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Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 

državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona 

o njem še enkrat odloča 

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o spremembi zakona 

o prometnem davku 

Državni svet Republike Slovenije je na 95. seji, dne 1. 8. 1997, ob 
obravnavi zakona o spremembi zakona o prometnem davku, ki 
ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 12. izredni seji, 
sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike 
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o 
zakonu o spremembi zakona o prometnem davku. 

Obrazložitev 

Do spremembe 14. točke 18. člena zakona o prometnem davku 
(Uradni list RS, št. 4/92, 71/93 in 16/96) je prišlo zaradi usklajevanja 
tega zakonskega določila z odločbo ustavnega sodišča št. U-l- 
183/93-15 z dne 5.12.1996. Zakon o spremembi zakona o 
prometnem davku (ZPD-D) pa je navedeni razlog presegel in 
uvaja nove omejitve te dosedanje ekonomske olajšave za huje 
gibalno ovirane invalide. 

Ustavno sodišče je pri presoji ustavnosti ugotovilo, da se stopnje 
invalidnosti oziroma prizadetosti odraslih in zlasti otrok, v skladu 
s četrto alineo 14. točke 18. člena zakona o prometnem davku, 
ne določajo po objektivnih, preverljivih in ne arbitrarnih pogojih 
telesne in duševne prizadetosti ter potrebe po negi, temveč po 
neopredeljenih in s tem nepreverljivih pogojih priznanega stanja 
stopnje invalidnosti iz prejšnjih alinej po posebnih predpisih. S tem 
je onemogočena njihova medsebojna primerljivost in hkrati 
primerljivost s stopnjami invalidnosti iz ostalih alinej izpodbijane 
14. točke 18. člena zakona o prometnem davku. 

Po mnenju sodišča je normodajalec kršil načelo ustavne enakosti, 
po katerem se enaka razmerja urejajo enako, različna pa različno, 
pri čemer razlikovanje ne sme biti arbitrarno, temveč utemeljeno 
na objektivnih pogojih razlikovanja. 

Sodišče nadaljuje, da bi bilo ustavnemu načelu enakosti zadoš- 
čeno z zajetjem vseh različnih primerov invalidnosti z enako 
stopnjo prizadetosti in potrebe po negi in pomoči drugih ali pa 
zakonske pravice po zakonu o prometnem davku ne vezati tudi 
na obstoj takih posebnih predpisov, če njihova nepopolnost 
povzroča očitno neenako obravnavanje prizadetih in tovrstne 
podpore očitno enako potrebnih odraslih in zlasti otrok. 

Vlada Republike Slovenije je v ciljih in načelih zakonske spremembe 
med drugim opredelila: 

"Vlada ocenjuje, da v smislu zajetja vseh različnih primerov invalid- 
nosti z enako stopnjo prizadetosti in potrebe po negi in pomoči 
drugih kriterija posebnih predpisov ni mogoče objektivizirati. 

S predlagano spremembo nova 14. točka 18. člena zakona o 

prometnem davku izraža cilj, da se oprostitev omeji le na najhujše 
primere trajne telesne prizadetosti in to takšne vrste, ki so zaradi 
težav prizadetih oseb pri gibanju neposredno povezane s 
predmetom davčne oprostitve - osebnim avtomobilom. 

Ob proučevanju možnih načinov spremembe zakona je pomemb- 
no dejstvo, da je bilo ob izvajanju kontrol namenske uporabe 
motornega vozila ugotovljenih veliko število kršitev, saj se vozila 
pogosto niso uporabljala skladno z namenom, za katerega je 
predpisana davčna oprostitev. Predlagana rešitev z omejitvijo 
upravičencev davčne oprostitve hkrati zožuje tudi polje možnih 
kršitev zakona." 

V zakonu o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-D) je 
tudi določba o omejitvah glede na prostornino motorja osebnih 
avtomobilov, vendar je ta v parlamentarnemu odboru za vprašanja 
invalidov strokovno usklajena z invalidi. 

Obstaja upravičen dvom, ali gre pri sprejetih rešitvah za dejansko 
uskladitev z odločbo ustavnega sodišča, in sicer: 

- opustitev kriterija za oprostitev prometnega davka "osebe - 
invalidi s priznano pravico za postrežbo in tujo pomoč" ne pri- 
naša nove rešitve po načelu enakosti pred zakonom, kajti 
imamo tudi primere hude invalidnosti zaradi izgub zgornjih udov, 
ki povzročajo invalidu velike težave pri gibanju; bolje bi bilo ta 
kriterij ohraniti in ga tako dopolniti, da bi omogočil enakost pred 
zakonom tudi invalidom kmetom kot upravičencem; 

- uvedba novega kriterija "otroci z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot ri- 
zične v razvoju" je hvalevredno razumevanje težav prizadetih 
družin, vendar se pri tem opušča načelo zadostne invalidnosti, 
kar hkrati tudi zastavlja dvom na vladno trditev, da "zožuje tudi 
polje možnih kršitev zakona"; 

- iz novega zakonskega besedila je dosledno izpuščena beseda 
"nega" v dosedanjem kontekstu "nega in pomoč", česar pred- 
lagatelj ni obrazložil in je na to posebej opozoril tudi Sekretariat 
za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora. 

Posebej izstopa nova omejitev, po kateri ima invalidni upravičenec 
pravico do te ekonomske olajšave pri nakupu osebnega avtomo- 
bila enkrat v petih letih namesto enkrat v treh letih, kot je veljalo 
doslej. To poslabšanje pogojev je amandmirala sama vlada k 
lastnemu zakonskemu besedilu in sicer brez utemeljitve ali 
obrazložitve. Državni svet ocenjuje, da gre za bistveno vprašanje, 
kajti pri upravičencih do te ekonomske olajšave, to je huje 
prizadetih invalidih, je izrednega pomena tehnična brezhibnost in 
zanesljivost uporabljenega osebnega avtomobila; pri tehničnih 
okvarah namreč ne gre samo za popravila ali prevoz okvarjenega 
osebnega avtomobila, ampak je potrebno na specifičen način 
reševati prevoz invalidne osebe, bodisi da vozi sam ali invalida 
prevaža druga oseba. Računa se, da pri običajni uporabi osebnega 
avtomobila upravičenec v treh letih prevozi več kot 120.000 km 
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in da v tem času praviloma zapadejo vse proizvajalčeve garancije. 
Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da avtomobilska industrija dokaj naglo 
uvaja tehnološke dosežke, ki bistveno olajšujejo uporabo avtomo- 
bila težko prizadetim invalidom, na drugi strani pa se tudi stalno 
povečuje izbor osebnih avtomobilov, ki so posebej adaptirani za 
invalide (npr, vstop z invalidskim vozičkom in šofiranje na 
invalidskem vozičku). Utemeljeni razlog za doslej veljavno triletno 
obdobje je prav tako v poslabšanju stopnje invalidnosti in 
odraščanju invalidnega otroka. 

Uvajanje omejitev verjetno ne izhaja iz težnje, da se invalidom 

poslabšajo pogoji, ampak iz prizadevanja, da bi se zmanjšalo 
število zlorab in v tem je tudi bistvena slabost sprejetega zakon- 
skega besedila. Nedorečen ostaja mehanizem, kako poostriti 
upravičenost do olajšav, čeprav invalidske organizacije izražajo 
pripravljenost sodelovati s svojimi pisnimi mnenji. Neizogibno pa 
je tudi vzpostaviti mehanizem naknadnega preverjanja, ali gre 
resnično za zlorabo ali pa za smiselno rabo takega osebnega 
avtomobila. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič. 

Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču - 

zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka 

za oceno ustavnosti in zakonitosti 

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena zakona o spremembah 

zakona o tujcih 

Državni svet Republike Slovenije je na 95. seji, dne 1. 8. 1997, na 
podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem 
sodišču (Ur.l. RS, št. 15/94) sprejel 

ZAHTEVO 

za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena zakona o 
sprembah zakona o tujcih (Ur.l. RS, št. 44/97) zaradi neskladja z 
2. členom Ustave Republike Slovenije. 

Državni svet Republike Slovenije predlaga ustavnemu sodišču, 
da na osnovi 39. člena zakona o ustavnem sodišču zadrži izvrše- 
vanje 2. člena zakona o spremembah zakona o tujcih do sprejema 
končne odločitve, ker menimo, da bi sicer lahko nastale težko 
popravljive škodljive posledice in bi bil prizadet ugled Republike 
Slovenije. 

Utemeljitev 

S 1. členom novele zakona je državni zbor spremenil 16. člen 
zakona, tako da se triletno bivanje v Sloveniji kot pogoj za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje podaljša na osem let. 

Z 2. členom novele pa je določeno, da se "prošnje za dovoljenje 
za stalno prebivanje, ki so vložene pred uveljavitvijo tega zakona, 
rešujejo po tem zakonu". 

Prvi člen novele ni ustavno sporen, ker vsaka država samostojno 
določa pogoje, ki jih mora tujec izpolniti, da lahko prosi za dovoljenje 
za stalno prebivanje. 

Pač pa je ustavno sporen drugi člen novele zakona, ker uveljavlja 
za nazaj spremenjen (bistveno strožji) pogoj za prošnjo za 
dovoljenje za stalno prebivanje za vse prosilce, ne glede na to, 
kdaj so vložili prošnje. 

V tem primeru gre za nepravo retroaktivnost, ki krši načelo pravne 
države, kar pomeni, da je v nasprotju z 2. členom Ustave 
Republike Slovenije, ki pravi, da je Slovenija pravna in socialna 
država. 

Na spornost 2. člena novele zakona je opozoril že Sekretariat za 

zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, vendar pa zbor 
tega opozorila ni upošteval, saj je predlagatelj zakona zatrjeval, 
da ne gre za retroaktivnost. 

Drugi člen zakona o spremembi zakona o tujcih pomeni kršitev 
ustavnega načela pravne države s tem, da krši oz. izničuje 
zaupanje v pravo. 

Novi zakon je vse prosilce, ki so že izpolnili triletni pogoj nepre- 
kinjenega bivanja po dosedanjem zakonu, avtomatično izločil iz 
kroga prosilcev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivališče. 
To pomeni, da tisti, ki so imeli doslej po zakonu izpolnjen bistveni 
pogoj za prošnjo in so imeli upanje, da jim bo pristojni organ (sicer 
po prostem preudarku) izdal dovoljenje za stalno prebivanje, sedaj 
tega pogoja ne izpolnjujejo več in je njihova prošnja brezpredmetna. 
Poseg v načela pravne države in zaupanja v pravo je toliko 
resnejši, ker je med prizadetimi prosilci veliko takih, katerih prošnje 
bi morale biti že rešene (pozitivno ali negativno). Vsi ti prosilci, ki 
so že pred leti izpolnjevali triletni pogoj za vložitev prošnje, bi se 
sedaj morali postaviti v vrsto, ko bodo dosegli osem let 
neprekinjenega bivanja. 

Po podatkih MNZ je okrog 1500 prošenj za dovoljenje za stalno 
prebivališče, od katerih jih je še nekaj iz leta 1994. 

Z novelo zakona zaradi retroaktivnosti sicer niso kršene prido- 
bljene pravice po 155. členu ustave, ker pravica še ni bila 
pridobljena, ampak je kršeno načelo pravne države, torej 2. člen 
ustave, saj so se za prosilca retroaktivno spremenili pogoji 
udeležbe v postopku za pridobitev pravice. 

Ta vidik (neprave) retroaktivnosti ima enake oz. podobne negativ- 
ne posledice za prosilce kot prava retroaktivnost. S tem je namreč 
prizadeta pravna varnost in se ruši zaupanje v konkreten pravni 
red države ter zaupanje v pravo nasploh. 

Funkcija prava je, da ureja odnose med ljudmi, tako da določene 
odnose zapoveduje, prepoveduje ali pa dovoljuje. Državljani oz. 
prebivalci svoje ravnanje prilagodijo normam pozitivnega prava 
in zaupajo vanje. Vsakdo računa, da se bodo veljavni zakoni 
uresničevali. To zaupanje v pravo je pogoj za pravno varnost. 
Kadar pa se to razmerje poruši, kadar se pri naslovnikih 
(adresatih) pravnih norm ustvari občutek, da ne morejo več zaupati 
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v pozitivno pravo, se ustvari stanje pravne nesigurnosti, s tem pa 
nastajajo pogoji za erozijo pravnega reda. 

Država mora imeti tehtne razloge za retroaktivno spremembo 
pravil, za spremembo pravnih norm, ki prebivalcem omogočijo, 
da pod predpisanimi pogoji lahko vložijo prošnjo za pridobitev 
določene pravice (dovoljenje za stalno prebivališče). 

Državni svet meni, da v primeru novele zakona o tujcih ni bil 
naveden noben argument, ki bi izkazoval takšne izredne potrebe 
države, da se retroaktivno spremenijo pogoji za prosilce, ki so že 
vložili prošnje za dovoljenje za stalno prebivališče. Tujci so upra- 
vičeno pričakovali, da bo pristojni organ rešil njihovo prošnjo - 
pozitivno ali negativno - in sicer na podlagi pogojev, ki jih določa 
zakon. 

Državni svet je prepričan, da bo zaradi tega zakona in zaradi 
morebitnih sporov, ki bi jih prizadeti tujci sprožili pred evropskimi 

institucijami, prizadet ugled Republike Slovenije. Pred evropskimi 
institucijami bi Slovenija težko opravičila ta retroaktivni poseg v 
postopek za pridobitev določene pravice, če so prosilci ravnali v 
skladu z veljavnim zakonom in so izpolnjevali predpisane pogoje 
za udeleležbo v tem postopku. Če bi se zaradi tega zakona 
razširilo mnenje, da Slovenija krši načelo pravne države, ker 
brez utemeljenih državnopravnih razlogov spreminja zakonske 
norme za nazaj, bi se tudi zmanjšale naše možnosti za sprejem 
v EU. 

Zaradi vsega zgoraj navedenega predlagamo, da ustavno sodišče 
oceni ustavnost 2. člena novele zakona o tujcih in navedeni člen 
razveljavi. 

Državni svet utemeljuje predlog za začasno odredbo s tem, ker 
bi z izvrševanjem 2. člena novele zakona nastale za tujce težko 
popravljive posledice, predvsem pa bi bil močno prizadet ugled 
Republike Slovenije in kot pravne države. 

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet in 

njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih organov 

pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede 

zakonske ureditve otroških dodatkov in štipendij za otroke z motnjami v razvoju 

Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 18.9.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede zakonske 
ureditve otroških dodatkov in štipendij za otroke z motnjami v 
razvoju in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga, da Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve pobudo preuči in nanjo odgovori. 

V sedanjem zakonu o socialnem varstvu (Ur l. RS, št. 54/92, 56/ 
92, 42/94), zakonu o družinskih prejemkih (Ur.l. RS, 65/93, 71/94, 
73/95)) in pravilniku o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 58/95) ni urejeno 
štipendiranje kakor tudi ne otroški dodatki za otroke z motnjami v 
razvoju, ki se nahajajo v vzgojno-varstvenih zavodih. To je 

kategorija otrok s posebnimi potrebami, ki se ji kot eni redkih 
odreka pravica do takšne materialne pomoči. 

Odgovori, da imajo ti otroci polno varstveno oskrbo, ne vzdržijo, 
saj starši te otroke vzdržujejo, ko so doma, prav tako pa so otroci 
v vzgojno-varstvenih zavodih v večini primerov oddaljeni od doma 
tudi več kot sto kilometrov, tako da je vsakokratna tedenska 
vožnja v vzgojno-varstveni dom strošek staršev. Poleg tega pa je 
potrebno nabaviti tudi učbenike, obleko, obutev ter ostale 
potrebščine tem otrokom za bivanje v domu. Pomembna pa je 
pomoč tudi kot solidarnost z ljudmi, ki jih je življenje kruto prizadelo. 

Štipendije in otroški dodatki za te otroke ne bi predstavljali velikega 
finančnega bremena za državo Slovenijo, saj je teh otrok z 
motnjami v razvoju le 1.200. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve v roku 30 dni odgovori na pobudo. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Zavodnika v zvezi z 

Uredbo o postopkih in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov 

za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višine povračil za uporabo teh površin 

Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 18.9.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika Franca Zavodnika, ki se nanaša na 
Uredbo o postopkih in pogojih za oddajo površin ob avtocestah 
za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi 
višine povračil za uporabo teh površin (Ur. I. RS, št. 24/96) in na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Franca Zavodnika in predlaga, da Ministrstvo za promet 
in zveze pobudo preuči in nanjo odgovori. 

