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KONSTITUIRANJE IN ORGANIZACIJA 

DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. marca 
1998, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika Milana Ozimiča glede 
sklicevanja sej interesnih skupin in komisij državnega sveta 
in sprejel naslednji 

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. I. RS, št. 
49/92) je Državni svet Republike Slovenije na 6. seji, dne 10. 
marca 1998, 

izvolil 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije sprejema pobudo državnega 
svetnika Milana Ozimiča glede sklicevanja sej interesnih skupin 
in komisij državnega sveta. 

dva člana Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo 

Seje interesnih skupin in komisij državnega sveta se sklicuje 
praviloma v sredo, kadar ni sklicana seja državnega sveta oziroma 
se seje interesnih skupin sklicuje pred sejo državnega sveta, 
kadar le-te ne obravnavajo pomembnejših tem. 

Člana' dr Vladimir Korun ^r' sklicevanju sej interesnih skupin in komisij državnega sveta 
Jože lic na' k° c'e'0 or9an'2'rano tak°' da bodo na 'st' dan (praviloma v 

sredo) sklicane seje interesnih skupin in komisij ali pa seje več 
komisij. 

Pri sklicevanju sej interesnih skupin in komisij državnega sveta je 
potrebno predhodno uskladiti termine sklica sej, tako da bo 
državnim svetnicam in državnim svetnikom, ki so člani(ce) v več 
kot eni komisiji, omogočeno, da se sej udeležujejo. 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. marca 
1998, sprejel naslednji 

SKLEP 

Na podlagi prvega odstavka 14. člena Zakona o državni statistiki 
(Ur. I. RS, št. 45/95) je Državni svet Republike Slovenije na 6. seji, 
dne 10. marca 1998, 

imenoval 

Če se sklicuje samo ena seja interesne skupine ali komisije 
državnega sveta izven srede, je seja v popoldanskem času. 

Obrazložitev 

Državne svetnice in državni svetniki opravljajo svoje delo 
neprofesionalno, zato je sreda dan, ki je predviden za delo 
državnega sveta in njegovih delovnih teles ter interesnih skupin 
in ki mu državne svetnice in državni svetniki prilagodijo svoje 
delovne obveznosti. V preostalih dnevih v tednu pa lažje opravljajo 
svoje obveznosti do državnega sveta v popoldanskem času. 

svojega predstavnika v Statističnem svetu Republike 
Slovenije 

Predstavnik: dr. Milan Zver 

Sklepa državnega sveta sta 
objavljena v Ur. I. RS, št. 20/98. 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10.3.1998, ob 
sprejemu stalnega sedežnega reda sprejel naslednji 

SKLEP 

V skladu s 50. členom poslovnika državnega sveta se sprejme 
stalni sedežni red, ki upošteva naslednje kriterije: 

- prvi kriterij je interesna skupina, 
- drugi kriterij je abecedni red znotraj interesne skupine. 
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Zahteva državnega sveta, da državni zbor odredi parlamentarno preiskavo o okoliščinah in 

posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo 

Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli 

pristojni organi te države, o odgovornosti nosilcev javnih funkcij za to afero ter o 

morebitni potrebi, da državni zbor sprejme tudi druge odločitve iz njegove ustavne 

pristojnosti  

Peta alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije 

- državni svet zahteva parlamentarno preiskavo 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10.3.1998, na 
podlagi pete alinee prvega odstavka 97. člena ustave in drugega 
odstavka 44. člena poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, 
št. 44/93) sprejel 

ZAHTEVO 

da naj državni zbor v skladu s 93. členom ustave, 1. členom 
zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in 
drugim odstavkom 1. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi 
(Uradni list RS, št. 63/93) odredi parlamentarno preiskavo o 
okoliščinah in posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena 
dva delavca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki so ju 
v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni 
organi te države, o odgovornosti nosilcev javnih funkcij za to 
afero ter o morebitni potrebi, da državni zbor sprejme tudi druge 
odločitve iz njegove ustavne pristojnosti. 

1. Namen preiskave je: 

- da se raziščejo vse okoliščine, dejstva ter moralne in 
materialne posledice, ki so nastale za slovensko državo z 
vohunsko afero, v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva 
za obrambo Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998 na 
ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni organi te države, in 

- da se na podlagi ugotovljenih dejstev o tej aferi ugotovi, ali je 
podana podlaga za odločanje državnega zbora o politični 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij in ali je podana podlaga 
za morebitne druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti. 

2. Preiskava je javnega pomena oziroma je v javnem interesu 
zaradi: 

- velike moralne škode, ki je bila s to afero nedvomno storjena 
slovenski državi, saj lahko bistveno poslabša pogajalsko 
pozicijo Slovenije pri razreševanju odprtih vprašanj z 
Republiko Hrvaško in ima s tem lahko posredno daljnosežne 
posledice za slovensko državo, in 

- velike materialne škode, do katere je že prišlo zaradi zaplembe 
zelo drage specialne opreme Ministrstva za obrambo 
Republike Slovenije s strani pristojnih organov Republike 
Hrvaške in ki bo nedvomno še nastala zaradi sprememb v 
slovenskem obrambnem informacijskem sistemu, ki bodo 
nujna posledica navedene vohunske afere. 

3. V skladu s prvim odstavkom 5. člena poslovnika o 
parlamentarni preiskavi naj državni zbor odredi posebno 
preiskovalno komisijo. 

4. Po končani preiskavi, vendar najkasneje v treh mesecih, naj 
preiskovalna komisija državnemu zboru in državnemu svetu 
predloži pisno poročilo, ki bo vsebovalo opis poteka postopka, 
dokazila, pričevanja, ugotovitve preiskave ter predloge 
sklepov, ki naj jih v skladu s svojimi pristojnostmi sprejme 
državni zbor. 

5. V skladu z zadnjim odstavkom 2. člena poslovnika o 
parlamentarni preiskavi državni svet določa za svojega 
predstavnika pri obravnavi zahteve na seji državnega zbora 
državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna. 

Utemeljitev 
Državni svet meni, da je navedena vohunska afera Republiki 
Sloveniji in njenim državljanom povzročila ogromno nepopravljive 
moralne škode, prav tako pa tudi veliko materialno škodo. 

Velika moralna škoda je nedvomno v tem, da je navedena 
vohunska afera močno prizadela ugled slovenske države, njenih 
organov in državljanov. Državni svet pri tem posebej poudarja, 
da lahko navedena vohunska afera bistveno poslabša pogajalsko 
pozicijo slovenske države pri razreševanju odprtih vprašanj z 
Republiko Hrvaško, kar ima lahko posredno za Slovenijo 
daljnosežne posledice. 

Velika materialna škoda je že nastala zaradi zaplembe zelo drage 
specialne opreme Ministrstva za obrambo, poleg tega pa je 
utemeljeno pričakovati, da bo prišlo do velikih stroškov tudi zaradi 
potrebnih sprememb v obrambnem informacijskem sistemu, ki 
bodo zaradi navedene vohunske afere vsekakor nujne. 

Čeprav pristojna delovna telesa državnega zbora obravnavajo 
navedeno vohunsko afero in zahtevajo od vlade in Ministrstva za 
obrambo podatke in pojasnila o zadevi in čeprav je dosedanji 
minister za obrambo Tit Tumšek ponudil odstop, s čimer je prevzel 
politično odgovornost za navedeno afero, državni svet meni, da 
je utemeljeno zaradi teže zadeve in težkih moralnih in materialnih 
posledic za slovensko državo ustanoviti posebno preiskovalno 
komisijo. Preiskovalna komisija namreč lahko z neposredno in 
smiselno uporabo institutov kazenskega postopka, kar ji omogoča 
zakon o parlamentarni preiskavi, temeljito razišče vse okoliščine 
in posledice navedene vohunske afere in na podlagi ugotovljenega 
dejanskega stanja lahko predlaga državnemu zboru, da sprejme 
odločitve o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, pa tudi 
druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti, npr. spremembe 
in dopolnitve zakonodaje s področja obrambe. 
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Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču - 

zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka 

za oceno ustavnosti in zakonitosti 

Sklep o umiku zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 19. člena zakona o 

kmetijskih zemljiščih  

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3.1998, na 
podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta, ob obravnavi 
zahteve državnega sveta za oceno ustavnosti določb zakona o 
kmetijskih zemljiščih, sprejel 

SKLEP 

prejšnjega sklica, odpravljene omejitve iz zakona o kmetijskih 
zemljiščih omogočale državljanom Republike Slovenije in tujcem 
neomejeno pridobivanje lastninske pravice na kmetijskih 
zemljiščih. Zato je pomembno, da zakonodaja, ki ureja promet z 
nepremičninami oziroma promet s kmetijskimi zemljišči, ostane 
nespremenjena. 

da se zahteva za oceno ustavnosti 19. člena zakona o 
kmetijskih zemljiščih umakne 

Obrazložitev 

Na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem 
sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) je državni svet prejšnjega sklica na 
82. seji, dne 22. 10. 1996, sprejel zahtevo za začetek postopka 
za oceno ustavnosti 4. in 8. alinee tretjega odstavka 19. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih zaradi neskladja s 14., 33., 67. in 
74. členom Ustave Republike Slovenije *. 

Državni svet je na predlog Komisije za politični sistem na seji, dne 
10. 3. 1998, sklenil umakniti navedeno zahtevo, ker bodo v 
primeru, da bo ustavno sodišče sledilo zahtevi državnega sveta 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3.1998, na 
predlog Komisije za politični sistem sprejel naslednji 

sklep 

Državni svet Republike Slovenije je v mandatnem obdobju 1992- 
1997 na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o 
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) zahteval uvedbo 
več postopkov za oceno ustavnosti zakonov in poslovnika 
državnega zbora. Med zahtevami, o katerih ustavno sodišče 
doslej še ni odločilo, sta tudi: 

- zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 13. člena in 
drugega odstavka 21. člena zakona o grbu, zastavi in himni 
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki jo je Državni 
svet Republike Slovenije sprejel na 40. seji, dne 16.11.1994, in 

   -zahteva za oceno ustavnosti 205. in 206. člena, prvega odstavka 
190. člena, prvega odstavka 197. člena in drugega odstavka 204. 

" Zahteva je objavljena v člena, 54. ter 201. do 204. a člena poslovnika državnega zbora, ki 
Poročevalcu državnega sveta, jo je Državni svet Republike Slovenije sprejel na 70. seji, dne 27. 
Št. 2/10. 3. 1997 3.1996. 

Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu proračuna Republike Slovenije 
za leto 1998 

Komisija za gospodarstvo je na I. seji, dne 10. 2. 1998, 
obravnavala predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1998 
oziroma konkretne pripombe, ki so jih oblikovale interesne skupine 
državnega sveta k predlogu proračuna Republike Slovenije za 
leto 1998. 

Komisija ugotavlja, da je državni svet obravnaval in državnemu 
zboru posredoval svoje mnenje k predlogu proračuna Republike 
Slovenije za leto 1998. Komisija pričakuje, da bodo delovna telesa 
državnega zbora in državni zbor na svoji seji upoštevali mnenje 
državnega sveta, še posebno v tistem delu, kjer državni svet 
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poudarja, da predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1998 
ne podpira in predlaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi takšen 
proračun, katerega rast bo počasnejša od rasti bruto domačega 
proizvoda in ki bo bolj razvojno naravnan ter v funkciji 
pospeševanja gospodarske rasti. 

Komisija je oblikovala naslednje konkretne pripombe: 

1. Pri porabniku 1611 Ministrstvo za finance se poveča postavka 
"10. Transferi občinam" iz 29.000.000 na 30.500.000 (v 000 
SIT). 

Pri porabniku 1611 Ministrstvo za finance se zniža postavka 
7640 Rezerva Republike Slovenije za 1.500.000 (v 000 SIT). 

Obrazložitev: 

Komisija meni, da so predvidena dopolnilna sredstva občinam 
prenizko ovrednotena, zato je potrebno postavko povečati 
na najmanj indeks 108, kot je povprečni indeks predloga 
proračuna. Komisija se zavzema za takšno razporeditev 
sredstev, ki bo zagotavljala občinam, katerih prebivalci živijo 
znotraj meja Triglavskega narodnega parka, večji delež 
sredstev. 

Subvencije in transferi) poveča iz 1.618.436 na 2.600.000 (v 
000 SIT). 

Pri porabniku 3611 Ministrstvo za finance se zniža postavka 
7640 Rezerva Republike Slovenije za 981.564 (v 000 SIT). 

Obrazložitev: 

Iz porazdelitve proračunskih sredstev Ministrstva za znanost 
in tehnologijo na številne postavke ni razvidno, da se jasno 
opredeljena tehnološka in raziskovalna politika uresničuje. 
Nasprotno, postavka 4494 Tehnološko-razvojni in ciljni 
programi je v letu 1998 zmanjšana na 75 % deleža iz leta 
1997 in v proračunu za leto 1998 dosega 7.25 %, v letu 1997 
pa je predstavljala 11.2 % proračuna Ministrstva za znanost 
in tehnologijo. Presenetljivo glede na stanje v javni sferi je, da 
investicije v zgradbe dosegajo v letu 1998 6.8 %, v letu 1997 
pa samo 3.2 %. Komisija pričakuje, da bo Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo preusmerilo proračunska sredstva, 
upoštevaje stališča, izražena v sektorski politiki, in s 
prerazdelitvijo povečalo delež sredstev za postavko 
Tehnološko-razvojni in ciljni programi tako, da bo indeks rasti 
presegel vsaj 50 % indeksa rasti proračunskih sredstev 
Ministrstva za znanost in tehnologijo. 

2. Pri porabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se 
postavka 4494 Tehnološko-razvojni in drugi ciljni programi (9 

Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Branko 
Lukšič. 

Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k Strategiji Republike 

Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo 

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 1. 
seji, dne 9.2.1998, obravnavala Strategijo Republike Slovenije za 
vključevanje v Evropsko unijo (EPA 371-11). 

Strategijo je Vlada Republike Slovenije sprejela kot akt vlade. 

Končno se zastavlja tudi vprašanje, zakaj hiteti s pripravami na 
vključitev v Evropsko unijo, saj strategija ne daje odgovorov o 
tem, ali so bile že proučene vse prednosti in koristi vključevanja 
in pa morebitne nevarnosti prehitrega vključevanja. 

Člani komisije ugotavljajo, da je v strategiji obravnavano le 
vključevanje Slovenije v Evropsko unijo. Po mnenju komisije je 
tak pristop preveč enostranski, saj bi morala strategija obravnavati 
vključevanje Slovenije tudi v odnosu do njenih strateških interesov, 
ki bi morali biti posebej izpostavljeni. Na drugi strani pa bi morala 
strategija vsebovati prikaz posledic, ki bodo bistveno posegle v 
življenje državljanov Slovenije. Tako pa v strategiji ni zaslediti 
analize negativnih učinkov članstva Republike Slovenije v Evropski 
uniji. 

Cilji Republike Slovenije glede članstva v Evropski uniji so definirani 
zelo splošno. Prav zaradi tega bi po mnenju komisije strategija 
morala vsebovati podroben pregled potrebnih ukrepov, namesto 
da se pri opredeljenih splošnih ciljih na posameznih področjih, ki 
so sicer sprejemljivi, navaja preveč splošnih ukrepov in usmeritev. 
Pri tem je bilo opozorjeno, da je v ospredju ciljev navedena 
gospodarska rast oz. gospodarski razvoj Slovenije, namesto da 
bi se dal večji poudarek kvaliteti življenja. V strategiji bi moralo biti 
jasno opredeljeno, kako bo Slovenija v procesu pristopanja k 
Evropski uniji ohranila svojo kulturno identiteto in socialno 
integriteto. 

Opozorjeno je bilo tudi na to, da je med načelnimi pristopi v okviru 
predložene strategije premalo poudarka na ureditvi odnosov s 
sosednjimi državami, regionalnem sodelovanju ter članstvu v 
mednarodnih organizacijah. 

Komisija je oblikovala tudi naslednje konkretne pripombe: 

3. Ekonomsko socialno področje 

Ob podanem časovnem razporedu izvedbe ključnih reform 
komisija meni, da bi bilo potrebno poudariti, da poteka sanacija 
preko Slovenske razvojne družbe na neustrezen način. V tem 
delu gre za prepočasno in ne dovolj uspešno izvajanje reform. 
Komisija opozarja, da bi bilo v prehodnem obdobju potrebno 
poskrbeti na zakonski ravni za dodatno zaščito malih delničarjev. 
Smiselno bi bilo, da se strategija dopolni z ukrepi, ki bi domačim 
subjektom omogočili pridobitev lastništva še pred odpiranjem 
gospodarstva v Republiki Sloveniji zahtevam notranjega trga 
Evropske unije. Pri tem pa bi veljalo predvideti še dodatne ukrepe 
za obmejna področja. 

Ob tem delu strategije se zastavlja tudi vprašanje nižjih obrestnih 
mer. Reforma finančnega sektorja je ključnega pomena tudi za 
gospodarstvo v celoti. 

Pri socialni varnosti in pokojninski reformi je med cilji navedena 
"enakopravnejša delitev dohodka", kar po mnenju komisije ni 
primerna dikcija in bi jo bilo potrebno črtati. Prav tako navedeni 
splošni ukrepi ne ustrezajo konceptu reforme socialne države. 
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Med usmeritvami in ukrepi manjka opredelitev do nacionalne 
pokojnine, ki predstavlja pomemben dolgoročni ukrep. 

V poglavju je obravnavano prosto gibanje delavcev po letu 2001 
(str. 43). Med ukrepi je navedeno medsebojno priznanje diplom in 
strokovnih kvalifikacij, kar je nedvomno pozitiven ukrep. V strategiji 
pa bi bilo potrebno predvideti še dodatne ukrepe za preprečevanje 
"bega možganov" oz. razrešiti vprašanje, kako pospešiti "kroženje 
možganov". Pri izobraževanju je potrebno dati poudarek 
ustanavljanju višjih šol v regijskih centrih, s čimer bi znižali osip 
študentov na univerzah. 

4. Usklajevanje zakonodaje Republike Slovenije s pravnimi 
akti Unije 

Glede na to, da je med cilji programa usklajevanja slovenske 
zakonodaje na prvem mestu navedena vzpostavitev racionalnega 
in čim bolj preglednega pravnega reda Republike Slovenije, 
usklajenega z Ustavo Republike Slovenije, komisija predlaga, da 
bi istočasno z novimi pravnimi podlagami v zakonih in drugih 
predpisih, v njihovih prehodnih določbah, v največji možni meri 
opredelili, na katera še druga pravna razmerja, urejena z drugimi 
zakoni in drugimi predpisi, se ti nanašajo oz. jih spreminjajo. Drug 
metodološki pristop pa bi bilo sprejemanje prečiščenih besedil, 
kot je v preteklosti že bilo, ali pa sprejemanjem t. i. prečiščevalnih 
zakonov. 

Na ustavno pravni ravni (str. 52) se v tretjem odstavku navaja 
potreba o pripravljanju strokovnih podlag za spremembo ustave. 
Med drugim je v oklepaju našteta tudi lokalna samouprava. Vendar 
niti za ta segment niti za druga področja, kjer bi bilo potrebno 
ustavo spreminjati, strategija ničesar konkretneje ne opredeljuje. 

Komisija ugotavlja, da se v zvezi z zahtevami evropskih 
združevalnih procesov ne omenja vloge in pomena ter odnosov 
do državnega sveta. 

Nadalje komisija ugotavlja, da se omenja morebitna kodifikacija 
celotne ali dela prakse ustavnega sodišča. V zvezi s tem je 
potrebno opozoriti, da ustavno sodišče objavlja odločbe in sklepe 
v posebni zbirki. Bi pa bilo potrebno hitreje in dosledneje prelivati 
odločitve tega sodišča v pozitivno pravo. 

V zvezi s predlogom, da bi bilo potrebno v ustavi dati več pooblastil 
vladi v zvezi z evropskimi združevalnimi procesi, da bi ta lahko 
določene zadeve reševala s t. i. spontanimi uredbami, komisija 
meni, da to ni sprejemljiva rešitev. 

V vsebinskih področjih usklajevanja zakonodaje (str. 53) bi bilo 
Potrebno začete zakonske projekte, ki jih je potrebno čim prej 
dokončati v državnem zboru, dopolniti z zakonodajo s področja 
delovnih in uslužbenskih razmerij. 

6. Pravosodje in notranje zadeve 

Na str. 58 se v drugem odstavku navaja, "v ožjem pomenu pa 
pod ustavnim sodstvom razumemo sodno kontrolo ustavnosti 
zakonov". Bilo bi korektno, da se zapiše celotna opredelitev 
kontrolne funkcije ustavnega sodišča, kot je poleg ustave 
opredeljena v 21. členu zakona o ustavnem sodišču (Ur. I. RS, št. 
15/94). 

Na str. 63 je zapisano, da obligacijsko pravo ureja medčloveška 
razmerja po načelu enakosti subjektov.Ta dikcija zahteva ustrezno 
dopolnitev in sicer, da gre za urejanje premoženjskih medčloveških 
razmerij oz. samo premoženjskih razmerij. 

V programskih nalogah pri uresničevanju pristopne strategije s 
področja notranjih zadev je poudarek na posebni raziskovalni 
pozornosti, ki bi jo bilo potrebno nameniti določenim oblikam 
policijske dejavnosti. Manjka pa opredelitev glede prisluškovanja 
oz. ocena o možnosti legalizacije le-tega. 

Priloga 1: Ciljni razvojni scenarij - projekcije osnovnih 
makroekonomskih kategorij do leta 200I 

V točki 4 je na 84. strani navedena trditev, da bo nadaljnji razvoj 
zaposlenosti in brezposelnosti v veliki meri odvisen od uspešnosti 
ekonomske politike, ki bo znala spodbujati vlaganja v znanje in 
povečanje učinkovitosti v proizvodnji. Komisija ocenjuje, da je ta 
trditev enostranska, saj povečevanje v znanje samo po sebi še 
ne zagotavlja večjega zaposlovanja, če niso zagotovljeni še drugi 
potrebni elementi za to, da bi nekdo dobil delo. 

Priloga 2: Pričakovani makroekonomski učinki integracije 
Slovenije v Evropsko unijo 

V točki 2 Zunanjetrgovinske posledice integracije se na str. 92 
navaja primer Cipra. Tam je med drugim rečeno, da je odprtost vir 
ranljivosti, ki se še poveča z ozko proizvodno specializacijo in 
visoko geografsko koncentracijo izvoza, pa tudi da majhne države 
bolj kot velike prizadenejo tržne deformacije in bariere v 
mednarodni trgovini in da nimajo vpliva na cene na svetovnem 
trgu. Na koncu tega odstavka pa je trditev, da majhne države 
lahko zelo uspešno premagujejo ovire v svojem gospodarskem 
razvoju, če le ostanejo konkurenčne in ohranijo svoje tržne deleže 
na velikih trgih. Navedene trditve so po mnenju komisije v 
medsebojni kontradikciji: kako naj mala država bo ali naj postane 
konkurenčna, če je majhna in kako naj potem ohrani (pridobi) 
svoje prednosti (deleže) na velikih trgih? 

Za poročevalca sta bila določena predsednik in podpredsednica 
komisije Franc Batagelj in Katarina Ovca Smrkolj. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu resolucije o 

prometni politiki Slovenije  

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na 2. 
seji, dne 11.2. 1998, obravnavala predlog resolucije o prometni 
Politiki Slovenije (EPA 365-II). 

Komisija posebej poudarja, da je izdelavo dokumenta Predlog 
resolucije o prometni politiki Slovenije izzval popolnoma spremenjen 
Položaj Republike Slovenije kot nove države pri njenem 
vključevanju v Evropsko unijo, pri novih družbeno političnih temeljih 

državne ureditve z uveljavitvijo tržne ekonomije in pri novih 
spoznanjih na področju varovanja okolja. 

Komisija meni, daje predlog resolucije o prometni politiki Slovenije 
sodoben dokument. Predlagatelji so upoštevali najširša spoznanja 
o pomenu prometne politike. Zato predlagatelj ugotavlja, da je 
potrebno prometno politiko pojmovati kot najširši okvir in temeljno 
usmeritev za doseganje trajnostno uravnoteženega razvoja in 
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funkcioniranje prometa, vključno s prometno infrastrukturo kot 
sestavino gospodarskega, socialnega, prostorskega in 
okoljevarstvenega razvoja Slovenije. 

Posebej pa dokument poudarja in podrobno razčlenjuje prostorski 
in okoljevarstveni vidik prometne politike, ki je bil v preteklosti 
zanemarjen, njegovo uveljavitev pa zahtevajo vsi mednarodni 
dokumenti, še bolj pa življenje ljudi, ki se s temi problemi 
vsakodnevno srečujejo. Dokument je pisan tudi z vidika politike 
razvoja demografsko ogroženih območij, z upoštevanjem 
poselitvene politike in povezanega sistema naselij v prostorskem 
planu Republike Slovenije. 

Komisija je oblikovala naslednje pripombe: 

V resoluciji so sicer globalno zajeti številni problemi prometne 
politike, vendar je zaradi mednarodnih relacij in poudarjanja 
pomena dveh panevropskih koridorjev (št. V in X) podcenjen tisti 
del, ki obravnava prometno politiko kot izjemen notranjepolitični 
problem, saj imajo vsa prizadevanja za čim hitrejšo izgradnjo 
avtocestnega križa predvsem namen povezati vse dele države. 

Čuti se podcenjevalen odnos do posodobitve magistralnih in 
regionalnih cest, ki so za vrsto razvojno šibkih slovenskih področij 
prvi pogoj za ohranitev poselitve, kulturne pokrajine in 
enakovrednejšega tekmovanja s slovenskimi osrednjimi regijami. 

Premalo je poudarjen pomen dobrega medpodročnega 
povezovanja Slovenije. Koroška je npr. odrezana od Maribora in 
Celja, slabo je povezano Celje s Posavjem, Bela Krajina je "zelo 
daleč" od Ljubljane, Keltika predstavlja slabo povezavo Posočja z 
osrednjo Slovenijo itd. 

Kljub problemom prometnih povezav demografsko ogroženih 
področij pa bi se moral dokument v večji meri dotakniti tudi 
prometnih problemov v urbaniziranih območjih, ki so zaradi mnogih 

nesorazmerij enako pereči. 

V dokumentu je slabše razdelan del, ki se dotika neposrednega 
urejanja lokalnih cest. Financiranje lokalnih cest ni primerno urejeno 
v nobenem dokumentu (zakon, odlok, nacionalni program), saj 
država podcenjuje prometno infrastrukturo na ravni lokalnih 
skupnosti, te pa iz svojih sredstev ne morejo kriti vseh svojih 
potreb. Potrebe so velike, saj so ceste v slovenski geografski 
širini zelo občutljive in hitro propadejo. Neurejene ceste pa so 
problem, ki zadeva vsakodnevno življenje vseh ljudi. 

