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Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu 

o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji 

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

državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona 

o njem še enkrat odloča 

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 31.3.1999, ob 
obravnavi zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, 
ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 12. seji, dne 
25. 3. 1999, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave 
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno 
odloča o zakonu o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. 

Obrazložitev 

1. Državni svet se zaveda, da je zakonsko urejanje področja 
obveščevalno-varnostne dejavnosti zelo zahtevno in 
občutljivo, saj mora zakonodajalec znati uravnotežiti varovanje 
ustavne ureditve kot glavnega smotra obveščevalno- 
varnostne dejavnosti na eni strani in varovanje ustavnih 
človekovih pravic na drugi strani, glede na to, da 
obveščevalno-varnostne službe s svojimi metodami dela 
nenehno posegajo v te pravice. 

Vendar pa državni svet meni, da vsebina 17. člena zakona o 
Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji kaže na to, da 
zakonodajalcu v tem zakonu ni uspelo doseči 
uravnoteženosti, ki je potrebna pri varovanju različnih ustavnih 
dobrin, saj je ta člen sporen v odnosu do ene od ustavnih 
pravic, pri čemer daje še veliko diskrecijo direktorju 
obveščevalno-varnostne službe. 

2. Državni svet tako meni, da sta določbi 17. člena zakona 
sporni glede na 38. člen ustave, ki zagotavlja varstvo osebnih 
podatkov. Po določbi prvega odstavka 17. člena zakona 
agencija, kadar zbira osebne in druge podatke po določbah 
tega zakona, nI dolžna obvestiti posameznika, na katerega 
se podatki nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev 
določene naloge. Po določbi drugega odstavka 17. člena 
zakona lahko v navedenem primeru na zahtevo direktorja 
agencije državni organi in organizacije z javnimi pooblastili 
seznanijo osebo, na katero se podatki nanašajo, šele po 
preteku petih let od posredovanja podatkov agenciji. 

Državni svet zato meni, da je vsebina 17. člena zakona sporna 
zlasti glede na določbo tretjega odstavka 38. člena ustave, ki 
izrecno določa, da se ima vsakdo pravico seznaniti z 
zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in da ima 
pravico do sodnega varstva ob n|lhovl zlorabi. Državni 
svet opozarja, da se je komisija za politični sistem v mnenju, ki 
ga je posredovala matičnemu delovnemu telesu državnega 
zbora ob obravnavi predloga zakona za prvo obravnavo, 
zavzela za to, da bi morala biti nadzorovana oseba po zaključku 
nadzora obveščena o nadzoru in o pravici do vpogleda v zbrane 

podatke. Komisija je pri tem poudarila, da bi moral zakon ta 
vprašanja podrobneje urediti, saj imajo posebno težo z vidika 
z ustavo zagotovljenega varstva človekovih pravic. 

3. V zvezi s potrebo po podrobnem in nedvoumnem zakonskem 
urejanju vseh vprašanj, ki se kakor koli nanašajo na posege 
v zasebnost posameznika tako iz razlogov nacionalne ali 
državne varnosti kot zaradi kazenskega pregona, državni 
svet opozarja na stališče Ustavnega sodišča. Le-to je namreč 
v 42. točki obrazložitve odločbe št. U-l-25/95 (Uradni list RS, 
št. 5/98), s katero je razveljavilo nekatere določbe zakona o 
kazenskem postopku, navedlo naslednje: 

"Ustava zakonodajalcu izrecno nalaga, da mora vsako 
materijo posega v zasebnost ne le zakonsko urediti ampak 
da mora to urediti določno in nedvoumno. Izključena mora 
biti vsaka možnost arbitrarnega odločanja državnega 
organa. Kot je ustavno sodišče že večkrat poudarilo v svojih 
odločbah, je določnost zakona (lex certa) praprvina 
pravne države (2. člen ustave) in bi veljala kot imperativni 
ustavni postulat celo, če v ustavi sploh ne bi bila izrecno 
omenjena." 

To stališče je ustavno sodišče ponovilo tudi v 15. točki 
obrazložitve odločbe št. U-l-158/95 (Uradni list RS, št. 31/ 
98), s katero je razveljavilo nekatere določbe zakona o 
notranjih zadevah. 