Državni svet meni, da bi bilo potrebno oceniti, ali ni 3. člen uredbe, 
ki opredeljuje pogoje za javni razpis, neustaven, ker ne omogoča 
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tudi drugim gospodarskim subjektom v Sloveniji, da se javijo na 
razpis oziroma ker omogoča, da se na razpis uspešno javijo le 
domače naftne družbe, s čimer vlada v bistvu podpira monopol 
le-teh. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze v roku 
30 dni odgovori na pobudo. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE 

V zvezi s sklepom Državnega sveta Republike Slovenije, ki 
podpira pobudo državnega svetnika Franca Zavodnika, vam 
posredujemo naše pojasnilo glede očitane neustavnosti 3. člena 
navedene uredbe. 

Uredba v 3. členu opredeljuje, katere pogoje mora ponudnik 
izpolnjevati in reference, pridobljene pri izgradnji podobnih objektov 
(bencinskih servisov) ter pri upravljanju. Tako opredeljeni pogoji 

in reference ne pomenijo izločevanja ponudnikov oziroma omeje- 
vanja proste konkurence, temveč so kriteriji dejanske sposobnosti 
izbranega ponudnika, da bo za uporabnike avtocest zagotovil 
nemoteno opravljanje dejavnosti redne in pravočasne oskrbe 
znaftnimi derivati. Navedeni kriteriji so podani zaradi varovanja 
javnega interesa, ki ga država kot lastnik avtocest, ki so javno 
dobro, vsekakor izkazuje. 

Pri navedenih pogojih ne gre za nikakršno omejevanje udeležbe 
na razpisu, saj lahko vsi ponudniki izpolnijo zahtevane pogoje in 
ne gre za omejevanje katerega koli gospodarskega subjekta, ki 
se udeleži razpisa. Uredba omogoča vsem ponudnikom pod 
določenimi pogoji enakopravno konkuriranje. 

Glede na navedeno menimo, da uredba v 3. členu ni neustavna. 

V zvezi z določbo drugega odstavka 3. člena uredbe je Schell 
Slovenija, d.o.o. že dal pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti, 
ki je v postopku pri Ustavnem sodišču. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča 

glede podatkov Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 18.9.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča glede podatkov 
Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika prof. dr. Petra Glaviča in predlaga, da Urad Republike 
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj razloži razlike, ki 
izhajajo iz primerjave podatkov, objavljenih v pomladanskem 
poročilu Urada za makroekonomske analize in razvoj ter podatkov 
v jesenskem poročilu. 

Primerjava podatkov kaže namreč na presenetljive spremembe. 
Tako so sredstva zaposlenih za leto 1994 znašala v jesenskem 
poročilu 60 % BDP, v pomladanskem pa 57,6 %. Bruto poslovni 
presežek je znašal v jesenskem poročilu 25,4 %, v pomladanskem 
16,4 in 11,4 %. Investicije v osnovna sredstva so znašale 20,2 % 
oziroma 19,6 %. Še večje spremembe so nastale v ocenah za 
leto 1995. Napake so praviloma v korist večje porabe oziroma 
nižjega varčevanja. 

Državni svet predlaga, da Urad Republike Slovenije za makroeko- 
nomske analize in razvoj v roku 30 dni odgovori na pobudo. 

ODGOVOR URADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 

V zadevi državni svet pričakuje razlago razlik med podatki 
nacionalnih računov Slovenije za leto 1994 iz Jesenskega poročila 
1995 in iz Pomladanskega poročila 1996. Gospod državni svetnik 
prof. dr. Peter Glavič v tej zvezi ugotavlja velike in presenetljive 
razlike med objavljenimi podatki v obeh poročilih Urada za 
makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju ZMAR) in to 
celo za že preteklo leto 1994. 

Prikazi in zaključki Pomladanskega poročila in Jesenskega 
poročila temeljijo na kvantificirani sliki slovenske ekonomije, ki jo 
omogoča ZMAR-ova vsakokratna ocena sistema nacionalnih 

računov Slovenije. Ocena za tekoče leto se izdela dvakrat letno 
(spomladi in jeseni), dolgoročni ciljni razvojni scenarij za prihodnja 
štiri leta (za potrebe proračunskega memoranduma) pa enkrat 
letno (ob pripravi Pomladanskega poročila). Za preteklo obdobje, 
na katerega se predvsem nanaša vprašanje gospoda Glaviča, 
izdelujemo ocene le tistih delov nacionalnih računov, ki niso pokriti 
z objavljenimi podatki Statističnega urada Slovenije (v nadaljevanju 
SURS). 

Zanesljivost ocen nacionalnih računov je močno odvisna od 
zanesljivosti razpoložljivih statističnih podatkov. Ker nikoli ne 
razpolagamo z vsemi potrebnimi indikatorji gibanj in avtonomno 
zbranimi informacijami, smo prisiljeni segmente, za katere še ne 
razpolagamo z ustreznimi podatki, oceniti. Navedene ocene 
največkrat temeljijo na predpostavkah o povezavah med gibanji 
posameznih ekonomskih kategorij. V teku časa so predpostavke 
nadomeščene z vključitvijo že znanih podatkov, začasni računi 
so s tem revidirani. 

Odvisnost izdelanih ocen od razpoložljivih podatkov je posebej 
izpostavljena na prvi strani tako jesenskega kot pomladanskega 
poročila, v posebnem okvirju začetne strani je pri tem navedeno, 
da so bili v Jesenskem poročilu 1995 upoštevani podatki, ki so bili 
razpoložljivi do 27.10.1995, v Pomladanskem poročilu 1996 pa 
podatki, ki so bili razpoložljivi do 30.1.1996. Problemu pomanjkljive 
podatkovne osnove je pri tem v lanskem jesenskem poročilu 
namenjen celoten četrti odstavek prve strani. Iz tega odstavka je 
razvidno, da smo leta 1995 prvič pripravljali Jesensko poročilo 
brez uradnega statističnega obračuna bruto domačega proizvoda 
Slovenije za preteklo leto. Prvi, predhodni podatki obračuna bruto 
domačega proizvoda za leto 1994 so bili objavljeni šele s statistično 
informacijo št. 324 z dne 28. decembra 1995 in torej pri pripravi 
jesenskega poročila niso mogli biti upoštevani. 

V Jesenskem poročilu so bila sredstva zaposlenih za leto 1994 
ocenjena v nominalnem znesku 1.080.532 mio SIT. Ocenjena 
realna rast teh sredstev glede na predhodno leto je bila 2,9%. Za 
leto 1995 so bila sredstva zaposlenih ocenjena na osnovi gibanj 
plač in prispevkov ter dohodnine v nominalni višini 1.268.809 mio 
SIT. Ocenjena realna rast teh sredstev glede na predhodno leto 
je bila 4,3%. V decembru 1995 je SURS popravil podatke o 
sredstvih zaposlenih za leto 1993. Nominalni znesek je bil znižan 

5 



od 876.581 mio SIT na 861.937 mio SIT. Objavljen je bil tudi podatek 
za sredstva zaposlenih za leto 1994 in sicer v nominalnem znesku 
1.062.774 mio SIT. V majskem poročilu smo torej upoštevali 
popravek zneska sredstev zaposlenih za leto 1993 in podatek 
za leto 1994. Realna stopnja rasti za 1994 glede na predhodno 
leto je 2,9%, kar je toliko kot je bila naša ocena v jesenskem 
poročilu, le na doseženi nižji nominalni ravni. Na osnovi novejših 
podatkov o gibanju plač, prispevkov in dohodnine je bila napravlje 
na tudi nova ocena sredstev zaposlenih za leto 1995. Ocenjena 
realna rast teh sredstev za leto 1995 je višja od jesenske in 
znaša 5.5%. Nova ocena nominalnega zneska v višini 1.262.915 
mio SIT pa je nekoliko nižja od ocene v jesenskem poročilu 
zaradi nižje dosežene nominalne ravni sredstev zaposlenih za 
leti 1993 in 1994 na osnovi podatkov statističnega urada. 

Bruto poslovni presežek je rezidualna kategorija v bilanci stroš- 
kovne strukture BDP. V zvezi s pripombo o spremembi v deležu 
bruto poslovnega presežka v bruto domačem proizvodu za leto 
1994 med jesenskimi in pomladanskim poročilom je potrebno 
upoštevati metodološka pojasnila, ki jih je SURS objavil v že 
navedeni informaciji in ki se nanašajo na izboljšave statističnih 
virov za oceno dodane vrednosti v dejavnosti fizičnih oseb oz. 
gospodinjstev. V navedeni informaciji je SURS novim izboljšanim 
virom prilagodil tudi ocene dodane vrednosti za nazaj, hkrati pa je 
spremenil tudi členitev stroškovne strukture. V prikazu dodane 
vrednosti je prejšnjo skupno kategorijo bruto poslovnega pre- 
sežka nadalje razčlenil na bruto raznovrstni dohodek gos- 
podinjstev (t.j. dohodek iz dejavnosti samozaposlenih oseb in 
dohodek iz drugih dejavnosti gospodinjstev kot institucionalnega 
sektorja) ter bruto poslovni presežek kot rezidum dodane vred- 
nosti, ki ostane pravnim subjektom. V ZMAR smo tudi v tem 
primeru bilanco zgolj prilagodili novim metodološkim rešitvam in 
podatkom SURS. 

V končni porabi bruto domačega proizvoda so spremembe med 
jesensko in spomladansko objavo največje pri kategoriji blagovni 
in storitveni saldo s tujino (-2.8% BDP) in zasebna poraba (+2.6% 
BDP). V tem primeru razlika izhaja iz objav SURS dne 21.6.1995 
(Statistična informacija št. 152/95) in 8.5.1996 (Statistične 
informacije št. 052-05-36/96). Statistični urad je takrat prvič objavil 
potrošno strukturo BDP. Do tedaj v Sloveniji s tovrstnimi statističnimi 
podatki še nismo razpolagali. Obstajale so le ocene ZMAR. 
Statistična objava je zahtevala večje popravke v sistemu nacio- 
nalnih načrtov ZMAR, ki smo jih opravili do pomladanskega 
poročila. Blagovni in storitveni saldo s tujino smo v ZMAR do tedaj 
ocenjevali na podlagi plačilnobilančnih podatkov Banke Slovenije, 
ki je za leto 1994 objavila presežek na računu blaga in storitev v 
višini 456 milijonov USD. Razlika med oceno ZMAR in kasnejšim 
podatkom SURS je deloma nastala, ker je Banka Slovenije do 
Pomladanskega poročila svoj podatek o presežku na računu 
blaga in storitev za leto 1994 znižala na 386 mio USD, deloma pa 
zato, ker je SURS s svojo objavo uveljavil nove metodološke 
rešitve (čiščenje podatkov brezcarinskih prodajaln ipd.), s katerimi 
je navedeni presežek v plačilni bilanci dodatno znižal. Nastalo 
razliko je SURS pripisal porabi gospodinjstev, ki v bilanci končne 
porabe zapira račun. 

V bilanci oblikovanja in delitve nacionalnega dohodka se odražajo 
prej navedene spremembe vrednosti bilančnih kategorij v drugih 
bilancah, dodatno pa še nove objave Banke Slovenije o saldu 
faktorskih dohodkov in saldu tekočih transakcij s tujino. Tudi Banka 
Slovenije je namreč metodološko čistila postavke plačilne bilance 

(skladno s priporočili Mednarodnega denarnega sklada) in podatke 
spreminjala tudi za preteklo obdobje. Med dohodki so prejemki od 
dela za leto 1994 jeseni 1995 znašali 9 mio USD, spomladi 1996 
pa že 153 mio USD. V ocenah nacionalnih računov ZMAR to 
seveda vpliva na velikost bruto nacionalnega razpoložljivega 
dohodka in bruto varčevanja. 

Zaključki: 

- Analiza odstopanj v podatkih ne kaže sistematičnih značilnosti. 
Spremembe v enem računu se v sistemu nacionalnih računov 
zaradi načela dvojnega knjigovodstva in matričnega pristopa 
pač prenašajo v druge račune in se na koncu odrazijo v oceni 
nacionalnega varčevanja (kategorija, ki zaključuje verigo 
bilančnih postavk in računov). 

- Med posameznimi objavami ZMAR običajno ni tako velikih razlik 
v podatkih za pretekla leta, kot so nastale v konkretnem primeru. 
ZMAR je namreč letos opravil obsežnejšo revizijo celotnega 
sistema nacionalnih računov tudi za pretekla leta, kar je bilo 
nujno zaradi novih metodoloških rešitev in revizij časovnih serij 
podatkov s strani Banke Slovenije in Statističnega urada 
Slovenije. 

- Kolikor pride do spremembe v strukturah baznega leta se nujno 
spremenijo tudi strukture tekočega leta oz. projekcije struktur 
za prihodnja leta. To izhaja iz pretežno uporabljanega načela 
ocenjevanja tokov (realnih in nominalnih) oz. dinamike 
makroekonomskih kategorij v planiranju. 

- Podatkovne osnove za vodenje ekonomske politike so slabe, 
se pa izboljšujejo. ZMAR povsod tam, kjer informacijske službe 
ne dajejo podatkov, bele lise zapolnjuje s svojimi ocenami. 
Uporabljene metodološke rešitve so običajno rezultat razis- 
kovalnega dela domačih ekspertov in tehnične pomoči 
ekspertov iz mednarodnih organizacij, ki tudi uporabljajo naše 
podatke. Transfer tega znanja v ZMAR je dobro organiziran in 
sistematičen. 

- Vsak popravek preteklih podatkov s strani SURS ali Banke 
Slovenije pomeni pretres za sistem nacionalnih računov ZMAR 
oziroma za splošno sliko o strukturi slovenske ekonomije. Banka 
Slovenije še čisti Plačilno bilanco, SURS pa (kljub napredku) 
še vedno pokriva le del podatkov, ki so potrebni za sestavo 
razširjene matrike nacionalnih računov ZMAR. Podobne in še 
večje probleme s podatki lahko zato pričakujemo tudi v bodoče. 

- Rešitev ugotovljenega problema, na katerega opozarjamo v 
uvodih vseh naših poročil že vse od osamosvojitve dalje, je 
pospešiti dela na metodološki reviziji plačilne bilance v Banki 
Slovenije, predvsem pa v pospešitvi dela na nacionalnih računih 
v SURS, kjer pa se žal srečamo z administrativnimi omejitvami 
pri zaposlovanju, z neatraktivnostjo strokovnih delovnih mest 
v upravi (finančno in statusno) ter z absolutnim pomanjkanjem 
kadrov, ki bi obvladali vsaj osnovna znanja s področja 
nacionalnih računov. Ustrezna študijska smer na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani je že dlje časa tako rekoč nezasedena. V 
ZMAR sicer uporabljamo institut podiplomske specializacije 
(doma in v tujini), kar pa je spet povezano z daljšo odsotnostjo 
že tako redkih kadrovskih resursov. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča 

glede jugoslovanske vojaške opreme  

Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 18.9.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča glede jugo- 
slovanske vojaške opreme in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika prof. dr. Petra Glaviča in predlaga, da Vlada Republike 
Slovenije oziroma Ministrstvo za obrambo ukrene vse potrebno, 
da se napravi delitvena bilanca orožja in eksploziva v bivši državi 
in da se razdeli viške orožja pravnim naslednicam SFRJ. 

NATO je te dni v Bosni odkril dodatnih 16 neprijavljenih skladišč 
orožja. Zato je povečal obseg orožja, ki ga bo potrebno uničiti in 
tako bosta Beograd in Pale morala uničiti: več kot 500 tankov, 52 

bojnih letal, več 1000 topniških cevi, večje število oklepnih 
transporterjev in druga težka orožja. ZDA so za uničevanje 
težkega orožja pripravljene plačati 10 milijonov USD. Beograd je 
že ponudil Sarajevu, naj po ugodnih cenah odkupi del te oborožitve 
(zastarele tanke T-34 inT-55, zastarele modele bombnikov Jastreb 
in Galeb). 

Orožje in razstrelivo niso last (bosanskih) Srbov, temveč vseh 
držav bivše Jugoslavije, eprav je precej opreme zastarele, je 
možno marsikaj posodobiti in s tem prihraniti velika sredstva, ki bi 
jih sicer morali plačati za nakup novega orožja in eksploziva. 
IFOR nima pravice uničevati tega našega premoženja in hkrati 
ogrožati okolja v Bosni. Srbi pa prav tako nimajo pravice, da 
orožje zadržijo zase. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za obrambo v roku 30 dni 
odgovori na pobudo. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije državnega sveta za gospodarstvo 

za zakonodajno iniciativo za spremembo zakona o davku od dobička pravnih oseb 

Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 18.9.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo Komisije državnega sveta za gospodarstvo za zako- 
nodajno iniciativo za spremembo zakona o davku od dobička 
pravnih oseb in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije držav- 
nega sveta za gospodarstvo za zakonodajno iniciativo za spre- 
membo zakona o davku od dobička pravnih oseb. 