Pri železniškem podsistemu resolucija premalo opozarja na pomen 
prenosa težkega tovora s ceste na železnico. Slovenske ceste 
ne smejo postati le sredstvo tranzita na dolge proge, ne glede na 
zavestno vključevanje v oba evropska koridorja (V in X). To pa 
zahteva posodobitev vzporednega železniškega sistema in 
sprejem zakonodaje in ukrepov, ki bodo problematiko uredili na 
najsodobnejši način. Več je nujno narediti tudi za posodobitev 
soškega koridorja, predvsem železniškega, ki predstavlja 
neposredno povezavo Goriške z Jesenicami in s srednjo Evropo. 

Podcenjen je pomen ekonomike in logistike. Na način in gostoto 
prometa izjemno vplivajo tudi sodobni logistični pristopi že na viru 
prometa blaga, to je v podjetjih. Pri skrbno izdelani logistiki in 
ekonomiki v podjetju je tudi prometa blaga manj in zato predstavlja 
manjši strošek v končnem proizvodu. 

Resolucija ne upošteva dejstva, da je potrebno za večjo prometno 
varnost upoštevati tudi moralni vidik in ne le sankcije nove 
zakonodaje. Zato bi morali načrtovati široko vsedržavno 
preventivno akcijo za moralno prepričevanje dijakov, voznikov, 
pešcev itd., da je promet nujno zlo, v katerega se mora vključevati 
vsak posameznik, vendar odgovorno do ostalih udeležencev v 
prometu. Za to dejavnost bi morala biti opredeljena tudi finančna 
sredstva. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu sprememb in 

dopolnitev Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 

- hitri postopek  

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 3. 
seji, dne 23.2.1998, obravnavala predlog sprememb in dopolnitev 
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(EPA 393-II). 

Komisija je po daljši razpravi, v kateri so njeni člani dobili odgovore 
na vrsto zastavljenih vprašanj, oblikovala naslednje mnenje: 

I. Komisija podpira sprejetje rebalansa nacionalnega programa 
izgradnje avtocest, katerega namen je večja notranja 
povezanost države ob upoštevanju evropskih prometnih tokov. 

II. Komisiji se zastavljajo tudi določeni pomisleki in predlogi: 

1. Komisija poziva Ministrstvo za promet in zveze, da v 
okviru obrazložitve nacionalnega programa izdela analizo 
razlogov, zaradi katerih je prišlo do tako velikih odstopanj od 
nacionalnega programa, sprejetega v državnem zboru leta 

1995. Analiza naj vključuje tudi podatke o osebni odgovornosti 
posameznih nosilcev funkcij. 

2. Komisija meni, da je potrebno izdelati strokovno recenzijo 
rebalansa nacionalnega programa, s katero bi ocenili realnost 
celotnega programa glede dinamike izgradnje avtocestnega 
omrežja, predvsem pa glede njegove finančne zgradbe. 

3. Komisija opozarja predlagatelje na realnost ocenjevanja 
vrednosti AC programa. Zavzema se za delno upoštevanje 
nekaterih nepredvidljivih dogodkov, ki lahko povzročijo dvig 
investicijskih vrednosti, v nasprotnem primeru bo prihajalo 
do sprememb nacionalnega programa vsakokrat, ko bodo 
presahnila finančna sredstva. 

4. Komisija opozarja na razmerja med načrtovanim AC 
omrežjem ter stanjem magistralnih in regionalnih cest, kajti 
nekateri predeli države so preveč odmaknjeni od osrednjega 
avtocestnega križa. To je v nasprotju z enim izmed ciljev 
NPIA, ki pravi, da bo z dograditvijo avtocestnega sistema 
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zagotovljen nadaljnji policentrični razvoj, decentralizacija in načina pobiranja cestnin, ki so ne le zaviralen element v 
enakomeren razvoj države. prometu, pač pa tudi ekološko nesprejemljive. 

5. Komisija opozarja predlagatelje na smiselnost sedanjega Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu sprememb in 

dopolnitev Nacionalnega programa razvoja železniške infrastrukture   

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 3. 
seji, dne 23.2.1998, obravnavala predlog sprememb in dopolnitev 
Nacionalnega programa razvoja železniške infrastrukture (EPA 
377-II). 

Po razpravi je komisija oblikovala naslednje mnenje: 

1- Komisija podpira čim prejšnje sprejetje predloga sprememb 
in dopolnitev Nacionalnega programa razvoja železniške 
infrastrukture. 

2. Komisija poziva Ministrstvo za promet in zveze, da v prihodnje 
v večji meri sinhronizira uresničevanje izgradnje avtocestnega 
križa in izgradnjo oz. posodobitev železniške infrastrukture. 
V primeru prevelikega prehitevanja izgradnje avtocestnega 
križaše bo predvsem tranzitni promet še bolj prevesil v korist 

cestnega, kar pomeni izjemno preobremenjenost okolja. To 
pomeni tudi oviro za nadaljnji razvoj slovenskega 
gospodarstva, ki je življenjsko odvisno od železniške 
povezave z državami srednje in vzhodne Evrope. 

Komisija je sprejela opozorilo državnega svetnika Jurija Kuštrina 
glede problematike soškega koridorja, ki ni vključen v program 
modernizacije železniške infrastrukture. Relacija Tolmin - Gorica 
je močno obremenjena s tovornim prometom, saj se zaradi 
ukinjanja železniških tovornih postaj na omenjeni progi promet 
preusmerja na cesto. 

Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije dr. Milan 
Zver. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah zakona 
o ustavnem sodišču - hitri postopek 

Komisija za politični sistem je na 2. seji, dne 3. 2. 1998, 
obravnavala predlog zakona o spremembah zakona o ustavnem 
sodišču (EPA 360-II). 

Komisija podpira predlagani spremembi, po katerih naj bi zakon 
zavezoval predsednika republike, da bi moral predlagati najmanj 
dvakrat toliko kandidatov kot je prostih mest sodnikov ustavnega 
sodišča, in določal, da državni zbor voli sodnike ustavnega 
sodišča z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. 

V zvezi s predlagano dvotretjinsko večino, ki bi bila potrebna za 
izvolitev sodnikov ustavnega sodišča, je bilo v komisiji izraženo 
mnenje, da bi takšna večina nedvomno zagotavljala večjo 
objektivnost pri delu ustavnega sodišča. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - hitri postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 2. seji, dne 18.2.1998, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 361-11). 

Komisija ni podprla predloga zakona, ob tem pa je oblikovala 
naslednja stališča: 

Predlagani hitri postopek ni utemeljen, ker gre pri spremembi 
zakona za globoke posege v pravice aktivnih zavarovancev, ki 
bi morali biti obravnavani po rednem zakonodajnem postopku in 
v sklopu celotne reforme pokojninskega sistema. 

Predlagani zakon je bil sicer obravnavan v Ekonomsko-socialnem 
svetu, vendar tu med socialnimi partnerji pri odprtih vprašanjih ni 
prišlo do medsebojne uskladitve. 

Predlog zakona parcialno ureja posamezna področja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in to tako, da nekaterih 
niti ne rešuje, temveč na njih odpira nove probleme. 

Predlog zakona ukinja možnosti za predčasno upokojevanje 
presežnih delavcev, ob tem pa ne uvaja novih možnosti za njihovo 
zaposlitev in s tem problematizira predvsem varstvo starejših 
delavcev. 

Predlagane zakonske rešitve bi morale biti usklajene z zakonom 
o delovnih razmerjih ter z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti in obravnavane istočasno. Prav tako bi 
morale biti preučene posledice vseh sprememb glede na omenjeno 
zakonodajo zaradi zagotavljanja ustreznih, že zagotovljenih pravic. 
Tak način reševanja presežnih delavcev ne zagotavlja manjše 
porabe proračunskih sredstev, temveč se bo breme presežnih 
delavcev iz sedanjega pokojninskega sistema preneslo v sistem 
zavarovanja za primer brezposelnosti. 

Zakonski predlog glede dokupa časa rednega študija oz. časa 
služenja vojaškega roka ter povečanje cene za tak dokup 
neenakopravno obravnava zavarovance, ker je določenim 
strukturam zavarovancev v preteklosti (kmetje) država ponudila 
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določene pravice, sedaj pa podobne pravice drugim strukturam 
(npr. vojaki) odvzema. Znano je, da imajo v nekaterih državah 
obvezno služenje vojaškega roka vključeno v delovno dobo. 

Komisija se ne strinja, da se s predlogom zakona kratijo te pravice 
sedanjim in bodočim zavarovancem. 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 

Mnenje Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - hitri postopek 

Komisija za malo gospodarstvo in turizem je na 1. seji, dne 
23. 2. 1998, obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(EPA 361-11). 

Komisija predloga zakona ne podpira in meni, da bi morala 
vsebinsko tako pomembne spremembe v sistemu pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja pripraviti Vlada Republike Slovenije 
in jih predložiti v obravnavo državnemu zboru po rednem 
zakonodajnem postopku. 

Komisija je bila seznanjena tudi s pripombami, ki so jih k predlogu 
zakona oblikovali državna svetnica Vekoslava Krašovec, Obrtna 
zbornica Slovenije in Turistična zveza Slovenije. Glede na to, da 
komisija predlog zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju v celoti zavrača, se do teh pripomb ni opredelila. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Oven. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - 

hitri postopek  

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 2. 
seji, dne 11.2.1998, obravnavala predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(EPA 325-II). 

V razpravi so člani komisije oblikovali naslednje stališče: 

Komisija podpira predlog zakona, s tem da Vlada Republike 
Slovenije oziroma Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pripravi pravilnik oziroma odredbo, s katero se natančno 
opredelijo merila o upravičenosti oziroma neupravičenosti 

oprostitve plačila spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča. 

Komisija meni, da bi bilo potrebno bolj natančno definirati pojem 
infrastrukturni objekti državnega pomena, saj se postavlja 
vprašanje, ali niso tudi vrtci in šole infrastrukturni objekti državnega 
pomena, pa niso zajeti v predlagani spremembi zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o udeležbi zaposlenih pri 

dobičku družbe - hitri postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 1. seji, dne 4. 2. 1998, 
obravnavala predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 
družbe (EPA 281-11). 

Komisija načelno podpira predlog zakona, vendar predlaga, da 
se ne obravnava po hitrem, temveč po rednem zakonodajnem 
postopku. 

Komisija predlaga, da se pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo preuči veljavnost tega zakona tudi za zavode in 
predvsem za invalidska podjetja. 

I. SPLOŠNE PRIPOMBE 

Iz razlogov za izdajo zakona, ciljev zakona in iz samega 
zakona izhaja, da zakon pogojuje udeležbo zaposlenih na 
dobičku z omejevalno politiko plač.Takšna usmeritev bi morala 
biti najprej dorečena med socialnimi partnerji, zato komisija 
predlaga, da bi moral biti dosežen ustrezen konsenz s 
socialnimi partnerji o temeljnih ciljih zakona. V obrazložitvi 
zakona ni nikjer navedeno, da so bili v pripravo zakona 
vključeni tudi socialni partnerji. Dogovor s socialnimi partnerji 
bi moral biti izveden tudi zaradi aktivne vloge sindikata, ki je 
predviden v postopku izvedbe zakona. 

V razpravi je komisija na predlog podpredsednice komisije 
Vekoslave Krašovec oblikovala naslednje splošne In konkretne 
pripombe: 

Utemeljitev, da je potreben hitri postopek zaradi tega, da bo 
zagotovljena možnost delitve dobička na osnovi sklenjenih 
pogodb pred začetkom poslovnega leta, ni dovolj argumentiran 
razlog za hitri postopek. Zakon o določitvi minimalne plače in 
o načinu usklajevanja plač (Ur. I. RS, št. 40/97) namreč ureja 
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izplačilo celotnega letnega dobička pri delodajalcih, ki so 
organizirani po zakonu o gospodarskih družbah (razen 
navedenih izjem) že na podlagi ugotovljenih celoletnih 
poslovnih rezultatov za leto 1997. Pri tem navedeni zakon 
omogoča delitev celo do 25 % dobička. 

Zakon omogoča davčne olajšave zaposlenemu in družbi ob 
delitvi dobička, vendar komisija meni, da se lahko takšne 
rešitve sprejemajo po rednem zakonodajnem postopku, ne 
glede na to, da naj bi se po predlaganem zakonu delitev 
dobička izvedla šele po nekaj letih. 

Zakon temelji na načelu prostovoljnosti, kar pomeni, da ni 
nujno, da bo uporabljen že takoj po sprejemu. Pri tem je treba 
omeniti še dejstvo, da bo glede na zakonske določbe zakon 
zaživel šele po spremembi statutov delniških družb. 

Zakon bi moral biti oblikovan tako, da bi dejansko spodbujal 
oblike nagrajevanja zaposlenih, ki izhajajo iz ustvarjenega 
pozitivnega rezultata poslovanja. Celotna naravnanost zakona 
pa je v nasprotni smeri, t. j. v ponovni restriktivni politiki plač, 
ki se ugotavlja na podlagi povprečno mesečno izplačanih 
plač glede na predhodno leto. Pri tem je v 30. členu pogoj za 
oprostitev plačila prispevkov in davčnih olajšav celo ista raven 
povprečnih izplačanih plač glede na predhodno leto. Oprostitev 
olajšav namreč ne bi bile deležne družbe in zaposleni, ki bi 
plače realno povečale. Pri tem pa zakon sploh ne omenja 
možnosti realnega povečanja, ki bi bila morda dogovorjena 
med socialnimi partnerji ali bi bila posledica drugih 
makroekonomskih vplivov. 

II. KONKRETNE PRIPOMBE 

K 2. členu: 

Glede na to, da se zakon nanaša na zaposlene, komisija meni, 
da ni potrebe po ločitvi delavcev na tiste, za katere velja tarifni del 
kolektivne pogodbe in ostale delavce. 

K 3. členu: 

Zakon naj bi veljal le za določene gospodarske družbe. Pri tem so 
izvzete družbe, katerih edini delničar ali družbenik oz. ustanovitelj 
je Republika Slovenija oz. občine ter gospodarske javne službe. 
Komisija meni, da bi moralo biti vprašanje delitve dobička urejeno 
tudi za javna podjetja in javne zavode, omejitev pa naj se ne bi 
nanašala na delničarje ali ustanovitelje, temveč na način 
financiranja družb. V zvezi s tem komisija meni, da bi bila lahko 
izvzeta iz tega zakona le tista javna podjetja, javni zavodi ali 
gospodarske družbe, ki se izključno financirajo iz proračuna. V 
nasprotnem primeru pa je potrebno zagotoviti načelo 
enakopravnosti vseh delavcev, zlasti v primerih, ko se del 
dohodka v navedenih družbah pridobiva tudi iz lastne dejavnosti 
(brez proračunskih sredstev). 

K 5. členu: 

Komisija meni, da naj bi bila udeležba na dobičku glede na pripombo 
k 2. členu enotna za vse zaposlene. Izplačilo dobička naj ne bi 
presegalo 25 % dobička (v zakonu največ 20 % dobička), kar bi 
bilo usklajeno z rešitvijo v zakonu o določitvi minimalne plače in 
načinu usklajevanja plač. Povprečna mesečna plača na 
zaposlenega, izplačana v poslovnem letu, katerega dobiček naj 
bi bil predmet pogodbe, bi morala biti jasneje definirana. Iz pojma 
povprečna plača namreč ni jasno, ali se upoštevajo vsi zneski 

izplačil - torej tudi morebitna nadomestila plač. V tem smislu bi 
morali v zakonu definicijo izplačanih plač dosledno uporabljati tudi 
v drugih členih predloga zakona. 

K 6. členu: 

Postopek za sklenitev pogodbe s strani družbe naj bi se 
poenostavil tako, da bi zadoščal sklep skupščine, ne pa da je 
sklep skupščine pogojen s tem, da je v statutu družbe določeno, 
da se zaposlenim zagotovi udeležba pri dobičku.Takšna definicija 
pomeni, da bo potrebno spremeniti tudi statute družb. 

K 7. členu: 

Šesti odstavek tega člena je nejasen, saj se sklicuje na prejšnji 
odstavek v tem smislu, da bi moral sklep o sklenitvi pogodbe 
potrditi notar v notarskem zapisniku. Istočasno pa se v tem 
odstavku navaja le zbor delavcev kot ena izmed možnosti 
kolektivnega odločanja o sklenitvi pogodbe. 

K 8. členu: 

Glede na že navedeno pripombo bi morali biti zaposleni 
obravnavani enako, zato komisija meni, da je ta člen nepotreben 
in poudarja, da bi bilo pri možnem individualnem odločanju o 
sklenitvi pogodb za posamične kategorije delavcev kršeno 
načelo sodelovanja delavcev pri upravljanju, zlasti vpliv Sveta 
delavcev pri ureditvi teh vprašanj. 

K 15. členu: 

Delniška shema predvideva samo navadne delnice. Komisija meni, 
da bi morala biti dana možnost tudi za pravico do izplačila dobička« 
v obliki prednostnih delnic. 

K 17. členu: 

Predlagani alternativni shemi nista jasni. Komisiji se zastavlja 
vprašanje, kako bo to vprašanje urejeno v pogodbi za 
posamičnega delavca, saj mora pogodba konkretno precizirati 
način izplačila za posamičnega delavca, -■e je dana možnost 
izbire med nakupom delnic ali izplačilom deleža v gotovini, pa se 
zastavlja vprašanje, kdo, kako ter kdaj bo o tem odločal. 

K 20. členu: 

Komisija meni, da ni ustrezna rešitev, da odločitve za projekte, ki 
se štejejo za razvojne projekte po tem zakonu, sprejema minister, 
pristojen za gospodarstvo. 

K 30. členu: 

Komisija predlaga, da se člen v celoti črta, saj pogojevanja olajšav 
ni možno izpeljati na predlagani način. Komisija poudarja, da 
povprečno realno povečanje plač ne sme imeti za posledico, da 
delavci ob izplačilu dobička izgubijo določene bonitete. V pojmu 
realno povečanje povprečnih plač je namreč veliko vplivov, ki so 
neodvisni od vpliva delavcev na dosežene rezultate poslovanja. 
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K 32. členu: 

V členu bi moral biti urejen način vključitve novo zaposlenih 
delavcev v obstoječo pogodbo ter možnost izstopa delavcev iz 
pogodbe v primeru, da jim je prenehalo delovno razmerje. 

razdelitvene mase. Komisija meni, da takšna določba 
neenakopravno obravnava delavce, ki nimajo neposrednega 
vpliva na uporabo sredstev. 

K 44. členu: 

K 39. členu: 

Komisija meni, da bi moral biti način izkazovanja podatkov o plačah 
(če bi ostal kot pogoj omejevanja rasti plač, s čimer pa se komisija 
načelno ne strinja) pripravljen in v obravnavi sočasno s tem 
zakonom. Izvedbeni predpis lahko namreč bistveno spremeni 
samo izvedbo zakona. 

Iz določb tega člena ni razbrati, kdo in kako izplača delež pri 
dobičku delavcem v primeru, da prevzemna družba ne prevzema 
vseh pravic in obveznosti iz pogodbe o udeležbi pri dobičku, ki jo 
je sklenila prevzeta družba. 

K 49. členu: 

K 43. členu: 

V prvem odstavku je določeno, da se v primeru stečaja spremeni 
v denarno terjatev le terjatev zaposlenega za izročitev ustreznega 
števila delnic, če je bila v pogodbi dogovorjena delniška shema. 
Komisija meni, da bi se morale v terjatve spremeniti vse delnice 
(tudi po alternativni ali kombinirani shemi) in vsa gotovinska 
izplačila, ki še niso bila realizirana. Komisija nasprotuje predlagani 
rešitvi v 43. členu, po kateri je v primeru uporabe sredstev iz 
udeležbe pri dobičku v družbi predvideno poplačilo samo iz 

Komisija meni, da so roki za izdajo izvedbenih predpisov bistveno 
predolgi (60 dni po uveljavitvi zakona). To pripombo komisija 
povezuje tudi s predlaganim hitrim postopkom in s težnjo 
predlagateljev, da bi se zakon uporabil čim prej. Zakona pa brez 
izvedbenih predpisov ne bo moč uveljaviti v praksi. Prav tako 
komisija predlaga, kot je navedeno že pri 39. členu, naj bi bili 
izvedbeni predpisi obravnavani sočasno z zakonom. 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- skrajšani postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 1. seji, dne 4.2.1998, 
. obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (EPA 279- 
II). 

Komisija podpira sprejem predloga zakona v okviru rednega 
zakonodajnega postopka, da bo možno v predloženi zakonski 
tekst vključiti vsebino amandmajev k posameznim členom, ki jih 
je pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Komisija 
se s temi amandmaji strinja. 

Komisija podpira spremembo 70. člena sedanjega zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in meni, da 
mora Vlada Republike Slovenije imeti popoln nadzor nad sredstvi, 
s katerimi upravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Za poročevalca sta bila določena člana komisije Boris Šuštaršič 
in Petra Kersnič. 

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - 

skrajšani postopek 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 1. seji, 
dne 11.2. 1998, obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (EPA 277-II). 

V razpravi so člani komisije opozorili na številna nejasna vprašanja, 
ki zadevajo delovanje sklada ter ostalih subjektov, nanašala pa 
so se predvsem na: 

-prenose kmetijskih zemljišč, ki jih zadruge prenašajo na sklad, 
ko gre za odplačno in neodplačno pridobljena zemljišča, zato je 
potrebno, da predlagatelj zakona uskladi vse podzakonske akte 
z novim zakonom; 

dilemo, ali so kmetijske zadruge dolžne prenesti na občine 
nezazidana stavbna zemljišča ali jih lahko obdržijo v svoji 
lasti; 

investicije kmetov v zemljišča in naprave trajnih nasadov ter 
upravičenost uporabe teh zemljišč do izteka amortizacijske 
dobe teh investicij; 

prenose kmetijskih zemljišč na sklad, na katerih je bila izvršena 
komasacija, pa zemljiško knjižno še niso urejena; 

možnost prednostne pravice, prenosa ali oddaje kmetijskih 
zemljišč v zakup kmetijskim šolam za izvajanje programa v 
obliki praktičnega pouka. 
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Po zadovoljivih odgovorih na vprašanja članov komisije sta 
predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v prid izboljšanja zakonskih sprememb napovedala oblikovanje 
in vložitev amandmajev k 2., 3. in 4. členu predloga zakona, tako 
da bi: 

v 2. členu spremenili točen datum "do 31.12.1997" v besedilo 
"v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona", saj je rok šest 
mesecev po uveljavitvi zakona za prenos kmetijskih zemljišč, 
kmetij in gozdov s strani bivših družbenih upravljalcev v last 
Republike Slovenije zaradi samega postopka sprejemanja 
zakona primernejša rešitev; 

v 3. členu spremenili točen datum "do 31.12.1997" v besedilo 
"v treh mesecih po uveljavitvi tega zakon", saj je rok treh 
mesecev po uveljavitvi zakona za predložitev dokazil o 
olastninjeni vrednosti odplačno pridobljenih zemljišč 
primernejša rešitev; 

- k 4. členu bo oblikovan amandma, ki bo dal možnost, da se 
prenesejo v last občin tudi tista nezazidana stavbna zemljišča, 
ki so jih v skladu z zakonom prenesli v last Republike Slovenije 
drugi družbeni upravljalci. Takšna rešitev je potrebna 
predvsem zaradi omogočanja prostorskega razvoja novo 
nastalih občin. Lokacijo in obseg zemljišč, pogoje in način 
prenosa na občino naj bi za vsak posamezen primer določila 
Vlada Republike Slovenije. V primerih sklenjenih zakupnih 
pogodb naj bi občina prevzela vlogo zakupodajalca, skupaj z 
zemljiščem pa naj bi se nanjo prenesla vsa bremena. 

Komisija podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
po skrajšanem postopku, skupaj z napovedanimi amandmaji Vlade 
Republike Slovenije k 2., 3. in 4. členu predloga zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

Mnenje Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu zakona o spremembi 

zakona o gospodarskih družbah - skrajšani postopek  

Komisija za malo gospodarstvo in turizem je na 1. seji, dne 
23. 2. 1998, obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o 
gospodarskih družbah (EPA 287-II). 

Komisija predloga zakona nI podprla, ob tem pa je menila, da je 
potrebno predlagano tematiko urediti v notranjih aktih družb, tako 

v ustanovitvenih kot v individualnih pogodbah, kjer bi družbe same 
ocenile, koliko sredstev lahko glede na svoje finančne možnosti 
namenijo odpravninam predsednika in članov uprave družbe. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Oven. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o zbirkah podatkov s 

področja zdravstva - prva obravnava  

Komisija za družbene dejavnosti je na 1. seji, dne 4. 2. 1998, 
obravnavala predlog zakona o zbirkah podatkov s področja 
zdravstva (EPA 273-II). 

Komisija je zavzela stališče, da je potrebna nova zakonska 
ureditev tega področja in da morajo biti z enim zakonom enotno 
urejene evidence za potrebe socialnega in zdravstvenega 
varstva. 

Osnovna zakonska rešitev pri oblikovanju, hranjenju in uporabi 
Podatkov mora zagotavljati praktično izvedbo dveh načel: 

• zasledovanje (audit trail) sprememb podatkov in 
" dostopnost (access trail) do podatkov (s točno opredelitvijo, 

kdo, kje in kdaj jih uporablja). 

V predlogu zakona ni rešeno vprašanje, kako bodo državljani 
uveljavljali pravico do razpolaganja s svojimi lastnimi podatki. 

V 3. členu je potrebno navesti kot upravljalca zbirk zdravstvenih 

podatkov najprej ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije), pred Inštitutom za varovanje zdravja Republike 
Slovenije, kar je skladno tudi z 11. in 13. členom tega zakona, ki 
opredeljujeta metodološka načela. 

V 7. členu je potrebno dodati besedilo:" Posamezni upravljalci iz 
3. člena tega zakona določijo tehnične in organizacijske ukrepe 
za zavarovanje podatkov v skladu z Ministrstvom za pravosodje 
in Ministrstvom za znanost in tehnologijo." 

V drugem odstavku 8. člena je potrebno dodati: "Poleg zdravnika 
morajo tudi drugi zdravstveni delavci in sodelavci v okviru svojih 
kompetenc v evidenčnem sredstvu s podpisom evidentirati 
opravljeno storitev." 

V 9. členu pa je potrebno dodatno definirati, na kakšen način se 
bodo evidentirale spremembe podatkov. 

Za poročevalca sta bila določena člana komisije Boris Šuštaršič 
in Petra Kersnič. 
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Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona 

o renti iz Nuklearne elektrarne Krško - prva obravnava w 

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na 2. 
seji, dne 11.2. 1998, obravnavala predlog zakona o renti iz 
Nuklearne elektrarne Krško (EPA 286-li). 