4. Ustavno sodišče je torej v obrazložitvi navedene odločbe 
izrecno poudarilo, da mora biti pri posegih v zasebnost 
izključena vsaka možnost arbitrarnega odločanja državnega 
organa. Državni svet opozarja, da se je tudi komisija za politični 
sistem v navedenem mnenju, ki gaje posredovala pristojnemu 
matičnemu telesu državnega zbora, zavzela za to, da pri 
urejanju vprašanj v zvezi s pravico do vpogleda v zbrane 
podatke zakon ne bi smel dopuščati prevelike diskrecije službi 
oziroma njenemu predstojniku. 

Vendar pa državni svet ugotavlja, da 17. člen zakona omogoča 
tudi nedopustno arbitrarnost direktorju agencije. Kot že 
navedeno, naj bi bilo s prvim odstavkom 17. člena zakona 
uzakonjeno načelo, da agencija ni dolžna obvestiti 
posameznika o zbiranju osebnih in drugih podatkov o njem. 
Drugi odstavek tega člena pa naj bi omogočal, da lahko na 
zahtevo direktorja agencije državni organi in organizacije 
z javnimi pooblastili seznanijo osebo, na katero se osebni 
podatki nanašajo, šele po preteku petih let od posredovanja 
podatkov agenciji. 

5. Državni svet tudi ugotavlja, da v postopku sprejemanja zakona 
ni bilo upoštevanih še nekaj tehtnih mnenj komisije za politični 
sistem.Tako ostaja odprto vprašanje, ali je primerno Slovensko 
obveščevalno-varnostno agencijo ustanoviti kot samostojno 
službo vlade ali pa bi bilo morda primerneje razmišljati o 
ustanovitvi agencije kot neodvisne strokovne institucije pod 



močnim in permanentnim parlamentarnim nadzorom. Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims. 

Prav tako ostaja odprto vprašanje, ali ne bi bilo primerneje, da 
bi direktorja agencije imenoval državni zbor, ne pa vlada, in 
sicer zaradi pomena in teže dejavnosti agencije, ki je 
namenjena zagotavljanju varnostnih, političnih in 
gospodarskih interesov države. 

Zaradi navedenih razlogov državni svet zahteva od 
državnega zbora, da ponovno odloča o zakonu o Slovenski 
obveščevalno-varnostni agenciji. 

Državni zbor je na 34. izredni seji, 
dne 7. 4. 1999, ob ponovnem 
odločanju zakon sprejel. 

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 družbene dejavnosti k predlogu zakona o minimalni plači, o načinu 
usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 - hitri postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 20. seji, dne 7. 4. 1999, 
obravnavala predlog zakona o minimalni plači, o načinu 
usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999- 
2001 (EPA 762-II) in ga podprla. 

Komisija je ob tem poudarila, da je potrebno v 5. in 6. členu 
natančneje opredeliti uskladitev in izplačilo minimalne plače. Glede 
na dejstvo, da bo zakon o davku na dodano vrednost pričel veljati 
s 1. 7.1999 naj se uskladi in izplača že za mesec julij. Ekonomsko 
socialni svet naj odstotek uskladitve minimalne plače ugotovi na 
osnovi podatkov do 30. 6. 1999. 

Komisija tudi ugotavlja, da je potrebno besedilo 12. člena dopolniti 
tako, da se glasi: "Minister, pristojen za delo, v soglasju z 
Ekonomsko-socialnim svetom ugotovi višino povprečne plače iz 
10. člena in jo objavi v Uradnem listu RS." 

Komisija ugotavlja, da je potrebno drugi odstavek 18. člena 

stilistično in vsebinsko popraviti, ker je nejasen. Ob tem bi bilo 
treba v tem členu določiti merila za maksimalne plače vseh 
zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe, pri vseh 
pravnih osebah, katerih lastnik je država (pošte, železnica, DARS 
itd.). Do sedaj noben sklep Vlade Republike Slovenije o maksimalni 
vrednosti teh plač ni bil uresničen, kar je privedlo do absurdnih 
anomalij. 