Državni svet ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije skupaj s 
sindikati in delodajalci sklenila Socialni sporazum za leto 1996, v 
katerem je v 4. točki med drugim zapisano, da bo vlada z ukrepi 
na področju davkov in prispevkov, javne porabe in državnega 
proračuna v letu 1996 zagotovila oziroma predlagala čimprejšnjo 
izvedbo davčne reforme, ki bo z ustrezno razporeditvijo davčnih 
bremen omogočala zmanjševanje direktnih davkov in zlasti 
prispevkov, predlagala obdavčitev kapitalskih dobičkov, bistveno 
povečala olajšave za vlaganja v produktivne naložbe in ob tem 
postopno ukinjala olajšave za potrošne namene. 

izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v letu 
razporeditve dobička za udeležbo v dobičku." 

S tako spremembo navedenega zakona se bodo večini gospo- 
darskih subjektov - pravnim osebam, predvsem pa delniškim 
družbam - davčne olajšave za davek na dobiček bistveno 
poslabšale v letu 1997, ko naj bi ta sprememba pričela veljati. 
Nesmiselno je, da davčni-zavezanec, ki koristi davčno olajšavo, 
ne sme razporejati dobička za udeležbo v dobičku in da se davčno 
olajšavo, ki je sicer nesporno v narodnogospodarskem in 
podjetniškem interesu, ker usmerja potrošnjo v produktivne 
namene, pogojuje z neizplačevanjem dividend. 

Če bi se že želelo preprečiti, da se korist od olajšave ne prelije v 
delitev, bi bila razumljivejša takšna rešitev, da se tisti del 
povečanega dobička, ki je bil pridobljen z obsegom olajšave, ne 
more uporabiti za delitev, pač pa morda le za rezerve. 

Vlada je v zvezi z določilom socialnega sporazuma predlagala 
spremembo investicijske olajšave iz dosedanjih 20 % na 40 %, 
državni zbor pa je v zakonodajnem postopku navedeno spre- 
membo dopolnil z določilom, ki se glasi: "Davčni zavezanec, ki 
koristi davčno olajšavo po prejšnjih dveh odstavkih, ne sme 
razporejati dobička za udeležbo v dobičku, e davčni zavezanec 
razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred potekom petih let 
po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo, mora za znesek 

Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12. 3. 1997, 
določil besedilo predloga zakona o spremembi zakona o davku 
od dobička pravnih oseb in ga poslal državnemu zboru v 
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku. 

Besedilo predloga zakona je objavljeno v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 3/9.5.1997. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča 

o načinu oblikovanja notarskih in odvetniških tarif ter sodnih taks 

Državni svet Republike Slovenije je na 83. seji, dne 18.12.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča o načinu obliko- 
vanja notarskih in odvetniških tarif ter sodnih taks in na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije zahteva na osnovi pobude 
državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča od Vlade Republike 
Slovenije oziroma pristojnih ministrstev informacijo o načinu 
oblikovanja in o gibanju višine notarskih in odvetniških tarif in 
sodnih taks v obdobju 1993 - 1996. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje in 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pobudo proučita 
in v roku 30 dni odgovorita na pobudo. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Alberta Vodovnika za 

odpravo neskladja med zakonom o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 in 

zakonom o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 

podjetij in Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 

Državni svet Republike Slovenije je na 83. seji, dne 18.12.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika za odpravo nes- 
kladja med zakonom o izvajanju socialnega sporazuma za leto 
1996 in zakonom o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji Republike Slovenije 
za plačilni promet, nadziranje in informiranje in na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Alberta Vodovnika in predlaga Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
da pobudo proučita in nanjo odgovorita. 

Socialni sporazum in zakon o izvajanju socialnega sporazuma 
za leto 1996 zagotavljata delavcem izplačilo regresa v višini 
najmanj 102.000,00 SIT. 

Do problemov prihaja v podjetjih, ki izplačujejo plače v skladu z 
zakonom o zajamčenih osebnih dohodkih in za katere se pri 
izplačilu uporablja 36. člen zakona o Agenciji Republike Slovenije 
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 
Delavci v teh podjetjih ne morejo prejeti regresa za letni dopust 
zaradi prioritete plačil o navedenem členu, kljub temu, da bi 
delodajalec lahko zagotovil sredstva za regres. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 
30 dni odgovorita na pobudo. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 
ZADEVE 

V zvezi s pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika za 
odpravo neskladja med zakonom o izvajanju socialnega 
sporazuma za leto 1996 in zakonom o Agenciji RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje in problematiko izplačevanja 
regresa za letni dopust v podjetjih, ki izplačujejo plače v skladu z 
zakonom o zajamčenih osebnih dohodkih in za katere se pri 
izplačilu uporablja 36. člen zakona o Agenciji RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje, dajemo naslednje pojasnilo: 

O problemih v zvezi z izplačevanjem regresa v podjetjih, ki 
izplačujejo zajamčene plače in imajo blokiran žiro račun, je na 
pobudo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije razpravljal tudi 
Ekonomsko socialni svet. Ekonomsko socialni svet je zadolžil 
strokovno delovno skupino, da prouči to problematiko. Ta delovna 
skupina je predlagala več možnih rešitev. Ena izmed možnih rešitev 
je ta, da delodajalec da nalog za izplačilo regresa, izplačilo pa 
čaka, da se poplača skupaj z obrestmi po zakonsko določenem 
vrstnem redu izplačil. Možnost bi tudi bila, da se obveznost izplačila 
regresa knjiži kot obveznost do delavcev ali kot kapitalski delež 
delavca v podjetju, ki se realizira, ko finančno stanje v podjetju 
omogoči izplačilo regresa skupaj z obrestmi. Takšna nadomestna 
oblika pa je možna le, če se delavci individualno odpovedo pravici 
do izplačila regresa in sprejmejo takšno nadomestno rešitev. 

Najbolj učinkovita rešitev navedene problematike pa bi bila 
dosežena s spremembo obstoječe zakonodaje. Pri tem pa je 
potrebno opozoriti, da sedanja vlada ne more več predlagati 
spremembe zakonov, saj lahko opravlja le tekoče zadeve. Glede 
na ustavno ureditev lahko spremembo zakonodaje predlaga tudi 
državni svet. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Danijela Božiča v zvezi z 

izdajanjem potrdil o bolniškem staležu za predšolske in šolske otroke 

Državni svet Republike Slovenije je na 83. seji, dne 18.12.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanji državnega svetnika Danijela Božiča v zvezi z izdajanjem 

potrdil o bolniškem staležu za predšolske in šolske otroke in na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 
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SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega 
svetnika Danijela Božiča v zvezi z izdajanjem potrdil o bolniškem 
staležu za predšolske otroke in potrdil o odsotnosti zaradi bolezni 
za šolske otroke in predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo vpra- 
šanji preuči in nanju odgovori. 

V mestni občini Koper izdajajo zdravniki potrdila o bolniškem 
staležu predšolskih otrok proti plačilu 2.680,00 SIT pristojbine. 
Potrdila služijo za obračunavanje zmanjšanja oskrbnine v vrtcu 
za čas odsotnosti otroka. Pristojbino pa je potrebno plačati tudi, 
če bi starši zahtevali potrdilo (opravičilo) v druge namene. Po 
zagotovilih odgovornih v Zdravstvenem domu Koper zavaro- 
valnica stroška izdajanja takšnih potrdil ne priznava. 

Zato državni svet postavlja Ministrstvu za zdravstvo naslednji 
vprašanji: 

1.Je sprejemljivo in zakonito, da morajo starši plačevati "davek" 
na bolezen predšolskega otroka? 

Prof. FRANCIS HAMON 

Med mnogimi drugimi stvarmi lahko referendum pomaga izbrati 
volilni sistem ali pa reformirati obstoječega. Uporabo referenduma 
v tem smislu je mogoče upravičiti z več razlogi, ki so lahko 
objektivni ali pa subjektivni. 

Čisto objektivno gledano bi bilo težko zanikati, da ima, vsaj na 
splošno, izbira določenega volilnega sistema pomembne posledice 
za politično življenje, saj lahko pride na podlagi iste ustave do 
bistveno drugačnih rezultatov, glede na to, ali so parlamentarne 
skupščine izvoljene po večinskem ali proporcionalnem sistemu. 
To pomeni, da je nekoliko hipokritično predložiti na referendum 
ustavo, pri tem pa si zakonodajni zbor pridrži pravico odločati o 
načinu glasovanja. To je bil tudi eden od očitkov, ki jih je general de 
Gaulle izrekel ustanoviteljem Četrte Republike: "... Šlo bi za 
zlorabo, če bi Narodna skupščina* lahko edina odločala o tem, 
kako bodo izvoljeni njeni lastni člani. Če je obveznost referenduma 
ustavno določena, mora veljati tudi za volilni sistem, kajti ta globoko 
vpliva na delovanja javne oblasti," je izjavil 27. avgusta 1946. (1) 

Objektivno gledano pa je jasno, da so pri debatah o volilnem 
sistemu člani parlamenta vedno v nevarnosti, da padejo pod 
vpliv osebnih ali strankarskih interesov, kajti vsaka sprememba 
načina glasovanja lahko pomembno vpliva na njihove možnosti 
ponovne izvolitve in na zastopanost različnih strank. Ravno v 
tem je na začetku stoletja neki ameriški avtor videl enega glavnih 
argumentov v prid pol-direktne demokracije v njeni najbolj radikalni 
obliki, to je, da sloni na ljudski iniciativi. Slednja bi omogočila 
neposredno in učinkovito obravnavati ustavna in politična vpra- 

2. Ali je dopustno, da sistem plačevanja storitev zdravstva ni enovit 
za celotno državo? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v roku 30 dni 
odgovori na vprašanji. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 
V zvezi z zaračunavanjem zdravniških potrdil in mnenj smo 
12.12.1996 obvestili vse zdravstvene domove v Sloveniji, da so 
zdravniška potrdila sestavni del zdravniške storitve in se ne 
zaračunava njihove izdaje, če se storitev nanaša na koriščenje 
pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). V 
Pravilih OZZ so v 25. členu posebej naštete tiste storitve, ki ne 
sodijo med pravice OZZ in jih je moč zaračunati tudi zavarovanim 
osebam. Med temi storitvami pa ne najdemo pregledov in 
zdravljenja zavarovanih predšolskih otrok, zato jim potrdila za 
vrtec zdravnik ne more in ne sme zaračunati. 

Navodilo je usklajeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in velja za vso državo. 

šanja, ne da bi bili prisiljeni upati, da se v nasprotju z zakoni 
človeške narave zakonodajno telo ne bi več ukvarjalo z zade- 
vami, ki vplivajo na položaj njegovih članov. "Ali lahko pričakujemo, 
da zakonodajno telo, kjer prevladuje ena stranka, sprejme volilni 
sistem, katerega učinki bi bili strankarsko nevtralni?" (2) 

Lahko bi torej rekli, da s teoretičnega vidika obstajajo odlični razlogi 
za predložitev volilnega sistema na referendum. Vendar pa 
statistični podatki kažejo, da so volilni referendumi relativno redki. 
Od leta 1793 do danes, to je v približno dveh stoletjih, je bilo 
zabeleženih več kot 800 referendumov, če se omejimo samo na 
tiste na nacionalni ravni. Toda od teh 800 in nekaj jih je bilo samo 
približno dvanajst, ki so zadevali sistem volitev v parlamentarne 
skupščine, organizirani pa so bili v samo štirih državah: Švici, 
Irski republiki, Italiji in Novi Zelandiji. 

Najprej bi želel nekaj povedati o ustavnem okviru volilnih referen- 
dumov, v drugem delu predavanja o strokovnih in političnih 
problemih, povezanih z organizacijo referenduma in na koncu o 
tendencah, ki jih nakazujejo rezultati teh referendumov. 

I. USTAVNI OKVIR 

V tem pogledu je potrebno razlikovati med tremi glavnimi,situ- 
acijami. 

A) V prvem primeru gre za države, kjer volilni sistem določa 
navadni zakon in kjer ne obstaja nobena oblika ljudske iniciative, 

PREDAVANJA IN POSVETI 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s Francoskim kulturnim centrom 

Charles Nodier in na pobudo dr. Nevena Brandta, svetovalca vlade, 24. septembra 1996 

organiziral predavanje REFERENDUM - VLOGA IN POMEN V SODOBNI 

DEMOKRATIČNI DRUŽBI. Predaval je redni profesor političnih in pravnih znanosti na 

Pravni fakulteti Jean Monnet devete pariške univerze Francis Hamon 

9 



kar pomeni, da lahko referendum predlagajo samo javne oblasti. 

To je primer Francije in Velike Britanije. 

V Franciji so večkrat spremenili volilni sistem, toda nikoli z 
referendumom. Kot sem prej omenil, je general de Gaulle očital 
ustanoviteljem Četrte republike, da ljudem predložijo osnutek 
ustave, ne omogočijo jim pa, da bi se izrekli tudi o volilnem zakonu. 
Toda ko je general de Gaulle leta 1958 prišel na oblast, je postopal 
povsem enako: na referendum je predložil osnutek ustave, volilno 
reformo pa je razglasil z odlokom. 

Trenutno je v Franciji problem volilne reforme spet na dnevnem 
redu. V skladu z veljavnim zakonom se za člane Narodne skupš- 
čine glasuje poimensko po večinskem sistemu v dveh krogih. 
Predsedniku republike in vladi je večinski sistem zelo pri srcu, saj 
zanju predstavlja jamstvo politične stabilnosti, a kljub temu predvi- 
devata uvedbo majhne doze proporcionalnosti, da bi tako Narodna 
skupščina bolje odražala pomembnejše mnenjske tokove. 
Razumljivo je, da je opozicija zadržana ob teh vladinih projektih: 
sumi, da želi spremeniti volilni zakon zato, da se izogne porazu. 
Zato so se pojavili glasovi, ki zahtevajo, da se volilna reforma, če 
do nje pride, izvede po referendumski in ne po parlamentarni poti. 
Pravno bi bilo to mogoče, saj 11. člen francoske ustave omogoča 
organizacijo referenduma o vsakem projektu, ki zadeva 
organizacijo javnih oblasti in sistem volitev v parlamentarne 
skupščine je prav gotovo eden od elementov organizacije javnih 
oblasti. Toda končna odločitev o organizaciji referenduma ostaja 
v rokah predsednika republika in tudi če on vztraja pri svojem 
namenu reformirati volilni zakon, nikakor ni mogoče trditi, da bo 
izbral referendumsko pot, saj zanj parlamentarna pot predstavlja 
dosti manjše tveganje. 

V Veliki Britaniji je situacija nekoliko drugačna, saj je sistem "first 
past the post" (večinski volilni sistem z glasovanjem za enega 
kandidata v enem krogu) v veljavi že dolgo časa. Predstavlja celo 
eno od osnov političnega sistema in zahvaljujoč njegovemu učinku 
si samo dve stranki (konzervativci in liberalci do začetka tega 
stoletja, konzervativci in laburisti od tedaj) delita skoraj vsa mesta 
v Spodnjem domu in se bolj ali manj redno menjujeta na oblasti. 
Čeprav naj bi bili obe stranki zainteresirani, da ta sistem ostane, 
je slišati vedno več kritik, zlasti zaradi neenakosti pri zastopanosti, 
ki jo povzroča. 

Pred nedavnim je vodja opozicije in prvak laburistične stranke 
Tony Blair izjavil, da namerava organizirati referendum o volilnem 
sistemu, če bo njegova stranka naslednje leto spet prišla na 
oblast, kar je dokaj mogoče, če gre verjeti anketam javnega 
mnenja. Vendar pa je njegova izjava naletela na določen skep- 
ticizem, saj nam izkušnje kažejo, da so tako laburisti kot 
konzervativci bolj odprti do tega vprašanja, dokler so v opoziciji, 
kot pa tedaj, ko pridejo na oblast. "Reforme ne bo že jutri. Najprej 
morajo laburisti zmagati na volitvah. Potem pa morajo izpolniti 
svojo obljubo ..." smo lahko prebrali v zelo resnem tedniku "The 
Economist". (3) 

Takšen skepticizem morda vseeno ni upravičen. Na Novi Zelandiji, 
kjer so do nedavnega imeli podoben sistem kot vVeliki Britaniji, so 
sprejeli analogne obveznosti in te obveznosti so bile na koncu 
tudi izpolnjene. Prebivalci te dežele so glasovali dvakrat v enem 
letu o načinu, na katerega bi želeli voliti svoje predstavnike v 
parlament. Na prvem, preliminarnem referendumu (indikativne 
vrednosti), ki je bil 19. septembra 1992, so volilci odgovarjali na 
dve vprašanji. Najprej so morali odgovoriti, če so za spremembo 
volilnega sistema, in potem, če je bil odgovor pritrdilen, so morali 
izbirati med štirimi alternativnimi sistemi. Čeprav je bila udeležba 
na tem prvem referendumu relativno nizka (približno 55 % vpisanih 
volilcev), so bili rezultati povsem jasni: pokazali so, da ljudje 
množično zavračajo obstoječi sistem "first past the post" in da jih 
85 % želi njegovo ukinitev ter da so naklonjeni Mixed Member 

Proportional (MMP) sistemu, to je proporcionalnemu sistemu 
nemškega tipa (70 % volilcev, ki so se udeležili referenduma). 
Drugi referendum, ki je bil 6. novembra 1993 in ki je bil zavezujoč, 
je vseboval eno samo vprašanje. Volilci so se morali odločati med 
"first past the post" in MMP. Zmagal je slednji, vendar z dosti manj 
prepričljivo prednostjo, kot bi bili lahko sklepali glede na rezultate 
preliminarnega referenduma (54 % volilcev, ki so se referenduma 
udeležili). (4) 

B) Drugačno situacijo imamo takrat, ko v državi obstaja možnost 
ljudske iniciative, to je, ko je referendum mogoče organizirati na 
zahtevo določenega števila državljanov, tudi če tega ne želita 
parlament in vlada. 