Državni svetnik Bojan Petan, ki v državnem svetu zastopa 
interese posavskih občin, je poudaril, da se dosedanje nadomestilo 
za razvrednotenje prostora plačuje nesistemsko, in sicer preko 
nadomestila za uporabo sklada stavbnih zemljišč. Opozoril je na 
pomanjkljivost predloga zakona v tistem delu, ki določa, kolikšen 
delež rente dobi posamezna občina, saj so'nekateri kraji iz 
neomenjenih občin lokacijsko bližje NE Krško kot najbolj oddaljeni 
predeli omenjenih občin. 

Komisija je po razpravi oblikovala naslednja stališča: 

1. Komisija podpira predlog zakona, saj pomeni sistemsko 
reševanje problematike nadomestil za razvrednotenje okolja. 

2. Komisija meni, da se bo s sprejetjem omenjenega zakona 
posredno pričelo hitreje reševati oziroma urejati problem 
nadomestil za razvrednotenje okolja. 

3. Komisija opozarja na pomanjkljivost 3. člena, saj ni jasno, na 
kateri osnovi se bo izplačevala renta po zaprtju Nuklearne 
elektrarne Krško. Po mnenju komisije je potrebno že v tem 
zakonu opredeliti osnovo za izplačevanje rente po zaprtju NE 
Krško, kajti v nasprotnem primeru se bo potrebno ob zaprtju 
ponovno dogovarjati o višini rente. 

4. Komisija opozarja, da je potrebno problem odškodnin oziroma 
nadomestil za vse vrste razvrednotenj okolja razdelati in najti 
sistemske rešitve. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Mnenje Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu zakona o spremembi 

zakona o prometnem davku - prva obravnava  

Komisija ^a malo gospodarstvo in turizem je na 1. seji, dne 23.2. 
1998, obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o 
prometnem davku 
(EPA 350-II). 

Komisija predloga zakona nI podprla, ob tem pa je menila, da je 
neodgovorno vlagati v zakonodajni postopek spremembo 

sistemskega zakona, v kateri gre za eno samo spremembo, še 
posebej, ker so bili pred kratkim spremenjeni določeni členi tega 
zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Oven. 

Mnenje Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu zakona o pospeševanju 

turizma - druga obravnava 

Komisija za malo gospodarstvo In turizem je na 1. seji, dne 
23. 2.1998, obravnavala predlog zakona o pospeševanju turizma 
(EPA 147-11). 

Komisija je bila seznanjena z mnenjem Komisije državnega sveta 
za gospodarstvo prejšnjega sklica v prvi in drugi obravnavi ter z 
amandmaji, ki so vloženi k predlogu zakona v državnem zboru. 

Komisija meni, da bi morali v državnem zboru ponovno preučiti in 
podpreti amandmaje Turistične zveze Slovenije k 30., 45. in 49. 
členu predloga zakona. 

Amandma k 30. členu: v 3. točki se spremeni 3. alinea tako, da 
se glasi: 

"-dejavnost turističnih društvenih organizacij in Turistične zveze 
Slovenije, ki delujejo v javnem interesu na področju turizma" 

Obrazložitev: 

Z uveljavitvijo te alinee bi se zagotovil stalen in sistemski vir 
financiranja dejavnosti Turistične zveze Slovenije kot pravne 

organizacije turističnih društev in regionalnih turističnih zvez, W 
so prav tako asociacije društev na določenem območju. Turistična 
društva bi se tako financirala iz sredstev turistične takse, 
občinskega proračuna in lokalnih turističnih organizacij. Podobne 
rešitve so tudi v zakonih, ki so sprejeti za Zvezo kulturnih 
organizacij Slovenije, Gasilsko zvezo Slovenije in nekatere drug0 

društvene organizacije. 

Amandma k 45. členu: doda se nova alinea, ki se glasi: 

"-če ne plačuje turističnega davka v skladu z določbami 12. in 1®- 
člena tega zakona" 

Obrazložitev: 

Turistična zveza Slovenije meni, da je neplačevanje turistične!)3 

davka potrebno sankcionirati. 

Amandma k 49. členu: za 49. členom se dodata 49.a in 4913 

člen, ki se glasita: 
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"49.a 

Turistični informacijski centri lahko nadaljujejo s svojim delom v 
okviru že obstoječe organizacije in morajo uskladiti svoje delovanje 
2 določbo 4. člena tega zakona v roku enega leta od uveljavitve 
'e9a zakona. 

49.b 
• 

Pri oblikovanju lokalne turistične organizacije lahko ustanovitelji v 
skladu s 3. členom tega zakona poverijo izvajanje nalog lokalne 
uristične organizacije že obstoječim oblikam organiziranosti v 

kraiu ali na območju." 

Obrazložitev: 

Turistična zveza Slovenije sprejem teh dveh dodatnih členov 
u emeljuje z dejstvom, da zakon v 4. členu določa ustanovitev 

turističnih informacijskih centrov. V okviru turistične društvene 
organizacije že deluje približno 45 stalnih ali občasnih turističnih 
informacijskih centrov. V cilju racionalne organiziranosti bi 
informacijski centri morali svoje naloge opravljati tudi v bodoče, 
ne glede na to, pri kom so organizirani. 

Občinske in območne turistične zveze in druge oblike 
organiziranosti na področju turizma, npr. gospodarsko interesno 
združenje, že sedaj opravljajo večino nalog, kot so opredeljene 
za lokalno turistično organizacijo. Zaradi racionalnosti bi bilo 
smotrno tem organizacijam poveriti izvajanje nalog lokalne 
turistične organizacije. Vlada Republike Slovenije pa bi morala 
izdati uredbo o podrobnejših pogojih in merilih za določitev 
turističnega davka po dejavnostih in skupinah dejavnosti 
najkasneje v šestih mesecih. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Oven. 

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 vprašanj državne svetnice Petre Kernič v zvezi s 

Pjačilom pripravniškega staža in zaposlovanja izvajalcev zdravstvene nege 

s(. 
a.vn' svet Republike Slovenije je na 3. seji, dne 21.1.1998, v 

vd « 2 41' ^'enom poslovnika državnega sveta obravnaval Prasanj| državne svetnice Petre Kersnlč v zvezi s plačilom 
pravniškega staža in zaposlovanja izvajalcev zdravstvene 
9e ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem 

sprejel naslednji 

SKLEP 

svef^' SV6t F*ePu':,'''<e Slovenije podpira vprašanji državne 
VD 

rl'ce.Petre Kersnič in predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da sanji preuči in nanju odgovori. 

Prašanji državne svetnice Petre Kersnič se glasita: 

Kako bo Ministrstvo za zdravstvo zagotovilo enakopravne 
oznosti opravljanja pripravništva in nadaljnjega 

sposabljanja za vse zdravstvene delavce, ki so soudeleženi 
zdravljenju in negi varovancev? 

bol0 -130 'zva'a' zdravstveno nego in druge storitve v 
2d nisr|icah in zavodih, glede na dejstvo, da Ministrstvo za 

ravstvo namerava podpreti ustanavljanje oddelkov za 
ravstveno nego - "negovalnih oddelkov" v bolnišnicah, 
favstveni zavodi pa kljub številnim potrebam po teh kadrih 

zaradi varčevanja že nekaj mesecev ne zaposlujejo izvajalcev 
zdravstvene nege? 

Iz predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1998 je razvidno, 
da Ministrstvo za zdravstvo predlaga v postavki 1292 sredstva 
za plačilo pripravniškega staža in usposabljanje sekundarijev - 
zdravnikov. 

V zdravstveni dejavnosti delajo različni profili, za katere je z 
zakonom predpisano pripravništvo s strokovnim izpitom, kar je 
pogoj za samostojno opravljanje poklica. Po podatkih je bilo konec 
leta 1997 na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih okoli 850 
zdravstvenih tehnikov, 46 laboratorijskih tehnikov, 91 
zobotehnikov, 11 višjih fizioterapevtov, 16 delovnih terapevtov, 8 
inženirjev radiologije, 38 zdravnikov in 21 zobozdravnikov, ki so 
čakali na začetek pripravništva. 

Na področju zdravstvene nege je v letu 1997 okoli 100 
pripravnikov opravljalo pripravništvo kot volonterji, nekateri med 
njimi brez vseh z zakonom opredeljenih nadomestil in socialne 
varnosti. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v skladu s 
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanji. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Borisa Šuštaršiča za 

uvrstitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem 

prometnem davku od posebnih iger na srečo - hitri postopek na prvo redno 

sejo državnega zbora  

Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji, dne 21. 1. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika Borisa Šuštaršiča, da državni 
svet predlaga državnemu zboru, da na prvo redno sejo državnega 
zbora uvrsti predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo - hitri 
postopek (EPA 332-II), in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona 
o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Borisa Šuštaršiča. 

Državni svet predlaga državnemu zboru, da na prvo redno sejo 
državnega zbora uvrsti predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih 
iger na srečo - hitri postopek (EPA 332-il). 

Obrazložitev 

Državni svet ugotavlja, da so zaradi nesprejete sistemske 
zakonodaje na področju financiranja invalidskih, humanitarnih in 
športnih organizacij le-te finančno prizadete. 

Vlada Republike Slovenije je v paketu vladnih ukrepov za leto 
1998 predvidela začasno prehodno rešitev financiranja invalidskih, 
humanitarnih in športnih organizacij v okviru zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem 
davku od posebnih iger na srečo^ki pa žal ni bil uvrščen na 1. 
sejo državnega zbora v letu 1998, kar pomeni, da se sredstva, ki 
pripadajo invalidskim, humanitarnim in športnim organizacijam v 
letu I998 še naprej vplačujejo v državni proračun, čeprav je v 
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo to drugače 
urejeno. 

Na osnovi navedenega predloga zakona bi se moralo s 1.1.1998 
začeti z vplačevanjem 2-odstotne koncesijske dajatve od prirejanja 
posebnih iger na srečo fondaciji za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij in 2-odstotne koncesijske dajatve fondaciji 
za financiranje športnih organizacij. 

Državni svet pričakuje, da bo državni zbor v januarju sprejel 
odlok o ustanovitvi fondacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij in odlok o ustanovitvi fondacije za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, istočasno 
pa bi moralo biti na osnovi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih 
iger na srečo urejeno tudi financiranje teh dveh fondacij. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Jožka Čuka 

v zvezi z rastjo zaposlovanja v državni upravi in pri drugih porabnikih proračuna 

Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji, dne 21. 1. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika mag. Jožka Čuka v zvezi z 
rastjo zaposlovanja v državni upravi in pri drugih porabnikih 
proračuna ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika mag. Jožka Čuka in predlaga Ministrstvu za finance, da 
vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika mag. Jožka Čuka se glasi: 

Kakšno je bilo gibanje zaposlenih v zadnjih dveh letih v državnih 
organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih 
zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne 
skupnosti oziroma država ali ki so v večinski lasti lokalnih 
skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni 
družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava, strukturirano 
po posameznih porabnikih? 

spremljamo aktualno gospodarsko in družbeno situacijo. 
Zavedamo se, da je eden od generatorjev visoke javne porabe 
tudi rast zaposlovanja v državni upravi in pri drugih porabnikih 
državnega proračuna. 

Medtem ko gospodarstvo, zlasti industrija, izgublja delovna mesta, 
je država v zadnjih letih znatno povečala zaposlovanje. Parcialni 
podatki so sicer dostopni v različnih statističnih virih oz. sredstvih 
javnega obveščanja, vendar niso celoviti. Tudi proračun za lansko 
leto in predlog proračuna za leto 1998 ne vsebujeta celovite slike 
zaposlovanja v državni upravi in pri drugih porabnikih državnega 
proračuna. 

Vprašanje postavljam zato, ker se pojavljajo nepreverjeni podatki 
o nenormalno velikem povečevanju zaposlovanja pri določenih 
proračunskih porabnikih. Zanima me tudi stališče vlade glede 
zaposlovanja v prihodnosti. Znane so izjave nekaterih vladnih 
funkcionarjev o potrebi po nadaljnjem povečevanju zaposlenih v 
javni upravi. Sklenjen je bil tudi sporazum s sindikati 
negospodarstva, da država ne bo zmanjševala števila delavcev 
v državni upravi. 

Obrazložitev 

Predstavniki delodajalcev v državnem svetu z zaskrbljenostjo 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v skladu s 96- 
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na 
vprašanje. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude interesne skupine lokalnih interesov v zvezi z 

letnim poročilom Mednarodnega denarnega sklada o Sloveniji  

Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji, dne 21. 1. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi z letnim 
Poročilom Mednarodnega denarnega sklada o Sloveniji in na 
Podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo interesne 
skupine lokalnih interesov in zahteva od Ministrstva za finance, 
da državnemu svetu posreduje letno poročilo Mednarodnega 
denarnega sklada o Sloveniji. 

Obrazložitev 

Državni svet se želi seznaniti z ugotovitvami in stališči 
Mednarodnega denarnega sklada, ki jih je oblikoval v letnem 
poročilu o Sloveniji. 

Državni svet zahteva od Ministrstva za finance, da v skladu s 96. 
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni posreduje 
navedeno gradivo. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Boža Kuhariča glede 

slabšanja konkurenčne sposobnosti izvoznega gospodarstva  

Državni svet Republike Slovenije je na 4. seji, dne 28. 1. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Boža Kuhariča glede slabšanja 
konkurenčne sposobnosti izvoznega gospodarstva in na podlagi 

odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Boža Kuhariča in predlaga Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Boža Kuhariča se glasi: 

■e nekaj let pada konkurenčna sposobnost našega izvoznega 
gospodarstva, zato sprašujem Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti, kaj bo v letošnjem letu storilo, da ublaži probleme 

izvoznikov in zaustavi prelivanje dohodka od izvoznega 
gospodarstva k uvoznemu? 

Obrazložitev 

V letu 1997 se je izjemno poslabšala situacija izvoznih panog 
zaradi disproporca med inflacijo in dvigom tečajev tujih valut, 
predvsem nemške marke. Zaradi prelivanja dohodka k uvoznikom 
se maksimalno siromaši izvozno gospodarstvo, kar dosega že 
kritične meje ob dejstvu, da se izjemno slabšajo tudi tržni pogoji 
na zunanjih tržiščih. 

Kritičnost se kaže v nerazvoju, v nelikvidnosti tega pomembnega 
dela gospodarstva, sledilo pa bo brez dvoma tudi odpuščanje 
delavcev. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni 
odgovori na vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Petra Vriska glede 

problematike slovenskega hmeljarstva  

Državni svet Republike Slovenije je na 4. seji, dne 28. 1. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašan|e državnega svetnika Petra Vriska glede problematike 
slovenskega hmeljarstva in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
Zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Petra Vriska in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, 
9ozdarstvo in prehrano, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Petra Vriska se glasi: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 
Slovenije sprašujem, na kakšen način namerava rešiti 
problematiko v slovenskem hmeljarstvu in zagotoviti 500 mio SIT 
kot najnujnejšo pomoč za zagon proizvodnje v letu 1998. 

Obrazložitev 

Slovensko hmeljarstvo se je v letu 1997 znašlo v najhujši krizi po 
2. svetovni vojni. Povprečne cene hmelja so zadnja leta vztrajno 
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padale in so prišle s 7 DEM na 3.5 DEM po kg v letu 1997.Ta cena 
pa pokrije komaj polovico stroškov pridelave. Slovenski hmelj je 
zaradi svoje kvalitete priznan po svetu, saj se v večini izvozi na 
zahtevne trge v Ameriko in državne Zahodne Evrope. 97 % hmelja 
gre v izvoz in to predstavlja 3 % svetovne proizvodnje hmelja. Ne 
poznam slovenskega proizvoda, ki bi predstavljal tolikšen odstotek 
svetovne proizvodnje. 

Hmelj je trajnica, ki veže nase velik vložek kapitala že v sam 
nasad, potem v žičnico in pa v stroje za obdelavo in za obiranje. 
Ti vložki so izredno veliki, zato bi bila povzročena velika 
gospodarska škoda, če bi prišlo do zloma hmeljarstva. S tem bi 
Slovenija na svetovnem trgu izgubila kvote, ki jih kasneje ne bi 
mogla pridobiti nazaj. 

Januarja se začne nabavljati repromaterial za proizvodnjo, zato 
je nujna takojšnja pomoč države. Količine letnika 1997 so namreč 
v večini še neprodane, kljub nizki ceni. Zato proizvajalci ne morejo 
zagnati proizvodnje. 

Kot predstavnik kmetov v državnem svetu opozarjam Vlado 
Republike Slovenije, da bo prišlo v naslednjih dveh mesecih do 
uničenja velikih površin hmelja, če ne bo takojšnje pomoči. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v 
roku 30 dni odgovori na vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa 

glede razreševanja primera Labovič 

Državni svet Republike Slovenije je na 4. seji, dne 28. 1. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašan|e državnega svetnika Branka Grimsa glede 
razreševanja primera Labovič in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

posledic te afere Ministrstvo za notranje zadeve sprejelo še 
kakšne druge ukrepe oziroma druge kadrovske spremembe? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Branka Grimsa in predlaga Ministrstvu za notranje 
zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi: 

Primer Labovič je močno razburil predvsem gorenjsko javnost. 
Ravnanje organov za notranje zadeve mu je omogočilo 
pravočasen umik v tujino. V zvezi s to afero je Ministrstvo za 
notranje zadeve opravilo notranjo preiskavo v kranjski UNZ. V 
zadnjih dneh so bile opravljene prve kadrovske zamenjave, ki so 
očitno posledica te afere. 

Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije postavljam 
naslednje vprašanje: 

Kakšne so ugotovitve navedene preiskave in s kakšno 
obrazložitvijo je prišlo do kadrovskih zamenjav? Ali bo zaradi 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 

V zadevi Labovič je bila v Upravi za notranje zadeve Kranj 
opravljena notranja preiskava, ki je ugotovila, da je bila v postopku. 
storjena napaka pri razpisu iskanja. Zoper kriminalista, ki je bil 
odgovoren za razpis iskanja, je bil uveden disciplinski postopek. 
Domneve in namigi, ki so se pojavili v javnosti o nestrokovnem in 
nezakonitem delu policije UNZ Kranj, se v preiskavi niso potrdile, 
zlasti ne trditev, da je policija Veljku Laboviču omogočila beg. V 
preiskavi so bile preverjene tudi druge navedbe, ki so jih izražali 
prizadeti, priče ali so bile objavljene v sredstvih javnega 
obveščanja, vendar se niso izkazale kot utemeljene. 

Minister za notranje zadeve je sprejel odstop načelnika Uprave 
za notranje zadeve Kranj. Razlog za to je bil predvsem v umirjanju 
razmer in vzpostavitev ugodnejših razmer za delo na območju 
UNZ Kranj. V kontekstu zadeve LABOVIČ ministrstvo na UNZ 
Kranj ne predvideva nobenih dodatnih kadrovskih ukrepov. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Dušana Semoliča 

glede novega varnostnega trikotnika 

Državni svet Republike Slovenije je na 4. seji, dne 28. 1. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča glede 
novega varnostnega trikotnika in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika mag. Dušana Semoliča in predlaga Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča se glasi: 

V letu 1998 je stopil v veljavo predpis, ki zahteva ob registraciji 
avtomobilov novi varnostni trikotnik, ki je narejen po standardih, 
ki veljajo v Evropski uniji. Na trgu se dobe v prodaji novi trikotniki 
zgolj tujih proizvajalcev. Očitno je, da je ta predpis presenetil 
domače proizvajalce, da se niso mogli pravočasno pripraviti na 
nove potrebe tržišča. 

Sprašujem Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kaj je storilo, 
da bi bilo gospodarstvo pravočasno obveščeno o bližajočih se 
spremembah potreb na tržišču in s tem omogočilo, da se 
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gospodarstvo pravočasno odzove na spremembe in tako 
zagotovi delo za zaposlene in morebiti nova delovna mesta za 
brezposelne. 

Vprašanja ni razumeti tako, da je potrebno zapirati tržišče, saj je 
konkurenca potrebna in kupec naj se odloča predvsem glede na 

ceno in kvaliteto. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni 
odgovori na vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa 

glede začetka gradnje gorenjskega dela avtoceste  

Državni svet Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3. 2. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa glede začetka 
gradnje gorenjskega dela avtoceste in na podlagi 1. odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Branka Grimsa in predlaga Ministrstvu za promet in 
zveze, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Na mnogih odsekih avtocestnega križa prihaja pri izgradnji do 
zastojev zaradi neurejenih aktov in zaradi problemov z odkupom 
zemljišč. Na odseku med Kranjem in Naklim do tovrstnih zapletov 
ne more priti, za začetek gradnje na tem odseku je potrebno 
zagotoviti zgolj sredstva v proračunu Republike Slovenije. Na ta 
način bo lahko že v prihodnjem letu odpravljena ena najbolj črnih 
točk slovenskega prometa. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi: 

Zakaj program izgradnje avtocest ne vključuje takojšnjega 
začetka gradnje gorenjskega dela avtoceste? 

Izgradnja gorenjskega dela avtoceste naj se kar najbolj pospeši 
in za izgradnjo preostalih dveh pasov na odseku med Kranjem in 
Naklim naj se zagotovijo sredstva že v proračunu Republike 
Slovenije za leto 1998. 

Obrazložitev 

Dinamiko izgradnje avtocestnega križa v Sloveniji je pristojno 
ministrstvo opredelilo v več aktih. Iz njih izhaja, da je izgradnja 
gorenjskega dela avtoceste na vrsti povsem na koncu, saj bo 
predvidoma dokončana šele leta 2004, torej do skrajnega roka, 
do katerega naj bi bil sploh dokončan slovenski avtocestni križ v 
celoti. !e pred leti je bil mimo Kranja izgrajen del avtoceste v t. i. 
"varčnem gorenjskem profilu" - kot dvopasovnica. Ta odsek 
omogoča izjemne hitrosti, obenem pa je prav zaradi dvosmernega 
prometa zelo nevaren. Na tem odseku so bila hkrati z izgradnjo 
dvopasovnice že opravljena tudi zemeljska dela za izgradnjo 
preostalih dveh pasov avtoceste. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE 

Za pospešitev izgradnje gorenjskega dela avtoceste je bilo danih 
več pobud. Vložen je bil tudi amandma skupine poslancev (Franc 
-•ebulj) k predlogu sprememb in dopolnitev nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za promet in 
zveze pobude delno podpira in meni, da je mogoče: 

1. na avtocestnem odseku Naklo-Kranj pričeti z deli za izgradnjo 
v letu 1998, odsek delno predati prometu konec leta 1999 in 
dokončati odsek leta 2000, 

2. avtocestni odsek Podtabor-Naklo z ustrezno organizacijo 
predhodnih del in prilagoditvijo dinamike gradnje tega odseka 
v letnih planih razvoja in vzdrževanja AC predati prometu že 
pred letom 2000. 

Glede ostalih odsekov, ki tvorijo gorfenjski del slovenskih avtocest 
pa Ministrstvo za promet in zveze meni, da jih zaradi omejenih 
letnih finančnih obsegov ne bo mogoče zgraditi prej, kot je to 
predlagano v predlogu sprememb in dopolnitev nacionalnega 
programa izgradnje avtocest. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za mednarodne odnose in evropske 

zadeve za vzpostavitev kontaktov z nizozemskim vladnim Inštitutom za socialno in 

kulturno planiranje v Haagu 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3.1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo Komisije za mednarodne odnose in evropske 
zadeve za vzpostavitev kontaktov z nizozemskim vladnim 
Inštitutom za socialno in kulturno planiranje v Haagu in na podlagi 
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za 
mednarodne odnose in evropske zadeve in predlaga ministru za 
evropske zadeve, da pobudo preuči in nanjo odgovori. 

Državni svet ugotavlja, da je eden od bistvenih pogojev za 
enakopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji, kako bo Slovenija 
v procesu pristopanja k Evropski uniji ohranila svojo kulturno 
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identiteto in socialno integriteto. Kot primer države, ki ji je to uspelo, 
je bila omenjena Nizozemska. 

Državni svet predlaga, da se skupaj z ministrom za evropske 
zadeve preuči možnost vzpostavitve kontaktov z vladnim 
inštitutom za socialno in kulturno planiranje v Haagu, zato da bi 
se seznanili s programom dejavnosti tega inštituta in s tem, kako 
se s tem programom vpliva na vladno politiko. 

Državni svet meni, da bi bila izmenjava mnenj koristna za državo 
Slovenijo v procesu vključevanja v Evropsko unijo. 

Državni svet predlaga, da minister za evropske zadeve v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na pobudo. 

 i  

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja Komisije za mednarodne odnose in 

evropske zadeve glede krepitve ekonomske moči na mejnem območju 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve, 
ki se nanaša na krepitev ekonomske moči na mejnem območju, 
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje Komisije za 
mednarodne odnose in evropske zadeve in predlaga Ministrstvu 
za zunanje zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašan|e se glasi: 

Ali Ministrstvo za zunanje zadeve načrtuje posebno zaščito v 
obliki fiskalnih ukrepov, s katerimi bi vplivali na gospodarsko 
dejavnost oziroma na ohranjanje ekonomske moči domačih 
gospodarskih subjektov na gospodarsko ogroženih obmejnih 
območjih? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnih svetnikov Branka Grimsa in 

dr. Vladimirja Koruna v zvezi s slovenskim mejnim območjem 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanji državnih svetnikov Branka Grimsa in dr. Vladimirja 
Koruna, ki se nanašata na slovensko mejno območje, in na podlagi 
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnih 
svetnikov Branka Grimsa in dr. Vladimirja Koruna in predlaga 
Ministrstvu za zunanje zadeve, da vprašanji preuči in nanju 
odgovori. 

škodo. Štejeva pa tista vsakodnevna, tiha krčenja, ki nastajajo 
zaradi malomarnega, brezbrižnega odnosa organov oblasti do 
slovenske zemlje, četudi so nanj stalno opozarjani s strani 
državljanov in/ali organov lokalnih oblasti. Organi slovenske oblasti 
so tak negativistični odnos do potrebnih aktivnosti glede 
ozemeljske nedotakljivosti in celovitosti pokazali že v preteklosti. 
Zato naj ne čudi prepričanje ljudi, da če ne bi imeli v pravem času 
in na pravem mestu generala Maistra, bi slovenska meja s 
sosednjo Avstrijo potekala nekje pri Slovenski Bistrici. Predvsem 
opozarjava na problematiko mejnih zaselkov ob rekah Dragonji 
in Muri. Prepričana sva, da je takšnih ogroženih obmejnih točk s 
sosednjo Hrvaško še kje ob Sotli, Kolpi in podobno. 