V 20. členu naj se drugi odstavek črta, ker vnaša zmedo in je tudi 
v nasprotju s smislom predloga zakona o enotni določitvi regresa. 
25. člen naj se dopolni tako, da glasi: "Določbe, ki se nanašajo na 
usklajevanje plač, se uporabljajo do 30. 6. 2001, vendar za 
minimalno plačo do konca leta 2001," kar je usklajeno tudi v 
sporazumu med socialnimi partnerji. 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o obveščevalno-varnostni in 

varnostni dejavnosti in parlamentarnem nadzoru - prva obravnava 

Komisija za politični sistem je na 30. seji, dne 29. 3. 1999, 
obravnavala predlog zakona o obveščevalno-varnostni in 
varnostni dejavnosti in parlamentarnem nadzoru (EPA 690-II), ki 
je državnemu zboru predložen za prvo obravnavo. 

Komisija se ne strln|a z izhodiščem predlaganega zakona, saj je 
iz njegove vsebine jasno razvidno, da naj bi bil poudarek zakona 
ha vlogi Sveta za nacionalno varnost in s tem na izvršilni veji 
oblasti, medtem ko naj bi imel parlamentarni nadzor očitno podrejen 
Pomen. Prvi del zakona (členi 1.-12.) naj bi poleg temeljnih 
opredelitev obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti ter 

obveze državnega zbora, da sprejme nacionalni varnostni pro- 
gram, urejal naloge in delovanje Sveta za nacionalno varnost, 
drugi del zakona (členi 13.-17.) pa naj bi urejal parlamentarni 
nadzor. 

Komisija uvodoma izrecno poudarja, da pripisuje 
parlamentarnemu nadzoru zelo velik pomen. Že pri obravnavi 
predloga zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji je 
komisija poudarjala izreden pomen parlamentarnega nadzora, 
potrebo po rednem, sprotnem in konkretnem poročanju agencije 
pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora. Komisija je pri 
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obravnavi navedenega zakonskega predloga tudi menila, da bi 
morala biti v pristojnem delovnem telesu državnega zbora opoziciji 
zagotovljena večina ali vsaj vodenje. Prav tako je komisija menila, 
da bi v delovno telo državnega zbora, pristojno za nadzor nad 
delom varnostno-obveščevalnih služb, enega člana moral 
imenovati tudi državni svet, podobno kot to velja za komisijo 
državnega zbora po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo. 

Komisija ugotavlja, da določbe predlaganega zakona, ki naj bi 
urejale parlamentarni nadzor, niso odraz prepričanja o izrednem 
pomenu parlamentarnega nadzora, saj so presplošne in premalo 
razdelane in zato ne bi mogle zagotavljati resnega nadzora nad 
obveščevalno-varnostno dejavnostjo. Komisija meni, da bi moral 
13. člen v drugem odstavku podrobneje določati vsebino poročil, 
ki jih obravnava komisija za nadzor nad delom obveščevalno- 
varnostnih in varnostnih služb. Zakon naj bi torej podrobneje določal 
vsebino tako letnega poročila vlade kot tudi mesečnih poročil o 
uporabi posebnih oblik pridobivanja podatkov in o uporabi ukrepov 
iz 150. in 151. člena zakona o kazenskem postopku. Zakon bi 
moral tudi izrecno določati, da se s takšnimi podrobnimi in izčrpnimi 
poročili seznani celotna komisija in ne le njen predsednik, kar se 
včasih dogaja v praksi. 

Po drugi strani pa komisija ugotavlja, da predlagani zakon daje 
velik pomen Svetu za nacionalno varnost, ki je v sedaj veljavnem 
zakonu o vladi v členu 25.a opredeljen kot posvetovalni in 
usklajevalni organ vlade za področje obrambe, varnostnega 
sistema, sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja 

nacionalne varnosti. Ta organ naj bi po 8. členu predloga zakona 
opravljal vrsto pomembnih nalog usmerjanja in usklajevanja 
nosilcev obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti in jih 
tudi nadziral z obravnavo njihovih letnih poročil in programov 
dela. Njegovo sestavo bi po drugem odstavku 7. člena predloga 
zakona določila vlada, kot je bil tudi sedanji Svet za nacionalno 
varnost ustanovljen z odlokom vlade (Uradni list RS, št. 33/98). 
Komisija v zvezi s tem meni, da bi sestavo Sveta za nacionalno 
varnost moral določati zakon. 