Uvedba mehanizma ljudske iniciative ima pomembne posledice: 
volilni sistem ni več področje, ki pripada izključno političnemu 
razredu, temveč postane stvar državljanov. Vsaj tako kažeta 
primera Švice in Italije, ki sta najpomembnejši državi, kjer se 
referendum na osnovi ljudske iniciative izvaja že nekaj časa. 

V Švici se je sestava spodnjega doma parlamenta močno spre- 
menila leta 1918 po izvedenem referendumu na ljudsko iniciativo, 
ko je proporcionalni sistem nadomestil večinskega v dveh krogih. 
Tako se je bila radikalna stranka, ki je do tedaj imela prevladujočo 
vlogo, prisiljena tej vlogi odreči in oblast stalno deliti z drugimi 
strankami. (5) 

V Italiji je razveljavitveni referendum 18. aprila 1993, ki je bil tudi 
organiziran na osnovi ljudske pobude, igral odločilno vlogo pri 
reformi volilnega sistema obeh domov. Vendar pa je bila ta reforma 
vsaj na videz usmerjena ravno v obratno smer, ker je šlo za 
nadomestitev čistega proporcionalnega sistema s kombiniranim 
sistemom s pretežno večinsko komponento. (6) 

Mislim, da spada Slovenija v drugo skupino držav, kajti v skladu 
z 90. členom ustave se mora referendum razpisati, kadar to zah- 
teva 40.000 volilcev. Ni presenetljivo, da se ljudska iniciativa 
uporablja v namene volilne reforme, kot se je to že zgodilo v Švici 
in Italiji. 

C) Tretji primer predstavljajo države, v katerih osnovni okvir vo- 
lilnega sistema določa sama ustava. Tako na primer irska in 
danska ustava v nekoliko različnih oblikah opredeljujeta načelo 
proporcionalnega zastopstva. Glede na to, da mora biti v teh 
dveh državah vsaka sprememba ustave potrjena z referen- 
dumom, iz tega izhaja, da volilnega sistema ni mogoče bistveno 
spremeniti brez izraženega pristanka državljanov. (7) Tega 
pristanka pa ni vedno lahko dobiti, kot smo to lahko videli na 
primeru Irske, kjer sta v presledku desetih let propadla dva 
poskusa reforme volilnega sistema zaradi tega, ker se z njo ni 
strinjala večina volilcev, ki so se referenduma udeležili. 

Vse to dokazuje, da referendumi o volilnem sistemu ne spadajo le 
na področje politične fantastike. Manjše število presedanov 
obstaja. Vendar pa je organizacija takšnih referendumov povezana 
z nekaterimi strokovnimi in političnimi problemi. 

II. STROKOVNI IN POLITIČNI PROBLEMI 

Presedani, ki sem jih ravnokar omenil, kažejo, da je referendum 
o volilnem sistemu mogoče organizirati na več načinov. 

Na Novi Zelandiji so najprej uporabili tehniko referenduma ante 
legem, to pomeni, da so referendum organizirali pred pripravo 
zakona. Ta referendum določa le splošne usmeritve, ki jih parlament 
mora upoštevati. Nato so organizirali referendum post legem, se 
pravi da so volilci morali izbirati med dvema osnutkoma zakona, 
ki ju je pripravil parlament. 
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V Švici in na Irskem niso imeli referenduma ante legem in državljani 
so glasovali neposredno o osnutku volilnega zakona. V Švici je 
šlo za ljudsko iniciativo, na Irskem pa za vladno. 

V Italiji so uporabili posebno obliko referenduma post legem, to je 
razveljavitveni referendum. Ta postopek omogoča glasovanje o 
zakonu, ki je v veljavi že več let. Teoretično ta postopek držav- 
ljanom ni omogočal, da bi sami izbrali novi volilni sistem, ampak je 
le prisilil parlament, da je razveljavil starega in ga nadomestil z 
drugim. Vendar pa so v praksi vsi vedeli, da ljudje želijo sprejetje 
pretežno večinskega volilnega sistema in parlament je to željo 
moral upoštevati pri pripravi novega volilnega zakona. To pomeni, 
da je razveljavitveni referendum izpolnil tudi funkcijo referenduma 
ante legem. 

Pri določanju načina referenduma je treba upoštevati določene 
nevarnosti. Prva teh nevarnosti je možnost prevelike "perso- 
nalizacije" referenduma, kjer se volilci ne odločajo toliko na osnovi 
svojih preferenc za določen volilni sistem, kot na osnovi svojih 
čustev do trenutne vlade. 

To nevarnost ponazarjajo sklepi nekaterih anket javnega mnenja 
v Veliki Britaniji. Če primerjamo rezultate dveh takšnih anket, 
izvedenih v presledku nekaj mesecev, vidimo, da je podpora ob- 
stoječemu sistemu (first past the post) odvisna od priljubljenosti 
stranke na oblasti - ali če poenostavimo: če so ljudje bolj ali manj 
zadovoljni s to stranko, podpirajo tudi način glasovanja, ki je njej 
edini omogočil večino v spodnjem domu; in nasprotno, če so ne- 
zadovoljni, odkrijejo prednosti proporcionalnega sistema, ki bi to 
stranko prisilil, da bi oblast delila tudi z drugimi. 

Bati se je torej, da se neposredno izražanje o volilnem sistemu 
sprevrže v neko vrsto plebiscita za ali proti ministrskemu pred- 
sedniku. Ravno zato v Veliki Britaniji privrženci volilne reforme 
niso vsi prepričani, da bi referendum lahko pomagal njihovi stvari. 
Kaj lahko preprečuje ministrskemu predsedniku, ki je reformi 
sovražen, da ne bi organiziral referenduma o njej takrat, ko je na 
vrhu priljubljenosti, upajoč, da tako dobi mandat, po katerem 
volilnega zakona ne bo treba spreminjati? (8) 

Takšno plebiscitarno tveganje je zlasti veliko v državah, kot sta 
Francija ali Velika Britanija, kjer lahko pobuda za referendum pride 
le od zgoraj, to je od ministrskega predsednika, parlamenta ali 
predsednika države. V državah, kot so Švica, Italija in Slovenija, 
je to tveganje manjše, saj se referendum organizira na osnovi 
ljudske pobude in torej javne oblasti nimajo tako velikega mane- 
vrskega prostora. Vsekakor pa izkušnje kažejo, da tudi v državah, 
kjer pobuda za referendum prihaja od zgoraj, z državljani ni mogoče 
tako lahko manipulirati. V tem pogledu je zlasti zanimiv irski primer. 

Na Irskem je bil od njene osamosvojitve pred približno sedem- 
desetimi leti dalje v veljavi le en sistem volitev v spodnji dom 
(Dail): sistem enkratnega prenosljivega glasu (Hareov sistem). 
Vsak volilec mora kandidate razvrstiti glede na svoje osebne 
preference. Tega sistema v glavnem ne marajo velike stranke, ne 
le zato, ker omogoča zastopanost manjšin, temveč tudi zato, ker 
volilcem omogoča, da delajo izbor med kandidati njihove lastne 
stranke, kar jasno škodi avtoriteti vodstva. Dvakrat, leta 1959 in 
1968, je vlada s pomočjo parlamentarne večine želela ta sistem 
nadomestiti s sistemom "first past the post", ki za velike stranke 
vsebuje že znane prednosti. Poskusa nista uspela zaradi 
privrženosti večine Ircev obstoječemu sistemu. Zanimivo je 
omeniti, da je bil prvi izmed obeh referendumov, to je tisti iz leta 
1959, izveden istočasno kot predsedniške volitve. De Valera, ki je 
bil skoraj narodni heroj, je bil izvoljen s precejšnjo večino, medtem 
ko je bil volilni sistem, za katerega se je boril, to je "first past the 
post", zavrnjen. Plebiscitarnega učinka torej ni bilo. (9) 

Nevarnost, da se referendum o volilnem sistemu spremeni v 

plebiscit obstaja, vendar ni edina. Obstaja tudi nevarnost zmede. 
Ankete, ki so jih izvedli v Franciji, Veliki Britaniji in Združenih državah 
Amerike, so pokazale, da povprečni volilec dokaj dobro pozna 
veljavni volilni sistem v svoji deželi, po drugi strani pa slabo pozna 
ali si celo napačno predstavlja druge možne sisteme. Zato obstaja 
tveganje, da volilci niso dovolj dobro informirani, da bi lahko povsem 
obveščeno odgovarjali na zastavljena vprašanja. To tveganje je 
veliko zlasti takrat, ko od njih zahtevamo, da izbirajo med več 
možnimi opcijami, katerih vsebine vedno ne poznajo. 

Na Novi Zelandiji so na referendumu leta 1992 predložili štiri volilne 
sisteme, ki naj bi zamenjali "first past the post": kombinirani sistem 
z dvojnim glasovanjem nemškega tipa, kombinirani sistem brez 
dvojnega glasovanja, sistem enkratnega prenosljivega glasu in 
sistem alternativnega glasu. Glede na strokovno zapletenost tega 
problema in glede na to, da Novo- zelandci niso poznali nobenega 
drugega sistema razen svojega "first past the post", so pričakovali 
veliko razpršenost glasov. Vendar pa so rezultati jasno pokazali 
privrženost večine kombiniranemu sistemu z dvojnim glaso- 
vanjem, saj je okoli 70 % udeležencev referenduma glasovalo 
zanj. 

V tem primeru so volilci jasno vedeli, kaj hočejo in zato ni prišlo do 
zmede oziroma razpršitve glasov. Vendar ne smemo pozabiti, da 
je bil ta referendum organiziran šele po dolgem pripravljalnem 
obdobju. Leta 1986 je Kraljeva raziskovalna komisija objavila 
poročilo z analizami različnih volilnih sistemov in je za Novo Zelan- 
dijo predlagala sprejetje proporcionalnega sistema s poimenskim 
glasovanjem nemškega tipa, to je sistema, ki je potem na 
referendumu tudi dobil največ glasov. Volilci so torej imeli na 
razpolago nekaj opornih točk. 

Priprava volilcev je mogoče težja takrat, ko je referendum rezultat 
ljudske iniciative (kot je to v Sloveniji) in parlament in vlada ne 
moreta sama odločati o času reforme. Vendar pa menim, da 
morajo tudi v takšnih primerih javne oblasti poskrbeti za to, da 
steče pred referendumom dovolj dobro organizirana in dovolj 
dolga informacijska kampanja, ki državljanom omogoči, da se 
seznanijo z vsako od predlaganih opcij. 

Ne glede na to, kakšna je oblika organizacije, se lahko vprašamo, 
ali referedumska pot ne pripelje do tega, da bolj privilegira določene 
volilne sisteme. To je zadnja točka mojega predavanja. Ali lahko 
rezultati referendumov o volilnih sistemih odkrijejo določene ten- 
dence? 

III. POMEMBNE TENDENCE 

Opisani primeri volilnih referendumov so bili izvedeni le v štirih 
državah in to je seveda premalo za sprejemanje splošnih sklepov. 
Vidimo, da je v vsaki državi referendum pripeljal do drugačnih 
rezultatov. Povzeli bi jih lahko na naslednji način: v Švici je večinski 
volilni sistem v dveh krogih zamenjal proporcionalni sistem s 
strankarskimi listami, na Irskem se je kljub vsemu obdržal sistem 
enega prenosljivega glasu, v Italiji so proporcionalni sistem 
zamenjali z večinskim sistemom s proporcionalnim korektivom, 
na Novi Zelandiji so zavrgli čisti večinski sistem britanskega tipa 
in ga zamenjali s kombiniranim sistemom nemškega tipa. 

Kljub vsemu pa obstajajo določene skupne točke. Prvič, volilni 
sistem, ki se izbira z referendumom, ni nikoli čisto večinski. Vedno 
vsebuje določeno komponento proporcionalizma. Drugič, kaže, 
da tehnika referenduma privilegira tiste volilne sisteme, ki omejujejo 
vodstva strank. To je primer irskega in tudi novo-zelandskega 
sistema, kjer se glasuje dvakrat, in sicer za enega kandidata na 
ravni volilnega okrožja in za stranko na nacionalni ravni. Švica je 
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sprejela proporcionalni sistem strankarskih list, ki pa niso blo- 
kirane, ampak ima vsak volilec možnost spreminjanja vrstnega 
reda kandidatov na eni listi ali celo panaširanja na več listah. 

Vendar mislim, da se, če hočemo razumeti odnos med refe- 
rendumsko tehniko in volilnim sistemom, ne smemo omejiti le na 
referendume o volilnem sistemu. Če se referendum pogosto in 
redno uporablja in zlasti, če se razpiše na ljudsko iniciativo, vpliva 
na samo strukturo reprezentativnega sistema. Če smo natančnejši, 
lahko rečemo, da deluje referendum v prid odprtosti 
reprezentativnega sistema, pri volilnem sistemu torej v prid 
proporcionalnega sistema. 

Ta odnos pa ni jasen na prvi pogled. Tudi vsa doktrina ga ne 
priznava. Veliki francoski publicist Rene Capitant je zagovarjal 
referendum na osnovi ljudske iniciative, pri tem pa zavračal 
proporcionalni volilni sistem. Med večinskim volilnim sistemom in 
referendumom na osnovi ljudske iniciative ni videl nobenega 
protislovja. Sam sicer menim nasprotno, da ti dve instituciji izhajata 
iz različnih, če ne celo antagonističnih političnih logik. (10) 

Značilnost večinskega sistema je, da prisili politične družine h 
grupiranju. Kot je napisal Rene Capitant, deluje "večinski sistem 
integrativno". Avtomatično sicer ne pripelje do sistema dveh 
političnih strank, ampak izvaja pritisk, da se število strank zmanjša 
na dve. (11) 

Vsaka stranka se mora torej potruditi, da pritegne volilce zelo 
različnih obzorij, ki pa se lahko zberejo le okoli splošnih usmeritev: 
levice ali desnice, socializma ali konzervativizma, krščanske 
demokracije ali socialne demokracije itd. Vendar so to le abstraktne 
kategorije, ki zelo grobo in poenostavljeno predstavljajo raznolikost 
mnenj in občutljivosti. Na prvi pogled tudi referendum izhaja iz 
logike grupiranja, saj običajno zahteva odgovor da ali ne in tako 
razdeli javno mnenje na dva tabora. Vendar ta delitev sploh ni iste 
narave kot delitev, do katere pripelje večinski volilni sistem. Večinski 
volilni sistem zahteva izbiro med splošnimi, bolj ali manj ideološko 
obarvanimi programi, referendum pa zahteva odgovor na kon- 
kretna vprašanja. To pomeni, da lahko pričakujemo, da bo često 
prihajalo do protislovij med strankarskimi in referendumskimi 
glasovi. S tem, ko je pri referendumu več posvetovanj o konkretnih 
vprašanjih, referendum razkrije konflikte in razlike v mnenju, v 
nasprotju z večinskim sistemom, ki jih zakrije. Z drugimi besedami, 
večinski volilni sistem spodbuja tiste politične grupacije, ki so si 
relativno blizu, da presežejo razlike, ki jih delijo, medtem ko refer- 
endum na osnovi ljudske iniciative omogoča majhnim stankam in 
interesnim skupinam, da te razlike poudarijo in o njih tudi javno 
razpravljajo. 

Dejstvo, da je bil v Švici z referendumom sprejet proporcionalni 
sistem, ni naključno. Manjšinskim strankam je omogočil, da 
pokažejo svoj politični obstoj (z najavljanjem referendumov), tudi 
če na parlamentarni ravni te stranke niso imele posebne teže. 

Seveda je odnos med referendumom na osnovi ljudske inciative 
in proporcionalnim sistemom samo nakazan. Ta odnos ni mehani- 
čen in citirali bi lahko celo primere, nasprotne gornji hipotezi. 

