknjižne predloge za 
izvedbo spremembe lastništva na pristojni zemljiški knjigi. 

V primeru, da prizadetim lastnikom nastane škoda na nasadih | 
ali pridelkih je izvajalec dolžan z njimi skleniti odškodninski 
sporazum za nastalo škodo. 

Za izvedbo vseh zgoraj navedenih postopkov, v konkretnem 
primeru za 148 lastnikov, bo izvajalec premoženjskopravnih 
del prejel plačilo 2.050.000 SIT, pri čemer so v tej ceni zajeti 
tako celotni stroški cenitev kot tudi materialni in potni stroški. ! ( 

V zvezi s predlogom poslanke ga Pozsonec, da naj bi izvajanje 1 

premoženjskopravnih del oddali občinam, naj omenimo, da 
so v vsakem primeru občine tudi dejansko zaprošene za , 
izvajanje premoženjskopravnih del, vendar žal skoraj nobena i 
občina ni pripravljena teh del opraviti brezlačno. Kot primer 
naj še omenimo, da je v začetku lanskega leta za potrebe 
rekonstrukcije te iste ceste M 10-1 na odseku Odranci-Jula i 
Marof za izvajanje premoženjskopravnih del bila zaprošena 
občina Lendava, s katero pa ni bil dosežen sporazum o brez- 
plačnem izvajanju teh del. 

Glede na določila Zakona o cestah (U. I. SRS 2/88) kaže 
opozoriti, da le-ta določa, da so magistralne in regionalne J 
ceste v pristojnosti Republike Slovenije in skladno s tem j0 v 

tudi investitor gradnje in rekonstrukcij teh cest Republika 
Slovenija, ki je tudi pristojna za premoženjskopravno uredite^ 
magistralnih in regionalnih cest, medtem, ko so lokalne ceste 
v pristojnosti občin, katere z njimi tudi gospodarijo. Glede na 
navedeno, premoženjskopravni organi občin opravljajo pr0" 
moženjskopravna dela, ki so potrebna v zvezi z urejanjem 
lokalnih, občinskih cest in nimajo nobenih zakonskih poobla* 
stil in pristojnosti premoženjskopravnega urejanja cest, ki so 
v pristojnosti Republike Slovenije. 
Ministrstvo za promet In zveze se strinja z mnenjem poslank^ 
da bi bil v primeru prostovoljnega, brezplačnega premo ženi 
skega urejanja potrebnih del s strani občin vsak kilome' 
novozgrajene ali rekonstruirane ceste za proračun cenejši- 

poročevalec Po 



Kdaj bo begunski center na Velikih Blokah 
ustrezno urejen 

NADA SKUK iz poslanske skupine SKD, |e vprašala, kdaj bo 
Urad za begunce R Slovenije ustrezno uredil begunski cen- 
ter na Velikih Blokah v cerkniški občini. Pereč je problem 

: komunalnih odplak, kar je potrebno urediti s čistilno na- 
1 pravo? 

Vlada ji je odgovorila: 

Vlada Republike Slovenije, Urad za priseljevanje in begunce 
odgovarja na poslansko vprašanje poslanke stranke Sloven- 
skih krščanskih demokratov v Državnem zboru, ga. Nade 
Skuk, z dne 27. 7. 1993 o ureditvi čistilne naprave v zbirnem 
centru Velike Bloke. 

Urad za priseljevanje in begunce vse adaptacije v zbirnih 
centrih izvaja s pomočjo sredstev tujih donatorjev. Za ureditev 
čistilne naprave v Velikih Blokah se Urad že od lanskega 
novembra trudi pridobiti ustrezna finančna sredstva. 
S podobnimi težavami se srečujemo tudi v drugih zbirnih 
centrih, vendar je v teh primerih rešitev lažja, ker stroški 
ureditve niso tako visoki. Pričakujemo, da bomo do jeseni 
zagotovili potrebna sredstva, saj smo problem predstavili kar 
nekaj donatorjem. 

Urad je pri reševanju tega problema v stalnem stiku z občino 
Cerknica in jo obvešča o vseh dejavnostih in dogovorih na 
tem področju. Pri izdelavi projekta in določitvi lokacije (več 
variant) so sodelovali predstavniki občine in njenih upravnih 
organov, kakor tudi pri mnogih dogovorih z donatorji. Vse 
dejavnosti med občino, Uradom in donatorji potekajo uskla- 

jeno. 

Urad želi urediti čistilno napravo za zbirni center in za kraj 
skupno, ker je le taka rešitev ekonomična in za sam kraj 

: najbolj ugodna. 

h O stiskah družin pripadnikov nekdanja JLA, ki 
:i niso dobili slovenskega državljanstva 

n Skupina poslancev združene liste je Vladi Republike Slove- 
la n'|e 19. 6.1993 postavila več vprašanj in sicer: 

i. ~ Kako bo poskrbela za večjo ažurnost Ministrstva za 
obrambo prt zagotavljanju dokazov za odklonilna mnenja 

e v zvezi s pravico do državljanstva? 
3 

f Ji bo w Poriament poslala zakon, ki bo nadomestil a >adnl odlok o Izplačevanju akontacij vojaških pokojnin? 

a T Kako namerava in kdaj razčistiti spor med ministrstvi 
s Zvezi s pravico do odkupa vojaških stanovanj? 
3 
1 Tari8' b° ukren"a<da ne pride do izgona ljudi, katerih sporne 

d« »iVe 80 ie v Postopkih in s tem do nasilnega ločevanja 
0 

utin slovenskih državljanov? 

1 Cu,proučitvl vprašanj In uskladitvi odgovorov so stališča 
l 6 republike Slovenije naslednja: 

p- ortri "9°,av|ianju pogojev iz 3. odstavka 3. člena zakona 
m 91 W>anstvu RePublike Slovenije (Ur. list RS, štev. 1/91, 30/ 
a- niti ~r! • Ministrstvo za notranje zadeve preverja izpolnjeva- 
0 so h i°9°iev tudi pri Ministrstvu za obrambo in to za osebe, ki 

oseh a9res'i' ali pred njo aktivne vojaške osebe ali civilne 
notra' Zapos'ene v Ro Preiemu odgovora, Ministrstvo za 

B-' s kaf°'e Zadeve glede na njegovo vsebino izda odločbo, 
1 .v6ni

er0 bod'si u90di stranki ali pa izvede nadaljnji ugotovi- 
UraHn postoP0k' v katerem kot priče zasliši pooblaščene ne osebe Ministrstva za obrambo, zasliši priče, ki jih 

predlaga stranka in stranko samo ter po potrebi še druge 
priče, ki jih je nujno zaslišati. Upravni postopki v katerih je 
potrebno izvesti temeljit ugotovitveni postopek niso eno- 
stavni in hitri, saj je v vsakem primeru potrebno opraviti 
najmanj tri upravna dejanja. 

Večje število negativnih odločb, ki jih je izdalo Ministrstvo za 
notranje zadeve bivšim pripadnikom JA, je le dokončnih, ne 
pa tudi pravnomočnih, ker so stranke vložile tožbe na 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Vrhovno sodišče pa 
razen v nekaterih posamičnih primerih še ni izdalo sodb, 
s katerimi bi potrdilo ali odravilo odločbe Ministrstva za notra- 
nje zadeve. 

Ministrstvo za obrambo se v teh upravnih postopkih pojavlja 
samo v povezavi z 8. točko 10. in 3. odstavkom 40. člena 
zakona o državljanstvu (Ur. list RS, št. 1/91, 30/91, 38/92) t. j. 
ali bi pridobitev slovenskega državljanstva v posameznem 
primeru predstavljala nevarnost, za obrambo države. V vseh 
teh primerih pošilja Ministrstvo za notranje zadeve, po njihovi 
pisni zahtevi, tudi obrazložena mnenja, pri Čemer je na 
začetku zaradi objektivnih razlogov, dejansko prihajalo, zlasti 
zaradi precejšnjega pripada konkretnih zahtev, do časovnih 
zamikov pri reševanju le - teh. 

Ne glede na navedeno, je Ministrstvo za obrambo Ministrstvu 
za notranje zadeve poslalo cca 6000 pozitivnih in 240 negativ- 
nih mnenj v smislu že citiranih določb zakona o državljanstvu, 
nerešenih zadev pa je na Ministrstvu za obrambo ostalo samo 
18. 

Na podlagi številčnega prikaza konkretnih upravnih zadev, ki 
praviloma niso enostavne, saj je v vsakem takem primeru 
praviloma potrebno izvesti ugotovitveni postopek v celoti in 
pa dejstva, da tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije še ni 
rešilo vseh zadev, ni mogoče argumentirano trditi, da pri- 
stojna ministrstva, zlasti pa Ministrstvo za obrambo, pri reše- 
vanju teh zadev ni ažurno. 