V zvezi s 3. členom predloga zakona komisija meni, da bi moral 
precizneje opredeliti subjekte, ki naj bi opravljali naloge varnostne 
dejavnosti. Ob tem je bilo postavljeno vprašanje, ali bi kazalo med 
temi subjekti izrecno omeniti tudi kriminalistično službo. 

V zvezi z varnostno-obveščevalno dejavnostjo je bilo v komisiji 
nazadnje poudarjeno, da bi moral biti zagotovljen nadzor nad to 
dejavnostjo s strani vseh vej oblasti, pri čemer je bilo opozorjeno 
tudi na vprašanje strokovnega nadzora. 

Na podlagi navedenega komisija predlaga matičnemu delovnemu 
telesu državnega zbora, da ugotovi, da predlog zakona ne 
predstavlja ustrezne podlage za nadaljevanje zakonodajnega 
postopka in da naloži vladi, da pripravi nov, bolj precizen zakonski 
predlog, ki bo dajal bistveno večjo težo parlamentarnemu nadzoru. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o zdravniški službi 
- druga obravnava 

Komisija za družbene dejavnosti je na 18. (3. korespondenčni) 
seji, dne 10. 3. 1999, obravnavala predlog zakona o zdravniški 
službi (EPA 1433). 

Komisija je sprejela naslednje splošne pripombe: 

Ob obravnavi predloga zakona se ponovno zastavlja temeljno 
vprašanje, ko se z zakonom samo določeno poklicno skupino 
oziroma službo izloča iz sistema, ki je celovito in sistemsko urejen 
z zakonom o zdravstveni dejavnosti. Komisija meni, da bo 
potrebno zakon o zdravstveni dejavnosti v tem pogledu spremeniti 
in v njem natančneje opredeliti vsebino dela, pogoje dela, znanje, 
ceno dela, mrežo služb, poklicnih mest in organizacijske oblike 
za vse zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce ter drugo 
osebje v zdravstvu. 

Delo v zdravstvu temelji najmanj na dveh nosilnih poklicih - 
zdravnikih in medicinskih sestrah, upoštevajoč seveda tudi še 
druge zdravstvene delavce in sodelavce. Uspehov in dosežkov 
si ni mogoče predstavljati brez interdisciplinarnega sodelovanja 
in multisektorskega povezovanja različnih zdravstvenih 
strokovnjakov. 

Predlagani zakon vsebinsko in organizacijsko ureja zdravniško 
službo v posameznih členih, tako kot bi bila lahko urejena s 
pravilnikom ali kakšnim drugim aktom. 

Vloga ministrstva se s prenosom pooblastil in nekaterih drugih 
aktivnosti v veliki meri prenaša na zdravniško zbornico. Postavlja 
se vprašanje, ali bodo tudi druge, danes samo organizacijske 
zbornice, imele enake možnosti in pravice. 

Komisija je sprejela tudi naslednje konkretne pripombe: 

K 1. členu 

V drugem odstavku tega člena naj se črta beseda "odgovorni". 
t 

Obrazložitev 

V 55. členu zakona o zdravstveni dejavnosti so določeni pogoji 
za opravljanje dela, kakor tudi etična, strokovna, kazenska in 
materialna odgovornost vsakega zdravstvenega delavca. 

K 3. členu 

V tretjem odstavku tega člena naj se črta besedilo za vejico, ki se 
glasi: "za katere strokovno delo je odgovoren". 

Obrazložitev 

Odgovornost je kategorija, ki jo nosi vsak zdravstveni delavec v 
skladu s 55. členom zakona o zdravstveni dejavnosti. Zahteva 
sloni na dejstvu, da zdravstveni delavci ne pristajajo na to, da bi 
odgovornost za njihovo delo nosili drugi. V primeru odvisne 
funkcije, ko je zdravstveni delavec izvajalec, je odgovornost 
deljiva - zdravnik za naročilo, izvajalec za izvajanje. 

K 27. členu 

V tretji alinei tega člena naj se besedi "medicinskim osebjem" 
zamenja z besedami "z drugimi zdravstvenimi delavci in 
sodelavci", kar je v skladu z 62. členom zakona o zdravstveni 
dejavnosti. 
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K poglavju 4.3. (Medsebojni odnosi) 

Naslov poglavja 4.3. "Medsebojni odnosi" se zamenja z naslovom: 
"Odnosi med zdravnikom in bolnikom". 