Vprašanji državnih svetnikov Branka Grimsa in dr. Vladimirja 
Koruna se glasita: 

1. Kako dolgo bo pristojno ministrstvo in celotna izvršilna oblast 
še dopuščala, da organi in organizacije Republike Hrvaške z 
različnimi dejanskimi posegi (via facti) pripajajo dele 
slovenskega ozemlja k svojemu državnemu ozemlju ob meji, 
kot se to dogaja npr. ob rekah Dragonji in Muri? 

2. Kdaj bo pristojno ministrstvo pripravilo celovito strategijo 
ukrepov ohranjanja in varovanja slovenskega državnega 
ozemlja ter aktivnejše politike do sosednje države in jo kot 
akt predložila državnemu zboru? 

Obrazložitev 

Republika Slovenija je zelo slab gospodar s svojim državnim 
ozemljem. Zaradi takšnega ravnanja se slovensko ozemlje 
vseskozi krči. Med to krčenje ne štejeva primere kot posledice 
mednarodnih pogodb, ki so skoraj vedno bile sklenjene na našo 

Slovenske državljanke in državljani redko, le občasno, izvemo iz 
sredstev javnega obveščanja, kaj se dogaja glede neohranjanja 
in nevarovanja slovenskega državnega ozemlja (zadnji prispevek 
Borisa Šuligoja v dnevniku "Delo" z dne 30.1.1998 pod naslovom: 
Hrvati vzamejo, kolikor damo). Pisec nas med drugim seznanja z 
mnogimi težavami, ki jih imajo prebivalci vasice Mlini pri Sočergi. 
Nimajo namreč neposredne ustrezne cestne povezave z 
matičnim državnim ozemljem, priključeni so na hrvaški vodovod, 
elektriko, telefon in podobno, in da ta vasica, kakor tudi vasici 
Bužini in Škodelin, postajajo vedno bolj hrvaške. Občasno se 
seznanjamo z informacijami, da Hrvati vse bolj silijo na levi breg 
Mure v krajevni skupnosti Hotiza, ker na tem rečnem bregu ne 
obstaja več naše mejno varovanje oziroma kontrola ter podobno. 

Vse navedeno in še mnogo drugega je pripisati že pregovorno 
defenzivni slovenski zunanji politiki in ravnanju drugih vej izvršilne 
oblasti, ki obstaja vse od osamosvojitve sem. Tako sta Piranski 
zaliv in pa Trdinov vrh le konica kupa nerešenih vprašanj 
razmejitve med državama, ki so v prid Hrvatom, nam pa vedno v 
škodo. Slovenska oblast, kot smo izvedeli v zvezi z vohunsko 
afero, do danes še ni označila poteka meje in ta potek opremila z 
ustreznimi tablami tam, kjer je to potrebno, kot to takoj zagotovijo 
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vse normalne, civilizirane v državo organizirane skupnosti. Te, 
celo največje med njimi, zelo ljubosumno varujejo svoje državno 
ozemlje kol sveto stvar, mala Slovenija pa kot da ji ni nič mar 
oziroma njeni organi oblasti vedno najdejo kakšen izgovor iz 
arzenala "miroljubne koeksistence". Ali pa je takšnemu 
nerazumnemu početju vzrok mogoče strah pred povračilnimi 
ukrepi južnih sosedov? 

Na opisano početje opozarjajo ves čas posamezniki, strokovna 
javnost in nekateri deli civilne družbe, kot npr. Gibanje 23. december. 
Vendar je vse to opozarjanje brez uspeha, četudi bomo v nekaj 
mesecih slavili sedmo leto osamosvojitve, pa še vedno ne vemo, 
do kod sega na jugu naše ozemlje. Zanimivo, da je bila Pariška 
mirovna pogodba sklenjena nekaj več kot dve leti po koncu 2. 
svetovne vojne. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanji. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE 

Državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 
sicer še ni določena z meddržavnim sporazumom, od 
osamosvojitve pa državni organi Republike Slovenije kot izhodišče 
za določitev meje s sosednjo Republiko Hrvaško upoštevajo 
naslednje dokumente: 

- Temeljno ustavno listino, ki določa v točki II., da je državna meja 
med R Slovenijo in R Hrvaško tista meja, ki je obstajala v okviru 
bivše SFRJ; 

- Deklaracijo o neodvisnosti, ki v II. točki govori, da bo Slovenija 
pri vzpostavljanju samostojnosti in neodvisnosti poleg naštetih 
mednarodnih listin upoštevala tudi nedotakljivost obstoječih 
zunanjih in notranjih meja; 

- skupno deklaracijo (Brionska deklaracija), ki v prilogi II v točki 
IV. govori o tem, da mejni režim, zasnovan na evropskih normah, 
ostaja trdni cilj; 

- zakon o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo 
območja občine ter o območjih občin (Ur. list SRS, št. 23/80), ki v 
7. in 8. členu določa, katere katastrske občine obsegajo območje 
posamezne občine; 

- zakon o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80), ki v 37. 
členu določa, da se policijsko postajo s splošnim delovnim 
področjem ustanovi za območje občine. 

Določilo Temeljne ustavne listine se nanaša na celotno mejo. Mejo 
na kopnem danes predstavljajo meje katastrskih občin in jo je 
potrebno prilagoditi kriterijem državne meje in označiti v naravi. 

Morska meja Republike Slovenije ni bila nikoli določena. 

Vsaka država ima natančno opredeljeno svojo kopensko mejo. 
Mejni črti ene in druge države pa se med seboj ponekod bistveno 
razlikujeta. Z namenom uskladitve meje sta obe državi ustanovili 
Mešano diplomatsko komisijo ter več ekspertnih in mešanih 
tehničnih geodetskih skupin, katerih naloga je bila ugotoviti razlike 
v pogledu katastrskih meja, uskladiti in poenotiti katastrsko mejno 
črto tam, kjer je to mogoče, in končno na podlagi določenih ki erijev 
pripraviti predloge za določitev državne meje. Delo, ki je bilo 
opravljeno v letih 1994-98, je v mnogočem približalo stališča, 
odprtih pa je ostalo še nekaj bistvenih razhajanj (Prekmurje, 
Gorjanci, Sekulići, Snežnik, Dragonja). 

Tudi v zvezi z določitvijo morske meje sta stališči ene in druge 
strani še močno različni. V obdelavi je več variant, ki naj omogočijo, 
da tudi tu najdemo predloge za usklajeno rešitev. Do določitve 
meje na morju bo veljal z obeh strani večkrat potrjeni dogovor o 
preprečevanju incidentov ob nedefinirani morski meji. 

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije na območjih 
vzdolž meje z Republiko Hrvaško izvaja svoja pooblastila v skladu 
s temi dejstvi. Med pooblastili oziroma nalogami je tudi varovanje 
državne meje, kot to določa Zakon o nadzoru državne meje (Ur. 
list RS, št. 1/91). Med nalogami varovanja državne meje so tudi 
preprečevanje, ugotavljanje in reševanje mejnih incidentov in 
drugih kršitev nedotakljivosti državne meje. 

Vse aktivnosti, ki jih opredeljuje Pravilnik o ugotavljanju in reševanju 
mejnih incidentov (Ur. list RS, št. 19/91) kot kršitev nedotakljivosti 
državne meje R Slovenije in še posebno vsak poseg hrvaških 
državnih organov na območjih, ki v skladu z uvodoma navedenimi 
kriteriji predstavljajo ozemlje Republike Slovenije, državni organi 
Republike Slovenije obravnavajo kot to določata Zakon o nadzoru 
državne meje in Pravilnik o ugotavljanju in reševanju mejnih 
incidentov. 

Ukrepi Republike Slovenije ne želijo poglabljati incidentov ampak 
jih odpravljati, kar je do podpisa pogodbe o meji in ohranjanja 
dobrososedskih odnosov v interesu obeh držav. 

Določene težave pri izvajanju pooblastil pa nedvomno povzroča 
objektivno dejstvo, da meja še ni označena v naravi. To še posebej 
velja za odseke meje, ki potekajo ob oz. po vodotokih (poseben 
problem je območje južno od Dragonje, od koder se je slovenska 
policija umaknila tik pred osdamosvojitvijo), ko gre praviloma za 
majhna območja (enklave), ki nimajo nobenih prometnih zvez s 
Slovenijo in so praktično nedosegljiva oz. je mogoč dostop le po 
prehodu hrvaškega ozemlja ali s čolni. Zato sta delegaciji 
Ministrstev za notranje zadeve Republike Slovenije in Republike 
Hrvaške že v letu 1992 dogovorile vzajemno pravico neškodljivega 
tranzita preko sosednjega ozemlja. 

Iz navedenega sledi, da R Slovenija s svojimi odločitvami in dejanji 
ne krči svojega državnega ozemlja ampak si prizadeva za pripravo 
takega sporazuma o državni meji z R Hrvaško, ki bo zaščitil 
slovenske nacionalne interese in bo v največji možni meri 
upošteval interese ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna 

glede ogrožanja zdravja v Šaleški dolini 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanji državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna glede 

ogrožanja zdravja v Šaleški dolini 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 dr. Vladimirja Koruna in predlaga Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti, da vprašanji preuči in nanju odgovori. 

Vprašanji državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna se glasita: 

1. Kako dolgo bodo pristojna ministrstva še dopuščala splošno 
degradacijo Občine Šoštanj in neenakopraven položaj njenih 
prebivalcev v pogledu njihovega bivanja na tem območju v 
primerjavi z drugimi v državi? 

2. Ali in kdaj je mogoče pričakovati, da bodo pristojna ministrstva 
pripravila celovito energetsko politiko z zakonsko opredeljenimi 
ukrepi s sanacijo obstoječega stanja rudarjenja na območju 
Občine Šoštanj, ogrožanja zdravja ljudi in drugega živega 
sveta zaradi emisij iz Termoelektrarne Šoštanj in za 
zagotavljanje boljših in perspektivnejših pogojev bivanja 
prebivalcev ter za razvoj te občine kot celote? 

Obrazložitev 

Pridobivanje lignita kot vrste energije ima v Šaleški dolini stoletno 
tradicijo. Pred drugo svetovno vojno je bilo pridobivanje te vrste 
premoga zelo omejeno. Izkop lignita z nekaj stotisoč tonami letno 
je bil namenjen prvenstveno široki potrošnji in pa tedanji majhni 
velenjski elektrarni. Po tej vojni so se razmere korenito spremenile. 
Razlog je bil v široko zastavljeni elektrifikaciji in industrializaciji, 
za kateri so bili zadostni potrebno energetski viri temeljnega 
pomena. 

Znano je, da Slovenija ne premore več vrst boljših ali izčrpnejših 
energetskih virov, zaradi česar je bilo osredotočenje na rapidno 
povečevanje izkopa lignita še toliko bolj izrazito. Zaradi nizke 
kurilne vrednosti je postalo takoj jasno, da bo ta vir potrebno 
neposredno ob izkopu pretvarjati v električno energijo. Določene 
izkušnje velenjske elektrarne so služile tudi ob snovanju 
šoštanjske, katere izgradnja je od sredine petdesetih do sredine 
sedemdesetih let postavila največji elektroenergetski objekt v 
državi s 755 MW instalirane moči. Ta elektrarna, ki pokriva v 
povprečju eno tretjino proizvodnje električne energije, pokuri letno 
več milijonov ton lignita (glej o tem več v materialu: Ekološka 
sanacija Termoelektrarne Šoštanj). 

Z izkopom takšnih količin lignita in z njegovim kurjenjem, zato da 
dobimo elektriko, nastajajo za okolje različne škodne, določene 
med njimi pa tudi trajne nepopravljive posledice. 

V tedanjem času se socialistična oblast, ki ji je bil cilj le industrijska 
preobrazba družbe, sploh ni menila za posledice svojega početja 
na okolju in ljudeh. Temu cilju je bila sposobna žrtvovati določena 
območja, mnoge vrednote in danosti, samo da so bili izpolnjeni 
plani, petletke z navedenimi tonami, kubiki, kilovati in podobno. 
Podobni brutalni posegi so nam znani iz nekaterih bivših 
vzhodnoevropskih socialističnih držav, kot sta npr. -^SSR, DDR. 

Če je zaradi t. i. roparskega načina rudarjenja lignita nastala v 
Šaleški dolini ugreznina, ki jo je zalila voda, da je nastalo umetno 
jezero, je pristojna oblast prizadetim prebivalcem sicer omogočila 
bivanje drugje, ostalo pa pustila propadu. Tako so izginila cela 
naselja, vasi, kot npr. Škale, Družmirje, Preloge, deloma tudi Pesje 
in Šoštanj. Tedanja oblast, ohrabrena z ugotovitvami geoloških 
raziskav o zanimivih količinah lignita za izkop tudi pod celotnim 
Šoštanjem in v smeri proti Topolšici, je v šestdesetih letih zato 
preselila upravno središče v novo nastajajoče (novo) Velenje. 

Menila je namreč, da bo celotno mesto Šoštanj potrebno žrtvovati 
predhodno opredeljenim ciljem. Na velenjski strani so namreč 
bistveno tanjše plasti lignita, katerih izkoriščanje ne bi bilo smotrno, 
tudi ne na takšen način, kot se odvija v sedanjem Premogovniku 
Velenje, tedaj pa Rudniku lignita Velenje. 

Pozneje, do sredine devetdesetih let, se je pristopilo k sanaciji 
bloka IV z vgraditvijo odžvepljalne naprave, ki sicer sanira oziroma 
bistveno zmanjšuje določeno vrsto emisij, ne pa vseh. Ostane pa 
še v celoti blok V, h kateremu bo potrebno nujno pristopiti, za kar 
se že odvijajo določeni postopki. Ugotavljam pa lahko, da gre vse 
preveč počasi, namesto, da bi se sanacija Termoelektrarne 
Šoštanj obravnavala prednostno. Ne samo sanaciji tega 
energetskega velikana, tudi drugim tovrstnim problemom širom 
po državi, bi morala demokratična, evropsko usmerjena Slovenija 
posvečati največ pozornosti. 

Kolikšne so zdravstvene obremenitve prizadetega prebivalstva, 
posebno glede obolelosti zaradi določenih emisij v zraku, z 
možnostjo trajnih okvar zdravja, s tem pa ogrožanja njihovega 
življenja, je bilo v Šaleški dolini že nekaj raziskanega. Raziskavo 
o tem sta opravila tudi sodelavca Zdravstvenega doma v Velenju, 
Rebernik in Seher-Zupančičeva in jo objavila pod naslovom 
Zdravstveno stanje prebivalstva in ekološke obremenitve v občini 
Velenje. Kot izhaja iz izvlečka oziroma zaključkov te študije, je 
zdravstveno stanje tega prebivalstva bistveno slabše od ostalega 
v Sloveniji. To ugotovitev potrjujejo mnoge tabele v študiji. Tako iz 
njih npr. izhaja, da v obravnavanem okolju obstaja 80 % več 
bolezni dihal kot drugje v državi. Nadalje, da je število poškodb 
celo skoraj dvakrat večje, bolezni kosti in gibal za eno tretjino, 
kongetivnih anomalij pa celo za trikrat in podobno. Raziskava je 
bila opravljena sicer na območju celotne nekdanje skupne občine 
Velenje (sedaj Mestna občina Velenje, občini Šoštanj in Šmartno 
ob Paki), vendar si je mogoče predstavljati, kakšni porazni rezultati 
bi šele bili, če bi v raziskavo vključili le prebivalce občine Šoštanj, 
neposredno prizadete zaradi emisij tega elektroenergetskega 
objekta. 

Drugi, stvarno in časovno vzeto pa vsekakor prvi problem, je 
rudarjenje pod mestom Šoštanj in pod njegovo okolico. Rudarjenje, 
ki se nadaljuje kot v preteklosti, povzroča ugrezovanje zemljišč, 
večanje t. i. šoštanjskega jezera in poškodbe na objektih in drugi 
infrastrukturi. Znano je, nedavno smo bili o tem seznanjeni na 
nacionalni televiziji, da je prizadetost zgradbe osnovne šole Biba 
Ročk v Šoštanju že tolikšna, da jo bo mogoče uporabljati do leta 
2001. 

Mesto oziroma občina Šoštanj glede na takšne dejanske razmere 
vsesplošne degradacije prostora, na katerem obstaja, nima 
nikakršne prihodnosti. Kot je na nekem posvetovanju lani jeseni o 
tej problematiki poudaril župan te občine dr. Bogdan Menih, gre za 
prezrto mesto. Neperspektivnost bivanja ljudem na tem območju 
pa povečuje tudi negotovost glede vprašanja širjenja oziroma 
povečevanja polja rudarjenja pod mestom oziroma v tej občini. 
Gre za do sedaj še vedno neopredeljeno vprašanje, ali, kdaj, v 
kateri smeri, v kolikšnem obsegu, s kakšno intenzivnostjo in 
podobno se bo rudarjenje (še) nadaljevalo oziroma širilo. Laično 
si je po vsej verjetnosti, žal, mogoče odgovoriti pritrdilno, da se bo 
to tudi zgodilo, saj elektriko iz Termoelektrarne Šoštanj 
potrebujemo. Država tega energetskega objekta ne bo zapirala, 
že zaradi zadostnih potrebnih količin lignita na eni, na drugi strani 
pa zaradi predvidene razgraditve Nuklearke v Krškem. Država 
Slovenija si glede na danost elektroenergetske bilance ne more 
privoščiti njene ustavitve, s tem pa bistvenega zmanjševanja 
oziroma celo prenehanja rudarjenja na tem območju. 

Neperspektivnost splošnega in individualnega bivanja na tem 
območju poslabšujejo še pravne podlage rudarske zakonodaje 
in njihovo izvajanje, ki bistveno omejuje oziroma otežuje ravnanje 
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in nehanje pravnih oziroma fizičnih oseb glede rabe prostora 
oziroma objektov in drugih nepremičnin. Smoter teh utesnitev ali 
omejitev je v obvladovanju določene politike poplačevanja t. i. 
rudarskih škod. Če bi se na tem območju dopustila normalna 
raba prostora in objektov v njem, bi bili v primeru nastanka vzroka 
za poplačilo rudarskih škod odškodninski zahtevki bistveno višji. 
Te pa poravnava Premogovnik oziroma država. 

Pridobivanje energije je vsekakor v nacionalnem interesu. V 
nacionalnem interesu pa bi moralo vsekakor biti tudi, da se 
zagotovi tistim, ki za njegovo doseganje prispevajo več kot drugi, 
ker živijo v takšnem okolju, kjer se njegova realizacija ustvarja, in 
so pri tem bistveno ogroženi pri uresničevanju svojih splošnih in 
individualnih interesov, določeno poplačilo. Gre za satisfakcijo za 
dobrine, za katere so ali prikrajšani ali jih lahko uživajo le v 
omejenem obsegu v primerjavi z drugimi v državi in da se jim 
ustrezno nadomešča škoda na zdravju ali na izgubi oziroma 
zmanjševanju interesov. Drugače povedano pomeni, da mora 
država z opredelitvijo dokončne celovite energetske politike 
prebivalcem v občini Šoštanj jasno povedati, s kakšno prihodnostjo 
na svojih tleh morejo računati. Gre za nujnost opredelitve potrebnih 
ukrepov, ki bodo prizadetim prebivalcem te občine razgrnili, ali je 
zanje bivanje in ustvarjanje tam še zanimivo in perspektivno. Po 
mojem prepričanju bi morali biti takšni ukrepi naravnani v sanacijo 
obstoječega stanja in v zagotavljanju pogojev za bodoči razvoj. 
Zato bi bilo potrebno zakonsko opredeljene ukrepe razdeliti nekako 
v tri skupine: splošne, individualne in posebne. S splošnimi ukrepi, 
ki bi se nanašali na občino kot celoto, bi bilo potrebno zagotoviti 

sredstva za sanacijo obstoječih razmer in za razvoj. V ta okvir 
nedvomno sodi neka splošna renta, iz sredstev katere bi občina 
zagotavljala razvoj zadev splošne rabe in drugih, ki bi jih glede na 
danost ocenila kot utemeljene. Z individualnimi ukrepi bi se poleg 
sanacije določenih prizadetosti prebivalcem na tem območju 
zagotavljala določena sredstva, s katerimi bi jih zainteresirali za 
nadaljnje bivanje in razvijanje njihovih aktivnosti. S posebnimi ukrepi 
pa bi lahko država različnim subjektom v tej občini, tako pravnim 
kot fizičnim osebam, zagotavljala potrebna sredstva, določene 
ugodnosti tudi fiskalne narave (ugodni krediti, oprostitve ali 
bistveno zmanjševanje dajatev in podobno) za njihov hitrejši razvoj 
od drugih okolij v državi, s katerimi bi pripomogla, da bi to območje 
zaradi določenega žrtvovanja za ustvarjanje predhodno 
navedenega nacionalnega interesa postajalo bolj perspektivno. 

Z izpolnitvijo pretežno predhodno navedenega bi bilo šele mogoče 
zagovarjati stališče, da so prebivalci občine Šoštanj dejansko 
enakopravni z drugimi državljankami in državljani Republike 
Slovenije (glej o tem več v prispevku: Omejene, ustavne in 
zakonske pravice Občine Šoštanj, maj 1997). 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni 
odgovori na vprašanji. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Janeza Ovna za uvrstitev 

predloga zakona o izvršbi in zavarovanju na prvo izredno sejo državnega zbora 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika Janeza Ovna, da državni svet 
predlaga državnemu zboru, da na prvo izredno sejo državnega 
zbora uvrsti predlog zakona o izvršbi in zavarovanju - druga 
obravnava (EPA 1353) in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona 
o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Janeza Ovna. Državni svet predlaga državnemu zboru, 
da na prvo izredno sejo državnega zbora uvrsti predlog zakona 
o izvršbi in zavarovanju - druga obravnava. 

ekonomska ureditev in enovitost lastnine ter uveljavitev zasebne 
lastnine kot podlage za urejanje gospodarskih razmerij. 

Ustava iz leta 1991 uveljavlja zasebno lastnino kot temeljno 
človekovo pravico, obenem pa tudi kot podlago za oblikovanje 
gospodarskega sistema. Temu se mora seveda prilagoditi tudi 
izvršilni postopek, v katerem tudi ni mesta za vsebinsko drugačno 
obravnavanje fizičnih in pravnih oseb, kadar se le-te ukvarjajo z 
gospodarsko in drugo dejavnostjo. V praksi se gospodarski 
subjekti soočajo z zelo težko situacijo, ker ni pravnega reda in 
discipline pri konkretnem izvajanju izvršb in zavarovanj. 

Zaradi navedenega je treba nujno sprejeti predlog zakona o izvršbi 
in zavarovanju. 

Obrazložitev 

„ ,. , ,   , Predlog zakona je državni zbor Predlog navedenega zakona ureja plačilna razmerja v vseh uvrstil na 21 izredno sejo 
segmentih gospodarstva, ki jih narekujejo predvsem drugačna dne 7 4 lgg8 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta lica glede 

mednarodne označbe motornih vozil 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Jožeta lica glede mednarodne 
označbe motornih vozil, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, in na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, 
da vprašanje preuči in nanj odgovori. 
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Vprašanje državnega svetnika Jožeta lica se glasi: 

V Republiki Sloveniji opažamo vozila, ki so registrirana v Republiki 
Hrvaški, ZRJ in BIH. Veliko teh vozil ima samo registrsko tablico 
kraja registracije. 

Ta vozila pogosto tudi nimajo mednarodne označbe države, v 
kateri so registrirana. 

Še vedno se uporablja prvi odstavek 204. člena temeljnega zakona 
o varnosti cestnega prometa (Ur. I. SFRJ, št. 50/88), ki določa, da 
motorna in priklopna vozila, registrirana v tuji državi, smejo biti v 
prometu v SFRJ - sedaj velja to v prometu v Republiki Sloveniji - 
samo, če imajo veljavno prometno dovoljenje, registrske tablice, 
ki jih je izdal pristojni organ države, v kateri je bilo vozilo registrirano 
in mednarodno označbo države registracije. 

Zakaj pristojni obmejni organi dopuščajo vstop vozilom, ki niso 
pravilno označena? Zakaj lahko taka vozila neovirano vozijo po 
Republiki Sloveniji in nihče ne preganja navedene kršitve, čeprav 
je voznik nepravilno označenega vozila z opisanim ravnanjem 
storil prekršek po 1. odstavku 229. člena (35. točka) temeljnega 
zakona o varnosti cestnega prometa? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE - UPRAVE 
POLICIJE 

Konvencija o cestnem prometu (Dunaj, 8. 11. 1968) objavljena v 
Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 6/78, določa v 
Prilogi 1, da imajo države podpisnice pravico odkloniti v 
mednarodnem prometu na svojem območju avtomobil ali 
priklopnik, ki nima predpisane označbe države, v kateri je 
registriran (37. člen Konvencije). V prilogi 3 natančneje predpisuje 
obliko in dimenzije tega znaka. 

Na tej osnovi je v 204. členu zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa (UL SFRJ, št. 5o/88), ki se v zvezi z Ustavnim zakonom 
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91 in 45/94) uporablja kot 
slovenski predpis, določeno, da smejo biti motorna in priklopna 
vozila, registrirana v tujini, v prometu v Republiki Sloveniiji samo, 
če imajo veljavno prometno dovoljenje in registrske tablice, ki jih 
je izdal pristojni organ države, v kateri je vozilo registrirano in 
mednarodno označbo države registracije. Izvajanje navedene 
zakonske določbe na mejnih prehodih nadzira policija. 

Kot pri vsakem drugem delu, lahko pride do napake tudi pri tovrstni 
kontroli vozil ob vstopu v državo, zato dopuščamo možnost, da 
se na slovenskih cestah občasno pojavi tudi vozilo tuje registracije 
brez predpisane označbe države, v kateri je registrirano. 

Čeprav gre v opisanem primeru dejansko za prekršek iz člena 
229/35 ZTVCP, pa menimo, da bi ne bilo korektno kaznovati 
voznika za prekršek, na katerega bi moral biti opozorjen že ob 
vstopu v državo oziroma mu vstop zaradi tega ne bi smel biti 
dovoljen, pa mu je bil, še zlasti, ker ta prekršek nima prtaktično 
nikakršnega vpliva na varnost cestnega prometa. 