2. Za državljane bivše SFRJ, ki jim je bila izdana negativna 
odločba o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, zač- 
nejo veljati določila zakona o tujcih dva meseca od vročitve 
dokončne odločbe. Do dokončnosti odločbe v upravnem 
postopku so ti državljani izenačeni z državljani Republike 
Slovenije in se zanje določbe zakona o tujcih ne uporabljajo. 

Na podlagi dokončne negativne odločbe, se jim v času vode- 
nja upravnega spora - torej do pravnomočnosti odločbe ne 
izdajajo odločbe o odpovedi prebivanja, razen, če to nareku- 
jejo razlogi iz 23. člena zakona o tujcih in med temi prven- 
stveno, če to terjajo razlogi javnega reda, varnosti ali obrambe 
države. 

O odpovedi prebivanja se torej odloča v upravnem postopku 
ob upoštevanju določil zakona o tujcih, ki natančno oprede- 
ljuje tako razloge za odpoved prebivanja (23. člen), kot tudi 
upoštevanje osebnih, gospodarskih in drugih vezi, ki vežejo 
tujca na Republiko Slovenijo in posledic, ki bi jih povzročil 
ukrep zanj in za njegovo družino (25. člen). 

Iz citiranega izhaja, da se izreka ukrep prepovedi prebivanja 
ob upoštevanju osebnih okoliščin (družina) takrat, kadar je 
mogoče utemeljiti, da je interes državne varnosti ali javnega 
reda močnejši od pravice družine, da živi skupaj in pravice 
otrok in zakoncev, da živijo v družinski skupnosti. 

Zakon o tujcih predvideva možnost izgona tujca iz države tudi 
v postopkih za prekrške in v kazenskih postopkih, ko je na tej 
osnovi mogoče izreči varstveni oziroma varnostni ukrep 
izgona tujca iz države. 

II. 

1. Problematiko vojaških stanovanjskih hiš in stanovanj ureja 
uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovnaj, 
prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Ur. list 
RS, št. 61/92), stanovanjski zakon (UR. list RS, št. 18/91,19/91) 
in deloma ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine 



o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list 
RS, št. 1/1 z dne 25. 6. 1991, s takojšnjim pričektom veljav- 
nosti). 

2. Iz določb 9. člena ustavnega zakona je najprej razvidno, da 
je Republika Slovenija, konkretneje Ministrstvo za obrambo, 
dne 25. 6. 1991 prevzela v upravljanje vse premično in nepre- 
mično premoženje, s katerim so na ozemlju Republike Slove- 
nije, do uveljavitve tega zakona, upravljali zvezni organi ter 
poveljstva, enote in zavodi Jugoslovanske ljudske armade. 
Teh določb ustavnega zakona pa organi Jugoslovanske 
armade in nekateri prebivalci Republike Slovenije še po tem 
datumu, ne glede na večkratna tudi javna opozorila, sploh 
niso spoštovali, temveč so nezakonito razpolagali zlasti 
z vojaškimi stanovanji in jih dodeljevali posameznikom, pred- 
vsem iz njihovih vrst. Posledica tega je cca 1000 civilnih tožb 
zoper nezakonito vseljene posameznike ter do sedaj 77 izvr- 
šljivih sodb. S tem v zvezi poudarjamo, da bo Ministrstvo za 
obrambo dosledno spoštovalo veljavne predpise in zoper vse 
nezakonito vseljene posameznike, preko Javnega pravobra- 
nilstva Republike Slovenije, vlagalo tožbe na izpraznitev teh 
stanovanj. Po pravnomočnih sodbah pa bo Ministrstvo za 
obrambo zoper tiste, ki ne bodo sami vrnili nezakonito zase- 
denih stanovanj, preko Javnega pravobranilstva Republike 
Slovenije, postopalo skladno z ustreznimi določbami zakona 
o izvršilnem postopku. 

3. Tudi v zvezi s privatizacijo vojaških stanovanj je nujno 
najprej poudariti določbe 2. odstavka 16. člena ustavnega 
zakona, kjer je med drugim določeno, da osebe, ki niso 
državljani Republike Slovenije ne morejo pridobiti lastninske 
pravice ali drugih stvarnih pravic na nepremičninah na 
območju Republike Slovenije, razen na podlagi dedovanja in 
ob pogoju dejanske vzajemnosti. Ministrstvo za obrmabo, 
upoštevajoč tako splošno pravno načelo, da nihče ne more 
prenesti na drugega več pravic, kot jih ima sam in tudi citirano 
določbo ustavnega zakona, na nemarava sklepati kupopro- 
dajnih pogodb za odprodajo vojaških stanovanj s tujci, ozi- 
roma s tistimi državljani Republike Slovenije, na katere so 
tujci #prenašali# pravico do odkupa vojaškega stanovanja. 
To pa v nobenem primeru na pomeni, da jim želi Ministrstvo 
za obrambo stanovanja, na katerih imajo zakonito stanovanj- 
sko pravico #odvzeti#, saj bodo z njimi sklenjene najemne 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMAGA 
JELINČIČA, za sprejem odloka o obveznem 
železniškem prevozu težkih cestnih tovorov 

Na poslansko pobudo poslanca g. Zmaga Jelinčiča, z dne 21. 
6. 1993, ki predlaga sprejem odloka o obveznem železniškem 
prevozu težkega cestnega tovora, daje Vlada Republike Slo- 
venije naslednji odgovor: 

Slovenske železnice žal nimajo vseh operativnih možnosti za 
prevoz težkih cestnih tovorov, saj je natovor možen le na 
določenih železniških postajah, ki pa so v medsebojni razdalji 
zagotovo več kot vsakih 27 km. V kolikor bi želeli urediti nova 
mesta natovora, bi to bilo povezano z dodatnimi investicijami. 

Zaradi navedenega Vlada Republike Slovnije meni, da pred- 
log poslanca g. Zmaga Jelinčiča ni možno sprejeti, saj ga ni 
možno operativno izvajati. 

Pobudo poslanca g. Zmaga Jelinčiča o obveznem prevozu 
težkih cestnih tovorov po železnici smo vsestransko proučili 
in ugotavljamo, da ukrepi prometne politike, ki jih izvaja 
Ministrstvo za promet in zveze vključujejo bistvo omenjene 
pobude. 
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pogodbe za nedoločen čas, skladno z ustreznimi določbami l 
stanovanjskega zakona. Prav tako ni ovir, da ministrstvo za u 
obrambo tudi v teh primerih ne bi spoštovalo pravnomočnih s 
sodb sodišč, ki bi se morebiti nanašale na obvezno sklenitev v 
kupoprodajnih pogodb v spornih primerih. o 

Izplačevanje akontacij vojaških pokojnin ureja Odlok o izpla- 
čevanju vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92), o konkretnih C 
zadevah odloča Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarova- it 
nje Republike Slovenije, oziroma v pritožbenem postopku te 
pristojno sodišče združenega dela. Ministrstvo za obrambo se Z. 
v teh postopkih pojavlja samo kot organ, ki daje mnenje pi 
o posameznih dejstvih v konkretnih primerih. Tako npr. ali je ni 
posameznik kot pripadnik JA sodeloval v agresiji na Repu- ki 
bliko Slovenijo (2. odstavek 2. člena odloka), mnenje o listin- 0| 
skih dokazilih ali je bil posameznik po 18. 7. 1991 na razpo- bi 
lago, v suspenzu, na dopustu ali v bolniškem staležu in je do hi 
18. 10. 1991 vložil zahtevek in izpolnil pogoje za priznanje 
pravice do akontacije vojaške pokojnine (druga alinea 1- 3 
odstavka 2. člena odloka). Ministrstvo za obrambo se torej j£ 
v nobenem primeru ne pojavlja kot tisti organ, ki odloča :e 
o vlogah, temveč vedno samo kot organ, ki daje v konkretni : i 
zadevi mnenje. Neutemeljeni so torej očitki, da Ministrstvo za ){ 
obrambo zavlačuje tudi te postopke, saj je bilo do sedaj 
prejetih v reševanje 671 zadev, od katerih je nerešenih samo T« 
6 novejših zadev. Pozitivno mnenje je bilo posredovano v 518 ill 
primerih, negativno mnenje zaradi sodelovanja v agresiji v 60 
primerih, v 43 primerih pa je bilo posredovano negativno _ 
mnenje zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prve alinee 1. ;] 
odstavka 2. člena odloka, 44 zadev pa je bilo zaradi nepopol- - 
nih podatkov vrnjenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v dopolnitev. ■I> |a 
Skladno s programom dela je Ministrstvo za delo, družino in ^ 
socialne zadeve že pripravilo delovno gradivo za ustrezen 
zakon, ki bo v celoti reguliral problematiko pokojnin bivših C ( 
oficirjev JA in civilnih oseb, ki so bile zaposlene v JA. Delovno lel 
gradivo je v pospešeni fazi medresorskega usklajevanja. *o 

*ie 
Odgovor za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je pripra- 
vilo Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve in Službo Vlade RS za ■- 
zakonodajo. ^ 

Ki 
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Ob sprejemanju proračuna Republike Slovenije je Ministrstvo 9 
za promet in zveze sklenilo s Slovenskimi železnicam' f® s 
pogodbo o izvajanju storitev kombiniranega prometa. S to ®< 
pogodbo se ministrstvo obvezuje subvencionirati storitve za 1 s 
katere ocenjuje, da so iz nacionalnega vidika v tolikšni meri 
koristne, da jih je smiselno izvajati ne glede na ekonomsko _ 
upravičenost. V tej pogodbi so posebej izpostavljene vožnje c 
oprtnih vlakov na relaciji Ljubljana-Munchen in Ljubljana- 
-Budimpešta. 