Obrazložitev 

Od 48. do 55. člena predloga zakona zadeva besedilo 
seznanjenost in privolitev bolnika, pravico zdravnika do odklonitve 
zdravniškega posega, vodenje bolnikove dokumentacije, poklicno 
skrivnost in bolnikovo dokumentacijo. Glede na to komisija meni, 
da je naslov "medsebojni odnosi" presplošen in nič ne pove o 
dejanski vsebini navedenih členov. 

K 64. členu 

V prvi vrsti tega člena naj se beseda "zdravniški" zamenja z 
besedo "bolniški". 

Obrazložitev 

Oddelek je namenjen izvajanju storitev varovancem - bolnikom. 

K 73. členu 

73. člen naj se dopolni tako, da se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo: "in v skladu z zakonom o društvih." 

Obrazložitev 

Za delovanje društev je potrebno upoštevati določila zakona o 
društvih. 

Za poročevalko je bila določena članica komisije Petra Kersnič. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o mednarodnem zasebnem 
pravu in postopku - druga obravnava 

Komisija za politični sistem je na 30. seji, dne 29. 3. 1999, 
obravnavala predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu 
in postopku (EPA 1257), ki je državnemu zboru predložen za 
drugo obravnavo. 

Komisija meni, da je predlog zakona kvalitetno pripravljen, zato 
ga podpira. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

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 državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 

v zvezi s postavljanjem verskih simbolov v stavbi državnega zbora 

Državni svet Republike Slovenije je na 26. seji, dne 27. 1. 1999, 
obravnaval vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca 
Vodopivca v zvezi s postavljanjem verskih simbolov v stavbi 
državnega zbora ter na podlagi 1. odstavka 86. člena poslovnika 
državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika prof. dr. 
Franca Vodopivca in predlaga državnemu zboru, da vprašanja 
Preuči in nanje odgovori. 

Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
9'asijo: 

Dne 4.1.1999 sem bil na delovnem obisku v poslopju državnega 
zbora. Pod novoletno jelko sem opazil majhne jaslice, ki gotovo 
niso državni simbol, ampak so simbol ene od priznanih 
veroizpovedi v Sloveniji. 

Do odgovora na naslednja vprašanja bom smatral, da je Slovenija 
laična država in da je v laični državi prepovedano postavljati in 
izpostavljati kakršne koli verske simbole, razen ob pomembnih 
meddržavnih obiskih in priložnostnih razstavah. 

Zato predlagam, da državni svet naslovi vodstvu državnega zbora 
naslednja vprašanja: 

1. Je Slovenija laična država in kaj pomeni označba laičnost? 
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2. Kdo je dal dovoljenje, da se pod novoletno jelko postavijo 
jaslice in kdo ni ukrepal, da se niso odstranile, če to ni v 
skladu z načelom laičnosti države? 

3. Imajo na osnovi tega precedensa poslanci v državnem zboru, 

člani državnega sveta, zaposleni in drugi pravico, da ob 
novoletnem praznovanju in ob drugih praznovanjih postavljajo 
verske simbole v zgradbi državnega zbora in drugih državnih 
zgradbah? 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Vekoslave Krašovec 

glede obdavčitve stroškov pravne osebe za preventivno zdravljenje v smislu 

zakona o dohodnini 

Državni svet Republike Slovenije je na 26. seji, dne 27.1.1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec glede 
obdavčitve stroškov pravne osebe za preventivno zdravljenje v 
smislu zakona o dohodnini ter na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje državne svetnice Vekoslave 
Krašovec in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanje preuči 
in nanj odgovori. 

Vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec se glasi: 

Kako so obdavčeni stroški pravne osebe za preventivno 
zdravljenje v smislu zakona o dohodnini? 

Obrazložitev 

Sedanja zakonodaja s področja varovanja zdravja pri delu kakor 
tudi predlog novega zakona o varnosti in zdravju pri delu zavezujeta 
delodajalce, da zagotovijo varnost in zdravje pri delu tudi z 
zagotavljanjem zdravstvenih pregledov delavcev. 