Ko smo že omenili, v Italiji razveljavitveni referendum ni pripeljal 
do uvedbe proporcionalnega sistema kot v Švici, ampak do močne 
doze večinskega Pobudniki referendumov leta 1991 in 1993 niso 
hoteli doseči večje odprtosti reprezentativnega sistema, temveč 
so se hoteli znebiti določenega skorumpiranega političnega raz- 
reda. Kakorkoli že, do sedaj volilna reforma ni povzročila radikalnih 
sprememb na italijanski politični sceni, saj je število strank, 
zastopanih v parlamentu, ostalo tako visoko kot prej. 

V Združenih državah Amerike uvedba referenduma na osnovi 
ljudske iniciative ob začetku stoletja v nekaj več kot polovici 
zveznih držav ni ogrozila večinskega volilnega sistema niti dvo- 

strankarskega sistema. Vendar pa je to nedvomno mogoče 
razložiti z organizacijsko in ideološko šibkostjo ameriških strank, 
ki sta odlična volilna stroja, a nimata programov in ne obvezujeta 
k disciplini glasovanja. Tako se obe stranki v glavnem ne izjasnjujeta 
o vprašanjih, predloženih na referendum. (12) Konflikti med 
strankarsko in referendumsko logiko so torej manj akutni v Evropi, 
kjer stranke svojo vlogo ambiciozneje razumejo. Številni opazovalci 
menijo, da je referendum na osnovi ljudske iniciative tam, kjer 
obstaja, prispeval k slabitvi ameriških strank. 

Referendum na osnovi ljudske iniciative in proporcionalno zas- 
topstvo nista neločljiva. Vendar pa se oba zoperstavljata rigidnemu 
dvostrankarskemu sistemu. Ni naključje, če je v Novi Zelandiji 
leta 1993 prišlo ne le do opustitve tradicionalnega načina volitev 
(first past the post) in uvedbe kombiniranega sistema, temveč je 
bil sprejet tudi zakon o referendumu (Citizen Initiated Referenda 
Act), po katerem je mogoče razpisati referendum na zahtevo 
vsaj 10 % volilcev. Ti dve novosti sta znak, da državljani želijo 
opustiti westminstrski ustavni model, ki so mu očitali, da preveč 
moči koncentrira v rokah ene same stranke. 

Po predavanju je prof. Francis Hamon odgovarjal med drugim na 
naslednja vprašanja: 

- kakšen je bil način glasovanja pri prvem novozelandskem 
referendumu, kjer se je izbiralo med štirimi variantami volilnega 
sistema; 

- ali so kje prisotna razmišljanja, da bi pri zakonskem urejanju 
referendumskega glasovanja, kadar gre za več referendumskih 
vprašanj, uvedli sistem enega prenosljivega glasu; 

- kakšno število volivcev naj bi zadoščalo za neko odločitev; gre 
za vprašanje kvoruma, deleža glasov znotraj tistih, ki participirajo 
na volitvah; 

- kako se v manjših državah zbirajo podpore za referendum v 
primerih, ko iniciativa za referendum prihaja od stranke, ki trenutno 
ni na oblasti; kako volilci verificirajo svojo podporo; 

- ali bi bilo smotrno postaviti meje pri vprašanjih, o katerih se 
odloča z referendumi; 

- kako parlamenti spoštujejo voljo, izraženo na referendumih na 
lokalni ravni. 

Objavljamo pripravljeno besedilo 
predavanja prof. Francisa Hamona. 

Pregled podatkov, označenih s 
številko (1) do (12), je na voljo 
v službi državnega sveta. 

Dobesedni zapis (magnetogram) 
predavanja je na voljo v službi 
državnega sveta. 

' Francoski parlament sestavljata 
Narodna skupščina in Senat. 
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Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z društvom Slovenski razvojni svet 

26. februarja 1997 organiziral posvet o TEMELJIH ZA GOSPODARSKO PRENOVO 

SLOVENIJE 

Uvodne razprave: 

Prof. dr. France Vodopivec: Uvodna beseda 
Prof. dr. Miran Mihelčič, dipl. oec.: Gospodarski razvoj 
Slovenije - Kje smo, kaj hočemo, kaj moramo in kako se 
bomo morali spremeniti, da nam bo uspelo? 
Tit Turnšek, dipl. ing. in prof. dr. Janvit Golob, dipl. ing.: 
Strategija reševanje gospodarstva I 
Prof. dr. Marko Kos, dipl. ing.: Temelji gospodarske strategije 
za prenovo Slovenije 
Mag. Štefan Čelan, dipl. ing.: Davčne vzpodbude za pospe- 

ševanje usmerjenih raziskav in optimalna uporaba razi- 
skovalnih potencialov 
Dr. Stane Uhan, dipl. ing.: Dohodkovna politika 
Jožefa Miklič, dipl. oec.: Zmanjševanje nezaposlenosti 
Mag. Bojan Bugarič, dipl.iur.: Reforme v Srednji in Vzhodni 
Evropi - Ali obstaja alternativa neoliberalizmu? 
Dr. Dušan Nendl: Slovenska zunanja politika in njen 
vpliv na slovensko gospodarstvo 
Dr. Dušan Caf: Investiranje v znanje - predpogoj go- 
spodarskega razvoja 
Prof. dr. Matija Kovačič: Ohraniti in razviti podeželje 

Povzetek uvodnih razprav 

Prof. dr. France Vodopivec, državni svetnik, je pozdravil udele- 
žence posveta in najavil vnaprej prijavljene govornike za uvodne 
razprave. Svojo uvodno besedo je začel z navedbo iz uvodnika 
revije Glas gospodarstva, kjer je urednik Samo Milic zapisal: "V 
modernem, postindustrijskem svetu pa brez dvoma prevladujejo 
ocene, da je uspešnost posameznih gospodarstev v prvi vrsti 
odvisna od uspešnosti in učinkovitosti državne oblasti z vlado na 
čelu. Med mnogimi argumenti v prid te ocene navajajo dejstvo, da 
vlade neposredno razpolagajo s cca 50 % celotnega brutto 
domačega proizvoda, z instrumenti ekonomske politike pa 
posredno obvladujejo še večji del ostale polovice BDP." In dalje: 
"Saj ne, da bi mislili, da ima država čudežno moč. Ali da bi navijali 
za njeno krepitev. Vendar pa je nujno, da ima gospodarstvo za 
seboj učinkovito vlado in parlamentarno podporo, ki se mora 
pokazati v ustrezni zakonodaji, ugodnih makroekonomskih pogojih 
in tudi v hitrem pravočasnem delovanju državnih in paradržavnih 
organov." 

V anketi je 197 finskih podjetnikov na vrsto vprašanj o tem, kaj 
vpliva na tehnološki razvoj in industrijsko rast, dalo nekatere zelo 
jasne odgovore na tri vprašanja, ki so bila v preteklosti in so 
danes še vedno ključnega pomena za Slovenijo: - najbolj uporab- 
ljena tehnološka strategija je izboljšanje obstoječe tehnologije, - 
zelo pomembna je strategija na osnovi novih izdelkov za obstoječe 
trge in - zelo pomembna je boljša uporaba obstoječih inputov. 

Nadaljeval je, da je očitno, da za majhne države, ki so zaradi 
geografske majhnosti in gospodarske šibkosti obsojene na sle- 
denje, vodenje razumne gospodarske politike, ki omogoča 
zadostno rast in sprejemljive notranje socialne napetosti, ni nekaj 
zelo zapletenega, razen če pri ustvarjalcih te politike ne prevladuje 
enostransko razmišljanje precejšnjega dela ekonomske stroke v 
Sloveniji, da se nič v Sloveniji ne izplača, še posebej pa se ne 
izplača, če ni verificirano s strani ekspertov iz tujine, kakršnihkoli 
že. V zadnjih letih je v Sloveniji propadla ali skoraj propadla vrsta 
za Slovenijo velikih podjetij s svetovno znano blagovno znamko, 
nosilcev znanja, ki bi ob sposobnem vodstvu in pametni go- 
spodarski politiki lahko sinergijsko podprla rast številnih majhnih 
modernih industrijskih podjetij, ki zaradi velikosti ne morejo poseči 
v širši tržni prostor. Izgubljenih je okoli 15o.ooo industrijskih 
delovnih mest in za njihovo nadomestitev bodo potrebna vlaganja 
več kot 100 mia SIT. To je dokaz, da vse dosedanje vlade niso 
imele gospodarske politike, ali pa so imele zelo slabo gospodarsko 
Politiko, ki se je omejevala na ugotavljanje stanja in krpanje 
socialnih napetosti. Ni jasno, kdo je vladajoči politiki vsilil 
Prepričanje, da bo delovanje trga samo po sebi v Sloveniji uredilo 
vse, kar je potrebno za gospodarsko rast. To se ni dogodilo v 

nobeni državi, ne v normalnih državah in ne v državah v tranziciji. 
Trg je uredil v Sloveniji malo, država se srečuje z zelo visoko 
stopnjo brezposelnosti in socialnim napetostim se izogiba s preve- 
likimi socialnimi transferji.To in kljub izgubljenim delovnim mestom 
skoraj nespremenjena dodana vrednost ter naraščajoči državni 
stroški resno zmanjšujejo možnost vlaganj, ki so potrebna za 
industrijsko, tehnološko in produktno prenovo ter osvajanje novih 
trgov. 

Zato je prav, daje Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pripravilo 
dokument z naslovom "Strategija povečevanja konkurenčne spo- 
sobnosti slovenske industrije", daje pri pripravi le-tega upoštevalo 
obstoječe stanje ter zapisalo, da delež industrije v BDP ne sme 
pasti pod 30 %. Ta dokument ima precejšnje pomanjkljivosti, 
vendar pa je lahko osnova za oblikovanje inovativnih politik 
gospodarske rasti. Poudarja pomen klasičnih tehnologij in izvoza. 
Vendar, kot je zapisal tudi Državni svet Republike Slovenije, je 
Vlada Republike Slovenije vodila antiindustrijsko in antiizvozno 
politiko in vprašanje je, kaj se še da popraviti, če ne bo res prvi cilj 
dela vlade gospodarska rast ter rast proizvodnje in izvoza. 

Predstavnikom civilne družbe in društvu Slovenski razvojni svet, 
ki ob pomoči državnega sveta organizira ta posvet, se očita, da 
posegajo na področja, za katera niso kompetentni, če se vlado in 
njene ekonomske stratege in svetovalce ocenjuje po realnih 
uspehih, potem lahko sklepamo, da se s kakšno posebno 
ekonomsko kompetentnostjo v zadnjih letih niso izkazali. Zato se 
od mnenj civilne sfere lahko kaj naučijo, kar bo v korist njihovi 
gospodarski politiki. In s tem namenom, ne z namenom, da 
komurkoli konkuriramo ali oporekamo, je bil ta posvet organiziran. 

Prof. dr. Miran Mihelčič, dipl. oec., je v uvodni razpravi po- 
sredoval nekaj misli o gospodarskih problemih naše skupne 
sedanjosti in prihodnosti teh in prihodnjih generacij na tleh 
Slovenije. 

Oblike organiziranega sodelovanja ljudi, pa naj gre za podjetje, 
zavod ali državno gospodarstvo kot celoto, dokazujejo svojo 
(ne)sposobnost pri pridobivanju dobrin za čim popolnejšo za- 
dovoljitev potreb predvsem s tem, da (ne) (z)morejo zagotoviti in 
spodbuditi lastnike vseh proizvodnih tvbrcev za smotrno 
pridobivanje in prodajo ustreznih ciljnih (poslovnih) učinkov. Od 
tržno-podjetniške zasnove družbenoekonomskega sistema 
oziroma od družbe več enakopravnih oblik lastnine pri nas smo v 
primerjavi s sistemom samoupravnega socializma zato pričakovali 
ustreznejše spodbude nosilcem kapitala in znanja (in posledično 
njihovo zainteresiranost) za vključevanje v različne splete 
nastajanja bogastva v ponujenih oblikah podjetniškega delovanja. 
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Vsaj na podlagi znanih poslovnih rezultatov gospodarstva Slo- 
venije v letu 1995 (ponovno izguba) in tekočih razpoložljivih 
podatkov glede dogajanj, povezanih z ravnijo in sestavo za- 
poslenosti, naložbami v gospodarstvo, gibanjem izvoza, 
zastarelostjo naših industrijskih izdelkov in finančno (ne)disciplino 
moramo žal oceniti, da se naša pričakovanja ne uresničujejo v 
zadostni in potrebni meri. Večina slovenskih državljanov je zato 
nad rezultati "tranzicije" razočarana. Sprašujemo se, ali so neza- 
dovoljivi dosežki, prevsem premajhna raven kosmatega doma- 
čega proizvoda, posledica tega, da sta kapital in oblast prišla v ne 
najbolj prave roke. 

Ob tem se bodo tudi prizadeti nosilci odgovornosti najbrž strinjali 
z vsaj dvema trditvama: 
- da so politične razmere (beri tudi: pesimizem, optimizem) bistvene 
za (gospodarsko) ustvarjalnost, 
- da lahko več naredimo v prihodnosti kot za preteklost. 

Poudaril je, da gredo zato prizadevanja Slovenskega razvojnega 
sveta v smeri pojasnjevanja možnega in potrebnega delovanja 

gospodarstva in vlade v okviru ene same izbire za zagotovitev 
višje življenjske ravni državljanov Slovenije: hitrega povečevanja 
kosmatega domačega proizvoda na prebivalca z ocenjevalnim 
letom 2002. To pomeni, da bodo v naslednjih nekaj letih potrebne 
precejšnje "žrtve" v obliki večjega varčevanja in s tem začasnega 
znižanja povprečne življenjske ravni ter sprememb nekaterih 
neustreznih navad. 

Ker smo v Sloveniji po evropskih primerjavah že dosegli zgornjo 
raven socialno še vzdržne stopnje nezaposlenosti (pravilneje se 
je sicer spraševati, koliko ljudi je zaposlenih!), bo treba v prihodnjih 
petih letih omogočiti delo za dodatnih 40.000 zaposlenih, ob tem 
pa tudi 200 milijard tolarjev dodatnega kapitala. Večji del tega bomo 
morali zagotoviti sami. To pa bo mogoče narediti le, če bodo 
razpoložljivi tvorci v državi razporejeni čimbolj učinkovito (ob 
ustreznih sistemih zainteresiranosti), ob popravkih neustrezno 
določenega odnosa med nosilci upravljanja in ravnateljevanja v 
podjetjih ter ob znižanju transakcijskih stroškov v državi kot celoti, 
pri čemer bo treba narediti največ na področju povečanja 
smotrnosti in učinkovitosti državne uprave ter drugih javnih služb. 

Poenostavljeni prikaz ključnih točk in dilem razvojne dejavnosti v gospodarstvu Slovenije, 
katerih ugodno reševanje zahteva utemeljeno uveljavitev optimistične filozofije z dinamičnim 
razumevanjem potreb (možnostno) učinkovitega dela gospodarstva v Sloveniji: 

Doseženi 

Razpoložljive 
zmogljivosti 

(ob dani stopnji 
kakovosti izrabe) (Kosmati domači proizvod, narodni 

dohodek oz. dodana vrednost) 

ob ohranjanju 
ali celo izboljševanju 

kakovosti okolja 

Boljša 
izraba 

Ugodnejša družabništva s tujci 
ter dražja prodaja podjetij 
v Sloveniji 

LASTNINSKE 
SPREMEMBE 

DOMAČI 

TEHNOLOŠKE 
IN 

TEHNIČNE 
REŠITVE 

OB VEČJEM 
OBSEGU, USTREZNOSTI IN 

KAKOVOSTI PRODANIH 
POSLOVNIH UČINKOV 

RAVEN KONKURENČNOSTI 

GOSPODARSTVA 

(predvsem) 
NA TUJEM TRGU 

(z večjimi 
možnostmi in z značilnostjo 

bolj objektivnega razsodnika) 
izvoz mora postati 

izidno zanimiv 

NA DOMAČEM 
TRGU 
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Oznake: 

1 Po nekaterih (zelo grobih) ocenah so gospodarske zmogljivosti 
v ZDA izrabljene približno 75-80-odstotno, sestava prihodkov 
(100) pa je ob tem: 70 % spremenljivih stroškov, 20 % stalnih 
stroškov, 10 % dobička; v Sloveniji pa so (bile) leta 1995 
zmogljivosti izrabljene 60-65- odstotno, sestava prihodkov (100) 
pa je bila približno taka: 74 % spremenljivih stroškov, 27 % stalnih 
stroškov, 1 % izgube. 

2 Povečana pogača (expanding pie) in ne zmanjšana pogača 
(shrinking pie) ob nespremenjenih "apetitih". 

3 Nujno potreben okvir za delovanje zamišljenega sistema, 
vključno z doslednim pobiranjem davkov in z najmanj 60-odstotnim 
zmanjšanjem sive ekonomije: dejavnejša vloga države. 