Ob podrobni analizi vpeljave omenjenih vlakov smo ugotovi''' ej| 
da je smiselna vožnja le teh na razdalji večji od 200 ki^ istr 
predvsem zaradi neugodnega odnosa tare in neto teže, W K 'žde 
prevozu cestnih tovornih vozil po železnici znaša 60/4U- 
Z omenjeno analizo smo ugotovili, da v evropskih država" |ese 
uvajajo oprtne vlake na relacijah kjer traja vožnja 8 do 10 u ai0 
v eno smer, da se lahko tako zagotovi 24-urni obrat vagono ^ 
in da predstavlja vožnja cestnih vozil z oprtnim vlakom ir0s 
približno četrtino celotne poti cestnega vozila. rip 

'bai 
Za uvedbo oprtnih vlakov mora biti na določeni relaciji tud' i ^ 
zadostna frekvenca cestnega tovornega prometa, ki bi zag ' ni 
tavljala vsaj 70% zasedenost oprtega vlaka. Poudarjam jst 
namreč, da niti Slovenske železnice niti Adria Kombi v Slov & 
niji ne razpolagata z ustreznimi vagoni in jih skladno tu »e 
razpolagata z ustreznimi vagoni in jih skladno tudi s Pr®h „ * 
v ostalih evropskih državah najemata pri ustreznih družba av 

porotevsl'0,0'' 
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Uvedba oprtnega vlaka je močno odvisna tudi od izvajanja 
ustrezne prometne politike v državah kateri prevozniki kori- 
stijo Slovenijo kot tranzitno državo. V kolikor s temi državami 
v okviru Sporazuma o cestnem prometu ni mogoče dogovoriti 
omejitev v smislu dovolilnic ali taks za cestne prevoznike ali 
pogojevanje le teh z uporabo storitev železnice, je nemogoče 
pričakovati ustrezno zasedenost oprtega vlaka. 

Ob uvedbi obstoječih oprtnih vlakov smo ugotovili, da je 
železniška infrastruktura v Republiki Sloveniji tehnično in 
tehnološko ustrezna za vožnjo vlakov v tranzitnem prometu. 
Za vožnjo oprtnih vlakov v notranjem prometu pa bi bilo 
Potrebno urediti nakladalno-razkladalne platoje na posamez- 
nih postajah. Glede na ugotovitev o minimalni razdalji za 
katero je smiselno uvajati oprtne vlake, pa ocenjujemo da 
oprtni vlaki v notranjem prometu niso upravlčljivi oziroma bi 
bilo potrebno znatneje obremeniti proračun Republike Slove- 
nije in posledično davkoplačevalce. 

Ocenjujemo, da je učinkovito prometno politiko možno uve- 
iaviti postopoma, s postopnim usmerjanjem in prilagajanjem 
celotnega gospodarstva in z ekonomskimi ukrepi, ne pa 
'■ administrativnimi, ki so sicer lahko dosti bolj odločni, imajo 
Ja, po izkušnjah sodeč, dokaj kratkoročni značaj 

-a obravnavo v Vladi Republika Slovenije je odgovor pripra- 
vio Ministrstvo za promet In zveze. 

STALIŠČE 
, Ministrstva za promet in zveze do pobude 

•MACA JELINČIČA, iz SNS, za izgradnjo čest- 
oga predora med Koprom in Izolo 

I ^ 
1 f Pobudi poslanca Slovenske nacionalne stranke g. Zmaga 
• lei nčiča, glede izgradnje cestnega predora med Koprom in 

*olo in ureditve turistične obale na območju sedanje ceste 
"ed Žusterno in Izolo, dajemo naslednje stališče: 

' K°Prom 'n Izolo poteka 3,3 km dolg odsek magistralne » '®s,e. ki sodi že nekaj let med prometno najbolj obremenjene 
'oseke slovenskega cestnega omrežja. Odsek povezuje že 
jjrajena odseka štiripasovne obalne ceste do Kopra in polo- 
žno štiripasovno obalno cesto mimo Izole. 

®radi zelo slabih prometnih razmer in zmanjšane prometne 
"nosti na tem kratkem odseku magistralne ceste ter z name- 
wm, da se uredi ta del slovenske obale je Republiška uprava 
® ceste v letu 1992 v sodelovanju z občinama Koper in Izolo 

0 u9anizira,a javni programsko - urbanistični natečaj s ciljem, " P Preverijo, korigirajo in izberejo rešitve cestne povezave 
0 !a Koprom in Izolo ter izdelajo programsko - urbanistične a snove obalnega območja med Koprom in Izolo. 

0 S*8'"3 komisija je najvišje ocenila dva elaborata: v enem i® )h£l
r8dvidena izgradnja predora v celotni dolžini obalnega 

' *om°eia' v drugem P8 samo delno (polovico odseka proti 

li, e4itVideno i® b"0. da bo v ponovni javni obravnavi ena od 
m istr verificirana In da bo za izbrano rešitev izdelana 
ifi Mfi?

Zna prostorska dokumentacija, kar bi omogočilo tudi 
0. 'avo potrebne dokumentacije za izvedbo. 

ur ak?n'.'e<a 1992 i® Ministrstvo za okolje in prostor organizi- 
jv (L Planersko delavnico za prostorsko ureditev obalnega 
le ir0s, 

|a s ciljem, da se oblikujejo priporočila za usmerjanje 
Mrkega razvoja in urejanje prostora obalnega območja, 
ibaini "a obs®9ajo tudi usmeritve za reševanje morske 

di I cest "ipromelnega omrežia "a obalnem območju, vključno 
o-Hlnkt k ' Povezavami, ki pa se razlikujejo od programa 
io ttr3(fiu

rs,va za promet in zveze. Zato so se predstavniki Mlni- 
'8*16 za r Zi8 oko|i® in prostor ter prometa in zvez dogovorili, da 
idi >SQa „K obalno cesto in tudi avtocestno povezavo obal- 
5o (• eknn 'a z zaledjem naroči nova prometno - tehnično 
1. 1 av,romska ^udiia in nato sprejme odločitev o sistemu cest cest na obalnem območju. 

tf^ročevalec 

V luči izgradnje nove cestne povezave, ki bi rešila prometne 
težave in hkrati ovrednotila naravne danosti, pomembne za 
dvig kakovosti življenja prebivalcev na tem območju in s tem 
tudi turistične privlačnosti obale, skupaj z Ministrstvom za 
gospodarske dejavnosti podpiramo poslančevo pobudo, kot 
spodbudo za hitrejši sprejem odločitev v zvezi z izgradnjo 
nove cestne povezave med Koprom in Izolo ter realizacijo 
zamisli o ustreznejši turistični rabi obale. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo RAFAELA 
KUŽNIKA o gradnji manjiega letališča za 
potrebe LJubljane   

Poslanec Rafael Kužnik je na 10. seji Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije podal naslednjo poslansko pobudo: 

»Zaradi vse večje stiske s časom in potreb za čimboljšim 
možnim poslovnim stikom med domačimi in tujimi poslovneži 
menimo, da bi Ljubljana kot center poslovnega življenja v Slo- 
veniji nujno potrebovala manjše letališče. Vsa večja mesta po 
svetu to imajo in se jim to obrestuje. 

Z izgradnjo takega letališča bi veliko pridobili tudi z vidika 
razvoja športnega letalstva, katero je v Ljubljani v veliki meri 
izgubilo po ukinitvi starega letališča. 

Pooleg tega bi z izgradnjo letališča rešili problem sanacije 
odlagališča - deoponije smeti na Barju. Sama lokacija je 
primerna iz več gledišč: 

- kot prvo je bilo že navedena sanacija deponija smetišča, 
- kot drugo bližina mesta, dobra cestna povezava. 
- možen zelo hiter dostop do centra mesta - 5 minut vožnje, 
- kot tretje bi navedel možnosti uporabe letališča za potrebe 
samega parlamenta. 
Stroški izgradnje takega letališča bi bili zelo majhni v primer- 
javi s časom, ki ga sedaj izgubljajo vsi, ki se poslužujejo 
Brniškega letališča, saj je prihranek časa zelo velik - preko 40 
minut. 