POJASNILA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

na vprašanje državnega svetnika mag.Dušana Semoliča v zvezi z uresničevanjem 

ekonomske politike vlade Republike Slovenije  

Državni svet Republike Slovenije je na 2. seji, dne 23.12.1997 
sprejel sklep, da Državni svet Republike Slovenije podpira 
vprašanje svetnika mag. Dušana Semoliča in predlagal Ministrstvu 
za okolje in prostor, da vprašanje prouči in nanj odgovori. Ker se 
vprašanje nanaša na problematiko določanja, odmere in pobiranja 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki da je, v določenih 
občinah, zlasti pa v Mestni občini Ljubljana neustrezno oziroma 
da so izračunani zneski previsoki, mestni svet pa je prošnje 
posameznih podjetij za odpis previsokih stroškov za takšna 
nadomestila odklonil in s tem postavil mnoga podjetja pred izjemno 
velike probleme, tako da celo 200 - 300 podjetjem grozi stečaj in 
odpuščanje delavcev, je Ministrstvo za okolje in prostor ocenilo, 
da omenjeno vprašanje oziroma odgovor nanj presega njegove 
pristojnosti oziroma naloge, ki mu jih nalaga zakon o organizaciji 
na delovnem področju ministrstev, vprašanje in odgovor nanj pa 
zadeva ne le nemoteno zagotavljanje delovanja in razvoja lokalne 
samouprave, ampak tudi gospodarskega razvoja Republike 
Slovenije kot take. Zato je omenjeno problematiko obravnavala 
Vlada Republike Slovenije. Ker pa je istočasno Vlado Republike 
Slovenije obvestilo tudi Združenje za turizem in gostinstvo GZS, 
oziroma njegov odbor za kampe o isti problematiki, to je da je ob 
obravnavanju problematike obračunavanja prispevkov za stavbna 
zemljišča v slovenskih kampih ugotovil, da so nekateri kampi 
obremenjeni z izredno visokim zneskom teh prispevkov ter da 
so upravljalci kampov, zlasti v zadnjih dveh letih, primorani soočiti 
se z novimi oblikami denarnih pristojbin, ki da jih uvajajo domicilne 

občine za polnjenje svojih proračunov, kot so razne komunalne 
takse in nadomestila, katerih višino pa te občine letno usklajujejo 
in nemalokrat uporabljajo faktor povečanja tudi za petkrat in več, 
je obe zadevi združilo v eno med drugim tudi zato, ker iz dopisa 
GZS izhaja, da je največji problem nastal pri nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča, ki so ga začeli pobirati ne samo za 
zazidane, ampak tudi za zelene površine; ker pa so le-te v kampih 
kar precejšnje, naj bi bili zneski astronomsko visoki in nemalokrat 
znašajo med 15 in 30% celotnega bruto prihodka, ter da so, v 
primerjavi z določenimi zahodnoevropskimi državami (cca. 3.000 
DEM za 10 hektarjev velik kamp), tudi do 80 krat večji. 

Vlada Republike Slovenije je na 50. seji, dne 19.2.1998, sprejela 
pojasnila na dopis GZS - Združenja za gostinstvo in turizem in 
vprašanje državnega svetnika mag.Dušana Semoliča. 

Za izboljšanje stanja na tem področju je Vlada Republike Slovenije 
naložila: 

- Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, da v sodelovanju z 
Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvom za 
malo gospodarstvo in turizem, Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za finance, Ministrstvom 
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za okolje in prostor ter Službo Vlade Republike Slovenije za reformo 
lokalne samouprave čimprej organizira ustrezen posvet s 
predstavniki lokalnih skupnosti o tem, kako z vsaj posrednimi 
instrumenti najbolj racionalno vplivati na pospešeni gospodarski 
razvoj v prostoru; 

- Ministrstvu za finance, da v tesnem sodelovanju z ministrstvi iz 
prejšnje alinee pospeši z dokončanjem pričakovanega zakona o 
davku na nepremičnine, v njegove rešitve pa vgradi rezultate 
omenjenega posveta. 

Prof. dr. Franc Vodopivec, državni svetnik, je v krajšem 
uvodnem nagovoru menil, da je siva ekonomija huda družbena in 
državna bolezen, zato jo je treba zdraviti in zatirati na vseh 
področjih. To še posebej velja za Slovenijo, zato da bo breme 
države porazdeljeno čim bolj enakomerno. Na posvetu bomo 
obravnavali le majhen segment sive ekonomije, ki pa ima mnoge 
socialne posledice za številne državljane. Na eni strani 
ugotavljamo veliko pomanjkanje stanovanj, na drugi strani pa 
vlada stihija pri najemnih stanovanjih. 

O problemih na tem področju bodo govorili današnji gostje v svojih 
uvodnih razpravah ter opozorili na različne vidike sive ekonomije 
in vzrokih za njen razmah. 

Izrazil je upanje, da bodo temu posvetu sledili še drugi, na katerih 
bi govorili tudi o drugih segmentih in oblikah sive ekonomije. Ker 
gre za resne probleme, bi bilo treba sprejeti primerne ukrepe, s 
katerimi bi sivo ekonomijo zmanjšali oziroma zajeli v davčni okvir. 

Zahvalil se je tudi ge. Majdi Buda, ki je aktivno sodelovala in 
pomagala pri organizaciji tega posveta. 

Uvodne razprave 

Majda Buda, vodja projekta Apartmaji, je uvodoma dejala, da 
sega začetek tega projekta v leto 1994. V imenu majhnega podjetja 
so poskusili z Mestno občino Ljubljana organizirati v Ljubljani 
dobre, kvalitetne, zasebne sobe in stanovanja za oddajanje.Takrat 

Sklep državnega sveta ob obravnavi 
vprašanja državnega svetnika mag. 
Dušana Semoliča je objavljen v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 1/1998. 

Pojasnila Vlade Republike Slovenije 
so na voljo v službi državnega sveta. 

so mislili, da povpraševanja po tem v Ljubljani sploh ni. Po štiriletnem 
delu ugotavljajo, da so zaradi nepovezanosti zakonodaje, zaradi 
različnih razlag istih določb, zaradi nesankcioniranja zakonodaje 
vse bolj postajali sami sebi breme in nerentabilni, namesto da bi 
se v tem obdobju ukvarjali s trženjem in s pridobivanjem 
sobodajalcev. Če hočejo peljati dober gospodarski projekt, po 
katerem je povpraševanje - zastavljen je bil dokaj široko, predvsem 
pa tržno in gospodarsko, v njem pa sodeluje 12 podjetij in 13 
podizvajalcev - potrebujejo resnično sodelovanje države, je dejala. 

Žal je to zelo težko. Vse bolj se ukvarjajo z upravnimi postopki, z 
ugotavljanjem kaj je sploh stanovanje, kaj je sploh sobodajalstvo. 
Dejansko bodo izgubili ogromno časa in energije brez učinka, če 
jim država ne "bo pomagala. 

Njihov osnovni interes - pa tudi namen današnjega posveta - je, 
da bi nekoliko več pozornosti namenili predvsem načinu bivanja. 
Po zakonodaji bivamo v stanovanjih, v gostinskih objektih in pri 
sobodajalcih. Pri sobodajalcih se plača bivanje in gost, ki je v 
takem stanovanju za krajši čas, naj bi bil prijavljen pri policiji. Toda 
kaj se dogaja? V naših stanovanjih ne gre samo za stanovanjski 
najem, po katerem naj bi bili v njih ljudje za leto ali dve. V mestnih 
središčih v Ljubljani je zagotovo 500 stanovanj zasedenih z 
občasnimi gosti, ki so v njih 14 dni, mesec dni, plačajo ali ne 
plačajo bivanja, turistične takse gotovo ne. Ta stanovanja se na 
nezakonit način odtegujejo prebivalcem Slovenije, prebivalcem 
Ljubljane, študentom, dijakom, upokojencem, za njihovo običajno 
stanovanjsko bivanje. Zakaj sploh imamo zakonodajo, ki loči 
bivanje za krajši čas in za daljši čas, se je vprašala; ne potrebujemo 
hotelov, motelov in urejenega sobodajalstva, če veljajo tiste 

PREDAVANJA IN POSVETI 

Državni svet Republike Slovenije in društvo Slovenski razvojni svet sta 

27. novembra 1997 organizirala posvet SIVA EKONOMIJA TUDI PRI 

ODDAJANJU STANOVANJ 

Uvodne razprave: 
Majda Buda, dipl. oec.: Neskladne zakonske podlage in nesankcionirane zlorabe oddajanja stanovanj izničujejo 
podjetništvo in povečujejo socialno diferenciacijo prebivalstva 
Vanja Rangus, dipl. oec.: Prilagoditev urbanizma strukturnim premikom gospodarstva v Ljubljani 
Slavka Janžekovič, dipl. iur.: Postopki registriranja najemnih pogodb v Mestni občini Ljubljana 
Prof. dr. Miran Mihelčič, dipl. oec.: Stanovanja - breme ali kapital družbe 
Mag. Stanka Kukar, dipl. oec.: Siva ekonomija v Sloveniji 
Joško Fornažarič: Problematika najemnih stanovanjskih pogodb za študente 
Miro Pretnar, dipl. geogr.: Koristnost sobodajalstva za razvoj kraja in turizma 
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razlage nekaterih upravnih organov, ki so se razširile zlasti v 
letošnjem letu, da je možen stanovanjski najem tudi za en dan. To 
se pravi, da lahko gost prek podjetja za nepremičnine sklene 
stanovanjsko pogodbo za en dan, naslednji dan pa odide. Ta 
praksa se je zelo razširila. 

Problematiko, ki jo danes obravnavamo, zajemajo stanovanjski 
zakon, gostinski zakon, zakon o bivanju tujcev, o prijavi bivališča, 
pokojninski zakon, nadalje metodologija oziroma odredba o 
standardni klasifikaciji in pa zakon o družbah. Vse te zakone 
zadeva problematika o načinu in reguliranju bivanja za daljši in za 
krajši čas. Po stanovanjskem zakonu naj bi bilo v stanovanjih 
dejansko zelo točno opredeljeno bivanje; v lastnem stanovanju 
naj bi nikdar ne bival nekdo, za katerega bi se plačevala najemnina. 
Lastno stanovanje po zakonu je stanovanje, ki ga imam in v njem 
bivam. V Ljubljani imamo primere, da ljudje oddajo lastno stanovanje 
kot najemno profitno stanovanje. Tudi sobodajalstvo poteka v 
lastnih stanovanjih brez evidence. V Kranjski gori, v Ljubljani imamo 
privatne sobe, ki jih neregulirano ali pa regulirano oddajajo gostom 
in to v lastnih stanovanjih. Zakon pravi, da to ne gre. Če je možno 
za oddajanje dobiti denar, bi morali stanovanja oddajati po sistemu 
profitnega stanovanja. Profitno stanovanje pa je najemno, zanj 
naj bi uporabnik plačeval najemnino in sklenil stanovanjsko 
pogodbo. S socialnega in gospodarskega vidika je problematično, 
če v Ljubljani 500 stanovanj uporabljamo mimo zakona o 
stanovanjih, ker to povzroča socialne probleme in višje najemnine 
ostalih stanovanj. Večina podjetij, ki oddajajo stanovanja v 
stanovanjski najem, so podjetja za nepremičnine; oddajajo jih tudi, 
kot da so turistične agencije. Ali je to stanovanjski najem, ali 
turistično bivanje, ali je to sobodajalstvo? To je nedorečeno, zaradi 
tega imamo stanovanja zasedena mimo predpisov in za klasičen 
stanovanjski najem so izvzeta iz stanovanjskega fonda. Še huje 
je s službenimi stanovanji, čeprav je zakon po svoje jasen. 
Službeno stanovanje je najemno; lastnik z najemnikom sklene 
najemno pogodbo, to se pravi, da se ve, kdo bo v njem. Če se 
sklepa najemna pogodba, se sklepa za določen čas. Toda v praksi 
se službena stanovanja spreminjajo v stanovanja za goste. Ta 
službena stanovanja najemajo podjetja, slovenska in tuja, za svoje 
občasne poslovne partnerje in sicer brez najemne pogodbe, brez 
prijave, brez turistične takse. Ugotovila sem, je poudarila, da danes 
izgubljamo ogromno sredstev samo na račun turistične takse. 

Sobodajalstvo je tista dejavnost, ki zapolni vrzel za tiste goste, ki 
nočejo bivati v hotelu, nimajo pa pogojev za klasični stanovanjski 
najem; to je neka vmesna kapaciteta. Lahko pa bi se naš urbanizem 
v Ljubljani prilagodil in odprl v ta namen primerne hotele, kajti 
strokovnjaki, ki so pri nas npr. tri tedne (Phare program), ne želijo 
bivati v hotelih, ampak podobno kot doma. Logično je, da bi jim 
omogočili tako bivanje. Narodna banka, Bank Austria, itd. imajo 
take potrebe: tri mesece se bodo vrstili v takem službenem 
stanovanju različni strokovnjaki in ta stanovanja so tem bankam, 
takim podjetjem dejansko v breme. Tudi nelojalna konkurenca se 
s tem podpira. 

Prikrito sobodajalstvo je v Ljubljani tako razširjeno. Kapacitete v 
okviru projekta, ki jih je zelo malo, 10 do 13, pa so zasedene v 
povprečju celega leta 50-odstotno. To so veliki prihodki, veliko 
večji, kot jih dobijo obrobni sobodajalci v Kranjski gori ali v Piranu, 
ko oddajajo turistične sobice preko poletja. 

Res pa je, da se zlasti v mestnih središčih tujec, pa tudi naša 
podjetja, ki bi hotela imeti regularno nastanitev v neki vmesni 
enoti med stanovanjem in hotelom, nimajo kam obrniti. V Kranjski 
gori so vsaj turistične agencije, ki imajo nekaj tega, v Ljubljani pa 
se sploh ne ve, da taka stanovanja tudi obstajajo. Zaradi tega so 
začela ta posel opravljati podjetja za promet z nepremičninami, ki 
pa s prospekti projekta tržijo stanovanja za daljši najem, v resnici 
jih pa oddajajo za 14 dni ali za en mesec. 

Zaradi tega je treba v stanovanjskem zakonu oziroma v 
gostinskem zakonu direktno ugotoviti, ali je to izvedljivo. Po 
stanovanjskem zakonu ni nikjer dana možnost za sobodajalstvo. 
Turistične zmogljivosti naj bi omogočile bivanje za krajši čas. 
Stanovanja za krajši čas je uvedel zakon o gostinstvu, ki pravi, 
da je sobodajalec fizična oseba, ki je registrirana, da v svojem 
stanovanju ali počitniški hiši trajno ali sezonsko nudi gostom 
nastanitve z zajtrkom ali brez njega. Tukaj se pa sedaj začne 
Prokrustova postelja za tiste sobodajalce, ki hočejo regularno 
delati: preko posredniških podjetij za nepremičnine oddajajo 
stanovanja za 14 dni z nekimi kvazi najemnimi pogodbami, brez 
plačila taks, sosed ne reče nič, vse je narejeno po tihem. ->e pa 
hočeš to isto stanovanje oddajati po principu sobodajalstva, si 
natakneš zanko na vrat: prvič, moraš biti samostojen podjetnik, 
drugič, moraš dobiti soglasje drugih strank v hiši, ki bodo iz 
nevoščljivosti rekli ne, tretjič, moraš imeti spremembo 
namembnosti stanovanja. Zaradi tega predlagamo, je dejala, da 
se ugotovi, koliko sobodajalstva je res potrebnega, sicer se lahko 
cela Ljubljana spremeni v sobodajalstvo. Predlagajo tudi, da bi bil 
dejansko določen neki minimum stanovanjskega prostora, ki bi 
se lahko oddajal kot stanovanje za sobodajalstvo v smislu 
dopolnilne dejavnosti. V zaščito stanovanjskega fonda in v zaščito 
racionalnega načrtovanja urbanizma je treba tudi določiti, kaj je 
bivanje za določen čas in kaj je bivanje za nedoločen čas. Ali je 
možno skleniti stanovanjsko pogodbo za en dan? Mi predlagamo, 
je dejala, da ne za manj kot tri mesece, ker se to povezuje z 
dejavnostjo, z vizumi in tako naprej. S tega vidika je treba tudi 
opredeliti pojem dejavnosti za gostinstvo in pa za poslovanje z 
nepremičninami, ker je direktno rečeno, da v poslovanje z 
nepremičninami ne spada oddajanje stanovanj za krajši čas. To 
pa se dela. Treba je zaščititi stanovanjski fond, da bi bili manjši 
pritiski na socialna stanovanja, da ne bi podarjali nepobranih 
davkov tujcem, ki so pripravljeni nekaj več plačati za bivanje, in 
zato, da bi navsezadnje kot Slovenci ohranili ponos. Mi moramo 
ustvariti v družbi klimo, da je premoženje dobrobit te države in da 
moramo biti na premoženje, ki ga imamo in ki smo ga pošteno 
pridobili, ponosni, ne pa da ljudje skoraj ne upajo govoriti o svojem 
premoženju. Obenem pa mora tudi država z davčno zakonodajo 
spodbujati, da se bo to premoženje racionalno uporabljajo v korist 
lastnika in vseh nas. Slovenija je geografsko premajhna, da bi si 
lahko privoščila tako gospodarjenje s stanovanjskim fondom, 
kakršno je sedaj. 

Vanja Rangus, vodja Podjetniškega centra Ljubljana, je v 
predstavitvi dejavnosti tega centra dejala, da je njegova glavna 
naloga pospeševanje podjetništva. Ugotovili so, da se podjetniki 
srečujejo s številnimi težavami. Zaenkrat so organizirani še pri 
Mestni občini Ljubljana, v okviru oddelka za gospodarske 
dejavnosti in turizem. 

V nadaljevanju je na kratko predstavila pomen in probleme malega 
gospodarstva na področju Ljubljane, strukturne premike v mestu 
po osamosvojitvi in nujnost prilagoditve urbanizma potrebam 
malega gospodarstva. Ljubljana je dejansko močno gospodarsko 
središče, saj je 1/3 gospodarskega potenciala celotne Slovenije 
skoncentrirana v Ljubljani. Po osamosvojitvi se Ljubljana ni 
srečevala s takimi problemi kot recimo Maribor, ker ima določene 
prednosti, ki pa jih, je dejala, ni znala izkoristiti. Predvsem ni imela 
oziroma nima velike industrije. Ljudje se lahko zaposlujejo v 
storitvenih dejavnostih in v javni upravi. Čeprav vemo, da je to 
zaposlovanje sicer omejeno, je zelo veliko ljudi odšlo prav v 
javno upravo. Kljub vsemu pa Ljubljana ni izkoristila teh prednosti 
in ni razvila podjetniške kulture v taki meri, kot bi jo morala. Analiza 
je pokazala, da se je po osamosvojitvi število malih podjetij 
drastično povečalo, skratka potrojilo. Pred letom dni se je ta rast 
nekako umirila. Ta proces deindustrializacije je povzročil določene 
posledice, ki jih Ljubljana mora upoštevati in spremljati z ukrepi, ki 
bodo: 
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- sproščali prostor za razvoj storitvenih dejavnosti; 
- spodbujali nastajanje novih proizvodenj, predvsem takih, ki bodo 
tehnološko zahtevnejše; 
- sistematično spremljali razvoj malega gospodarstva in ga 
usmerjali v industrijske cone, v obrtne poslovne cone, ki pa jih 
Ljubljana zaenkrat nima; 
- spodbujali storitve, ki so povezane s proizvodnjo in prinašajo 
dosti večjo dodatno vrednost; 
- izvedli postopke za nove lokacije obrtno industrijskih con. 

Prav glede tega zadnjega je veliko težav. Zavedati pa se moramo, 
da je malo gospodarstvo izredno pomembno, ne le v Ljubljani, 
ampak vsepovsod v svetu. V Ljubljani predstavlja v celotnem 
številu podjetij malo gospodarstvo kar 97 %; zaposluje 1/4 vseh 
zaposlenih in praktično ustvarja prek 30 % prihodka in dobička. 

S celovito analizo, ki so jo opravili v okviru strategije malega 
gospodarstva, so ugotovili, da se podjetniki srečujejo z različnimi 
problemi. Eden ključnih problemov je vsekakor finančni; 
primanjkuje jim ustreznega poceni kapitala, primanjkuje garancij. 
Primanjkuje jim ustreznih informacij, da bi čim hitreje izpeljali svoje 
ideje, predvsem pa nimajo ustreznih poslovnih prostorov. V 
Ljubljani je to ena večjih in izrazitejših težav prav zaradi 
koncentracije podjetništva. 

Že leta 1996 so si začeli prizadevati, da bi ta vprašanja sistematično 
razreševali. Letos so organizirali Razvojno koalicijo Ljubljana, v 
kateri bi se povezale vse sile, strokovne in gospodarske - 
Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica, Tehnološki park 
Ljubljana, Upravna enota Ljubljana, Zavod za zaposlovanje - ter 
da se začne bolj koordinirano razvijati to gospodarstvo v Ljubljani. 
Eno ključnih vprašanj že na samem začetku je bilo, kaj je s 
prostorom v Ljubljani, kako se lotiti te zadeve. Odločili so se, da je 
ena od prioritetnih nalog za naslednje leto prav razreševanje 
prostorske problematike v Ljubljani. Moram reči, ker delam v 
mestni upravi, v mestni občini, je dejala, da sem bila izredno 
presenečena, ker ni nekega interdisciplinarnega sodelovanja; v 
okviru mestne uprave ni dovolj pripravljenosti za to. Vse je bolj ali 
manj apatično in bolj politično usmerjeno, tako da bi človek včasih 
kar obupal. Kljub temu so se odločili, da nalogo izpeljejo. Predvsem 
želijo ugotoviti, kakšno je stanje na področju poslovnih prostorov 
in na področju zemljišč. Poslovni prostori so bolj ali manj že vsi 
zasedeni, zato je menila, da bo dejansko treba odpirati nove 
poslovne cone. Ugotoviti bo treba, kakšno je to stanje, kakšna je 
opremljenost, kako je z infrastrukturo na tem področju in pa kakšna 
je namembnost. Na drugi strani pa je nujno zbrati podatke oziroma 
povpraševanja podjetnikov. 

Glede na to, da so podjetniški center, se pri njih zbira združuje 
precej vsakršnih informacij in tudi veliko informacij v zvezi s 
povpraševanjem. Verjetno bo potrebno z neko akcijo, z anketo 
pridobiti še več podatkov in potem enostavno prilagoditi 
urbanistično zasnovo tem novim potrebam; drugače ne bo šlo. 
Ob tem bodo nujni tudi vzporedni ukrepi, če hočemo razvijati 
malo gospodarstvo, bo nujno istočasno subvencioniranje stroškov 
infrastukture ter načrtovanje obrtnih in drugih con po načelu 
optimalne rabe prostora. Menila je, da smo na dobri poti in da smo 
vsi v razvojni koaliciji pozitivno usmerjeni. Izrazila je upanje, da 
bodo prvi rezultati kaj kmalu vidni, drugo leto sicer še ne, ker gre 
za bolj dolgoročni plan. 

Slavka Janžekovič, Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, je 
govorila o postopkih registriranja najemnih pogodb v Mestni občini 
Ljubljana. Mestna občina Ljubljana je prevzela te pristojnosti, tako 
kot vse druge mestne občine, novembra 1996. leta na osnovi 
odločbe Ustavnega sodišča. Do takrat so bili postopki registriranja 
najemnih pogodb, kot tudi druge upravne naloge in upravni 
postopki v pristojnosti države, se pravi Upravne enote Ljubljana. 

Postopki registriranja najemnih pogodb so potekali na petih 
izpostavah in na različne načine. V največ primerih je stranka 
prišla in nekako dobila žig ter odšla; največkrat se ni preverjalo 
niti lastništvo, pa tudi obvezne sestavine ne oziroma le deloma. 
Ob prevzemu novembra 1996 torej niso mogli prevzeti kakšne 
sistematične evidence najemnih pogodb, kaj šele nastavljenega 
registra stanovanj. Občina je po 10. členu stanovanjskega zakona 
namreč dolžna voditi register stanovanj; to je tudi ena izmed nalog, 
ki jo je mestna občina prevzela od upravne enote. Stanovanjski 
zakon v 10. členu natančno predpisuje, od kje se zajemajo podatki 
za ta register in sicer: iz katastra zgradb, zemljiške knjige, iz 
pogodb o upravljanju, najemnih pogodb ter zbirk podatkov, ki jih 
vodijo pooblaščene organizacije oziroma podjetja. Glede na to, 
da vemo, kakšna je pri nas zemljiška knjiga, da tudi kataster 
zgradb ni najbolj urejen, so začeli z vzpostavljanjem evidence 
najemnih pogodb. To naj bi bila ena izmed osnov za nastavitev 
registra stanovanj v mestni občini Ljubljana. Izdelava 
računalniškega programa za to prvo fazo je pred zaključkom 
oziroma v teh dneh pričenjajo s poskusnimi vnosi. Glede na 10. 
člen stanovanjskega zakona, ki predpisuje, kakšni podatki se 
zbirajo v registru stanovanj, npr. o lastnikih, najemnikih, 
stanovanju, pripravljajo ta program tako, da bi lahko podatki iz te 
evidence popolnoma služili za vzpostavitev registra stanovanj 
po tem členu. Na podlagi izkušenj v začetnih mesecih so videli, 
da ljudje z nerazumevanjem, z odporom sprejemajo njihovo 
natančnost pri registriranju najemnih pogodb. Od vsake stranke « 
so namreč poleg najemne pogodbe zahtevali tudi dokazilo o 
lastništvu in seveda natančno preverili, ali najemna pogodba 
vsebuje vse obvezne sestavine po 41. členu stanovanjskega 
zakona. Prišli so do zaključka, da je najbolje, da pripravijo obrazec 
vloge in dajo strankam podrobna navodila glede obveznih sestavin, 
ki jih mora vsebovati vsaka najemna pogodba. S tem poskušajo 
doseči vzpostavitev dejanske evidence sklenjenih najemnih 
pogodb. 

Na ta način bi lahko začeli izvrševati upravne naloge, ki jim jih 
nalagajo 64., 65. in 66. člen stanovanjskega zakona. Lahko bi 
torej preverjali višino najemnin, zavzemali stališča glede najemnin 
(oderuške, prosto oblikovane), če bi lastniki stanovanj zlorabljati 
prevladujoč položaj, pa bi lahko pričeli z postopkom za sprejem 
odloka o predpisovanju najvišje dopustne najemnine v skladu z 
metodologijo za določanje neprofitnih najemnin. 

Na osnovi njihovega navodila lahko vsaka stranka sestavi 
besedilo najemne pogodbe brez dodatne strokovne pomoči. To 
pa je seveda pogoj, da bodo dejansko lahko vzpostavili register, 
da bodo opravljali upravne naloge ter zagotovili varstvo najemnikov 
stanovanj. 

Pri tem delu so naleteli na težavo, ker vsa stanovanja v mestni 
občini Ljubljana niso točkovana. Glede na to, da podzakonski akt, 
to je metodologija za izračunavanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih, temelji na pravilniku o sistemu točkovanja iz leta 
1981, v omenjenih navodilih svetujejo strankam, da bi bile v 
najemnih pogodbah vpisane vse postavke iz 4. in 5. točke. Na 
osnovi pridobljenih podatkov bodo poskušali določiti približno 
število točk in na ta način izračunati okvirno višino najvišje 
dopustne neprofitne najemnine. 