Kljub temu, da predstavlja to veliko obvezo za delodajalce, pa je 
precej delodajalcev pripravljenih vlagati sredstva tudi v preventivno 
zdravljenje delavcev, zlasti tistih, ki delajo na najbolj ogroženih 
delovnih mestih. Pri tem pa se srečujejo s problemom višine 
stroškov takega preventivnega zdravljenja, saj morajo po 
nekaterih tolmačenjih Ministrstva za finance obravnavati te 
stroške kot boniteto delavca. To pomeni zanje še dodatne stroške, 
za delavca pa obvezo plačila dohodnine iz tega naslova. 

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

glede zagotovitve regresiranja nabave plemenskih prašičev v letu 1999 

Državni svet Republike Slovenije je na 26. seji, dne 27. 1.1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano glede 
zagotovitve regresiranja nabave plemenskih prašičev v letu 1999 
ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira pobudo Komisije državnega sveta za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za finance, naj 
zagotovita regresiranje nabave plemenskih prašičev v letu 1999. 

Obrazložitev 

V pripravi so kriteriji za dodeljevanje proračunskih spodbud v 
kmetijstvu za naslednja leta. Sodeč po "Predlogu programa 
reforme kmetijske politike 1999 - 2002" bodo nekatere dosedanje 
spodbude v prihodnjih letih ukinjene. Med take so uvrščene tudi 
spodbude za nakup plemenskih prašičev in za obnovo lastnih 
čred v prašičereji. 

Državni svet meni, da je dosedanje podpore za nakup in obnovo 
plemenskih prašičev potrebno ohraniti, saj je zadnje mesece zajela 
svetovno, evropsko in slovensko prašičerejo kriza, ki ima zelo 
velike razsežnosti in tudi predvidevanja za normalizacijo tržnih 
razmer niso obetavna. Posledice krize bodo prizadele tudi 
slovenske prašičerejce, saj prihajajo na naše tržišče po 
dumpinških cenah tržni viški iz Evropske unije. S podporami za 
strokovno obnovo in nakup plemenskih prašičev bo vsaj delno 
mogoče omiliti posledice krize v prašičereji. 

Sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 1999 ukinja vse 
dosedanje oblike regresiranja obrestnih mer za vhodne surovine 
(tudi za semena in sadike), s čimer bodo prizadete vse kmetijske 
dejavnosti, ki so bile subvencionirane s pomočjo regresirane 
obrestne mere, še posebej področje prašičereje. Zato je v 
prehodnem letu pred uveljavitvijo direktnih plačil potrebno najti 
drugo obliko in način, da se strokovno delo na področju prašičereje 
nadaljuje in omogoči regresiranje plemenskega materiala, še 
posebej pitancev. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Ministrstvu za finance, da v skladu s 96. členom 
poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na pobudo. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Milana Ozimiča v zvezi 
s podatki za izračun primerne porabe občin  

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 3. 3. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Milana Ozimiča v zvezi s 
podatki za izračun primerne porabe občin ter na podlagi 1. odstavka 
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Milana 
Ozimiča in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanje preuči 
in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Milana Ozimiča se glasi: 

Zakaj Ministrstvo za finance občinam še ni posredovalo vseh 
potrebnih podatkov za izračun primerne porabe in kdaj namerava 
to storiti? 

Obrazložitev 

Občine so v času priprave občinskih proračunov brez podatkov 
za izračun primerne porabe, zato ne morejo pravočasno in dovolj 
strokovno pripraviti in sprejeti svojih proračunov; še posebej, ker 
prihaja v izračunih primerne porabe v mnogih občinah do razlik v 
izračunu po določilih zakona o financiranju občin in podatkih ter 
razlik v izračunu primerne porabe, kot je opredeljeno v gradivu 
vlade, ki je bilo posredovano državnemu zboru, nekatere občine 
pa so ga dobile preko poslancev. 

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

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE 

Problematika zagotavljanja dodatnih sredstev finančne izravnave 
ob upoštevanju določb zakona o financiranju občin se je v okviru 
vlade razreševala relativno dolgo časa. Sklep Državnega zbora 
RS je vlado zavezoval, da mu predloži izračun primerne porabe 
in pripadajočih sredstev finančne izravnave občinam za leto 1999 
do obravnave dopolnjenega proračuna Republike Slovenije za 
leto 1999. Vlada je ta izračun obravnavala in sprejela na seji, dne 
10. 12. 1998, vendar pri tem ni dokončno razrešila zagotavljanja 
dodatnih sredstev občinam, ki ne dosežejo 75 % izračunanega 
obsega primerne porabe. 