Izgradnja bi bila cenejša tudi zaradi tega, ker bi zemeljska 
dela bila delno opravljena s strani koristnika deponije (komu- 
nala Ljubljana), saj zaradi narave dela to površino sproti 
zasipajo in ravnajo v končno obliko, ter pokrivajo s plastjo 
zemlje. Dodal bi še tole: možnost koriščenja te površine za 
karkoli drugega skoraj ne pride v poštev, saj so tla kontamini- 
rana z vsemi mogočimi odpadki, tako da za kmetijsko rabo ta 
površina ni, za gradnjo pa tudi ne. 

Ker bo ta lokacija za potrebe komunale v rabi še približno leto, 
leto in pol, potem naj bi to preselili na drugo mesto, je 
potrebno o tem razmišljati že sedaj. Sama lokacija, po ugoto- 
vitvah strokovnjakov iz letalstva, je za to dejavnost idealna in 
to idejo podpirajo. Sami načrti za letališče so v grobem že 
v pripravi, tako da se čaka samo še podpora iz naše strani, da 
bi se lahko pristopilo k realizaciji le-tega.« 

Vlada je pobudo proučila in daje naslednji odgovor: 

Ministrstvo za promet in zveze je po zakonu o zračni plovbi 
(Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90) pristojno za 
izdajo posebnega dovoljenja za gradnjo letališča. Citirani 
zakon v 117. členu določa, da se morajo letališče, vzletno- 
pristajalne steze, letališke ploščadi iter drugi objekti, ki omo- 
gočajo varno vzletanje, pristajanje in postanek zrakoplovov 
na letališče, projektirati in graditi po posebnih tehničnih pred- 
pisih ter v skladu z zakonom o zračni plovbi in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi. Poleg citiranih predpisov in 
potrebno uspoštevati tudi mednarodne standarde, tehnične 
predpise in normative v zvezi z gradnjo letališč. 

V skladu z določbo 3. člena pravilnika o projektiranju, gradnji 
in rekonstrukciji civilnih letališč in njihovi klasifikaciji (Uradni 
list SFRJ, št. 2/66 in 4/66) se mora pred izdelavo projekta 
določiti lokacija letališča in se v ta namen proučiti in ugotoviti 
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poleg topografskih tudi geološke, geomehanične, hidrološke, 
navigacijske in meteorološke pogoje, ki vplivajo na varno 
vzletanje in pristajanje zrakoplovov in na neovirano opravlja- 
nje zračnega prometa. Na podlagi ugotovitev navedenih študij 
bi bilo možno sprejeti odločitev za določitve lokacije letališča, 
sama lokacija pa mora biti v skladu z urbanističnimi in pro- 
storskimi plani Mesta Ljubljane in občine Ljubljana Vič- 
Rudnik. 

Ti akti ne dovoljujejo gradnje predlagane infrastrukture na tej 
lokaciji. Za pridobitev dovoljenja za takšno namembnost tega 
prostora oziroma poseg v prostor bi bilo treba v skladu 
z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS št. 18/84) in 
zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS št. 18/84 in 37/85) spremeniti in dopolniti 
veljavne planske in prostorske izvedbene akte. Predlog za 
takšno spremembo je treba nasloviti pristojnim organom za 
urejanje prostora Skupščine občine Ljubljane Vič-Rudnik in 
Skupščine Mesta Ljubljane, ki bodo pobudo strokovno pro- 
učili in na tej podlagi predlagali skupščinam ustrezne rešitve. 
Investitor mora torej pred gradnjo poleg predpisanih soglasij 
oziroma dovoljenj po drugih predpisih, pridobiti tudi posebno 
dovoljenje za gradnjo v skladu z določbo 118. člena zakona 
o zračni plovbi. Ministrstvo za promet in zveze načelno ne 
nasprotuje gradnji letališča na odlagališču smeti na Barju, ni 
pa prejelo nikakršne vloge, ki bi se nanašala na gradnjo tega 
letališča. 

Za obravnavo na Vladi Republike Siovnei|e sta odgovor 
pripravila Ministrstvo za promet In zveze in Ministrstvo za 
okolje In prostor. 

Ugotavljamo, da je zavarovanje izvedeno skladno z zakonom, 
prav tako pa tudi, da delujejo naprave, ki varujejo cestni 
prehod v naselju Štefan, brezhibno. 

Na osnovi obvestila policijske postaje Trebnje z dopisom št. 
02-S/151-92, dne 12. 8. 1992, o izrednih dogodkih v letih 1977 
do 1992 Upravi za notranje zadeve, Inšpektoratu policije Novo 
mesto, je bila dana pobuda preko Sekretariata za družbeno 
planiranje in gospodarstvo občine Trebnje za dogovor 
o dopolnitvi zavarovanja tega potnega prehoda. 
Komisija v sestavi predstavnikov Republiškega prometnega 
inšpektorata, Občine Trebnje, Policijske postaje Trebnje, 
Cestnega podjetja Novo mesto in Slovenskih železnic Ljub- 
ljana, si je dne 4.11.1992 ogledala cestni prehod in na mestu 
samem ugotovila, da je zaradi povečanega cestnega prometa 
na R 326 Trebnje-Žužemberk-Kočevje in novo urejene pove- 
zave proti Sevnici, treba dopolniti zavarovanje potnega pre- 
hoda z zapornicami. Dograditev zapornic seveda nujno ne 
pomeni tudi večje varnosti prometa, saj ta izkustveno ni 
odvisna izključno od načina zavarovanja cestnega prehoda, 
temveč tudi od obnašanja udeležencev v prometu. 

Glede na to, da v tekočem proračunskem letu investicija 
v omenjeno zavarovanje tega cestnega prehoda ni v pro- 
gramu investicij proračuna Repubike Slovenije, vir financira- 
nja železniške infrastrukture pa je proračun Republike Slove- 
nije predagamo, da občina Trebnje poizkuša najti druge vire 
sofinanciranja investicije oziroma predlaga parlamentu finan- 
ciranje investicije v prihodnjem proračunskem letu. Uprav- 
Ijalcu ceste, občini Trebnje in ne le Slovenskim železnicam 
Ljubljana, je po zakonu dana možnost ureditve zavarovanj 
križanj železniških prog s cestami. 

Hi 

STALIŠČE 
Ministrstva za promet in zveze do pobude 
ALOJZA METELKA za namestitev zapornic na 
železniški progi Metlika—Ljubljana 

Poslanec poslanske skupine Slovenske ljudske stranke 
v Državnem zboru Republike Slovenije, g. Alojz Metelko, je 
Ministrstvu za promet in zveze Republike Slovenije dal 
poslansko pobudo za namestitev zapornic na železniški progi 
v naselju Štefan na železniški progi Metlika-Ljubljana, 
z obrazložitvijo, da je »zaradi nestrokovnega pristopa k zava- 
rovanju prehoda v zadnjih letih umrlo več ljudi« in je nastala 
tudi večmilijonska »materialna škoda.« 

Cestni prehod čez železniško progo Metlika-Ljubljana 
v naselju Štefan je od leta 1975 zavarovan s cestnimi signali 
z dvojnimi rdečimi utripajočimi lučmi in glasno donečimi 
zvonci. Na progi so bili postavljeni kontrolni signali KS1 in 
KS2 na zavorni razdalji 700 m pred potnim prehdom in 
pomožni kontrolni signal iz smeri Ljubljana. Komisija za teh- 
nični pregled je dne 13. 3.1975 ugotovila, da je bilo zavarova- 
nje izvršeno po odobrenem glavnem projetku v skladu 
z obstoječimi veljavnimi predpisi in standardi in zato je bilo 
izdano uporabno dovoljenje RSI, štev. 351/C-27/75-IND/ŠK 
z dne 21. 3. 1975. 

Zakon (zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varno- 
sti železniškega prometa, Ur. I. SRS štev. 28/81, 36/81 in 38/86) 
določa v primerih križanj železniške proge s cesto v istem 
nivoju zavarovanje z zapornicami ali polzapornicami ali svet- 
lobnimi in zvočnimi napravami, ki napovedujejo približevanje 
vlaka ali z enim in drugim, in sicer: 
1. kjer se križa glavna železniška proga z regionalno ali 
mestno cesto oziroma cesto v naselju; 
2. kjer se križa cesta z glavno železniško progo, na kateri je 
dovoljena hitrost večja od 100 km na uro. 

Z napravami iz prejšnjega odstavka morajo biti zavarovana 
tudi preostala križanja železniške proge s cesto, če ni 
potrebne preglednosti s ceste na železniško progo. 