V Mestni občini Ljubljana bo opravljeno veliko delo; register se je 
začel najprej vzpostavljati pri njih, saj v Sloveniji pravzaprav 
registra še ni. Vsaj prva faza bo uspešno vzpostavljena, kar 
pomeni, da pri njih ni ovir, da ljudje ne bi mogli registrirati najemnih 
pogodb. 

Miran Mihelčič, Slovenski razvojni svet, je dejal, da je na 
posvetu, ki ga je dne 26. februarja 1997 v sodelovanju s 
Slovenskim razvojnim svetom pripravil Državni svet (glej 

27 



Poročevalec Državnega sveta v Poročevalcu Državnega zbora 
Republike Slovenije št. 47 z dne 10. oktobra 1997), med drugim 
poudaril (str. 13-15), da je možno povečanje domačega kosmatega 
proizvoda doseči tudi z boljšo izrabo zmogljivosti. Čeprav sem 
imel v mislih predvsem "čiste" gospodarske zmogljivosti, ni 
nobenega dvoma, da ne moremo iti mimo zmogljivosti, kot so 
stanovanja in hiše (v nadaljevanju: stanovanja). 

O pravilnosti mojih razmišljanj me je prepričal tudi zapis v Strategiji 
gospodarskega razvoja Slovenije - približevanje Evropi - rast, 
konkurenčnost in integriranje (Poročevalec DZ RS, Št. 19, 
Ljubljana, 25. maja 1995, str. 82), ki se glasi: "Uveljavljanje 
stanovanjskega trga in povečana stanovanjska mobilnost v okviru 
obstoječega fonda prispevata k boJjšemu zadovoljevanju 
stanovanjskih potreb in boljši mobilnosti delovne sile." ... "Ob 
povečanju neprofitnih najemnin bi morali povečati tudi nadomestila 
za najemnine in jih izkoristiti tudi za boljšo evidenco in pobiranje 
davkov na profitno oddajo stanovanj." 

Državljani Slovenije se s problematiko stanovanj - po sporočilih 
večine ponudnikov sporočil sodeč - srečujejo predvsem s treh 
vidikov. Prvi nas spominja, da je stanovanj za prosilce na določenih 
območjih v Sloveniji premalo. Drugi kaže, da so cene kvadratnega 
metra novega stanovanja, zlasti v Ljubljani, neverjetno visoke 
celo po zahodnoevropskih merilih.Tretji nas opozarja, da so številna 

% stanovanja v zelo slabem stanju, zato bi bila potrebna obnove. Pri 
prvem vidiku gre Še najbolj za socialno noto, pri drugem za 
problem učinkovitosti in urejenosti države nasploh, pri tretjem pa 
za problematiko, ki bi morala predvsem zanimati inšpekcijske 
službe, gradbenike in tiste, ki skrbijo za videz okolja. Skupni 
imenovalec prvemu in tretjemu vidiku je, da izpostavljata 
stanovanja predvsem kot neke vrste družbeni problem, skoraj 
kot družbeno breme. 

Če gre za breme, je to nedvomno dokaj "težko", saj gre v Sloveniji 
za blizu 690.000 stanovanjskih enot, ki v povprečju obsegajo 
70,3 kvadratnega metra v skupni vrednosti približno 40 milijard 
ameriških dolarjev. Ker gre za znesek, ki predstavlja najmanj 
dvakratno vrednost letnega kosmatega domačega proizvoda 
Slovenije in hkrati za trajnejšo stvarno obliko na slovenskem 
ozemlju, se temu "problemu" v gospodarskih razpravah 
nedvomno posveča premalo pozornosti. 

Lahkotnemu odnosu do stanovanjske problematike smo bili priča 
tudi ob prodaji stanovanj uporabnikom družbenih stanovanj, kjer 
sta bili narejeni dve grobi napaki. Prva je bila v tem, da se je 
družbeni kapital v stanovanjih obravnaval ločeno od družbenega 
kapitala v gospodarskih celicah, npr. podjetjih, pa so pri delitvi 
družbenega premoženja nekateri potegnili debeli, drugi pa tenki 
konec palice. Druga pa je bila v prenizko določeni ceni za najbolj 
kakovostna stanovanja, kjer se je debeli konec palice za nekatere 
še dodatno odebelil. Nekatera od teh stanovanj so bila kasneje 
prodana za skoraj desetkrat višjo vrednost od tiste, po kateri so 
bila kupljena. Po približno štiri leta starih podatkih Ministrstva za 
okolje in prostor (Poročilo o izvajanju stanovanjskega zakona ob 
zaključku privatizacije stanovanj in stanovanjskih hiš z dne 19. 
10. 1993) je bilo do izteka roka za privatizacijo prodanih 42.730 
stanovanj, kar predstavlja 67,95 % od 62.882 stanovanj, ponujenih 
v prodajo. Občine so s prodajo zbrale skupaj 11.702.097.020 
tolarjev kupnin ali približno 60 ameriških dolarjev na prodani 
kvadratni meter. 

Nemalo primerov naknadne prodaje Spekulativno kupljenih 
družbenih stanovanj, kjer se je sicer prodajalcem kasneje nekoliko 
prepozno skušalo "stopiti na prste", je z vso silovitostjo pokazalo, 
da so nekateri še kako dobro dojeli vlogo stanovanj tudi kot dobro 
prodajanega blaga oziroma kot stvarne oblike kapitala. Koliko je 
od prometa kapitala v tej obliki dobila država, pa je seveda že 

druga zgodba, o kateri je govor v zapisih o sivi ekonomiji in 
neučinkoviti davčni službi. 

Obrnimo raje list in se vprašajmo, ali je možno slovenska 
stanovanja obravnavati kot zanimivo obliko zmogljivosti in vanje 
vloženi denar kot kapital. Vsaj zaradi dveh razlogov sodim, da je 
odgovor pozitiven. Prvič , Slovenija leži na zemljepisno (berite 
tudi: prometno) zanimivi točki Evrope, v kateri utegne pričakovano 
dolgoročno povpraševanje po prostoru, stanovanjih in poslovnem 
prostoru presegati ponudbo (omejeno z boljšim varovanjem 
kmetijske zemlje). Drugič, kljub številnim upravičenim kritikam o 
slabem gospodarjenju s prostorom in varstvu okolja je Slovenija 
zaradi nižje gostote prebivalstva na m2 v primerjavi z državami, 
iz katerih utegne priti povpraševanje po slovenskih nepremičninah, 
lahko ponudnica sorazmerno kakovostnih pogojev stalnega ali 
začasnega bivanja. 

Predpostavimo, da je 5 % slovenskih stanovanj tudi v funkciji 
povečevanja bogastva (berite: pridobivanja dohodka in posledično 
dobička) njihovih lastnikov, ki ob polni letni izrabi zmogljivosti 
ustvarjajo 5 odstotkov dobička na vloženi kapital. Pridemo do 
zanimive številke 100 milijonov ameriških dolarjev, ki bi morala 
državi prinesti vsaj 25 milijonov ameriških dolarjev davčnih 
prihodkov. Koliko od tega denarja pa danes dejansko pride v 
državni proračun? Po podatkih Sektorja za načrtovanje, 
analiziranje in statistiko Glavnega urada Davčne uprave Republike 
Slovenije z dne 17.11.1997 je bil znesek odmerjenega davka za 
leto 1995 iz naslova najemnin v Republiki Sloveniji za rezidente 
114.473.142 tolarjev in za nerezidente 3.510.232 tolarjev (skupaj 
okrog 0,90 milijona ameriških dolarjev). Nekdo očividno zatiska 
oči pred možnim velikim davčnim virom, ob tem, ko se na črnem 
trgu za stanovanja velikosti okrog 60 kvadratnih metrov v Ljubljani 
oblikujejo mesečne najemnine v višini 450 ameriških dolarjev. 

Del stanovanj bi morali v Sloveniji zato nujno obravnavati v funkciji 
kapitala. To pa pomeni, da bi mu morali kot drugim oblikam kapitala 
zagotoviti normalne pogoje delovanja z jasnim okvirom pravne 
države pri delovanju in poravnavanju obveznosti do družbe. Vsemu 
(zasebnemu) kapitalu, vloženemu v stanovanja, bi morali tako 
odpreti možnost za uveljavitev ekonomskih najemnin, na drugi 
strani pa je treba ta kapital dosledno (tudi s strogimi kaznimi) 
izbezati iz okvira sive ekonomije, ki v svojih skupnih učinkih zaradi 
svojega velikega obsega že uničujoče deluje na preostalo, recimo 
mu belo, gospodarstvo. 

Ta premik bi ob ustreznem estetsko inšpekcijskem pritisku na 
druge lastnike stanovanj lahko omogočil tudi izboljšanje urbane 
slike slovenske krajine, saj bi bilo ob normalno donosnem kapitalu 
in pravni državi lažje prisiliti lastnike, da nakazne zgradbe bodisi 
porušijo ali uredijo ter s tem povečajo ceno slovenskemu prostoru 
v celoti. Večja preglednost razmer na stanovanjskem trgu bi - v 
kar nas prepričujejo številni ekonomski primeri iz zgodovine - 
praviloma znižalo cene uporabe stanovanj za neko primerljivo 
enako kakovost, kot jo številni kupci, potisnjeni na sivi trg 
najemanja stanovanjskih površin, plačujejo danes. 

Žal naše upanje kar precej zbledi ob ugotovitvi, da je v gradivu 
Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
"Pristopna strategija Republike Slovenije: ekonomski in socialni 
del" (konceptualni okvir in problemski povzetek), Ljubljana, oktober 
1997, v poglavjih Proračunska in davčna reforma, Socialna varnost 
in pokojninska reforma, Človeški dejavniki in trg dela, Varstvo 
okolja, Regionalni in prostorski razvoj, (str. 41-57) v stolpcu 
Usmeritve in ukrepi politike moč le zaslutiti besedo stanovanje in 
sicer naj bi bila ta nakazana na str. 43 pod besedami "uvedba 
davkov na nepremičnine, ki bodo delovali v smeri produktivne 
uporabe resursov". 
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Iz stanovanj kot bremena družbe moramo v Sloveniji vsekakor 
čim prej ustvariti njen (pri)znan in ustrezno donosen kapital. 
Stanovanja v svoji funkciji ustvarjanja kosmatega domačega 
proizvoda bi namreč pripomogla k davčni razbremenitvi drugih 
zakonitih gospodarskih dejavnosti, z večjo urejenostjo in boljšo 
zunanjostjo povečala kakovost prostora, usmerila določene proste 
zmogljivosti k takojšnji uporabi in posredno omogočila, da se del 
sproščenega denarja za naložbe usmeri v tiste dejavnosti, kjer je 
možno doseči večjo dodano vrednost in s tem (obdavčljivi) 
dohodek in dobiček. Povečanje zneskov teh ekonomskih kategorij 
na prebivalca pa, kot vemo, - seveda ob pametni rabi - omogoča 
povečanje blaginje prebivalstva kot naravnega skupnega namena 
državljanov Slovenije. 

Stanka Kukar, Inštitut za ekonomska raziskovanja, je menila, 
da bi bilo dobro na tem posvetu prikazati tudi, kaj sploh je siva 
ekonomija, na katerih področjih se uveljavlja, kakšen je njen obseg 
v primerjavi z registriranimi dejavnostmi, kakšne so njene 
posledice na gospodarstvo in končno tudi kakšne so smeri 
ukrepov, da bi se siva ekonomija zmanjšala. 

Najprej o sami definiciji sive ekonomije. Siva ekonomija zajema 
neregistrirane ali neobdavčene pridobitvene dejavnosti. Gre torej 
za razlikovanje dveh pojmov. Eno je, kaj je neregistrirano. S tega 
vidika gre za to, ali statistika dejavnost spremlja ali ne, ali je 
ocenjena v bruto domačem proizvodu nekega gospodarstva ali 
ni. Drugo je, ali je dejavnost in prihodek prijavljen davčnim službam, 
ali se od njega plača davke in prispevke ali ne. Dejstvo je, da so 
določene dejavnosti, ki so registrirane, ki jih statistika spremlja, 
neobdavčene, ker dohodki niso prijavljeni. Tako je dejansko siva 
ekonomija večji problem za finančne službe, kot za statistiko. 
Čeprav je tudi zelo velik problem za statistiko. Slovenska družba 
se nahaja tako kot vzhodnoevropske družbe v procesu tranzicije. 
V tem obdobju postaja pojav sive ekonomije še bolj intenziven, 
kot je sicer. Dejstvo je namreč, da se siva ekonomija v taki ali 
drugačni obliki pojavlja v vseh družbah, v vseh sistemih in v vseh 
fazah razvoja, vendar v različnem obsegu, v različni intenzivnosti. 
Ponekod je samo obrobnega pomena, ponekod pa je nujnost, ki 
dopolnjuje legalno gospodarstvo in olajšuje socialne napetosti. 
Država in družba sivo ekonomijo v določeni meri tolerirata, v 
določeni meri celo računata z njo, z njenimi učinki, čeprav jo 
formalnopravno in moralno obsojata. 

Kako je v tem obdobju s sivo ekonomijo v Sloveniji? V veliki meri 
so odpadle ovire za privatno podjetništvo. Toda interes za 
prikrivanje dohodka - bodisi od dela bodisi od podjetništva, od 
kapitala, od lastnine - je še vedno zelo velik. V začetni fazi 
marsikateri podjetnik pač nima dovolj sredstev za zagon in potem 
poskuša začeti svojo dejavnost tudi tako, da prikriva del dohodka, 
zato da ga investira. V tem pogledu smo podobni marsikateri 
drugi državi, kjer mala podjetja, ki so tipična za razvoj sive 
ekonomije, postopno, ko dejavnost prerašča, avtomatično pridejo 
do tega, da morajo legalizirati svojo dejavnost, da morajo prijavljati 
dohodek, skratka, da se iz sive ekonomije pojavijo v beli, 
registrirani. Toda, če zakonodaja ni taka, da bi stimulirala podjetja, 
da prijavijo svojo dejavnost, se obseg sive ekonomije še nadalje 
ohranja in celo narašča, čeprav je gospodarski razvoj tak, da bi 
že upravičil, da se siva ekonomija legalizira. Gre namreč za to, da 
pri nas sivo ekonomijo omogočajo luknje v pravnem in 
institucionalnem sistemu. Mi gradimo nov gospodarski sistem, 
ob tem pa se pojavljajo nekonsistentnosti v samem sistemu, 
različna tolmačenja oziroma različna določila v posameznih 
zakonih, ki urejajo podobno vrsto problematike. Na ta način je 
dana priložnost posameznikom, da hitro obogatijo, ne toliko z 
direktnim kršenjem zakona, ampak z izrabljanjem pravnih praznin 
in nedoslednih rešitev ali pa zato, ker niso pripravljeni podzakonski 
predpisi, kot je bilo recimo pri stanovanjskem zakonu. 

Kakšne so posledice sive ekonomije? Na eni strani moramo 
ugotoviti, da so lahko pozitivne ali negativne. V čem vidimo 
pozitivne posledice? V tem, da aktivirajo delovne in finančne 
potenciale, ki bi sicer lahko ostali neizrabljeni. Lahko pokrivajo 
potrebe, ki bi sicer ostale nezadovoljene. Zato imajo v določeni 
meg komplementaren pomen glede na legalne registrirane 
dejavnosti. Toda na drugi strani ima siva ekonomija tudi negativne 
posledice. Ker gre za izogibanje plačilu davkov in prispevkov, 
pomeni udeležba v sivi ekonomiji neplačevanje davkov ter 
dejansko prelaganje davčnega in prispevnega bremena na 
registrirane dejavnosti, kar pomeni prerazdelitev davčnih bremen, 
končno pa s tem tudi nelojalno konkurenco med posameznimi 
gospodarskimi subjekti. V končni oceni sive ekonomije gre za to, 
kdaj začne država regulirati in ukrepati za legalizacijo sive 
ekonomije. Gre za tehtanje razmerja med pozitivnimi in negativnimi 
učinki sive ekonomije. Dokler je namreč obseg sive ekonomije v 
primerjavi z legalnimi dejavnostmi majhen, ni posebno velikih 
problemov in obseg prerazdelitve ni tako pomemben. Kadar se 
obseg sive ekonomije izredno močno poveča, ko je prisoten 
praktično na vseh področjih gospodarstva in življenja sploh, pa 
začnejo prevladovati negativni učinki sive ekonomije na javne 
finance in na tržišče delovne sile; tega v bistvu segmentira na 
tiste delavce, ki so registrirani, ki imajo vse pravice iz delovnega 
razmerja, in tiste delavce, ki delajo v sivi ekonomiji pogosto brez 
vsake socialne varnosti. Siva ekonomija dejansko zamegli sliko o 
distribuciji dohodka. Lahko se pojavlja nekje v zgornjih razdelkih 
dohodkovnih razredov in še povečuje socialno diferenciacijo. 
Vpliva tudi na konkurenčnost dejavnosti in končno tudi na kvaliteto 
statističnih podatkov. Ti so pomembni zato, ker na tej podlagi 
ekonomska politika postavlja svoje teze, analize in tudi ukrepe. 
Podatki, recimo o prenizko ustvarjenem dohodku, o zaposlenosti, 
so zaradi sive ekonomije lahko napačni ali pristranski glede 
distribucije dohodkov. Ekonomska politika zaradi takih razlogov 
postavlja napačna vprašanja glede tega, kaj se dogaja v družbi, 
lahko dobi napačne odgovore in na osnovi napačnih diagnoz tudi 
sprejema napačne ukrepe. S tega vidika sta država in družba 
zelo zainteresirani za to, da se obseg sive ekonomije giblje v 
nekih še sprejemljivih okvirih. Kaj pa so sprejemljivi okviri? Če 
hočemo sploh oceniti obseg sive ekonomije, se spopadamo z 
izredno težko nalogo, ker gre za to, da hočemo izmeriti 
neizmerljivo. Po definiciji je siva ekonomija skrita ekonomija. V 
angleščini se pogosto uporablja prav izraz "hidden economy", 
skrita ekonomija ali pa "underground", podzemna ekonomija. Sivo 
ekonomijo merimo predvsem po sledovih, ki jih pušča, bodisi v 
legalni ekonomiji bodisi na monetarnem področju. 

V zadnjih raziskavah, ko so na Inštitutu poskušali ugotoviti obseg 
neprijavljenih dohodkov, so prišli do ocene, da se le-ti gibljejo med 
17 in 21 % bruto domačega proizvoda Slovenije. Statistika je 
potem na osnovi raznih ocen na področju kmetijstva, gozdarstva, 
stanovanjskega gospodarstva in gradbeništva ter obrti poskušala 
del tega vključiti v oceno bruto domačega proizvoda. Pokazalo se 
je, da je bilo vključenega med 9 in 10 %, tako da dejansko 
statistično ni zajeto nekje med 7 in 11 % bruto domačega 
proizvoda, neobdavčenega pa je znatnć več, med 17 in 21 %. 

Kakšne so razmere v drugih državah? Za zahodno Evropo so po 
raznih metodah ugotovljene stopnje oziroma razmerja sive 
ekonomije do registriranega bruto domačega proizvoda med 3 in 
10 %; očitno pa je, da so v državah z zelo urejenim gospodarskim 
sistemom, z visoko davčno moralo, ti odstotki nizki. Tak primer je 
Švica, za katero ugotavljajo, daje maksimum 3 %; tudi za Avstrijo 
se ugotavlja, da je siva ekonomija kar 5 % bruto domačega 
proizvoda. Druge države, kot je Nemčija, pa tudi skandinavske 
države, imajo okoli 10 %, 8 %, 10 %, 12 %. Italija je imela zelo 
visoke stopnje, vendar so z raznimi statističnimi ocenami vključili 
del sive ekonomije v bruto domači proizvod, tako da ima sedaj 
nižji odstotek, okoli 15%. Za vzhodno-evropske države v tranziciji 
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imamo naslednje podatke: na Poljskem in Madžarskem znaša po 
njihovih lastnih ocenah delež sive ekonomije okoli 30 % bruto 
domačega proizvoda, na Hrvaškem, kjer so ocene opravili lani, 
med 22 in 26 %. Zanimivo je, da so tudi za Zvezno Republiko 
Jugoslavijo opravili ocene na Zavodu za statistiko; za leto 1993 je 
ocenjena spodnja meja 50 %. Iz tega prikaza je lahko razvfdno, 
da bo, če je gospodarstvo urejeno, če gospodarski sistem 
normalno deluje, delež sive ekonomije znatno nižji. Kjer so razmere 
neurejene, kjer je visoka inflacija, kjer so pogoji gospodarjenja 
bolj ohlapno določeni, tam se delež sive ekonomije močno dviga. 

Na kratko je spregovorila o tem, katera področja so posebej 
zanimiva za uveljavljanje sive ekonomije. V vseh državah se kaže, 
da gre za majhna podjetja. V velikih podjetjih je to praktično 
nemogoče,ker gre za velik sistem, ki mora imeti urejeno 
knjigovodstvo in je stalno pod kontrolo raznih organov. Siva 
ekonomija je predvsem domena majhnih. Pojavlja se praktično 
na vseh gospodarskih in negospodarskih področjih: v kmetijstvu, 
gozdarstvu, gradbeništvu; klasična domena je obrt, predvsem 
storitvena, pa tudi proizvodna obrt. Zajema tudi vse vrste drugih 
storitvenih dejavnosti; prisotna je v turizmu, prometu in 
prevozništvu, stanovanjski dejavnosti, finančnih in poslovnih 
storitvah, izobraževanju, zdravstvu, otroškem varstvu teh raznih 
administrativnih storitvah. Dejansko skoraj ni področja, kjer siva 
ekonomija ne bi bila mogoča. 

Ob zaključku je nakazala še ukrepe za zmanjšanje sive ekonomije: 
prvo je stabilen gospodarski sistem, drugo je zmanjšanje davčnih 
in prispevnih stopenj in razširitev baze davkoplačevalcev. Če so 
davčni prispevki previsoki, je interes za delo sive ekonomije velik. 
In to je začarani krog. Tisti, ki še ostanejo registrirani in plačujejo 
davke, morajo to plačevati večkrat. Država ima pač določene 
taktike. Zato da bi bila baza davkoplačevalcev jasna, je treba 
vzpostaviti vse vrste davčnih in drugih registrov. Po drugi strani 
pa je treba izvajati tudi določene kazenske ukrepe, npr. visoke 
kazni ob ugotovljenem prikrivanju finančnega stanja in davčnih 
utaj. V drugih državah je pogost ukrep tudi izkazovanje izvora 
premoženja ob določenih zelo velikih nakupih. Zelo pomembno je 
tudi izboljševanje informacijske osnove in metodologije za 
ocenjevanje dohodkov, zlasti dohodkov od kapitala in lastnine. To 
velja za naše razmere, kjer je to še zelo na šibkih nogah, ker 
nimamo metodologij. In končno, kar je najbolj pomembno, treba je 
aktivirati registrirane dejavnosti, ki so v bistvu naravni sovražniki 
sive ekonomije. V okviru že omenjenega projekta Apartmaji se je 
pojavil problem konkurenčnosti zato, ker določene dejavnosti, 
sicer brez plačila prispevkov in davkov, izvajajo isto dejavnost 
pod znatno ugodnejšimi pogoji. Tudi iz obrtne zbornice je npr. 
prišla pobuda za zakon o delu na črno, ker se registrirani obrtniki 
čutijo ogrožene od tega dela. Najbolj učinkovito sredstvo za 
zmanjševanje sive ekonomije so naravni nasprotniki nelegalnega 
gospodarstva in sicer s pritiski za spremembo zakonodaje ter za 
uveljavitev vseh tistih določil, ki jih poznajo moderne države z 
dosti manjšim obsegom sive ekonomije. 

Jožko Fornazarič, študentski minister za soclalo In zdravstvo 
ŠOU v Ljubljani, je na kratko predstavil problematiko nastanitve 
študentov v Ljubljani; spomnil je, da je bilo o tem veliko govora že 
septembra in oktobra. 

Nastanitvena problematika študentov, ki prihajajo v Ljubljano iz 
drugih slovenskih regij, se deli predvsem na dva dela: prvič, na 
vzdrževanje obstoječih kapacitet v študentskih domovih in drugič, 
na širitev kapacitet. 

Zavod Študentski domovi Ljubljana obstaja v sedanji obliki od 
leta 1991; ustanovitelja sta Univerza v Ljubljani in Študentska 
organizacija Univerze. Študentski domovi Ljubljana obsegajo 26 
blokov in imajo 6.340 ležišč. Najstarejši bloki so iz 50. let in nekateri 

so že v zelo slabem stanju. Ves ta čas, zlasti pa od leta 1991, so 
bile te nastanitvene kapacitete zelo slabo vzdrževane. Študentski 
domovi živijo na račun lastne amortizacije. Več kot polovica blokov 
ni protipotresno urejena in v nekaterih je že ogrožena varnost 
stanovalcev. 

Drugi problem je širitev kapacitet. V študijskem letu 1994-1995 so 
bili študentje prvič soočeni s problemom, da kandidati za študentske 
domove niti med študijskim letom niti do septembra tekočega 
študijskega leta ne dobijo prostora v študentskih domovih. 
Septembra 1995 se je prvič zgodilo, da je ostalo na čakalni listi 85 
kandidatov. Država jim priznava pravico do bivanja v študentskih 
domovih, vendar te pravice zaradi nerealnih pogojev ne morejo 
uresničevati. 

Letos imajo na čakalni listi približno 2500 študentov, od katerih jih 
vsaj 1000 nima nikakršnih realnih možnosti, da bodo do 30. 
septembra naslednjega leta dobili sobo v študentskih domovih. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je na široko odprlo vrata za vpis na 
Univerzo, kar je zelo pohvalno in študentje to pozdravljajo, na 
drugi strani pa ni uredilo vsega, kar je potrebno, da bi lahko ti 
študentje v Ljubljani sploh študirali. Od leta 1991 se je število 
študentov na Univerzi v Ljubljani povečalo za 80 %; indeks 
povečanja je 180; število študentskih postelj pa se je povečalo 
samo za 8 %, indeks povečanja je 108. Najbolj blagohotno rečeno, 
to kaže na zelo neusklajeno oziroma nekoordinirano politiko 
Ministrstva za šolstvo in šport. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je že po sami ustavi oziroma po 
pripadajoči zakonodaj dolžno zagotavljati nastanitvene kapacitete 
za študente, hkrati pa vzdrževati še tiste, ki so sedaj v uporabi. 
Ne vtem proračunu ne v proračunu za naslednje leto ni predvideno 
kakšno bistveno povečanje kapacitet v študentskih domovih 
oziroma kakšnih drugih, ker so vse postavke za študentske 
domove v proračunu za leto 1997 in po planih za leto 1998 
namenjene samo za amortizacijo kreditov za projekte, ki jih je 
Ministrstvo za šolstvo in šport naredilo v prejšnjih letih; torej ne 
gre za noben novi projekt. Poseben problem predstavlja peti blok 
v študentskih domovih v Rožni dolini, ki naj bi bil namenjen 
študentskim družinam, invalidom in bolnikom; uprava ga bo sedaj 
prevzela brez pohištva in brez notranje opreme in sicer zato, ker 
proračun ni sprejet. Premostitveni krediti pa niso mogli biti najeti, 
ker Ministrstvo za finance ne dovoljuje nadaljnjega zadolževanja 
'države. 