4 Gre tako za varčevanje podjetij kot varčevanje države in 
prebivalstva; sem uvrščamo tudi ureditev pokojninskega sistema: 
dejavnejša vloga države. 

Svojo razpravo je sklenil s prepričanjem, da je optimizem glede 
prihodnosti lahko utemeljen le ob dobrem poznavanju dejanskih 
razmer in zmogljivosti, s skupno vizijo ter z visoko ravnijo znanja, 
zaupanja in poštenosti. Zato brez ustrezne spremembe vrednot 
- sem sodi tudi zagotavljanje vseh značilnosti Slovenije kot pravne 
države - objektivno ni mogoče računati na trajno uspešen gospo- 
darski in družbeni razvoj. Bomo ob tem tudi v pričakovanjih glede 
dosežkov nove vlade kljub večkrat ponovljenim opozorilom znova 
razočarani? 

Prof. dr. Janvit Golob, dipl. ing., je povzetek gradiva "Strategija 
reševanja gospodarstva I" (gradivo je pripravil Tit Turnšek, dipl. 
ing.) predstavil v enajstih točkah. 

1. Slovenija potrebuje celovito strategijo razvoja - upoštevati mora 
razvoj celotne družbe in ne samo posameznih podsistemov. 

2. Strategija razvoja mora biti sprejeta z nacionalnim konsenzom 
- predstavlja naj okvir in cilje delovanja več bodočih slovenskih 
vlad. 

3. Dograjevanje dosedanjih strateško-razvojnih dokumentov - 
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije lahko predstavlja 
dobro osnovo za javno razpravo. Ker lastninjenje v dosedanjih 
Pogojih ni samo ekonomski, ampak tudi družbeni proces in 
predstavlja enkraten zgodovinski fenomen, vemo, da lastninski 
in drugi transformacijski procesi še zdaleč niso končani. Nujno 
bo definirati strategijo tranzicijskoga intervencionizma in preseči 
eksplicitno odrekanje kakršnim koli vnaprej definiranim pred- 
nostnim branžam in opredeliti vlogo države pri definiranju in 
realizaciji strategije razvoja. Država mora prevzeti v smislu 
industrijske politike usklajeno planiranje in krmiljenje celotnega 
kompleksa informatike, tehnologije, organizacije, znanosti in 
izobraževanja. 

4- Opredelitev strategije razvoja družbe - postavitev vizij in ciljev 
družbe, izdelava okvirnih strategij in scenarijev razvoja, izdelava 
strategij podsistemov, sektorskih strategij in politik, postavitev 
institucionalnega okvirja in implementacije strategij, opredelitev 
'mplementacijskih projektov ter alokacija potrebnih resursov. 

5. Tehnološka preobrazba - gre za bistveno spreminjanje organi- 
*acijskih struktur, ko poleg novih proizvodnih storitev nastajajo 
'udi novi načini trženja, ki brez informacijskih tehnologij ne bi bili 
'nožni; znanje postaja ključni razvojni resurs. Izkoristiti je treba 

možnosti nastajajoče v takih tehnoloških revolucijah, ki povzročajo 
strukturalne spremembe. 

6. Sociološko prostorski dejavniki - ob vprašanju ogroženosti 
nacionalne identitete je potrebno upoštevati razvoj, ki je pogojen 
z vključevanjem Slovenije v EU in evropsko regionalno politiko; 
ohraniti stabilen sistem vrednot, značilnih za slovenski narod in 
njegovo nacionalno identiteto, ki se je ohranila do sedaj, in jo 
razvijati še naprej. 

7. Prestrukturiranje, višja rast ter usmeritev na storitvene dejav- 
nosti z visoko stopnjo dodane vrednosti - Slovenija ne more le 
prevzeti modela razvoja bolj ali manj razvitih držav in tudi ne 
modela visoko razvitih držav glede razvijanja in uvajanja tehno- 
loško zahtevnih programov. 

8. Opredelitev konkurenčnih prednosti razvojnih dejavnosti - 
Slovenija se lahko razvojno opre samo na človeške resurse, 
izobraževalni sistem in znanstveno raziskovalne potenciale naj 
država maksimalno prilagodi strateškim usmeritvam. 

9. Odnos država - gospodarstvo - državna regulativa se ne mo- 
re omejiti samo na opredelitev makroekonomskega okolja in skrbeti 
za aktivno valuto, ampak mora definirati svojo aktivno industrijsko 
politiko. 

10. Industrijska politika - pripravljen je že obsežen dokument o 
industrijski politiki oziroma politiki konkurenčnosti države. 

11. Odprta vprašanja strategije razvoja družbe - ohranitev zdravih 
jeder velikih in srednjih podjetij; zaščita pred sovražnimi prevzemi 
in škodljivimi razprodajami podjetij v stečajih; ovrednotenje raz- 
vojnih opcij; izboljševanje pravnega sistema. V skladu z razvojno 
strategijo družbe je potrebno razdelati z globalnimi cilji konsistentne 
strategije razvoja: za posamezne segmente gospodarstva, 
telekomunikacijsko infrastrukturo, celotno prometno infra- 
strukturo, energetiko, znanstveno raziskovalno politiko, sistem 
izobraževanja in razvoja človeških resursov, socialno varnost 
vključno z reformo pokojninskega sistema, za zdravstvo in varstvo 
okolja. 

Prof. dr. Marko Kos, dipl. ing., je v prvem delu svoje razprave 
govoril o dodani vrednosti, ki kot ključni kazalec kaže, da nenehno 
zaostajamo za Evropsko unijo. Primerjava dodane vrednosti na 
zaposlenega v Sloveniji in Nemčiji kaže hitro povečevanje razlike: 
leta 198o še 3,1-kratna, leta 1994 že 6,5-kratna; če se bo tak 
tempo nadaljeval, bo v osmih letih 12-kratna. Zmanjšati jo moramo 
s strategijo povečevanja konkurenčnosti slovenske industrije. 
Strategija sloni na podjetjih in ta so odgovorna za konkurenčno 
sposobnost, država pa mora ustvariti ugodno okolje in intervenirati 
sistemsko. Elementa strategije morata postati tudi raziskovalna 
in izobraževalna politika. 

Dodano vrednost lahko dvignemo edino s stopnjo razvojne zah- 
tevnosti izdelkov in tehnološke zahtevnosti proizvodnih procesov. 
Ugotavljamo, da industrija ne dosega niti normalne višine dodane 
vrednosti. Zato je na prvem mestu strategije programska in 
tehnološka posodobitev gospodarstva. Dodana vrednost na 
zaposlenega v uravnoteženem stanju 5. stopnje je 51.500 DEM, 
slovenska s 23.000 DEM zaostaja za polovico. Italija in Avstrija 
delujeta pri 98.000 DEM zmerno pospeševalno, Nemčija pa s 
146.300 DEM intenzivno pospeševalno. Dodano vrednost na 
zaposlenega lahko dvignemo za 51 odstotkov na 34.700 DEM (v 
4. stopnji) zgolj tako, da normaliziramo okolje v podjetjih na 
uravnoteženo stanje. Menedžment čakajo pri tem velike naloge, 
kajti odprava nepravilnosti je njegova naloga. Ne gre torej za 
velike investicije, pač pa za urejanje razmer v naših podjetjih. Z 
več izobraževanja vseh kadrov lahko povečamo dodano 
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vrednost, kar se bo seveda takoj pokazalo pri izkoriščanju 
kapitala. 

Izkoriščanje čvrstega kapitala v Sloveniji je negativno. Dobičko- 
nosnost kapitala moramo dvigniti iz sedanje negativne stopnje na 
5 odstotkov; to je visok cilj, ki je v sedanjih pogojih nedosegljiv. 
Zaradi samo šestine zahodne dodane vrednosti in s tem dobička 
je kapital pri nas tolikokrat manj izkoriščen. To je glavna ovira za 
tuji kapital. 

Trditev mnogih politikov, da je rešitev Slovenije v storitvah, je mit 
brez podlage. Za rast storitev je potrebna velika kupna moč 
prebivalstva, zaradi česar cvetijo storitve v ZDA, ne pa v daljni 
Indiji. Industrija in storitveni sektor drug drugega stimulirata. Storitve 
so pri nas prebivalstvu že izčrpale kupno moč; storitveni sektor s 
46 odstotki dela za industrijo, torej po njenih naročilih. -ie industrija 
propade, odpade tudi polovica storitev. Pri blagovnem izvozu 8 
milijard dolarjev letno odpade na storitveni sektor le 1,7 odstotka, 
sam storitveni sektor pa prek turizma in storitev izvozi za 2 milijardi. 
Odvisni smo od izvoza, da lahko pokrijemo uvoz. Od tega pa za 
svoje potrebe večino porabijo storitve, industrija porabi le 26 
odstotkov. 

O storitvenem sektorju kot področju, na katerem bomo zaposlovali 
nove ljudi, ustvarjali nova delovna mesta govorimo lahko le v 
primeru, če prihaja bo simbioze med industrijo in tem sektorjem. 
Rast industrije je edina realna prihodnost in edina pot za zmanj- 
ševanje brezposelnosti. 

Mag. Štefan Čelan, dipl. ing., je v razpravi nakazal, kako 
organizirati razvojni menedžment v Sloveniji, da bi izpeljali po- 
spešeno večanje dodane vrednosti na naših izdelkih in storitvah. 
Razmišljanja in prizadevanja o policentričnem razvojnem modelu 
so dobila podporo po modelu, ki so ga začeli leta 1992 intenzivno 
razvijati na Ptuju. Gre za model ustanavljanja lokalnih razvojnih 
koalicij - model je potrdila tudi vlada, kar kaže, da je dozorelo 
spoznanje o potrebi po policentričnem razvojnem modelu - s 
katerimi bi na terenu usposobili in integrirali kader, ki bi bil sposoben 
pripravljati in oblikovati razvojne vizije in globalne strategije ter jih 
skoordinirati in uskladiti na nacionalni ravni. 

Podprl je predlog, da se lokalne razvojne koalicije razširi na re- 
gionalne, saj bi na podlagi regionalnega povezovanja združili 
kritično maso kapitala in kritično maso ljudi, ki bi bili sposobni 
razvojni projekt načrtovati in kar je najpomembneje - tudi izvajati. 

Najprimernejša organizacijska oblika za lokalne razvojne koalicije 
je zavod, ki ga ustanovijo ustrezna državna ministrstva, lokalne 
skupnosti ter posamezni gospodarski in negospodarski subjekti. 

V nadaljevanju je predstavil projekt, nastal je v Slovenskem 
razvojnem svetu, kako povezati realni gospodarski kapital z 
raziskovalno sfero, se pravi, kako povezati inštitute, univerze in 
podjetnike. V ta namen predlagajo uvedbo dodatnih davčnih olajšav 
tistim davčnim zavezancem, ki bodo namensko vlagali v razvoj. 

Bistvo predloga je naslednje: 

- Ministrstvo za znanost in tehnologijo preko preverjenih kriterijev 
vodi evalvacijski postopek za pridobitev in vzdrževanje statusa 
raziskovalca; 

- tako pridobljeni status omogoča posamezniku, da se lahko svo- 
bodno trži med zainteresiranimi davčnimi zavezanci (podjetniki); 

- ustrezno finančno konstrukcijo za izvedbo raziskovalno-raz- 
vojne faze tako sestavljajo lastna sredstva davčnega zavezanca, 
oplemenitena z deležem iz naslova davčnih olajšav; 

- razvid uresničevanja projekta vodi Agencija za plačilni promet 
RS, ki opravi dokončno evalvacijo napovedanih gospodarskih 
učinkov in ukrepa na osnovi dobljenih podatkov (pri neuspelih 
projektih se davčna olajšava poračuna za nazaj). 

Dr. Stane Uhan, dipl. ing., je predstavil projekt "Sistem plač", ki 
so ga pripravili v Slovenskem razvojnem svetu; v Strategiji go- 
spodarskega razvoja Slovenije v pridruževanju Evropi med 
drugim namreč piše, da je dohodkovna politika najšibkejši člen 
stabilizacijske politike, politika plač pa je bistvena sestavina 
dohodkovne politike. 

Plače so sorazmerno zapletena ekonomska kategorija zaradi 
tega, ker se pojavljajo na makro ravni in o tem je največ govora 
tudi v tej strategiji. Pojavljajo se tudi na ravni podjetja, še precej 
drugače pa tudi na ravni delavca. In na teh treh ravneh moramo 
obravnavati vsaj še pet vidikov plač. Stroškovni vidik je pri nas 
najbolj poudarjen, motivacijski pa najmanj. Socialni vidik plač ima 
veliko težo, zlasti pri posamezniku in pri državi. Psihološki- 
vedenjski, o katerem pravzaprav šele začenjamo govoriti, ima 
posredno zvezo z motivacijskim ter strokovnim vidikom. In tako 
imamo pet vidikov ter tri ravni, kar daje petnajst polj v matriki. 
Vsako polje ima določeno težo in kar je še bolj pomembno, 
prepletanja so tu izjemno bogata. 

V zvezi z omenjeno strategijo se lahko omejim samo na dva, tri 
vidike plač. Mislim, da je, vsaj z makro vidika, skorajda najpo- 
membnejše, da se plače gibajo s proizvodnostjo dela. Proizvod- 
nost dela lahko merimo na različne načine. Govorimo o kosmatem 
domačem proizvodu na prebivalca. Boljši kazalnik je dodana 
vrednost na zaposlenega, vsaj zaradi imenovalca, ker je med 
zaposlenim in prebivalcem kar precejšnja razlika. Statistični urad 
je pred kratkim objavil gibanje dodane vrednosti od leta 199o 
naprej po stalnih cenah do leta 1995. Ta se je povečala v teh petih 
letih za vsega 8,4 %. Predvideva se, da se bo v šestih letih, to se 
pravi do konca leta 1996, dodana vrednost na zaposlenega 
povečala skorajda za 10 %. To je mizerna rast. Res je, da smo 
imeli vmes velik padec, leta 1991 in 1992. Hkrati se pa tudi ve, 
kakšne so bile v tem času čiste plače v gospodarstvu. V teh petih 
letih so se povečale za 5,0 %. V letu 1996 so se realne plače 
močneje povečale kot pa proizvodnost in tudi to je slabo. V šestih 
letih so se realne plače povečale za 8,7 %, dodana vrednost pa 
za predvidenih 10 %. 

Kje je izhod ob tako majhni rasti? Prav gotovo ne v znižanju plač, 
ampak v zvišanju dodane vrednosti. Moramo se strinjati s tem, 
kar je prej govoril doktor Kos. 

Še vidik konkurenčnosti. Plače naj bi imele tudi ta pomen. Imam 
študijo svetovalne institucije iz Pariza "Mercer management Con- 
sulting", staro leto in pol. Naslov študije je "Prestrukturiranje 
slovenske usnjene predelovalne industrije." Za primerjavo 
vzemimo tipični čevelj Luis XV., ki ga mednarodna skupnost pozna 
kot tipični izdelek, in primerjajmo Slovenijo in Portugalsko. V 
Sloveniji stane čevelj 30,6 DEM, na Portugalskem 21.4 DEM. To 
že nekaj pove. Bolj zanimiva je struktura cene. Podana je s tremi 
elementi: administrativni in družbeni stroški, delo in material. V 
Sloveniji je teh 30,6 DEM razdeljeno takole: administrativni in drugi 
stroški 5,2 DEM, delo 6,6 DEM in material 18,8 DEM. Na 
Portugalskem pa pri 21,4 DEM gre za administrativne in druge 
stroške 2,5 DEM (indeks 208 za Slovenijo), za delo 5,1 DEM 
(indeks 129) in za material 13,8 DEM (indeks 136). Enako kot so 
pomembne te razlike, je pomembna tudi struktura cene. Ta je: 
administrativni stroški 29 %, delo 16 %, material 55 %. če 
pogledamo te indekse in te stroške, vidimo, kje smo. Mimogrede 
še tole: na Češkem stane tak čevelj 33,3 DEM - Češko se velikokrat 
jemlje kot primer - v Franciji 26,6 DEM, v Italiji 25,2 DEM; Italija je 
pomembna zaradi tega, ker je naša soseda in ker dobite v katerem 
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koli delu sveta, v Buenos Airesu, Bangkoku aH Moskvi italijanski 
čevelj. V Nemčiji stane 30,0 DEM, zanimivo, skoraj toliko kot pri 
nas, v Vietnamu 14,4 DEM. Zdaj pa poglejmo na primer italijanski 
čevelj, ki je za dobrih 5 DEM cenejši, približno toliko, kolikor pri 
nas stane vložek dela. Nemški čevelj pri 30 DEM vsebuje precej 
več dela kot pri nas, se pravi, da zajec ne tiči v tem grmu, je v 
proizvodnosti dela. Za proizvodnost pa vemo, da je to tehnologija 
in še kaj. 