Na preostalih križanjih železniške proge s cestami morajo biti 
postavljeni predpisani prometni znaki. 
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I ODGOVOR r 
I Ministrstva za promet in zveze na pobudo BREDfc 
PEČAN, iz poslanske skupine Združene liste,za^ 
pospešitev dela na projektu neposredne *e,e*^a 

niške povezave Slovenije z Republiko MacH 
žarsko 
  

Poslanka poslanske skupine Združene liste je vladi Republik«»k 
Slovenije dala poslansko pobudo: 
»Po 20 letih neuspešnih poizkusov, da bi Slovenija navezala ^ 
direktno železniško povezavo z Madžarsko (nasprotovala I jr 
bivša Skupnost jugoslovanskih železnic), je bil v PreteK!?!j. 
letu med ministroma za promet Slovenije in Madžarske poap - /f 
san protokol oz. pismo o nameri za izgradnjo 38 km *e,ezJY ib 
ške povezave od M. Sobote do Monoštra na madžarsK ,a 
avstrijski meji. Slovenske in madžarske železnice so skup ^ 
pripravile tudi študije o upravičenosti gradnje omenja 
povezave, od tega 21,3 km na slovenski strani in 17 *m ^ 
madžarski strani. Skupna vrednost investicije je 60 mlo uo * ir 
od tega odpade na madžarsko stran 27 mio USD, na slov 
sko pa 33 mio USD. Z gradnjo omenjene proge bi b l° P 
oceni študije na to progo možno preusmeriti 3,6 m,° 1 V] 
tovora. Po oceni Luke Koper pa za dober milijon ton vec. [a 

Interna stopnja donosnosti te proge z vidika Slovenije znaša j, 
25,23%, z vidika Madžarske pa 23,63%, kar govori v P" ^ 
pravilnosti odločitve za gradnjo in visoko stopnjo donosno „ j 
investicije. -»i 

ta 
Predvideno je bilo, da bo za gradnjo proge podeljena k°ngV.'ai 
sija in ustanovljena delniška družba za izgradnjo in up ij, 
Ijanje. Vc 

Žal aktivnosti od tu dalje niso bile tolikšne, da bi se proje^i0 
lahko realiziral v doglednem času: Jpi 

- ni še pripravljena meddržavna pogodba med Slovenijo i L 
Madžarsko, ki bi urejala koncesijske in druge pogoje, % 

«0j 
- ni ustanovljena delniška družba za gradnjo, tj 
- niso zagotovljena sredstva za projektiranje In gradn) • isv 

poročevalk ^ 



Za gradnjo omenjene železniške povezave je izražen velik 
Interes ne samo v slovenskih podjetjih, temveč tudi italijan- 
skih in avstrijskih. Če z realizacijo tega projekta ne bomo 
Pohiteli, nas bodo blagovni tokovi obšli ter bomo tako ostali 
osamljeni na tem koncu Evrope. 

Vladi Slovenije dajem pobudo, da se pospešno ukvarja z reali- 
zacijo projekta, ki je za Slovenijo zelo pomemben. V tem 
smislu mora vlada takoj nadaljevati z aktivnostmi za sklenitev 
usterezne pogodbe z Madžarsko, zagotoviti potrebna sred- 
stva za projektiranje in začetek pripravljalnih del ter sprejeti 
Ustrezno zakonodajo za izdajo koncesij zainteresiranim 
družbam.« 

Vlada odgovarja: 

Ministrstvo za promet in zveze je zadnjikrat odgovarjalo na 
'Prašanje neposredne železniške povezave z Republiko Mad- 
žarsko poslanki ge. Mariji Poszonec v državnem zboru Repu- 
blike Slovenije dne 31. 5. 1993, zato v nadaljevanju le povze- 
mamo dosedanje delo na tem projektu do maja meseca 1.1, in 
Nemo podatke o tekočem delu Vlade Republike Slovenije 
Miroma pristojnega resornega ministrstva za promet in 
tveze. 

Rudija ponovne neposredne železniške povezave med Slove- 
nje in Madžarsko je bila pripravljena že v letu 1981, vendar se 
Jazgovori med Slovenijo in Madžarsko niso nadaljevali. Ugo- 
tovljeno je bilo, da je gradnja neposredne železniške proge za 
Slovenijo ekonomsko upravičen investicijski projekt. Novi 
azgovori so bili v letu 1991 In v aprilu 1991 so strokovnjaki 
[eleznic obeh držav izdelali elaborat Železniške povezave 
P'ovenije z Madžarsko za tri variante: 

"[ Murska Sobota-Martinje-Szentgotthard (Monošter), 
^ Murska Sobota-Hodoš-Bayansenye-Zalal6vo, 

: Lendava-R6dics. 

^adstavniki železniških uprav obeh država so se uskladili ob a/'anti, ki povezuje državi v smeri Murska Sobota-Puconci- 
'"^Mačkovci-Martinje-Gornji Senik-(Monošter) Szentgott- 

-u 
esk' Podlagi tega je bila nadalje pripravljena študija ekonom- *e upravičenosti izbrane variante v maju 1992, v juniju 1992 

ta i8^.'8 *a'.e'° z izdelavo idejnih projektov in dokumentacije 
J 'n 'okaciisk' načrt. Slovenski in madžarski minister za promet 
3 Iran6*8 s,a 26- ^992 podpisala že tudi izjavo o nameri za i aanjo neposredne železniške povezave na tej smeri. 

• ^"dar so v nadaljevanju na Madžarskem nastali okoljevar- 
■ ra |ni zapleti in zato je bilo treba v letu 1993 predvideti nove 

\ Remiju *e,ezniSke Povezav8. ki ne potekajo po rodovitnem 
SYa 
'• Jr}|P0c"a9' dogovora državnih sekretarjev za promet obeh 
" lih- 80 strokovnjaki obeh železnic pripravili analizo variant- 3 "n Predlogov: 
■»Iv 

M Že UL obranavane variante Murska Sobota-Martinje-dr- 8 meja-Szentgotthard v dolžini 41 km 
»J j 
X,nove variante Murska Sobota-Hodoš-državna meja- 
v r'Szentp6ter-Kandorfa-R6t6t v dolžini pribl. 55 km 
tVm"°ve variante Murska Sobota-Hodoš-drž. meja-čris- 

Si ~Za,.aldv6~K6rmend v dolžini Pribl- 72 km 

'*'aria °
V0"'i° jo po dosedanjih ugotovitvah sprejemjiva tudi 

'itrlant Preko Hodoša na Oriszentpeter do Ratota. Nova 
iiCQ j a s® priključuje na madžarski strani na opuščeno želez- 

.iradi/
aso Murska Sobota-Hodoš-Bayasenye, tako da bi se : 10(jo? "ova proga na odseku Hodoš-Ršt6t, na odseku 

Horiu « "reka Sobota pa bi se gradila nova proga v korl- 
n ''nair u • ne železniške proge. To varianto, ki je najkrajša 

i8 in °dk'anja madžarsko ministrstvo za varstvo oko- 
^DuhhL8 so9'asie k varianti C. Ministrstvo za promet in zveze 
fOi-ri?t0 Slovenije je za potek proge Murska Sobota-Ho- 
f® Pon^HK08 meia-Oriszentp6ter-Rdt6r pripravili elemente 
(«ve H "0 m0d državama o vzpostavitvi železniške pove- 

- LT meddržavni pogodbi je predvsem pomembno: 

'Sevalec 

- določiti mejno postajo Hodoš kot skupno mejno postajo 
z opredelitvijo infrastrukture na mejni postaji za delo mejnih 
služb; 

- zagotoviti vire financiranja gradnje in vzdrževanja proge 

Elementi pogodbe so bili poslani madžarskemu ministrstvu za 
promet, zveze in vodno gospodarstvo 12. maja 1993. 

Madžarski prometni minister je tudi na zadnjem srečanju 
s slovenskim ministrom za promet in zveze v juliju 1993 
potrdil, da Ministrstvo za varstvo okolja Republike Madžarske 
ob upoštevanju naravovarstvenih razlogov soglaša le s traso 
Murska Sobota-Hodoš-6riszentp6ter-2alal6v6-K6rmend 
(varinata C). Glede na ocene strokovnjakov s področja želez- 
niškega prometa je ekonomsko in tehnološko primernejša 
trasa Murska Sobota-Hodoš-Čriszenp6ter-Ršt6t in pro- 
metna ministra sta glede na nastalo stanje odločila, da je 
treba izdelati študijo upravičenosti za obe varianti. 
Ob tem sta že zaprosila Evropsko banko za obnovo in razvoj 
(EBRD) za financiranje izdelave študije upravičenosti in 
ocene učinkov vplivov na okolje za železniško povezavo na 
obeh trasah. Na podlagi rezultatov te študije, ki bo zagotovila 
komplementarno ekonomsko ovrednotenje novih dveh pred- 
laganih smeri, bosta ministra predlagla vladama obeh držav 
sklenitev meddržavnega sporazuma za gradnjo neposredne 
železniške povezave. Ministra sta tudi že imenovala delovni 
skupini, ki bosta pripravili usklajeno besedilo dvostranskega 
sporazuma za gradnjo omenjene železniške povezave. 
V avgustu tega leta je svoje soglasje k financiranju študije 
ekonomske upravičenosti in ekološke dopustnosti železniške 
povezave poslala tudi že EBOR, ki je sporočila, da je odbor 
banke že odobril posojilo za Projekt obnove slovenskih želez- 
nic, v okviru katerega bo financirana tudi omenjena študija. 
V začetku septembra je načrtovano tudi srečanje predstavni- 
kov ministrstev za promet obeh držav, na katerm bi uskladili 
razpisne pogoje za omenjeno študijo in nato nadaljevali s pri- 
pravljalnimi deli. 