Študentje popolnoma razumejo, da v državnem proračunu ni nikoli 
dovolj denarja za vse zadeve. Vendar pa bi,morala država 
razmisliti, kaj so njene prioritete. In če študentje niso prioriteta te 
države, ob tem ko imamo med aktivno populacijo le 16 do 17 % 
visoko izobraženih kadrov, Japonska in Amerika jih imata 25 %, 
potem se bojim, da mi v Evropi nimamo kaj iskati.Tam ne moremo 
konkurirati s količino, z maso kot drugi evropski narodi, ampak 
samo s prilagodljivostjo in z izobrazbo, se pravi samo s kvaliteto. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je letos poleti sicer uvedlo nov, 
revolucionarni sistem, s katerim bi poskušali aktivirati pasivne 
stanovanjske enote pri zasebnih stanodajalcih in sicer s 
sklepanjem tristranskih pogodb med študentom, upravo 
študentskih domov in stanodajalcem. Vsak študent, ki je na čakalni 
listi, ima pravico, da si dobi zasebnega stanodajalca; v tem primeru 
dobi mesečno 9000 tolarjev državne subvencije, razliko pa plača 
sam. Ta sistem študentje sprejemajo, vendar se je doslej obnesel 
natanko tako, kot so napovedali. Zasebni stanodajalci enostavno 
niso zainteresirani oziroma se sprašujejo, zakaj bi, če jim ni treba, 
to počeli. Nihče jih k temu ne more prisiliti. Za sklepanje pogodb 
niso zainteresirani tudi zaradi tega, ker ti dohodki zapadejo v 
dohodninsko osnovo. 
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Ves čas govorimo o zakonih, o njihovih spremembah, pravilnikih 
itd. ter o njihovem spoštovanju. Povedati pa je treba, da so zakoni 
oziroma njihovo spoštovanje vedno odraz neke miselnosti v 
določeni družbi. Slovenija se je leta 1991 osamosvojila, postala 
samostojna država, Ljubljana pa je iz jugoslovanskega mesta 
prerasla v prestolnico. In v prestolnico sodi seveda svetovljanska 
miselnost. Glede na to, kako se obnaša do študentov pa se 
bojim, je dejal, da temu ni tako, saj vsakemu mestu dajejo svojstven 
pečat prav študenti. Študenti določajo neke parametre kvalitete, 
po kateri se ocenjuje kvaliteta nekega mesta. V Ljubljani kot 
prestolnici se pričakuje, da bo primerljiva z Dunajem, z Brusljem, 
s Parizom in tako naprej, seveda v realnih parametrih oziroma 
proporcih. Vendar glede na to, kako se Ljubljana obnaša do 
študentev - ne absolutno, ampak v veliki meri - ta miselnost tukaj 
očitno še ni prav prisotna. Obstaja nevarnost, da se bo hkrati z 
odpiranjem Slovenije v Evropo zanimanje študentov za Ljubljano 
kot univerzitetno mesto od začetka tega stoletja zmanjšalo. Bolj 
zanimivi bodo postali Celovec, Dunaj, za Primorce že sedaj Trst, 
Ljubljana pa je brez dotoka svežih možganov obsojena na 
stagnacijo. 

Miro Pretnar, Gospodarska zbornica Slovenije, je govoril o 
pomenu in potrebi sobodajalstva za razvoj turizma. V predhodnih 
razpravah je bilo ugotovljeno, da imamo kar nekaj stanovanjskega 
fonda v malih, srednjih, pa tudi večjih naseljih ter v mestih. Del 
tega fonda je vsekakor dobrodošel tudi v sobodajalstvu. 
Sobodajalstvo se pojavlja v turizmu in zakonodaji kot tisti del 
uporabe stanovanjskega fonda, ki je namenjen oddajanju turistom. 
Da bi izkoristili ta prostor, ki je na voljo, bi ga po eni strani najprej 
uporabili za pospeševanje turizma oziroma turističnega kraja, po 
drugi strani pa bi govorili o koristnosti razvoja sobodajalstva v 
posameznem kraju in prav tako tudi v mestih. Sobodajalstvo je 
nujno potrebno kot dopolnilna dejavnost že oblikovanim turističnim 
ponudbam. Težko si namreč predstavljamo turistični kraj oziroma 
turistično regijo brez nastanitvenih kapacitet in če teh nimamo, ne 
moremo govoriti o popolni turistični ponudbi določenega kraja. 
Zavedamo se, da noben finančnik oziroma finančna družba nista 
zainteresirana, da bi te kapacitete postavljala v neznanem, 
turistično nerazvitem kraju. Ni namreč garancije, da se bo tak 
kraj tržil oziroma da se bo vloženi del kapitala čim prej povrnil. V 
praksi se je že pokazalo, da je najbolj primeren začetek za razvoj 
nekega turističnega kraja prav sobodajalstvo. Fond, ki ga 
potrebujemo v te namene, je že zgrajen, treba ga je samo opremiti, 
izkoristiti in znati tržno ponuditi. 

To je za začetek najceneje, saj je to neke vrste dopolnilna 
dejavnost, hkrati pa spodbuda za razvoj, potem ko se tak kraj 
uveljavi tudi kot turistični. Najtežji so v takem malem, posebno 
neturističnem kraju začetki.To pomeni organizacijo, pospeševanje 
in prodajo teh kapacitet. Nič ni narobe, če to poteka počasneje 
kot bi si želeli, ker ne izgubljamo kdo ve kako velikega vložka 
kapitala, pač pa lahko v daljšem razdobju postopoma razvijamo 
tak kraj v turistični, istočasno s tem pa tudi vso ostalo infrastrukturo, 
dodatno ponudbo ipd. 

Sobodajalstvo je v večjih krajih in v že oblikovanih turističnih 
krajih, pa tudi v večjih mestih, potrebno kot dopolnilna dejavnost, 
in sicer zaradi tega, ker je ponudba cenejša in daje več vrst 
turistične ponudbe. Tako imamo na eni strani kvalitetno turistično 
ponudbo v visoko kategoriziranih hotelih, na drugi strani pa veliko 
cenejšo v bolj ali manj opremljenih turističnih sobah. Poudariti 
velja tudi stanovanjske kapacitete, ki so nam na voljo zlasti v 
mestih in za katere je kar precej povpraševanja. Poznamo tudi 
oddajanje individualnih stanovanjskih hiš za potrebe turizma, kar 
je zelo razvito v Nemčiji in Avstriji; te se še vedno ohranjajo kot 
stanovanjski fond, oddajajo jih le pod določenimi pogoji. 

Pri nas je največji problem vprašanje, zakaj ne dobimo zadostnega 
števila kapacitet oziroma zakaj število sobodajalcev v zadnjem 

času zelo upada. S predpisi, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju, 
smo naredili na tem področju veliko napako. Sobodajalca smo 
namreč preveč obremenili z raznimi pogoji in dajatvami, tako da 
ni več zainteresiran, da bi oddajal; če pa že oddaja, posebej so to 
dolgoletni sobodajalci s stalnimi gosti, je veliko bolje in lažje oddajati 
na črno in vsaj nekaj zaslužiti kot pa se vključevati v komercialno 
oddajanje. 

Kaj vse mora danes po naših predpisih dobiti tak sobodajalec? 
Največji problem je dovoljenje za dejavnost. Začne se z gradbeno 
dokumentacijo po zakonu o gradnji objektov, ki pa je največkrat 
ni. Zagotavljati mora minimalne tehnične pogoje, ki so natančno 
opredeljeni v zakonu o gostinstvu oziroma po pravilniku. In tretjič, 
dobiti mora status samostojnega podjetnika. To pa prinaša 
ogromno problemov in obveznosti. Tudi ko dobi dovoljenje, ni 
obvezno, da se veže na kraj, na institucijo, na njeno prodajo in 
podobno, skratka v kraju je prepuščen sam sebi. Samo če želi, 
se lahko veže, ni pa to obveznost. Vse te negativnosti so odvrnile 
sobodajalce, tako da jih imamo v zadnjem času vse manj in da so 
se praktično po letu 1992 več kot prepolovili. Leta 1990 je bilo v 
Sloveniji registriranih 5.167 zasebnih turističnih sob, leta 1992 pa 
statistika beleži le še 2.562 sob s 6.957 ležišči. 

Pred razpravo je prof. dr. Franc Vodopivec seznanil udeležence 
posveta z gradivi, ki jih je prejel državni svet v zvezi z 
obravnavano tematiko: Turistična zveza Slovenije je posredovala 
več dopisov, v enem med drugim opozarja Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti na probleme v zvezi z oddajanjem 
turističnih sob, ter predlog za dopolnitev 14. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju v zvezi z oddajanjem zasebnih turističnih sob. Prejel 
je tudi informacijo Turističnega društva Bohinj o organiziranosti na 
področju oddajanja privatnih turističnih kapacitet v Bohinju in po 
bohinjskih vaseh, zapis s posveta o apartmajih v Bovcu ter 
ugotovitve, pobude in predloge s posvetovanja Turistične zveze 
Slovenije o oddajanju zasebnih prenočitvenih zmogljivosti v turizmu. 

Udeležence posveta je še obvestil, da je prejel pisno opravičilo 
rektorja mariborske Univerze za ta posvet ter sklepe kolegija 
rektorja in kolegija dekanov, na katerih so govorili tudi o vprašanjih 
študentskih domov v Mariboru. Ker smo slišali predstavnika 
ljubljanske Univerze, je prav, je dejal, da vas seznanim tudi z 
nekaterimi sklepi, sprejetimi v Mariboru. 

Iz poročila o sprejemu študentov v študentske domove v Mariboru 
v letu 1997/98 izhaja: 
a) da je v študentskem naselju 2088 ležišč za študente; 
b) da je bilo v letošnjem letu pridobljeno z nadzidavo študentskih 
domov novih 50 ležišč in v Kranju 316 ležišč po desetih letih; 
c) da je bilo vloženih 1485 prošenj ter da 1446 prosilcev izpolnjuje 
pogoje, ob pričetku šolskega leta pa je bilo razpoložljivih 165 
ležišč, s tem da se pričakuje še sprostitev 90 ležišč. 

Ker se je v zadnjih desetih letih število študentov skoraj potrojilo, 
dajejo Ministrstvu za šolstvo in šport naslednje predloge: 

a) da kratkoročno hitro v skladu z nezasedenimi stanovanjskimi 
kapacitetami dijaških domov v Mariboru prekvalificira te 
dijaške domove v študentske domove za potrebe študentov 
v Mariboru, s tem da je Univerza pripravljena zagotoviti delo 
vzgojiteljem v teh domovih; 

b) da se s pospešeno novogradnjo študentskih domov, 
dozidavo starih ali ustrezno adaptacijo drugih obstoječih 
neizkoriščenih objektov v Mariboru dolgoročno reši vprašanje 
stanovanjskih kapacitet za študente; 
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c) da se upošteva program mednarodne izmenjave študentov 
in v ta namen zagotovi ustrezne študentske stanovanjske 
kapacitete; 

č) ponovno se predlaga, da se študentski domovi reintegrirajo 
kot univerzitetna infrastruktura Univerze v Mariboru. 

Povzetek razprave 

Dr. Srna Mandič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene 
vede, ki se ukvarja s sociologijo stanovanja in z raziskovanjem 
pojavov v zvezi z organizacijo stanovanjske oskrbe, je v razpravi 
izpostavila dva problema, ki ju povzroča neregistrirano oddajanje 
stanovanj in ki zaslužita vso pozornost in ukrepanje: prvič, 
problem pravne varnosti najemnikov ob neregistriranem oddajanju 
stanovanj in drugič, ali tudi ta dejavnost predstavlja storitev, ki jo 
lahko tako kot druge storitve ocenjujemo po neki ravni kakovosti, 
za katero lahko postavljamo neke standarde, norme in 
zagotavljamo varstvo potrošnikov ali ne. 

Glede prve točke - pravne varnosti najemnikov - so z ljubljansko 
stanovanjsko anketo leta 1993 ugotovili, da je bilo med 5500 
iskalci stanovanj v Ljubljani 19 % takih, ki so bili najemniki ali 
podnajemniki brez sklenjenih pogodb. V neki drugi anketi o 
kakovosti življenja v Sloveniji leta 1994, ki je zajela reprezentativni 
vzorec celotnega slovenskega prebivalstva, so ugotovili, da je 
med najemniki v njihovem vzorcu 18 % takih, ki nimajo nikakršne 
najemne pogodbe. To seveda pomeni, da uporabe stanovanja 
nimajo regulirane, pravno varovane. Postavlja se vprašanje, ali 
pri nas takšno negotovo, nelagodno, nepredvidljivo uživanja 
stanovanja razumemo kot neko normalno, začasno rešitev, skozi 
katero mora prav vsak kdaj v življenju, ki je neka zasebna zadeva, 
s katero se državi ni treba ukvarjati, ali pa obstajajo tudi drugi 
pogledi. V razvitih deželah gre razmišljanje in gledanje natanko v 
nasprotno smer, saj postaja tam pravna varnost uporabnika 
stanovanja vse pomembnejša. 

Tako je Komite za ekonomske, socialne in kulturne pravice pri 
OZN definiral, kaj je "primerno stanovanje" in v to definicijo vključil 
prav pravno varnost stanovanjskega statusa in še nekatere druge 
kriterije. Se pravi, da ni možno proti volji najemnika v nepredvidljivih 
okoliščinah, nenačrtovanih vnaprej, proti dogovorjenim kriterijem 
nenadoma odpovedati najemno pogodbo. 

O pravno varovani uporabi stanovanja govori tudi Istanbulska 
deklaracija o človekovih naseljih, ki je bila sprejeta na Konferenci 
OZN o človekovih naseljih (Habitat II) v Istanbulu, Turčija, od 3. 
do 14. junija 1996. Njeni podpisniki, med katerimi je tudi Slovenija, 
so sprejeli tole obveznost: "Ponovno potrjujemo svojo obveznost 
popolnega in vse večjega uresničevanja pravice do primernega 
stanovanja, kot jo določajo mednarodni instrumenti. Zato si bomo 
prizadevali za ... zakonsko varovano uporabo stanovanja, zaščito 
pred diskriminacijo in enak dostop do cenovno dosegljivega 
primernega stanovanja za vse posameznike in njihove družine" 
(UN, 1996). 

Verjetno najpomembnejši pa je Mednarodni sporazum o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ((sprejela ga je 
Generalna skupščina ZN z resolucijo 200A (XXII) decembra 1966, 
med 130 državami podpisnicami je tudi Slovenija)), ki govori o 
stanovanju kot človekovi temeljni pravici. In prav tedaj, ko imamo 
najemnike brez vsakršne pravne zaščite, to pa so tudi tisti, ki 
nimajo najemne pogodbe, smo zelo blizu kršitve človekove 
pravice. 

Zato ni dvoma o tem, da pomeni najem stanovanja - ali dela 
stanovanja - brez registrirane najemne pogodbe neko tako stanje, 
v katerem najemnik ni pravno zavarovan zoper nenadno in s 

strani lastnika svojevoljno prekinitev uživanja stanovanja. Posebej 
je poudarila, da se pri nas, ko govorimo o najemnem razmerju in 
ko se govori o človekovih pravicah, ponavadi vidi samo eno 
človekovo pravico, to je pravico do zasebne lastnine in 
svobodnega razpolaganja s stanovanjem. Obstajajo pa tudi druge 
človekove pravice, tudi v prej omenjenem smislu. 

Druga točka govori o tem, ali je oddajanje stanovanj tudi nekakšna 
storitev in ali zanjo veljajo kakovostni standardi tako kot pri drugih 
storitvah. Pridobivanje in oddajanje najemnih stanovanj velja v 
razvitih družbah, ki imajo dolgo tržno tradicijo, za storitev, ki v 
primerjavi z drugimi storitvami zasluži še posebno pozornost 
zaradi dveh razlogov. 

Prvič, ta storitev zadeva osnovne človekove potrebe, kot so 
zavetišče, dom in zasebnost, nedotakljivost stanovanja, varnost 
imetja, primerne higienske, zdravstvene in požarnovarstvene 
razmere itd. V primerjavi z drugimi storitvami ta storitev oddajanje 
stanovanj zadeva najusodnejše in najbolj bistvene človekove 
potrebe. Zato je potreben večji nadzor države in večja reguliranost 
tega področja. 

Drugi razlog, zaradi katerega je oddajanje stanovanj posebej 
regulirano v razvitih deželah, je, da je prav najemno stanovanje, 
podobno kot tudi oddajanje poslovnih prostorov in sploh posli z 
nepremičninami, izjemno zanimivo in privlačno področje za tržne 
špekulacije in za pridobivanje nezasluženega dobička ali pa zelo 
hitrega dobičkarstva. Imamo primere najpremožnejših ljudi na 
svetu ali v nekih nacionalnih lestvicah najpremožnejših, med 
katerimi je zelo pogosto vsaj začasna storitev, s katero je človek 
zelo obogatel, nekaj v zvezi z nepremičninami: recimo Donald 
Trump v ZDA ali pa Enrico Berlusconi v Italiji. Skratka, oddajanje 
stanovanj in nepremičninski posli nasploh so storitve, pri katerih 
lahko prihaja na eni strani do skrajnih človeških stisk (npr. družina 
z dojenčkom, ki nenadoma izgubi svoj dom), na drugi strani pa do 
skrajnih primerov špekulativnega bogatenja. 

Prav zaradi teh dveh razlogov je družbeni nadzor in reguliranje 
oddajanja stanovanj še posebej pomembno. Pri nas pa to nekako 
ne \ielja in je reguliranje najemnega stanovanja zelo majhno. Celo 
del regulacije, ki je bil vključen v stanovanjski zakon leta 1991, je 
bil naknadno preklican. Ustavne sodišče je zahtevo v zvezi s 
statusom upravnikov stanovanj razveljavilo. 

Soočeni smo s situacijo, daje oddajanje turističnih sob v primerjavi 
z oddajanjem stanovanj natančno regulirano. Zakaj je bolj 
regulirana uporaba turistične sobe, ki jo uporablja turist po lastni 
izbiri, začasno in za zadovoljevanje ne prav najnujnejših potreb, 
kot pa stanovanje, ki pa ga uporablja družina z otroki, ki ga 
uporablja stalno, kot edino bivališče in za zadovoljevanje osnovnih 
potreb, kot so potreba po zavetišču, po zdravstveno sprejemljivih 
bivalnih razmerah, po varstvu osebnega premoženja, zasebnosti 
itd.? 

Zelo pomembna sestavina reguliranja te storitve je seveda tudi 
cena oziroma višina najemnine. Podatki o najemninah so izjemno 
ne- pregledni. Slišali smo o velikih naporih v ljubljanskem 
stanovanjskem oddelku, da bi te stvari naredili pregledne, ampak 
to je samo otoček, na katerem poskušajo ustvariti nekaj urejenosti. 
Sicer pa podatkov o najemninah, ki bi bili javno statistično obdelani 
in javnosti dostopni ter podatkov za primerjavo z drugimi deželami 
o višini najemnine, o kakovosti stanovanj, o višini dohodkov itd. 
nimamo. Zato, da bi ponazorila, kako zelo nepregledne so 
najemnine, je omenila segment neprofitnih stanovanj. Ta segment 
je tisti, v katerem so najemnine daleč najbolj regulirane, ker obstaja 
metodologija. Se pravi, če se da kje dobiti kakšne podatke in če 
se da za kak sektor trditi, da imamo regulirane najemnine, potem 
je to ta. Koliko pa o tem sploh vemo? Kot ponazoritev lahko 
vzamemo prejšnji prispevek profesorja Mihelčiča in njegove ocene 
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najemnin v neprofitnih stanovanjih. Na vsak način bi bilo treba 
vsakič, ko se govori o najemninah, imeti fiksne, trdne podatke o 
tem, kakšne so najemnine in za katero obdobje. Govor je bil o 
najemninah in ugotovitvah za leto 1995, vendar pa so se začele 
najemnine v neprofitnih stanovanjih leta 1995 dvigati in so se do 
leta 1996 dvignile za 119 %. O tem se ne govori in ni seglo v naš 
zorni kot razpravljanja, je pa potrebno. Če o neprofitnih najemninah 
in njihovi višini vemo tako zelo malo, kako malo šele vemo o 
najemninah na tem drugem, nereguliranem področju. 

Na koncu se postavlja vprašanje, kako je možno in kako razložiti, 
zakaj je oddajanje stanovanj pri nas tako zelo šibko regulirana 
storitev. Del razlage je v tem, da oddajanje stanovanj kot storitev 
pri nas nima tradicije, ker v prejšnjem obdobju, v času socializma, 
takšna storitev ni obstajala; se pravi, v tem nimamo tradicije. 

Drugi del razlage pa je treba iskati v tem, da slaba reguliranost ali 
podreguliranost tega področja omogoča izjemno visoke in 
praktično neobdavčene dohodke lastnikom nepremičnin. Prav to 
področje dopušča "prosto lovišče", na katerem se odvija hitro 
bogatenje ali t. i. "prvobitna akumulacija kapitala". Po njenem 
prepričanju ta način pridobivanja dohodka oziroma premoženja 
pri nas ni posledica družbeno koristne aktivnosti in je zelo vprašljiv 
tudi z vidika socialne pravičnosti. 

Primož Bajec, Ministrstvo za okolje in prostor, je posredoval 
predvsem nekaj informacij, za katere je dejal, da so posledično 
lahko rahlo polemične. 

Glede na uvodni prispevek gospe Majde Buda je dejal, da so ta 
razmišljanja vodila Gospodarsko zbornico Slovenije, da se je s 
povzetkom tega materiala obrnila na slovensko vlado s predlogi 
za spremembe in dopolnitve stanovanjske in gostinske 
zakonodaje ter za nekatera tolmačenja s tem v zvezi. Vlada se o 
tem materialu še ni dokončno izrekla, niti ne odbori vlade, stališče, 
ki je doslej medresorsko usklajeno in za katero smo prepričani, 
da bo v nadaljnji razpravi podprto, pa je, da ne gre enačiti problemov 
v zvezi z izvajanjem stanovanjskega zakona in najemnih razmerij 
in v zvezi s sobodajalstvom po zakonu o gostinstvu. Stanovanjski 
zakon, sprejet v oktobru 1991, je kategoriziral vse vrste stanovanj. 
Kategorizacija stanovanj je obenem osnovna informacija o bodoči 
stanovanjski politiki države pri razreševanju stanovanjskih 
vprašanj. Stanovanjski zakon ima kar precej določb, ki regulirajo 
najemno razmerje. Stanovanje se oddaja po stanovanjskem 
zakonu praviloma za nedoločen čas, možnost je tudi oddajanje 
za določen čas, vendar je v zakonu točno opredeljeno, v katerem 
primeru je to možno. Seveda je treba priznati, da je poimenovanje 
posveta "siva ekonomija" aktualno za obe področji. Stališče 
ministrstva pa je, da problemov, ki spremljajo izvajanje gostinskega 
zakona in sobodajalstva, ne gre vsebinsko pomešati s 
stanovanjskimi najemnimi razmerji, ampak je treba vztrajati na že 
najavljenih poenostavitvah gostinske zakonodaje, ki so tudi že v 
teku in ki bi olajšale to delo. Primer oddajanja službenega 
stanovanja, ki smo ga slišali in v katerega seveda povsem 
verjamemo, je seveda primer nezakonitega ravnanja je dejal. 
Značilnost službenega stanovanja po stanovanjskem zakonu je 
v tem, da je lastnik službenega stanovanja najemnikov delodajalec, 
če pa se tako službeno stanovanje trži prek medijev za čim višjo 
ceno, seveda to ni več službeno stanovanje. Te stvari bodo v 
stališčih Vlade predlagatelju, Gospodarski zbornici Slovenije 
oziroma njenemu Združenju za turizem in gostinstvo tudi širše 
predstavili. Izhodišče pa je, daje stanovanjsko najemno razmerje 
ena zadeva, sobodajalstvo po zakonu o gostinstvu druga zadeva 
- seveda z resnimi problemi sive ekonomije na obeh področjih. To 
je gotovo res in zato ta pozornost posveta gotovo ni odveč, ne za 
ene ne za druge. 

V enem izmed prispevkov na tem posvetu je bil izrečen podatek, 
da se je po letu 1991 privatiziralo več kot 42.000 stanovanj. Številka 
ni točna. Privatiziralo se je več kot 140.000 stanovanj, pretežni 
del prejšnjega družbenega stanovanjskega sklada, ki je štel preko 
200.000 stanovanj, se je privatiziral. V stanovanjih so v večini 
ostali prejšnji imetniki stanovanjske pravice, ki so postali lastniki. 
Ostala stanovanja, ki pa niso bila privatizirana, t.j. okoli 70.000 
stanovanj, uživajo pomembno zakonsko zaščito glede neprofitne 
najemnine in najema za nedoločen čas. Moram reči, da država ni 
čisto bosa z informacijo, kakšna najemnina je v teh stanovanjih. 
Nasprotno, zdaj se pripravlja v Ministrstvu za okolje in prostor 
gradivo za nadaljevanje razprave o nacionalnem stanovanjskem 
programu, ki bo opremljeno tudi s točnimi podatki o neprofitnih 
najemninah v novejših stanovanjih, zgrajenih po letu 1991 in v 
tistih, zgrajenih pred letom 1991. 