Na kratko bi omenil še motivacijski vidik. Več kot 60 % naših 
vodilnih delavcev ima tehnično predizobrazbo; bili so uspešni v 
proizvodnji in so počasi napredovali do direktorjaTOZD-a in naprej 
do podjetja. In kako tak človek razmišlja? Razumno v bistvu. 
Pravi, kolikor bomo ustvarili, toliko bomo pa delili. Pa ni res! 
Spodbudi, motiviraj, daj ciljno nalogo delavcu, pripravi mu dobro 
tehnologijo in mu reci, če boš vse to dobro izrabil, ti bom kot 
manager omogočil dobro plačo za dobro opravljeno delo. In temu 
jaz pravim, ne sistem.daj-dam, kolikor bomo ustvarili, toliko bomo 
delili, ampak sistem dam-daj! 

Ob koncu je povedal, da je predlagal šest izhodišč, zapisal jih je 
tudi v predloženem gradivu, o katerih bodo v Slovenskem 
razvojnem svetu v panelni razpravi temeljito razpravljali. Prvo iz- 
hodišče je, da morajo biti delo in rezultati dela ovrednoteni višje 
kot pa nadomestila za delo; dopust, bolniško, 30-minutni odmor 
vrednotimo tako, kot da bi delali. Tega se bomo morali odvaditi. 
Morali se bomo dogovoriti za nižje plačilo za nedelo in višje za 
delo. Za uresničitev predlaganih izhodišč je pripravljenih 12 
konkretnih predlogov, o katerih bo tudi tekla razprava v Slo- 
venskem razvojnem svetu. 

Jožefa Miklič. dipl. oec., je ob navedbi dejstva, daje naraščanje 
nezaposlenosti danes svetovni problem, za katerega iščeta rešitve 
tako stroka kot politika, poudarila, da se tudi naša država temu 
problemu ne more več izogniti. Le-ta je po kriterijih razvitega 
sveta že dosegla kritično točko 14 %, na kateri se je treba soočiti 
s tveganji za njeno sistematično zmanjševanje in omejitev na 
gospodarsko neškodljivo mejo. Glede na poti, ki jih ubira svetovno 
gospodarstvo, je pričakovati, da bo slovenska stroka dopolnila 
svoja sedanja prizadevanja z agresivnejšimi metodami javnega 
pritiska na institucionalne ustanove in organe oblasti, da se v 
Sloveniji dogovorno določajo in obvezujoče sprejmejo cilji gospo- 
darskega razvoja, se opredelijo potrebne prioritete in usmeri 
akumulacijo v naložbe, potrebne za pospeševanje zaposlovanja 
na perspektivnih področjih. 

Nujno je, da se slovenski parlament in vlada zgledujeta po ukrepih, 
s katerimi gospodarsko rast pospešujejo naprednejše države v 
svetu, in temu cilju podredita vse druge interese. Konkretno bi se 
morala taka politika odraziti v večji uravnovešenosti posameznih 
delov državnega proračuna in proračuna v lokalnih skupnostih. 
Prihranke, pridobljene s korenitimi spremembami v proračunskem 
financiranju, vključno s spremembami v socialni politiki, je možno 
med drugim namenjati tudi za pospeševanje gospodarske rasti. 

V teh prizadevanjih je treba tudi nedvoumno opredeliti poslovni 
odnos med lastniki kapitala, delodajalci in državo. Čas je že, da 
lastniki kapitala prevzamejo svoj del odgovornosti za uporabo 
razpoložljivih delovnih zmogljivosti, povečanje naložb in razvoj 
tržno zanimivih dejavnosti. Opuščanja dobrih projektov zaradi 
nemoči, nesposobnosti ali prešibke strokovnosti gospodarskega 
ravnateljskoga poslovodstva ni možno sprejemati kot objektivnega 
razloga za drastično zmanjševanje zaposlenosti in s tem pove- 
čanih zahtev po posegih državnega proračuna. V ta sklop 
gospodarske problematike sodi tudi izjemno pomembna naloga 
stroke, ki je v tem, da odpira možnosti dialoga med sodelujočimi, 
analitično spremlja uresničevanje skupno dogovorjenih ciljev in s 
čim večjo natančnostjo neprestano opozarja subjekte na 
negativne trende. 

Nacionalno gibanje za stalno gospodarsko rast mora biti osnovni 
interes tudi vseh delojemalcev, ki jim država zagotovo ni dolžna 
samo dajati, ampak od njih lahko tudi zahteva enake napore kot 
od lastnikov kapitala, delodajalcev in državnih institucij. Najpo- 
membnejše je spoznanje, da "poklic za vse življenje" izumira in 
da bodo v prihodnosti največje zaposlitvene možnosti nudile 
dejavnosti, ki danes še niso prepoznavne. Te zahtevajo od delo- 
jemalca neprekinjeno izobraževanje, usmerjanje v podjetništvo, 
sprejemanje novih oblik pogodbenega dela, prevzemanje socialnih 
dajatev od delodajalca ter prilagajanje življenja različnim 
razporeditvam delovnega časa in delovnega mesta. 

Slovenija bi morala svojo ustvarjalnost in sredstva v večji meri 
kot doslej ciljno usmerjati predvsem za svojo gospodarsko pre- 
novo, da bo opuščala politiko neusmiljenega krčenja delovne sile 
in stroškov zaradi kratkoročnih dobičkov ter krepila dolgoročno 
gospodarsko rast in učinkovitost. Tej usmeritvi naj sledijo številne 
vsebinske razprave v našem parlamentu, ne samo o potrebnih 
ekonomskih ukrepih, temveč tudi o reformi izobraževanja, 
spremembah delovnega časa, zaposlovanja posebnih skupin 
delojemalcev, kot so mladina, ženske, invalidi, o sistemu javnih 
del in o vsem drugem, s čimer bo parlament nenehno dokazoval, 
da je dolgoročna gospodarska rast in obvladovanje nezapo- 
slenosti njegova primarna dolžnost. Pričakovati je, da bodo vladne 
institucije v korist gibanja za nenehno gospodarsko rast zoževale 
proračunsko porabo ter dosežene presežke namenjale 
pospeševanju kooperacij in drugemu tehničnemu sodelovanju 
velikih podjetij z malimi in srednje velikimi vsaj v tistih 17 panogah, 
ki se danes v svetu ocenjujejo kot najbolj perspektivne. Poskrbeti 
moramo tudi, da bodo mednarodni izobraževalni programi dostopni 
vsem potencialnim iskalcem zaposlitve. Parlamentu naj vlada čim 
prej predloži predloge zakonov, po katerih bo tudi v Sloveniji možno 
pogodbeno delo ob koncu tedna, delo na poziv, skrajšana polna 
zaposlitev, delo s polnim delovnim časom ob določenih dnevih, 
telezaposlitev, delitev dela in številne druge, v svetu že dobro 
znane pogodbene zaposlitve. Popolnoma novo, bistveno 
pomembnejše mesto za zaposlovanje mora Slovenija zagotoviti 
storitvam, še posebno zdravstvenim, informacijskim, izobra- 
ževalnim, raziskovalnim in turističnim. 

Nerealno bi bilo pričakovati, da bodo predlagane spremembe 
nastale same po sebi ali pa da jih lahko zagotovi že zakonodajna 
in izvršilna oblast. Upoštevati je treba, da sprejete zakone in 
ukrepe uresničujejo tržni subjekti in številni drugi dejavniki in da 
se njihova upravičenost, smotrnost in stvarnost potrdi ali ovrže 
šele tu. Dolžnost stroke je, da okolje spodbuja s številnimi zamislimi 
o zaposlovanju, jih ocenjuje in izbira ter pripravi za javno presojo. 
Oblast mora znati ustvarjati razvoju in zaposlovanju naklonjeno 
vzdušje v javnosti, ki se konkretno izkazuje z zamislimi in primerno 
organizacijo institucij, s prerazporeditvijo pooblastil ter z ustanav- 
ljanjem ustanov, skladov in drugih oblik nastopa kapitala. Vizija 
gospodarske rasti in premagovanje nezaposlenosti se bo torej 
začela uresničevati tisti hip, ko bo dobila svojega skrbnika z 
ustreznimi pooblastili, ki bo organizator za razvoj potrebnih in- 
stitucij, ustanovitelj v razvoju nenadomestljivih skladov in fondacij 
ter spodbujevalec in motivator vlagateljev. 

Mag. Bojan Bugarič, dipl. iur., je razpravo začel s ključno tezo 
svojega prispevka in sicer, da je glavni problem za kakršno koli 
razvojno usmerjeno ekonomsko politiko v Srednji in Vzhodni Evropi 
in s tem seveda tudi v Sloveniji neoliberalen politični program, v 
ekonomski stroki znan pod imenom "VVashingtonski konsenz"; 
ima svojo prepoznavno, natančno obliko, elemente in ki ga lahko 
občutimo tudi v obliki izvajanja domače vlade na domačih slo- 
venskih tleh. Štirje glavni ključni elementi so: radikalna privatizacija, 
delna liberalizacija, makro ekonomska stabilizacija in zelo omejena 
kompenzatorna socialna politika. Kaj je narobe s tem neoliberalnim 
političnim programom? Ključni problem je seveda v tem, da se 
neoliberalni politični program odreka aktivni vlogi države v indu- 
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strijski politiki ravno v trenutku, ko državo najbolj potrebujemo. 
Odreka se ji v imenu svojih teoretičnih predpostavk in idej, ki 
izhaja|0 iz prepričanja, daje prosti trg tisti, ki bo najbolje poskrbel 
za aktualne probleme v gospodarstvu. Ekonomska zgodovina 
ne pozna primera hitrega in uspešnega gospodarskega razvoja 
brez tesnega partnerstva med državo in ekonomijo. Primeri 
uspešnih regionalnih gospodarstev, v ekonomski stroki znani 
pod imenom režimi kooperativne tekmovalnosti (npr. v "tretji Italiji", 
jugozahodni Nemčiji, na Danskem in v nekaterih drugih državah), 
potrjujejo pravilnost Gerschenkronove teze -izdelal jo je že pred 
davnimi 30 leti pokojni profesor harvardske univeze - o nujnosti 
sodelovanja med državo in ekonomijo. 

Odsotnost resne in primerne ekonomske politike v Sloveniji pelje 
do vedno bolj množičnega zapiranja (stečajev) podjetij, naraščanja 
brezposelnosti ter do odsotnosti resnih investicijskih projektov, ki 
bi odpirali možnosti za resno oživitev domačega gospodarstva. S 
tem neoliberalizem ustvarja dualistično strukturo v gospodarstvu, 
kjer manjše število privilegiranih ekonomskih subjektov dosega 
uspešne ekonomske rezultate in so integrirani v svetovno eko- 
nomijo, drugi del gospodarstva pa ostaja izključen in v neena- 
kopravnem položaju. Zato bi prav odpravljanje gospodarskega 
dualizma moralo postati prioritetna naloga vlade. 

V nadaljevanju se je omejil na področje ustavne organizacije države 
in poudaril, da je naslednji ključni problem za Slovenijo odnos med 
državo in lokalno samoupravo. Reforma lokalne samouprave ni 
mogoča, če jo prepustimo zgolj nemočnim občinam. Kaj tu pravijo 
neoliberalci? V bistvu so sledili logiki, da bo preprosto teritorialno 
razparceliranje države na dovolj majhne občine zagotovilo razcvet 
lokalne samouprave. Tej logiki je nasedla tudi vlada. Rabimo pa 
bistveno več; rabimo torej povezavo reforme lokalne samouprave 
z reformo ekonomije in šele na tej stični točki lahko resno govorimo 
o drugačni razvojno usmerjeni reformi lokalne samouprave. 

Glede pravne države je menil, da sklicevanje na razna abstraktna 
načela ni še nikoli zagotovilo delovanja pravne države. Potre- 
bujemo pravne institucije, dobre zakone, pravičnost, poštenost. 
Kaj ljudem pomagajo ustavno zapisane pravice,če nanje lahko 
čakajo tudi po več let. Sodstvo potrebuje poenostavitev nekaterih 
postopkov, da ne bo po enako zapletenih in dolgotrajnih postopkih 
odločalo tako o majhni kraji kot o velikem gospodarskem kriminalu. 

Poudaril je tudi, da se moramo znebiti izjemno razširjenega mita, 
da zgolj prepisovanje nemških in avstrijskih zakonov pomeni že 
kar pravno državo. Gre za nekatera pomembna področja, kjer 
prepisovanje zakonov, ki so velikokrat še iz prejšnjega stoletja, 
ne bo kaj veliko pomagalo pri reševanju sodobnih problemov. 
Zavedati se je treba, da s prepisovanjem teh zakonov ne bomo 
dobili slovenske pravne države, ki bo namesto slovenskih 
problemov iz konca 2o. stoletja usposobljena za reševanje 
nemških in avstrijskih problemov iz konca 19. stoletja. 

Dr. Dušan Nendl je najprej orisal smeri sodobnega svetovnega 
političnega razvoja, za katere so značilni na eni strani povezovalni, 
na drugi pa razkrajajoči procesi. Prve procese spodbujajo eko- 
nomski in politični interesi, pri drugih pa gre za razkroj večjih 
državnih tvorb. Brez dvoma se bližamo pluralistični svetovni 
skupnosti. 

Zastavil je vprašanje, kakšna naj bo zunanja politika slovenske 
države. Preden si odgovorimo na to vprašanje, si oglejmo, ali 
zadostuje sedanja Evropska zveza (v nadaljevanju: EZ) zahtevam 
ravnotežja celotnega evropskega notranjega političnega položaja. 

Ko je govoril o Evropski zvezi in malih narodih, je menil, da v EZ 
prihajajo jasno do izraza naslednja stališča: 

- mali narodi motijo EZ, ker zahtevajo posebno zaščito, 

- EZ se ne bo ozirala na male narode in ne bo spreminjala pogojev 
za njihov sprejem, 

- če hočejo mali narodi prodajati svoje ozemlje, je to njihov prob- 
lem, nihče jih v to ne sili, 

- vojaško zaščito in zunanjo politiko naj prepustijo EZ, 

- mali narodi se bodo morali prej ali slej asimilirati v večjo, že 
obstoječo državno enoto EZ. 

EZ je sprejemljiva za Slovenijo in Slovence samo pod pogojem, 
da bo dosledno upoštevala načela enotnosti v raznolikosti. To 
pomeni, da mora EZ priznati in zagotavljati malim in tudi najmanjšim 
narodom ne samo kulturno samobitnost, ampak tudi gospodarsko 
samostojnost in ozemeljsko celovitost. 

Zunanja politika Slovenije bo dolgoročno uspešna takrat, če se 
bo realno in v okviru možnosti zavzemala za omejen politično 
uravnotežen položaj enotnosti v raznolikosti. V svojih težnjah po 
približevanju k EZ bi morala zato slovenska zunanja politika 
neprestano poudarjati: 

1. kakšen velik pomen ima za stabilnost Evrope njena politika do 
malih narodov in držav, kajti politika do malih narodov je najbolj 
boleča točka Evropske zveze, 

2. da je zakon o prepovedi prodaje zemljišč tujcem nujen pogoj za 
njihovo zaščito in s tem stabilnost njihovega prostora, torej v 
bistvenem interesu Evrope in s tem posredno tudi celega sveta. 

In kakšen je položaj na gospodarskem področju? EZ nima naj- 
manjšega interesa, da bi se v Sloveniji in sploh v deželah bivšega 
realnega socializma razvila za njeno industrijo konkurenčna visoka 
tehnološka industrija. Cilj EZ je, da bi bili Slovenci zaposleni 
večinoma v podjetjih v tuji lasti, dobršen del družbenega proizvoda 
bi se prelival v tujino tudi preko obresti za velika državna posojila 
na svetovnem trgu kapitala. Njena edina skrb je, da bodo naložbe 
v Sloveniji varne, ne pa da pomaga njenemu gospodarstvu. 

EZ se zelo dobro zaveda, da sloni industrijska družba na izumu 
in na izboljševanju že obstoječih tehničnih izdelkov ter da je 
smiselno podpirati predvsem izume, ki utegnejo imeti lastno 
notranjo pogonsko silo in ki omogočajo svetovni monopol. Zato 
podpira v teh deželah samo tisto industrijo in projekte, ki nimajo 
inovativnoga naboja, tako da bi bila industrija v teh deželah samo 
dobaviteljica pol- in podizdelkov za visoko tehnologijo EZ. 

Eden izmed pogojev za uspešen obstoj industrijske družbe v 
državi je, da se zavestno iščejo pota, kako na tehnološkem 
področju obiti omejitve, ki jih postavljajo tuji državni interesi. Videti 
pa je, da so odgovorni organi za tehnološki in gospodarski razvoj 
še daleč od tega spoznanja ali pa se zavestno podrejajo tujim 
interesom. Vedno bolj očitno namreč postaja, da je slovenska 
vlada klonila pred zahtevami EZ, posebno kar se tiče industrijskega 
razvoja v Sloveniji. Zato pospešuje predvsem trgovino za 
posredovanje preprodaje zahodnoevropskih izdelkov v Sloveniji 
in prek nje v vzhodno Evropo. Na drugi strani pa ne samo da 
preprečuje razvoj moderne slovenske industrije, ampak tudi 
uničuje že obstoječo. 