Del prizadevanj, da mednarodni blagovni tokovi ne bi obšli 
Slovenije, je tudi v tem letu vpeljan oprtni promet med Budim- 
pešto in Ljubljano in v obratni smeri, v naslednjem letu pa naj 
bi stekel kombinirani prevoz na omenjeni relaciji, podaljšani 
do Prošeka v Italiji. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo BREDE 
PEČAN v zvezi z izvajanjem zakona o denaci- 
onalizaciji 

Poslanka Breda Pečan je predlagala Vladi Republike Slove- 
nije: 
1. da pripravi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o denacionalizaciji, s katerim bo urejeno tudi ovrednotenje 
nepremičnin s stališča hipotekarnih bremen. Pri tem mora 
upoštevati tudi kumulativno premoženje posameznih fizičnih 
oseb, saj ni nujno, da je upravičenec zahteval vrnitev nepre- 
mičnine, ki je bila prekomerno obremenjena s hipotekami; 
2. pripravi naj poročilo o vseh nepremičninah, ki so bile 
vključene kot zmanjševalna postavka v zahtevi po vojni 
odškodnini, ter ga predstavi Komisiji za spremljanje in nadzor 
lastninskega preoblikovanja; 
3. Vlada Republike Slovenije naj preveri upravičenost vrača- 
nja Hutterjevega bloka v Mariboru dediču bivšega lastnika 
glede na to, da je javnosti znano, da je bila na račun te stavbe 
zmanjšana zahteva za vojno odškodnino. 

Odgovor vlade je: 

Ad 1. 

Zakon o denacionalizaciji (Ur. I. RS, št. 27/91) v 33. členu 
določa, da se nepremičnine vrnejo proste hipotekarnih bre- 
men, ki so nastale po njihovem podržavljenju od dneva uvelja- 
vitve tega zakona ter da za terjatve, ki so bile zavarovane 
s temi bremeni, jamči Republika Slovenija. 
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Ta člen sledi načelu, da je tisti, ki je odgovoren za povzročeno 
škodo, prvenstveno dolžan vzpostaviti prejšnje stanje, če je le 
mogoče. Iz cit. člena izhaja, da se nepremičnine vrnejo proste 
le tistih hipotekarnih bremen, ki so nastale po njihovem podr- 
žavljenju, ne pa tudi proste tistih hipotekarnih obremenitev, ki 
so nastale pred podržavljenjem. S tem ko je po samem 
zakonu Republika Slovenija prevzela jamstvo za plačilo 
s hipoteko zavarovanih terjatev, pa se bo nujno udeleževala 
kot stranka v postopku denacionalizacije tudi Republika Slo- 
venija. Republika Slovenija je tako postala subsidiarni dolž- 
nik, ki jamči za terjatve, za primer, če glavni dolžnik svoje 
obveznosti ne bi izpolnil. 

Ker se, kot je navedeno, navedena določba 33. člena zakona 
o denacionalizaciji nanaša le na hipotekama bremena, ki so 
nastala po podržavljanju, ne pa tudi na hipotekama bremena, 
ki so nastala pred podržavljanjem, je Ministrstvo za pravoso- 
dje mnenja, da ni razlogov za pripravo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji, s katerim bo ure- 
jeno tudi ovrednotenje nepremičnin s stališča hipotekarnih 
bremen. 

Ad 2. 
Ministrstvo za pravosodje nima podatkov o nepremičninah, ki 
so bile vključene kot zmanjševalna postavka v zahtevi po vojni 
odškodnini. Ministrstvo za pravosodje namreč ne zbira in zato 
tudi nima podatkov o obsegu oziroma številu zahtevkov oseb, 
ki so dobile ali imele pravico dobiti odškodnino tuje države. 

Po drugem odstavku 10. člena zakona o denacionalizaciji 
niso upravičenci do denacionalizacije tiste osebe, ki so dobile 
ali imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od 
tuje države. Ugotavljanje, ali je določena oseba dobila 
odškodnino oziroma imela pravico do odškodnine za podr- 
žavljeno premoženje, pride v poštev samo v primerih, ko je 
postopek za denacionalizacijo uveden v korist osebe, ki bi 
imela položaj upravičenca po prvem odstavku 9. člena zakona 
o denacionalizaciji oziroma bi kot tujec lahko po izjemah od 
prvega odstavka 9. člena prišla v poštev kot upravičenec. Med 
primere, ko naj bi naši državljani dobili odškodnino od tuje 
države po njenih predpisih, bi mogli uvrstiti take, ko je tuja 
država n. pr. ZRN, po svojih predpisih o državljanstvu prizna- 
vala jugoslovanskim državljanom svoje državljanstvo, ne da bi 
ti državljani izgubili jugoslovansko državljanstvo. O takih dej- 
stvih (primerih) bi morali biti obveščeni pristojni organi za 
notranje zadeve občine oziroma republike. 

Glede na vprašanja, ki jih na Ministrstvo za pravosodje naslav- 
ljajo občinski upravni organi, predstavlja uresničevanje nave- 
denega člena v praksi precej težav. Občinski upravni organi, 
predvsem na področju Štajerske in Gorenjske, namreč ne 
razpolagajo s podatki o tem, katere fizične osebe imajo 
dvojno državljanstvo in so bile glede na zakonodajo posa- 
mezne države (Nemčija, Avstrija) upravičene uveljavljati 
odškodnino po predpisih teh držav. 

Zaradi navedenega je Ministrstvo za pravosodje samo za 
potrebe denacionalizacije poskušalo pridobiti od Veleposla- 
ništva ZRN v Ljubljani podatke o tem, kateri slovenski držav- 
ljani so dobili odškodnine na podlagi nemške zakonodaje. 
Stališče nemškega veleposlaništva je bilo, da primerjava 
podatkov za omejen krog oseb, t. j. tedanjih pripadnikov 
Štajerske domovinske zveze (Steierischer Heimatbund) in 
Koroške ljudske zveze (Kaerntner Volksbund) ali njihovih 
potomcev, ki so uveljavljali pdškodnino po nemških predpisih 
in morebiti uveljavljajo tudi denacionalizacijo premoženja po 
zakonu o denacionalizaciji, zaradi varstva osebnih podatkov 
ni možno. Vsekakor pa je veleposlaništvo pripravljeno dati 
Ministrstvu za pravosodje splošne informacije o vsebini in 
pogojih nemške poravnave bremen (Lastenausgleich). 

Ministrstvo za pravosodje je zaprosilo za morebitne podatke 
o osebah, ki so po vojni pridobile nemško državljanstvo. 
Ministrstvo za notranje zadeve hrani le sezname oseb, ki so 
zaradi uveljavljanja različnih pravic v ZRN zaprosile za izdajo 
izpiskov iz matičnih knjig po pariški konvenciji. Teh seznamov 
pa Ministrstvo za notranje zadeve zaradi varstva osebnih 
podatkov ni moglo posredovati Ministrstvu za pravosodje. 

Ad 3. 

Zakon o denacionalizaciji v 54. členu določa, kateri organi 
odločajo na prvi stopnji o zahtevah za denacionalizacijo in 
v 57. členu določa pritožbene organe. Po omenjenih določilih 
Ministrstvo za pravosodje ni pristojni organ za odločanje, zato 
lahko o upravičenosti vračanja Hutterjevega bloka v Mariboru 
poda informacijo le za reševanje zadeve pristojni upravni 
organ. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje. 