Glede ocene potreb po stanovanjih pa je treba vedeti, da so bila 
od leta 1991 sredstva, pridobljena s privatizacijo, tako rekoč edini 
vir stanovanjskega področja. Proračunska sredstva države so 
prispela na stanovanjsko področje šele v letu 1995 in v nadaljevanju 
tudi v lanskem in letošnjem letu; seveda glede na možnosti 
proračun daleč manjša, kot si je naše ministrstvo želelo. Vendar 
pa ne bi mogel pritrditi oceni, da se na stanovanjskem področju 
po letu 1991 v željeni smeri ni nič zgodilo. Konec koncev tako 
oceno demantira na primer podatek Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, ki je na stanovanjsko področje usmeril okoli 
30 milijard tolarjev posojil z ugodno obrestno mero. Res pa je, da 
imamo zbrane podatke predvsem o potrebah po socialnih in 
neprofitnih stanovanjih v občinah in te so najbolj prepričljiv 
argument, ki je prepričal tudi poslance državnega zbora, da so z 
mnogimi opozorili in poudarki v tej smeri opremili predlog 
nacionalnega stanovanjskega programa v prvem branju 
septembra letos. Podprto je tudi že pred časom oblikovano stališče 
Vlade, ki je zdaj tudi stališče Državnega zbora Republike Slovenije, 
da je treba davčni sistem na stanovanjskem področju postaviti v 
funkcijo spodbujanja vlaganj zasebnih sredstev v stanovanjsko 
sfero, pa tudi oddajanja stanovanj v najem. Prepričani smo, je 
dejal, da izvedba tako zastavljene politike sledi tistemu, kar je bilo 
izpostavljeno v nekaterih prispevkih na današnjem posvetu in s 
katerimi se kaže v celoti strinjati. Med drugim to pomeni, da bo 
vse bolj treba graditi sistem tako, da bo spoštovana zakonska 
norma stanovanjskega zakona, po kateri je uporaba stanovanja 
brez sklenjene najemne pogodbe nezakonito ravnanje. Glede 
tega so v upravnih enotah in v občinah v zvezi z registrom 
stanovanj tudi že marsikaj postorili. Seveda še nismo na tisti 
stopnji, da bi se lahko kaj posebej hvalili z rezultati na tem področju, 
marsikaj od tega kar je zakonodaja oziroma parlament želel ob 
sistemski ureditvi najemnega razmerja, pa se izvaja. Pričakujemo, 
je zaključil, da bo nacionalni stanovanjski program v prihodnjih 
mesecih, ko bo šel v nadaljnje in v zaključne razprave v 
parlamentu, upošteval tudi teme, ki so na tem posvetu in v gradivih 
zanj narekovale nekaj pomembnih ocen. 

Marija Bezovšek, Turistična zveza Slovenije, je govorila o 
nekaterih aktivnostih, s katerimi se ukvarjajo na tem področju 
oziroma značilnostih. 

Oddajanje zasebnih turističnih sob je doseglo kulminacijo ob koncu 
80-ih let. V 70-ih in 80-ih letih se je na to področje veliko vlagalo ter 
spodbujalo lastnike hiš ali počitniških hiš, stanovanj in apartmajev, 
da so jih oddajali v turistične namene. Po letu 1990 pa je bilo veliko 
teh zmogljivosti izvzetih iz funkcije turizma, vsaj legalno, po 
uradnih statističnih podatkih. Zato ni naključje, da je resolucija o 
strateških ciljih na področju razvoja turizma, ki je bila sprejeta v 
začetku letu 1995, med ukrepi določila tudi prednost pri obnovi, 
posodobitvi in izgradnji manjših prenočitvenih zmogljivosti, zlasti 
na podeželju. To pomeni, da je tudi zakonodajalec želel, da se ta 
zvrst turizma še naprej posebej razvija. Že so bile navedene 
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nekatere prednosti zasebnega oddajanja sob ali zmogljivosti v 
hišah; to je po eni strani dopolnilna dejavnost komercialni turistični 
ponudbi, po drugi strani pa so te zmogljivosti relativno poceni, 
racionalne in zaradi tega je seveda zelo pomembno, da obstaja 
tudi ta segment turistične ponudbe. 

Leta 1990 je bilo na področju zasebnih turističnih sob registriranih 
okrog 15.000 ležišč, ob koncu lanskega leta pa po statističnih 
podatkih manj kot polovica teh zmogljivosti, komaj okrog 6.500 
ležišč. Delež teh zmogljivosti v skupnih prenočitvenih zmogljivostih 
v Sloveniji se je v tem obdobju znižal od 16 % na 8 %. Na tem 
segmentu je bil dejansko izgubljen ogromen turistični potencial, 
ki bi ga seveda lahko koristno tržili. Pri tem pa je poudarila, da 
nimamo registra o teh zasebnih zmogljivostih in da je možno, da 
se del teh zmogljivosti trži v okviru sive ekonomije. Izrazila je 
upanje, da se bo v tej fazi, ko se bo izvajala kategorizacija 
prenočitvenih zmogljivosti, vzpostavil ta uradni register po upravnih 
enotah in potem na ravni države in da bomo končno prišli do 
pravilnih podatkov. Država bi morala za to poskrbeti, če že zaradi 
drugega ne, pa zato, da bi prihajali iz tega naslova tudi davki, 
turistična taksa in vse ostalo, kar sodi k temu. 

Izkoriščenost teh zmogljivosti je relativno majhna, giba se vseskozi 
nekako okrog 8 %, kar je seveda znatno premalo in zato je treba 
tudi na področju trženja teh zmogljivosti nekaj napraviti. Razlogi, 
zakaj smo izgubili več kot polovico nekoč v turizem že vključenih 
zmogljivosti, so seveda različni. Vojna pri nas in v sosednjih 
republikah, na Hrvaškem in v Bosni, je pri nas vplivala na velik 
izpad turizma v celoti in seveda tudi na tem delu. Nedvomno so 
zaradi tega tudi nekateri zasebni oddajalci teh sob svoje kapacitete 
umaknili iz turizma, ker v tem niso videli nobene koristi, 
komercialnih možnosti je bilo zelo malo. Vendar v zadnjih letih, 
predvsem lani in letos, turizem pri nas ponovno oživlja, zadeve 
na tem področju pa se ne premikajo. Med razlogi je eden gotovo 
organiziranost; pred letom 1990 smo imeli boljšo organizacijo, kot 
jo imamo danes. Kajti imeli smo tako imenovane občinske odloke, 
po katerih so morali zasebni lastniki oddajati svoje zmogljivosti 
prek organizacij, bodisi prek hotelskih ali turističnih agencij. Danes 
to ni nujno in vsak lahko trži svoje zmogljivosti, ki pa so relativno 
majhne in zato to ni racionalno. 

Eden izmed razlogov je morda tudi ta, da se prek oddaje stanovanj, 
ne pa prek turizma, išče ugodnejše možnosti za zaslužek. Kajti 
dejstvo je, da se je po naši zakonodaji (zakon o gospodarskih 
družbah, zakon o gostinstvu) tisti, ki oddaja svoje zmogljivosti v 
turistične namene, dolžan registrirati kot samostojni podjetnik 
posameznik. S tem je povezanih kar nekaj problemov, npr. že s 
samo registracijo, voditi je treba knjige, potem so tu davki itd. To 
zagotovo predvsem bremeni tiste oddajalce, ki imajo manjše 
zmogljivosti, recimo eno ali dve sobi. In ker se to oddaja za krajše 
obdobje, pretežno sezonsko, je to nek zaviralni moment, zaradi 
katerega se veliko teh lastnikov prostih zmogljivosti ne odloča, 
da bi sobe, počitniške hiše ali apartmaje oddajali na ta način in se 
tudi registrirali kot samostojni podjetnik posameznik. 

Zavedajoč se tega je Turistična zveza Slovenije že v začetku leta 
1995 začela opozarjati na ta problem: gostinski zakon je začel 
veljati januarja 1995, že marca tega leta pa so imeli na Bledu 
poseben posvet, kjer so med drugim opozorili tudi na ta problem 
in zaprosili Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki je imelo 
pristojni resor za turizem, da preuči možnosti za boljšo 
organiziranost. Predlagali so, da se vsaj malim lastnikom zasebnih 
zmogljivosti ne bi bilo treba registrirati kot samostojni podjetnik 
posameznik, ampak da bi lahko oddajali svoje zmogljivosti prek 
neke pravne osebe, bodisi da je to turistična agencija, hotelsko 
podjetje ali turistično društvo. Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti je sledilo tem predlogom in je že pristopilo k pripravi 
sprememb tega zakona. Vendar se ta zadeva vleče dve leti in pol, 
tri leta in predno bo to sprejeto, bo verjetno minilo še nekaj časa. 

Poleg tega je tu še problem, ki se nanaša upokojence. Npr. nekdo, 
ki se je upokojil ali pa so otroci odšli, ima prazno hišo z nekaj 
sobami in želi to hišo ali stanovanje oddajati, se znajde pred 
problemom, da se mora registrirati kot samostojni podjetnik 
posameznik; v tem primeru se mora odpovedati pokojnini in to 
predstavlja velik problem. Glede na to so predlagali spremembo 
14. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet v 
začetku leta 1996; predlagajo, da bi naredili izjemo za te 
upokojence, tako da se jim ne bi bilo treba registrirati kot 
samostojni podjetnik posameznik, podobno kot je ta izjema v tem 
zakonu že določena za tiste, ki opravljajo dejavnost domače in 
umetne obrti. Tudi ta predlog so posredovali Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti, tudi nekaterim poslancem, žal pa do 
danes še ni nobene prave rešitve. 

Še nekaj o davčnih obremenitvah. Tisti, ki oddaja samo eno sobo 
in sicer mogoče za 14 dni na leto, mora vsak mesec plačevati 
pavšalni prispevek 1.300 tolarjev za pokojninsko in invalidsko ter 
zdravstveno zavarovanje. Država tu gotovo veliko izgublja, veliko 
se izgublja pri turistični taksi, ker tisti, ki niso registrirani, oddajajo 
na črno, v tem primeru pa se taksa ne pobira; če se pobira, pa se 
ne odvaja in tako dalje. 

Opozorila je še, da obstaja nekaj dobrih primerov pri 
organiziranem oddajanju zasebnih turističnih zmogljivosti in sicer 
prek turističnih društev. Tak vzoren ali vzorčni primer je Turistično 
društvo Bohinj. Pred 14 dnevi so imeli tam turistično delavnico, 
kjer je bilo praktično pokazano, kako se da združevati zasebne 
oddajalce teh zmogljivosti, kako se to lahko trži, kako se kapacitete 
posreduje prek interneta in se na ta način dosegajo tudi dosti 
boljši rezultati. Pomoč posameznim sobodajalcem načrtujejo prek 
turističnih društev na terenu in že sedaj je dogovorjenih nekaj 
posvetov, na primer v Ljubljani in Portorožu. Sobodajalce poskušajo 
tudi inštruirati pri novi kategorizaciji, ki je pravkar izredno aktualna; 
pri tem pomaga strokovni sodelavec iz ministrstva. 

Zelo pomemben je sodobnejši način trženja, na kar jih je pred 
nedavnim opozoril njihov turistični predstavnik v Nemčiji; gre za 
to, da nimamo niti cenika za te kapacitete. To je ena izmed velikih 
pomanjkljivosti in zato menimo, je zaključila, da bi v naslednjem 
letu tudi Center za promocijo turizma v Sloveniji moral vključiti 
med svoje promocijske aktivnosti ta segment turistične ponudbe, 
ki ni zanemarljiv, in izdati tudi ta cenik. 

Hlnko Prusnik, Adrlatic Zavarovalna družba d.d.Koper, je 
menil, da je zavarovalništvo gospodarska panoga, ki se 
pravzaprav omenjene problematike dotika mogoče šele na 
zadnjem mestu. 

Zavarovalništvo je izrazito interdisciplinarna gospodarska panoga 
in je kot dejavnost izredno odvisna od splošnega urejenega ali pa 
neurejenega zakonodajnega okvira. Zavarovalnice na podlagi 
splošne zakonodaje različnih področij oblikujejo svoje splošne in 
posebne zavarovalne pogoje, če je to stanje nedorečeno ali celo 
neurejeno, pa v praktičnih primerih tudi pri izplačilu odškodnin 
lahko prihaja včasih celo do komičnih ali pa tragičnih situacij. 

Od leta 1991 doživlja to področje spremembe z izredno počasnim 
tempom in se na tem področju precej taktizira. Vendar pa so se 
zavarovalništva že dotaknila nekatera obvezna navodila področnih 
ministrstev in sicer je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo neko 
obvezno navodilo, po katerem zavarovalnice nikakor ne bi smele 
zavarovati kakršnihkoli stanovanjskih ali pa gospodarskih 
kapacitet, na primer tistih, ki so zgrajene na črno, brez ustreznih 
dovoljenj. 

Drugo navodilo pa je bilo izdano na podlagi meddržavnega 

34 



sporazuma med Slovenijo in Hrvaško; po njem se turistične 
kapacitete, ki so jih naša podjetja zgradila in imela na področjih 
bivše Jugoslavije, ne bi smele zavarovati pri slovenskih 
zavarovalnicah, ampak pri zavarovalnicah, ki imajo sedež tam, 
kjer je ta nepremičnina locirana. Zavarovalnice naletijo tu na 
problem, ker seveda ne morejo odpovedati zavarovanja 
počitniških kapacitet številnim podjetjem, ki to zavarovanje že 
imajo. 

Po drugi strani pa v praksi naletijo tudi na probleme, ko nekdo, ki 
je sicer legalno zgradil hišo, naredi zraven prizidek in ga oddaja 
v turistične namene, registrirano ali pogosto celo neregistrirano. 
Tega dela hiše pa mu zavarovalnice ne bi zavarovale. Ker 
zavarovalnice sledijo princip profita, so v praksi nekako prisiljene 
zavarovati tudi tisto, sicer ne zavarujejo niti legalno zgrajenih 
objektov. Ocenjujejo, da se s tem dela manjša škoda, kot pa bi 
bila, če bi bile vse te kapacitete izpostavljene stihiji elementarnih 
nezgod in tako dalje. Poleg tega se pa od zavarovalne premije 
tudi pobira 5 % temeljni prometni davek. 

Pogosto se dogaja, da pravzaprav splošni pogoji ne regulirajo 
ustrezno odnosov med lastnikom ali najemodajalcem raznih 
počitniških ali gospodarskih kapacitet. Dejstvo je, da po splošnih 
pogojih za stanovanjsko zavarovanje lastnik oziroma vsakokratni 
uporabnik stanovanja odgovarja za škodo, ki bi jo povzročil tretji 
osebi. Gre za odgovornost iz posesti in uporabe stanovanjskih ali 
gospodarskih objektov, vendar pa splošni pogoji vključujejo 
določbo, da je, če se v stanovanjskih kapacitetah izvaja kakšna 
dejavnost, potem seveda izključena odgovornost iz posesti teh 
kapacitet za škode nasproti tretjim osebam. 

V zvezi z razpravo o tem, ali naj sobodajalec sodi v dejavnost 
gostinstva in turizma ali v dejavnost prometa z nepremičninami, 
je povedal, da so zavarovalnice to dejavnost v svojih pogojih že 
umestile v turistično dejavnost. Na podlagi vsega povedanega 
bodo tudi v to smer vsaj tri zavarovalnice sprožile ustrezne 
spodbude. Je pa prilagoditev teh splošnih in posebnih zavarovalnih 
pogojev izrazito odvisna od splošnega zakonodajnega okvira. 

Zavarovalnice pri sklepanju zavarovanj niti ne predvidevajo neke 
silne razlike med tem, ali zavaruje svoje premoženje lastnik za 
svoj račun ali pa najemnik za tuj račun. Tako se je v praksi celo 
dogajalo, da se je v stanovanju z najemnikom, "črnim" ali 
registriranim, zgodila škoda, pa je ta najemnik odškodnino, ker je 
sklenil zavarovanje za tuj račun, pobral in pustil lastnika samega 
praktično z demoliranim stanovanjem. 

Skratka, v praksi so posledice lahko dejansko čudne. 
Zavarovalnice, recimo, pri plačilu odškodnin predvidevajo tri načine 
likvidacije odškodnine: po predračunih, poračunih in po pavšalu. 
Predrzno bo slišati, vendar pa se pri tem načinu pavšala na nek 
način celo vzdržuje siva ekonomija, pri čemer je treba povedati, 
da je bila to značilnost prejšnjega sistema, ki se je samo še 
Prestavila v sedanji družbenoekonomski sistem. Tako je namreč 
Mogoče zavarovalnici predložiti ob nastali škodi v stanovanju 
stroške materiala, čiščenja in rušenja, ki sem ga opravil sam, 
Popravila, ki ga je izvedel sosed "na fuš" itd. 

V zadnjem času so v slovensko državo prišle prek mešanih 
zavarovalnih družb tudi tuje zavarovalnice z izkušnjami iz 
razvitejšega kapitalističnega sveta. Vendar so se morale prav 
tako prilagoditi načinu poslovanja domačih zavarovalnic, se pravi 
znižati svoje standarde, če so hotele ostati konkurenčne. 

Adriaticove območne enote oziroma poslovne enote na 
Gorenjskem je bilo slišati, da je bilo lani na Gorenjskem vrnjenih 
6-000 - to je sicer nepreverjen podatek - sob, ki so bile do lanskega 
'eta registrirane za oddajanje. Verjetno se je veliko tega preselilo v 
sivo ekonomijo. Potrebno pa bi bilo obstoječo zakonodajo urediti, 

preurediti, da bi se lahko tudi zavarovalnice pri svojem poslovanju 
prilagodile tem težnjam iz današnje razprave. 

Marko Podrekar, Ministrstvo za malo gospodarstvo in 
turizem, je pojasnil, da se s problematiko sobodajalstva ukvarjajo 
že nekaj časa, več let tudi v Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti, in intenzivno spremljajo probleme. Po sprejemu zakona 
o gostinstvu so bili kmalu opozorjeni na že omenjene težave. 

Pripravili so že novelo zakona o gostinstvu, v kateri so po njegovi 
osebni oceni primerno in v skladu z idejami in cilji te razprave 
razrešeni problemi sobodajalstva. Uradno je o tem še dokaj težko 
govoriti, ker mora predlog zakona še v vladno proceduro, da se 
o njem opredelijo še drugi resorji. Predlog je torej pripravljen in bi 
bil že v obravnavi, če ne bi imeli še nekaj odprtih vprašanj v 
drugih členih, ki jih želijo spremeniti oziroma dopolniti. Tako 
pripravljajo spremembe glede statusa nosilcev teh dejavnosti, 
predvidevajo pa tudi uvedbo registra. Prepričan sem, je dejal, da 
bo po teh spremembah veliko manj problemov na področju 
sobodajalstva in da se bodo zadeve začele reševati tako, kot si 
vsi želimo ter da bodo pogoji za opravljanje te dejavnosti bolj 
prijazni. 

Andreja Humar - Fatorič, Turistično informativni center 
Portorož, se je v razpravi omejila na praktične izkušnje iz 
operativnega dela, s katerimi se srečujejo v razvitih turističnih 
krajih, kot je Portorož. 

Turistično informativni center naj bi nudil gostu vse splošne 
informacije, predvsem pa informacije o zasedenosti turističnih 
kapacitet zlasti v "špicah", v sezoni in ob praznikih. Govori se o 
uvedbi registra, o zasebnih sobodajalcih in podobno, ne vidim pa, 
je dejala, pri tem nikakršne povezave, kako priti do informacije o 
zasedenosti oziroma prostih kapacitetah. V Portorožu je vsaj 15 
turističnih agencij in birojev, ki se v turistični sezoni ukvarjajo tudi 
z oddajanjem zasebnih kapacitet. Vsaka od teh turističnih agencij 
ima sklenjene pogodbe s posameznimi zasebnimi oddajalci sob, 
iz izkušenj pa vemo, da ima vsak oddajalec sob sklenjeno 
pogodbo z vsaj dvema, tremi, celo štirimi turističnimi agencijami. 
Zaradi tega same turistične agencije, pa tudi turistično informativni 
center, nikdar ne vedo, kdo ima proste kapacitete. Ob tem se 
pojavljajo še tako imenovani stalni gostje, ki zasedejo kapacitete, 
tako da oddaja sploh ni možna. Nujen bi bil ne le centralni register 
oddajalcev sob, ampak tudi evidence zasedenosti. Zasebni 
oddajalci prijavljajo oddane kapacitete in goste, ki so pri njih 
nastanjeni, na policiji; nihče nima dostopa do teh podatkov. Neredko 
se dogaja, da iz tujine povprašujejo po nekem gostu, ker ga nujno 
potrebujejo, pa žal ne morejo odgovoriti, kje se ta gost nahaja. 
Navadno se vsi obračajo na turistično informativni center. 

V piranski občini so imeli pred leti registriranih 6.800 ležišč, sedaj 
pa naj bi jih bilo 2.600, pa še tu se podatki izjemno razlikujejo. Ene 
številke se pojavljajo na davčni upravi, druge na upravni enoti, 
tretje pa na občini. Občina Piran je prva v Sloveniji postavila v 
svojem Uradu za komunalni nadzor dva turistična inšpektorja, ki 
sta spremljala in nadzirala pobiranje občinske turistične takse. 
Naletela sta na ogromno težav, predvsem zaradi dostopa do 
podatkov pa tudi zaradi tega, ker razen tega, da lahko kontrolirata 
poročilo o odvedeni turistični taksi, nimata nobenih drugih pooblastil. 
Že omenjeni registri naj bi se prenesli tudi v operativo. 

Nacionalni interes države naj bi bil, da so turistično informativni 
centri standardizirani, da poslujejo po enotnem sistemu in da se 
na tem področju uvede enotni informacijski sistem. Predvsem je 
pomembno, da bi imeli dostop do podatkov o prostih kapacitetah, 
s čimer bi prav gotovo pomagali vsem gospodarskim subjektom 
pri trženju kapacitet. 
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V glavni turistični sezoni nimajo problema, kako zapolniti sobe; 
povpraševanja je veliko. Osnovni problem je, kako priti do 
podatkov, kje dobiti naslov, kjer je še prosta kakšna postelja. 
Istočasno bi morali stimulirati tudi sobodajalce, da se organizirajo, 
uvesti centralne recepcije v kraju, kjer bi bil register in kjer bi prek 
sodobnega informacijskega sistema potekala evidenca o 
zasedenosti konkretnih ležišč. Na te evidence bi se lahko naslonile 
številne lokalne agencije, kasneje pa tudi agencije iz drugih območij 
Slovenije in iz tujine. 

Za stimuliranje stacionarnih gostov, ki so nastanjeni pri zasebnikih, 
bi kazalo uvesti neke bonitetne krajevne kartice, kar bi bilo lahko 
v pristojnosti občin, morda uvedeno celo z državnim predpisom. 
Na ta način bi stimulirali gosta, da se bo prijavil, s tem pa bo 
plačana tudi turistična taksa. 

Predvsem pa upajo, je poudarila, da v turistično informativnih 
centrih s sprejemom zakona o pospeševanju turizma in novelo 
zakona o gostinstvu ne bodo še naprej prepuščeni sami sebi in 
zgolj samo lokalni politiki oziroma lokalni možnosti.Taka služba bi 
morala biti v interesu države in nacionalnega turističnega razvoja. 

Majda Buda je v zaključku povzela nekatere ugotovitve, 
upoštevaje osnovni namen posveta, da se v Sloveniji zaščiti 
stanovanjski fond oziroma zagotovi njegova racionalna uporaba. 
S predpisi in z njihovimi pravnimi razlagami bi morali na področju 
stanovanjskega prostora - za stanovanjski najem in za 
sobodajalstvo - narediti red. Gre predvsem za dva zakona: 

stanovanjski zakon ureja stanovanjska najemna razmerja in v 
bistvu ne bi smel imeti nič skupnega z bivanjem za krajši čas, 
urejenim po gostinskem zakonu. 

Zlasti v Ljubljani, pa tudi v drugih gospodarskih središčih bi morali 
razmisliti, da bi urbanistično zagotovili in pospešili gradnjo določenih 
apartmajskih objektov za različne vrste gostov. Kajti tu ne gre 
samo za klasične turiste, pač pa za turiste, ki prebivajo več kot 
en dan, morajo biti nekje registrirani, želijo nekje bivati, ne le v 
hotelih. Takih objektov v urbanih središčih ni. Naša javnost ne 
pozna te problematike, zato bi jo bilo treba seznaniti z razmerami, 
delovati informativno in izobraževalno. 

Strokovna javnost že več let ve za te probleme, vendar ukrepa 
prepočasi, tudi zaradi tega, ker se resorna ministrstva premalo 
aktivno povezujejo pri neki skupni rešitvi, ki zadeva več zakonov. 

Ne nazadnje je treba upoštevati tudi dejstvo oziroma razvijati in 
krepiti miselnost, da smo država, da je Ljubljana prestolnica, da 
imamo čisto drugačno strukturo gostov, pa tudi, da smemo biti 
tudi kot posamezniki bogati, da je to za družbo pozitivno. Tudi 
Slovenija je bogata: v prejšnjem režimu smo zgradili ogromno 
stanovanj, ogromno počitniških hiš - odprimo ta vrata tujcem po 
regulativi, zapisani in predlagani. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je zaključil posvet z ugotovitvijo, da je 
bilo evidentiranih in predstavljenih veliko problemov ter nakazanih 
več rešitev, kar vse naj bi bilo tudi v pomoč državnim organom, ki 
urejajo to področje. 

POSVETI PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije je 27. februarja 1998 organiziral 
predavanje USTAVNO SODSTVO ZR NEMČIJE IN USTAVNA 
PRITOŽBA. Predaval je prof. dr. Udo Steiner, profesor na Pravni 
fakulteti Univerze v Regensburgu in sodnik nemškega zveznega 
Ustavnega sodišča. 

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj sta 2. marca 1998 organizirali 
posvet o SPREMEMBAH ZAKONODAJE O LOKALNI 
SAMOUPRAVI. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s ČZD, d.o.o. 
Primorske novice iz Kopra 3. aprila 1998 organiziral posvet 
ZAKONODAJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN DELOVANJE 
URADA ZA URADNE PUBLIKACIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI 
in predavanje INTEGRACIJA IN NALOGE SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA V PROCESU VKLJUČEVANJA SLOVENIJE 
V EVROPSKO UNIJO. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju v Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 16. aprila I998 
organiziral predavanje PRIBLIŽEVANJE SLOVENIJE K 
EVROPSKI ZVEZI Z VIDIKA BRUSLJA. Predaval je dr. Hannes 
Svvoboda, član Evropskega parlamenta, vodja delegacije 
avstrijskih socialnih demokratov v Evropskem parlamentu in član 
interparlamentarne delegacije Evropskega parlamenta s Slovenijo. 

Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic in 
Slovensko politološko društvo so 6. maja 1998 organizirali 
strokovni posvet ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE V 
TRANZICIJI - PRIMER SLOVENIJE. 

Državni svet Republike Slovenije bo 14. maja 1998 organiziral 
posvet EKONOMSKI VIDIKI UVEDBE DAVKA NA DODANO 
VREDNOST ZA GOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI. 

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm?language=slo 

36 


	ZAČETNE STRANI
	Konstituiranje in organizacija Državnega sveta Republike Slovenije
	Zahteva državnega sveta za parlamentarno preiskavo
	Mnenja komisij državnega sveta
	Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah
	Siva ekonomija tudi pri oddajanju stanovanj - posvet