Vedno bolj je očitno, da so temeljni elementi programa slovenske 
vlade: umik države iz ekonomije, radikalna privatizacija, čim večja 
liberalizacija gospodarstva, makroekonomska stabilizacija in ome- 
jena nadomestna socialna politika. To pa so temeljni elementi tako 
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imenovanega neoliberalnega programa, imenovanega tudi 
vvashingtonski konsenz. 

Dokler slovenska vlada ne spremeni svoje doktrine o gospo- 
darskem razvoju Slovenije, da se torej odpove washingtonskemu 
konsenzu, je vsako prizadevanje za izboljšanje stanja slovenske 
industrije več ali manj Sizifovo delo. S skupnimi napori moramo 
najti pot, da bomo na nov način in pod novimi pogoji osnovali 
nacionalni upor proti vsiljevanju tujega modela razvoja, ki temelji 
na slepem vključevanju v mednarodne trge. 

To bomo dosegli samo, če: 

1. opustimo neoliberalni program oziroma washingtonski konsenz, 

2. izdelamo nacionalni gospodarski razvojni program, podobno 
kot so to storili Čehi, ki se bo oziral na naše specifične probleme 
in naš geopolitični položaj, 

3. ustvarimo okno v svet z ustanavljanjem prostocarinskega ob- 
močja v Mariboru in Kopru kot obalno carinsko območje (off 
shore), 

4. sprožimo v Sloveniji zametke nove prihodnje industrije; to 
pomeni nastanek novih tovarn z najmodernejšo tehnologijo ter 
mladim, novim upravnim kadrom. 

Dr. Dušan Caf je predstavil politiko na področju pospeševanja 
dveh ključnih dejavnikov gospodarskega razvoja, in sicer inve- 
stiranja v znanje in v informacijsko infrastrukturo. 

Na globalni ravni smo priča novi industrijski revoluciji, ki temelji na 
informacijah in človeškem znanju. Vlaganje v tehnološki razvoj in 
človeške vire je predpogoj za ohranjanje konkurenčnosti nacio- 
nalnih gospodarstev, ki je še bolj kot za razvite države pomembno 
za Slovenijo kot majhno državo. V Sloveniji imamo danes številne 
nepovezane parcialne strategije razvoja posameznih področij, ki 
v veliki meri odražajo interese posameznih okostenelih institucij 
in interesnih skupin, ki želijo predvsem zaščititi pridobljene privilegije 
in pozicije, pri čemer zanemarjajo dolgoročne nacionalne interese. 
Neusklajeno delovanje med posameznimi vladnimi resorji se zrcali 
tudi v nekonkurenčnem gospodarstvu in vedno večjih socialnih 
problemih. 

Poleg neaktivne vladne gospodarske politike je za sedanje stanje 
gospodarstva v veliki meri kriva neustrezna organiziranost in 
predvsem financiranje visokega šolstva ter znanstveno razi- 
skovalne dejavnosti. V razvitih državah so univerze in instituti 
tesno povezani z gospodarstvom in njihovo financiranje je v veliki 
meri ciljno usmerjeno. Pri nas pa žal ni tako, ampak akademska 
sfera deluje izrazito mimo gospodarstva. 

Neustrezna naravnanost visokošolskih in raziskovalnih zavodov 
se zrcali v neprilagojenosti izobraževalnih in raziskovalnih 
programov potrebam trga, v premajhnem pretoku kadrov v go- 
spodarstvo in pa v dejstvu, da se slovenski kadri po mednarodnih 
analizah sicer uvrščajo po poznavanju dejstev dokaj visoko, 
medtem ko so glede porabe znanja uvrščeni zelo nizko. Vse to 
se odraža v relativno nizki stopnji inovacij, nizki dodani vrednosti 
na zaposlenega in nekonkurenčnosti slovenskega gospodarstva 
nasploh. 

Potrebno je doseči dialog med gospodarstvom, državo in aka- 
demsko sfero ter vzpostaviti partnerski, tržno naravnani odnos 
med gospodarstvom in visokošolskimi ter raziskovalnimi orga- 
nizacijami. Pri tem mora država odigrati pomembno vlogo, saj 
poseduje mehanizme za usmerjanje izobraževalne in 
raziskovalne dejavnosti in hkrati določa dolgoročno strategijo 

razvoja države. Osnovni cilj dialoga je zagotoviti dovolj vrhunsko 
izobraženih kadrov, pospešiti pretok raziskovalcev v gospo- 
darstvo in s tem ustvariti boljše pogoje za večjo gospodarsko 
rast. Hkrati s prilagajanjem akademske sfere je potrebno pričeti 
tudi z osveščanjem gospodarstva. 

Na pomen dialoga med gospodarstvom, državo in akademsko 
sfero so javno opozarjali predvsem v Društvu mladih razi- 
skovalcev Slovenije, kjer so pripravili predlog nacionalne strategije 
za pretok raziskovalcev v gospodarstvo. To strategijo je podprla 
tudi Gospodarska zbornica Slovenije, skupaj z društvom pa je 
sooblikovala tudi projekt Borza raziskovalcev. Pri tem projektu se 
je sama zelo angažirala in je pripravljena prevzeti vrsto aktivnosti. 

Naslednji, zelo pomemben dejavnik za pospeševanje gospo- 
darskega razvoja je informacijska infrastruktura. Njen hiter razvoj 
v svetu ter globalizacija gospodarstva zahtevata pospešeno 
informatizacijo Slovenije in aktivno vladno politiko, ki bo spodbujala 
uvajanje in uporabo novih informacijskih tehnologij v gospodarstvu 
in družbi nasploh. 

Dosedanje slovenske vlade področju informatizacije niso posve- 
čale velike pozornosti, zato Slovenija na tem področju danes zelo 
zaostaja za razvitimi državami. Strategija informatizacije pa ne 
pomeni samo širitve in posodabljanja informacijske in telekomuni- 
kacijske infrastrukture, kot to nekateri napačno razumejo, ampak 
se nanaša predvsem na oblikovanje okvirnih pogojev za spod- 
bujanje proizvodnje, širitve in uporabe informacijskih tehnologij. 

Slovenija mora čim prej sprejeti usklajeno nacionalno strategijo 
informatizacije, ki bo določala smernice razvoja predvsem na 
naslednjih področjih: liberalizacija telekomunikacij, pravno ureje- 
valni okvir, zaščita intelektualne lastnine, spodbujanje investicij, 
izobraževanje in razvoj človeških virov ter pospeševanje uporabe 
informacijskih tehnologij. Pri oblikovanju informacijske politike mora 
vlada voditi aktivno politiko ter spodbujati razvoj domače in- 
formacijske industrije, predvsem industrijo informacijskih storitev. 

Prof. dr. Matija Kovačič je menil, daje treba v prihodnjem razvoju 
Slovenije podeželju posvetiti veliko več posebne pozornosti. 
Zaradi gospodarskega in družbenega pomena zahteva svojstven 
pristop; v Sloveniji zavzema podeželje 93 % celotnega teritorija in 
okrog 60 % vsega prebivalstva. Poudariti velja tudi vidik, da je bilo 
podeželje v zgodovini pravzaprav nosilec slovenske nacionalne 
identitete; tudi v prihodnje bo ključni dejavnik za njeno ohranjanje, 
ne samo pri nas, pač pa tudi drugod, kajti globalizacijski procesi 
se v mestih izražajo veliko močneje kot v podeželskem prostoru. 

Če hoče podeželje v prihodnje ohraniti svoje funkcije, je treba 
zagotoviti osnovne pogoje; to je, da ostane podeželje poseljeno in 
gospodarsko aktivno. Dosedanja razvojna prizadevanja so bila 
predvsem usmerjena v mesta, v urbana središča, podeželje je 
bilo v razvoju zapostavljeno. Predstavljalo je rezervo prostora, 
naravnih virov in delovne sile za njihov razvoj. V Sloveniji smo 
sicer imeli program razvoja demografsko ogroženih območij 
oziroma program za skladnejši regionalni razvoj, ampak pri tem 
razvoju je šlo v bistvu vendarle za pospešeni razvoj regionalnih 
centrov, podeželsko zaledje pa je bilo tudi v tem programu 
zapostavljeno. 

Razvojno zaostajanje se kaže tudi v demografski sliki podeželja. 
Približno tretjina podeželskega prostora se prazni, prebivalstvo 
se zmanjšuje; druga tretjina demografsko stagnira; v tretji tretjini 
pa je prisotna - predvsem je to prostor v zaledju velikih mest - 
močna koncentracija neagrarnega prebivalstva. V zadnjih dvajsetih 
letih smo izgubili zaradi predimenzionirane ali pa premalo 
usmerjene urbanizacije 20.000 hektarjev dobrih kmetijskih zeml- 
jišč. Okrog 40 % kmetij v Sloveniji je na tem, da bodo z iztekom 
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sedanje generacije prenehale obstajati, ker nimajo zagotovljenega 
naslednika. 

Z razvojem podeželja je tesno povezan razvoj kmetijstva in 
kmetijstvo bo tudi v prihodnje imelo pomemben delež pri razvoju 
podeželja, ključno vprašanje pa je, kakšno in koliko kmetijstva 
želimo imeti. Funkcija kmetijstva ni le v pridelovanju hrane; v 
sodobnem razvoju dobiva nove funkcije, zlasti pri ohranjanju 
okolja in kulturne krajine ter s tem pri ohranjanju podeželja kot 
potencialnega prostora za razvoj drugih gospodarskih dejavnosti. 

Razvojna dilema kmetijstva je, ali industrializacija kmetijstva - to 
se pravi malo število velikih kmetij, ki bodo po sodobnih industrijskih 
načelih kmetovale, zasledovale maksimalni dobiček, ali pa naravno 
kmetovanje, ki ohranja večje število kmetij, kar pa seveda zahteva 
dodatne vire dohodka. Razmeroma majhne kmetije ne morejo 
nuditi v današnjih evropskih pogojih dovolj dohodka družini in 
zato je nujnost uvajanje dopolnilnih dejavnosti. Alternativna 
strategija po naši oceni ni mogoča; možna je kombinirana strategija 
razvoja. 

V prihodnje je treba zagotoviti celovitost razvoja; hkrati s kme- 
tijstvom in gozdarstvom je treba razvijati infrastrukturo, kvaliteto 
socialnih odnosov, ohranjati kulturno dediščino.Tak razvojni pristop 
zahteva sodelovanje različnih strok in različnih upravnih resorjev. 

Podeželju je treba priznati lastno razvojno subjektiviteto in če bo 
skladno razvito, lahko pomeni kakovostno dopolnitev in obogatitev 
urbanih središč. 

Krajši povzetki razprav 

Prof. dr. Peter Glavič je med drugim poudaril, da je stroškovna 
struktura gospodarstva izredno neugodna; ne smemo se čuditi, 
da skoraj vse gospodarske panoge, razen kemične, dela pre- 
hrambene in gumarske industrije, delajo z izgubo. Povečujejo se 
socialni prejemki, plače se dvigujejo, stroški za zdravstvo in 
pokojnine naraščajo. Imamo izrazito socialno državo. Gospo- 
darstvo ne ustvarja dobička, ni sredstev za investicije in sti- 
mulacije. 

Viktor Blažič je med razlogi za stagnacijo Slovenije omenil dvoje: 
politično državo in fevdalizacijo resorjev. Politična država pomeni, 
da je kriterij politične pripadnosti pred vsakim drugim kriterijem. 
Prejšnji vladajoči politični razred je pokrival vse segmente, od 
gospodarstva do znanstvene in izobraževalne sfere. To se je žal 
preneslo tudi v politični pluralizem. Stranke, ki so prišle na oblast, 
so fevdalizirale resorje in jih opremile s svojimi ljudmi, ne glede na 
to, ali so ustrezni. Gre torej za problem, ki ga še dolgo ne bomo 
rešili; čaka nas trd boj, to se pravi izvajanje javnega pritiska na 
politični sloj. 

Prof. dr. Franc Bratkovič je poudaril, da so eden od temeljev za 

gospodarsko prenovo strokovnjaki. Dodano vrednost lahko 
dobimo samo z znanjem, proizvodom jo daje znanje, ustrezni 
visoko šolani strokovnjaki. In kakšno stanje se nam obeta v 
bodočnosti na področju tehniških strok? Stanje je trenutno še 
zadovoljivo, saj so se diplomanti, ki danes končujejo študij, vpisali 
pred petimi leti. Od petih let do danes pa se je vpis v prvi letnik 
univerzitetnega študija elektotehnike zmanjšal za 50 %. Čez pet 
let lahko pričakujemo samo polovico današnjega števila 
diplomantov. Generacije, ki se bodo prihodnje leto vpisovale v 
srednje strokovne tehniške šole, pa se ne bodo mogle več vpisati 
na univerzo, ker na teh šolah ni več mature.Torej lahko računamo, 
da bomo čez deset let imeli približno 30 % današnjega števila 
diplomantov, čez petnajst let pa 20 % današnjega števila diplo- 
miranih inženirjev elektrotehnike, ki naj bi vodili razvoj. Ne bodo 
ga - temu pa je v veliki meri kriva šolska politika vlade. In kakšna 
je perspektiva slovenske industrije čez 15 let? Tako imenovane 
"Ion" posle bo opravljalo 60 % industrije, 30 % industrije pa bo 
kupovalo znanje v tujini; in to tisto znanje, s katerim ne bo moglo 
prodajati na zahodne trge. 10 % industrije pa bo mogoče s polovico 
uvoženih tujih strokovnjakov še ustvarjalo lastno znanje. 

Prof. dr. Jože Hlebanja je menil, da bi se del kapitala, ki ga ima 
Slovenija zunaj po razmeroma nizki obrestni meri, dalo porabiti 
doma za kritje stroškov razvoja v industriji. Cena izdelka se kreira 
v industriji, znano pa je, da so razvojni oddelki v vodilnih slovenskih 
podjetjih razpadli in da so tovarne praktično ostale brez lastnega 
razvoja in programov. Vprašanje strokovnjakov še ni pereče, če 
bodo podjetja in institucije naravnane tako, da bo razvoj ustrezno 
plačan. Primarno vlogo pri razpisih bi morala imeti stroka, ne pa 
politika. 

Prof. dr. Peter Novak je predlagal, da bi bilo smotrno pripraviti 
posvet tudi o temeljih za višjo kakovost življenja v Sloveniji. 
Napačno je razmišljanje, da obstaja za Slovenijo samo Evropa, 
saj je Slovenija lahko kakorkoli usmerjena v svet. 

V nadaljevanju je predlagal, da naj bi slovenski parlament začel 
ravnati racionalno tako, da bi med drugim z ukinitvijo državnega 
sveta, zniževanjem stroškov poslancev in stroškov za slovensko 
vojsko znižal stroške države. Naslednje pomembno vprašanje je 
zaščita slovenske industrije; prenehati bi morali s posnemanjem 
vseh mogočih standardov v Evropi. Danes lahko vsakdo uvaža 
kar hoče, nekontrolirano, brez atestov, standardi so neobvezni, 
ni odredb o obveznem preizkušanju. Strategija razvoja sloven- 
skega šolstva je natančno usmerjena v to, da preobrazimo 
Slovenijo v deželo za dodelavne posle; bodoči strokovnjaki z 
višjih strokovnih šol ne bodo mogli dobiti licence za evropskega 
inženirja, hkrati pa smo z odpravo srednjih tehniških šol odrezali 
približno tretjino zelo kvalitetnih kadrov. Ni namreč rečeno, da 
tisti, ki je končal srednjo tehniško šolo ni sposoben postati 
diplomirani inženir. Na nek način bi bilo treba zavreti razvoj tistih 
storitvenih dejavnosti, v katerih se je zaposlila množica slovenske 
tehnične inteligence. Naši inženirji so šli v trgovino zastopat tuje 
firme - najboljši konstruktorji in razvojni inženirji prodajajo pri nas 
tuje blago. 

POPRAVEK 

V Poročevalcu Državnega sveta Republike Slovenije, št. 5/2.8.1997 - priloga Poročevalca Državnega zbora Republike Slovenije, 
št. 38/2.8.1997 - je v prvi vrsti sedmega odstavka na strani 13 napisano: "V naši avstrijski zakonodaji smo to vedno upoštevali, 
tudi ko smo bili še v Evropski gospodarski skupnosti (EGS)". Besedilo se pravilno glasi: "V naši avstrijski zakonodaji smo to 
vedno upoštevali, tudi ko še nismo bili v Evropski gospodarski skupnosti (EGS)". 
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