F 

ODGOVOR i; 
Ministrstva za kulturo na pobudo VITODRAGA v 

PUKLA za pomoč nacionalnim slovenskim pro- 
jektom v kulturi 

F 
P 
1 
n 
n 

VITODRAG PUKL, poslanec Socialdemokratske stranke Slo- n 
venije, je dal pobudo in sicer, da Ministrstvo za kulturo prouči 
možnost in način dostojne in potrebne finančne podpore 
Kulturnega projekta oživljanja kulturne podobe starih sloven-L 
skih mestnih jeder, cerkva in gradov ter za Festival Radovljica 
- Koncertna agencija Klemen Ramovš Management. Ministr- £ 
stvo naj tudi predlaga poslovanje medresorske skupine iz ^ 
zastopnikov državne uprave v kulturi, turizmu, informiranju in Q 
za promocijo Slovenije, katere skupina naj bi odločala o upo- .e 
rabi proračunskih finančnih sredstev iz posameznih resorjev 
za podporo teh nacionalnih programov v kulturi. v 

v 
ad: 1 tc 

ni 
Ministrstvo za kulturo je preučevalo možnosti in način ^ 
potrebne finančne pomoči projektov poletnih prireditev r. 
v Ljubljani v organizaciji Društva za oživljanje kulturne p, 
podobe starega mestnega jedra ter festivala Radovljica 1993 n 
v organizaciji privatne agencije Klemen Ramovš Manage- 
ment. Ali pa je višina zagotovljenih sredstev dostojna ali ne, je S| 
drugo vprašanje, na katerega bi bil odgovor enak onemu, ali rjj 
je odstotek državnega proračuna, namenjen kulturi, dostojen u 
ali ne. jm 

„ ti 
Dejstvo namreč je, da imata navedena projekta izraženo pro- bj 
motivno funkcijo, kot je tudi dejstvo, da so bila finančna ^ 
sredstva za promocijo slovenske kulture z letošnjim proraču- ,j( 
nom ukinjena. To je pomenilo, da je moralo Ministrstvo za n. 
kulturo vse akcije promotivnoga značaja poskušati vključiti 
v sredstva za mednarodno sodelovanje, kjer pa je bil za ta ^ 
namen močno zožen finančni prostor. To je rezultiraK) ^ 
v zmanjšani finančni podpori vsem projektom, ki so se zaradi ^ 
pravkar navedene okoliščine znašli znotraj tega prostora. t(J 

Pf 
Poskušali smo navesti proračunske okoliščine v zvezi s pro* 
jektoma, ki jih je izpostavil g. Vitodrag Pukl. Radi pa ° 
osvetlili še nekatere druge okoliščine, predvsem v zvez c. 
s festivalom Radovljica 1993 in privatno koncertno agencij ^ 
Klemen Ramovš Management, ki se zdijo ilustrativne P ja 
oceni, ali gre za potrebno in dostojno podporo temu projekt • Q| 
Prepričani smo, da je v okviru aktivnosti privatne a9®nC''. bi 
Klemen Ramovš Management festival Radovljica zdaleč naj. 
pomembnejši projekt, če upoštevamo promotivne smotre, 
nam znano, da bi agencija Klemen Ramovš Manageme ^ 
dosegala kakšne bistvene uspehe pri promociji slovons ^ 
kulture na tujem, če seveda ne razmišljamo zelo samo se 
zadostno in ne rečemo, da je že vzpostavljanje konta ;je 
s tujimi poslovnimi partnerji vendarle tudi delček promocij ^ ^ 
To zdaleč ni pomanjkljivost koncertne agencije Kie ^ 
Ramovš Management, saj smo prepričani, da je za promo' 
slovenske kulture možno storiti marsikaj in z manjšimi fina ^ 
nimi sredstvi že v Sloveniji (npr. s takšnim festivalom, * ' ur. 
festival v Radovljici - ki pa, po drugi strani, spet ni e ^ 
utečena oz. tradicionalna akcija kvalitete tiste vrste, da j( |Qj 
kazalo finančno podpirati izven realnih finančnih zmozn • ^ 
za vsako ceno in ne glede na vse drugo). 
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1 namenom boljšega vpogleda v letošnjo »usodo« festivala 
Radovljica 1993 prilagamo okrožnico, ki smo jo poslali neka- 

ii terim novinarjem v slovenskih medijih, ki so pred tem prejeli 
n okrožnico na to temo od g. Klemena Ramovša. Zdelo se nam 
n i® namreč umestno, da so novinarji karseda široko obveščeni 
j o festivalu Radovljica 1993 in zadevah okrog njega - pred- 
j vsem iz prepričanja, da pač ne gre za nek obskuren festival, 

temveč za mednarodno odmeven projekt, za katerega nam ne 
sme biti vseeno, kako odmeva tudi v domači javnosti. Upamo, 
da bo ta naša okrožnica novinarjem lahko služila tudi g. 

. vitodragu Puklu. 

V konkretni zvezi s projektom Društva za oživljanje kulturne 
Podobe starega mestnega jedra Ljubljane moramo žal ugoto- 

" yiti, da smo morali iz finančnega programa za leto 1993 
izločiti prav vse predloge, katerih vsebina in smotri so povezo- 

' vali kulturne in turistične segmente krajev po Sloveniji. Takih 
Predlogov je bilo kar nekaj, med njimi zelo kvalitetni cikli 
Prireditev. Nekako smo uspeli zagotoviti (naknadno) le 
1 000.000 SIT za Društvo za oživljanje kulturne podobe sta- 
re9a mestnega jedra Ljubljane, zaenkrat pa sredstev, potreb- 
nih za dokončno realizacijo letošnjega programa Društva... 
"e vidimo. 

' 
j »d 2 

, Če prav razumemo pobudo g. Pukla, bi naj šlo za stalno 
, medresorsko skupino predstavnikov državne uprave, ki bi naj 
. odločala o porabi proračunskih sredstev iz posameznih resor- 
! lev za podporo »teh« nacionalnih programov v kulturi. Pred- 

postavljamo, da s formulacijo »teh nacionalnih programov v kulturi« nista mišljena samo projekta, o katerih je govor 
* točki št. 1 Poslanske pobude za pomoč slovenskim projek- 
tom v kulturi (g. Vitodraga Pukla) - zagotovo ta dva projekta 

! nista edina, katerima izdatnejša finančna podpora bi bila 
, dobra naložba v promocijo slovenske kulture. Formulacijo si 
, ra2'agamo, kot da ima g. Pukl v mislih take tovrstne in 
! Podobne projekte, zato naj bo tudi v nadaljevanju podano 

razmišljanje tako razumljeno. 

i ®Wnjamo se, da je promocija Slovenije kompleksna katego- 
, 'J«, katere segmenti vse prepogosto nastopajo v tujini in 

Jjoma samostojno in premalo povezano z nosilci drugih pro- 
mocijskih segmentov. Upoštevajoč to spoznanje, bi bila taka 

• ?|®dresorska skupina nadvse dobrodošla - še posebno, če bi 
°"a sestavljena iz oseb, ki so dovolj širokega mišljenja, da 
odo zmogle poznavanje svojega strokovnega področja osre- 
otočiti v demokratični dialog in v projektno razmišljanje ter 

načrtovanje. 

ji?n.dar bi se o takem načinu dela lahko konkretneje pogovar- ' takrat, ko bo tudi Ministrstvo za kulturo bilo deležno dela 

tur ne®a Proračuna, namenjenega promociji slovenske kul- 
DroH moremo s' namreč predstavljati, kakšno vlogo bi 
sku i avnik a" več predstavnikov Ministrstva za kulturo v taki 

"P'« odigralo, ne da bi razpolagalo vsaj z nekaj sredstvi za 
ciie °C'i° slovenske kulture, ki bi jih lahko v interesu promo- 
akt- s,ov®nske kulture tudi dodalo kakšnim promocijskim iz 

lv"°stim, katerih težišče bi bilo lahko tudi na katerem 
Ob KdrU9'h se9men,ov in i'h ,ako na nek način »oplodilo«, 
bi b!i se®,av' morebitne tovrstne skupine morda še misel, da . Ho v njej tudi mesto za predstavnika Ministrstva za zuna- 

JB zadeve. 

Še j, i 
"ačin h' bi radi Poudarili umestnost in potrebo po takem 
vznr,«? .a' ver|dar je za to treba vzpostaviti oz. ponovno staviti (tudi) materialne pogoje. 

Prora? k' rac" tuc" dejstvo, da so renominacije državnega 
valr>Una v,?adniih treh letih zagotavljale le dodatna sredstva Pr0Q 

ri2acijo plač, ne pa tudi za materialne stroške kulturnih 
aržavn V" V let°Snjem letu si bomo prizadevali, tudi prek 
kuitUre

e?f *bora, doseči renominacijo tudi ravni stroškov 
jot«, ' uPamo, da bomo potem lahko sproti reševali nastaja- a9ate vsestransko nnravilSliivp narav/o knt <sn narinnalni 

V kulturi. 

PRILOGA 

Pred dnevi ste prejeli obvestilo g. Klemena Ramovša, direk- 
torja agencije Klemen Ramovš Management, d. o. o., ki naj bi 
Vas seznanilo s potekom oz. usodo programov, ki jih je 
agencija Klemen Ramovš Management prijavila na razpis 
Ministrstva za kulturo za sofinanciranje programov v letu 
1993. Ker je obvestilo osredotočeno na Festival Radovljica 
1993 nam dovolite, da Vas seznanmo tudi s podatki, ki so 
v tem trenutku na voljo nam in ki utegnejo pripomoči temu, da 
bi si lahko ustvarili celovitejšo sliko zadeve. 

Naš komentar temelji na naslednjih virih: 

- prijavi Klemen Ramovš Management d. o. o. na razpis 
Ministrstva za kulturo, 
- članku »Vrhunski koncerti klasične glasbe«, objavljenem 
v časopisu Gorenjski glas dne 2. 7. 1993, 
- v obvestilu agencije Klemen Ramovš Management d. o. o. (v 
nadaljnjem: KRM) nekaterim novinarjem z dne 10. 7. 1993 in 
- pogovoru z g. Andrejem Sodjo (Občina Radovljica, Odbor 
za kulturo) dne 15. 7. 1993 

Dejstvo je, da je KRM prijavil projekt Festival Radovljica in pri 
tem pričakoval subvencijo v višini 2,284.643 SIT. V prijavi je 
zagotovil za 750.000 SIT prihodkov od prodanih vstopnic in za 
1,534.634,30 SIT sponzorskih sredstev, torej skupaj 
2,284.634,00 že zagotovljenih sredstev. Delež Ministrstva naj 
bi bil enak deležu sredstev, zagotovljenih preko KRM. Med 
prihodki projekta ni bilo navedene nobene subvencije občine 
Radovljica. . 
Iz časopisnega članka v Gorenjskem glasu smo izvedeli, da bo 
povprečna cena vstopnice za koncerte festivala 2.000 SIT. To 
pomeni, da bo prihodek od prodanih vstopnic znašal pribl. 
1,500.000 SIT. O tem, da bo KRM tak prihodek od vstopnin 
dosegel, sploh ne dvomimo, saj je KRM v svoji prijavi predvi- 
del poleg izdatkov za medijsko reklamo v višini 290.000 SIT 
tudi izdatek za avtorske honorarje animatorjev v skupni višini 
159.768 SIT. 

Od g. Andreja Sodje (Občina Radovljica) smo izvedeli, da bo 
občinski proračun zanesljivo zagotovil podporo v višini 
500.000 SIT (enako višini subvencije Ministrstva za kulturo) po 
možnosti tudi več. Izvedeli smo tudi da je KRM pred kratkim 
vložil na Občino Radovljica novo prošnjo za subvencijo 
v višini okrog 2,000.000 SIT, kar bo IS Občine Radovljica 
obravnaval na seji v ponedeljek, 19. 7. 1993. Neglede na 
usodo te prošnje pa ostaja zanesljivih 500.000 SIT. 

Iz obvestila, ki ste ga prejeli, je razvidno, da bodo vsi stroški 
festivala znašali 4,390.562,80 SIT. 

Rekapitulacija na osnovi navedenih dejstev bi bila naslednja: 

stroški festivala 
prihodki festivala: 
sponzorji 
Občinska Radovljica 
Ministrstvo za kulturo 
prihodek od vstopnine 
prihodki skupaj 
razlika 

4,390.562,80 SIT 

1,534.634,30 SIT 
500.000,00 SIT 
500.000,00 SIT 

1,500.000,00 SIT 
4,034.634,30 SIT 

355.928,20 SIT 
Seveda ostaja odprto vprašanje, ali je KRM uspel pridobiti 
sponzorskih sredstev v višini, kot jih je KRM d. o. o. zagotovil 
v prijavi programa na razpis Ministrstva. Končno to ni stvar, za 
katero bi moralo Ministrstvo prevzemati kakršnokoli tveganje. 

Zaresno vprašanje je, ali mora Ministrstvo za kulturo kriti res 
prav vse stroške, ki jih je KRM d. o. o. navedel v prijavi, med 
drugim: 

q ^ r ,,v'i uuiiiu putem idi i ku spruti resevcui iidoidjd- 

'>rojekt?v,k|V|teStransk0 °Pravie|i've narav0. kot so nacionalni 

oblikovanje programa 
poštni stroški 
agencijsko delo 
nepredvideni stroški 

skupaj 

100.000 SIT 
63.500 SIT 

232.000 SIT 
100.000 SIT 

495.500 SIT 
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Gre za preprosto dejstvo, da Ministrstvo za kulturo ni naroč- 
nik nekega kulturnega programa, ki bi si ga zastavilo in njega 
izvedbo naročilo pri KRM. V takem primeru bi bilo popolnoma 
logično, da bi Ministrstvo krilo tudi pravkar navedene stroške. 
To seveda zdaleč ne pomeni, da Festival Radovljica ni naci- 
onalnega kulturnega pomena - pomeni le, da se Ministrstvo 
tega dobro zaveda in da je (v končni fazi) dodelilo za realiza- 
cijo tega projekta vsoto, ki skupaj s subvencijo Občine Radov- 
ljica, s sponzorskimi sredstvi in s prihodkom od vstopnine 
krije vse neposredne materialne stroške projekta razen onih, 
ki so bili pravkar zgoraj našteti. 
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da pomeni tako eminentni 
festival, poleg promocije Slovenije, tudi promocijo agencije 
KRM, od katere pa je pričakovati, da bo v lastno promocijo 
tudi kaj investirala - v konkretnem primeru svoje delo, izra- 
ženo v predračunskih postavkah »oblikovanje programa« 
(100.000 SIT), »agencijsko delo« (232.000 SIT) in »nepredvi- 
deni stroški« (slednje na osnovi apriorne zakonitosti, da je 
količina nepredvidenih stroškov obratno sorazmerna s kvali- 
teto agencijskega oz. organizacijskega dela). 
Na osnovi navedenih komentiranih dejstev ocenjujemo, da je 
subvencija Ministrstva za kulturo v višini 500.000 zadostna, da 
soomogoči realizacijo Festivala Radovljica 93. Povemo tudi 
lahko, da je višina subvencije za Festival Radovljica 93 
v rangu velikosti subvencij za festivale podobnega pomena 
(Radenci, 31. festival komorne glasbe XX. stoletja, Kogojevi 
dnevi, 25. Festival baročne glasbe v Mariboru ipd.) in da 
zatorej pri dokončnem odločanju o višini subvencije za Festi- 
val Radovljica 93 ni bilo nikakršnih vnaprejšnjih predsodkov 
do festivala, do agencije Klemen Ramovš Management ali 
celo do g. Klemena Ramovša. 
V številčnem delu prikaza so namenoma navedene predra- 
čunske postavke v slovenski nacionalni valuti, saj kakršnokoli 
pretvarjanje slednje v nemške marke nima popolnoma 
nobene osnove, kar se tiče višine subvencije. Kot je znano 
vsem, izvira subvencija iz državnega proračuna, ki se napaja 
iz davkov. Zaenkrat davčni zavezanci ne plačujejo oz. ne 
plačujemo davkov in prispevkov vnaprej in tudi v nemških 
markah ne. Če pa temu nekoč tako bo, bomo z veseljem 
nakazovali subvencije v nemških markah, švicarskih frankih, 
japonskih jenih ali iraških dinarjih... 

Zadovoljni bomo, če smo s tem dopisom prispevali k celovi- 
tejši sliki zadeve in pripomogli k morebitnem objektivnejšemu 
poročanju v javnosti. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo IVANA 
VERZOLAKA za pripravo zakona o stavbnih 
zemljiščih 

Gospod Ivan Verzolak, poslanec Slovenske nacionalne 
stranke, je na 10. seji Državnega zbora Republike Slovenije, 
dne 21. do 24. junija 1993 podal pobudo Vladi Republike 
Slovenije, da se v čim krajšem možnem času pripravi in pošlje 
v obravnavo Državnemu zboru osnutek zakona o stavbnih 
zemljiščih. 

Ob tem poslanec ugotavlja, da je zakon o stavbnih zemljiščih 
iz leta 1984 v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije ter, da se 
občani Republike Slovenije v vse večjem številu obračajo na 
poslance in predstavnike občin o usodi družbene lastnina na 
zemljiščih, na katerih imajo pravico uporabe civilne pravne 
osebe. 

V postopku lastninjenja podjetij in odpravi pojma družbene 
lastnine je nesprejemljivo, da se opravlja pravni promet 
z nepremičninami-zemljišči v družbeni lastnini s pravico 
vknjižbe pravice uporabe. Vse te vknjižbe pravnega prometa 
na nepremičninah bo ob prodaji, dedovanju in drugo 
potrebno kasneje spremeniti. Zato predlaga, da se sprejem 
zakona s področja stavbnih zemljišč pospeši. 

Vlada Republike Slovenije daje na pobudo poslanca Ivana 
Verzolaka naslednji odgovor: Ministrstvo za okolje in prostor 
pripravlja zakon o urejanju prostora in graditvi, ki bo nadome- 
stil tudi zakon o stavbnih zemljiščih, ter uredil vprašanja, ki jin 
odpira poslanec Ivan Verzolak v svoji pobudi. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije ]e odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za okol|e In prostor. 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - V.d odgovornega urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. 
4. telelon (061) 161-222 - Tisk: DP Oelo - Tisk časopisov in revij p.o.. Dunajska 5, Ljubl|ana - Cena izvoda 90 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacij« 
obračunava vsake tri mesece. -Žiro račun: Državni zbor Slovenije, Ljubljana. 50100-845-50204-Naročnlnske zadeve: telefon (061) 161-222 (215), 4<evilka taksa: (061) 158'1 
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