Zaradi rešitve te problematike je bilo organiziranih več sestankov 
s predstavniki vlade in pogajalske skupine koalicijskih strank. V 
okviru zakonskih rešitev se je iskala rešitev, ki naj bi predstavljala 
možnost zagotovitve dodatnih sredstev finančne izravnave 
občinam, ki naj bi bile do njih upravičene. Zaradi tega je bil oblikovan 
predlog uredbe o začasni zagotovitvi dodatnih sredstev finančne 
izravnave občinam, ki dosegajo 75 % izračunanega obsega 
primerne porabe za občino (v nadaljevanju: uredba), ki naj bi jo 
sprejela vlada. Po zakonu o financiranju občin je Ministrstvo za 
finance zadolženo, da pripravi vse izračune potrebnih dopolnilnih 
sredstev in gradivo za sejo vlade. To gradivo je bilo skladno z 
doseženimi dogovori predloženo v obravnavo delovnim telesom 
vlade in vladi. Gradivo, ki je vsebovalo izračun primerne porabe 
občin ob upoštevanju določb uredbe in pripadajočih sredstev 
finančne izravnave, je obravnavala in sprejela vlada na seji, dne 
4.3.1999. 

Skladno s sklepi vlade je Ministrstvo za finance, dne 8. 3. 1999, 
županom občin poslalo izračune primerne porabe in pripadajočih 
sredstev finančne izravnave za leto 1999. Ti podatki bodo županom 
občin omogočili pripravo predlogov proračunov, ki naj bi jih sprejeli 
občinski sveti za letošnje leto oziroma pripravo rebalansov v 
občinah, kjer so proračune že sprejeli. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 

glede čipne zdravstvene kartice   

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 3. 3. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 
glede čipne zdravstvene kartice ter na podlagi 1. odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika prof. dr. 
Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da 
vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
glasijo: 

Člani državnega sveta smo dobili v pregled in oceno dve gradivi: 
" apel, ki ga je pripravil gospod Martin Cvilak in 

odgovor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 
zvezi z apelom gospoda Martina Cvilaka. 

Obe gradivi sem skrbno pregledal in v zvezi z njima postavljam 
naslednja vprašanja: 

1. Iz podatkov v apelu gospoda Cvilaka izhaja, da je doba 
uvajanja zdravstvene pametne kartice v Sloveniji 11 mesecev. 
Na osnovi kakšnih argumentov je Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) ocenil, 
da v Sloveniji zadostuje doba 11 mesecev? 

2. Je res mnenje medresorske komisije o projektu uvajanja 
zdravstvene kartice spravljeno v bunkerju Ministrstva za 
zdravstvo kot zaupni dokument? Ali lahko člani državnega 
sveta ta dokument dobimo? 

3. Je res ali ne, da je švedska vlada zavrgla uvedbo čipne 
pametne kartice v zdravstvu, ker je predraga za tisto, kar 
nudi in je varnostno neprimerna? 

4. Je res ali ne, da so nekatere evropske države sprejele 
odločitev, da se počaka z uvedbo nove zdravstvene 
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zavarovalniške kartice, dokler ne bo sprejet skupni evropski 
dogovor? 

5. Kdo je domača in mednarodna strokovna javnost, ki je 
verificirala projekt uvajanja kartice, ki ga izvaja ZZZS? Je 
oceno projekta in delo strokovnjakov v ocenjevalnih skupinah 
plačal ZZZS ali kakšen drug vladni ali nevladni organ? 

6. Kako lahko ZZZS v svojem odgovoru na apel gospoda Cvilaka 
trdi, da ima na področju organizacije financiranja in izvajanja 
zdravstvenih storitev le Slovenija sistem, ki ustreza merilom 
in standardom držav Evropske unije? Ali to pomeni, da je 
zdravstveni sistem pri nas boljši kot npr. na »vedskem, na 
Danskem itd.? 

7. Koliko članov delovnih skupin projektnega sveta itd., ki 
pripravlja projekt uvedbe kartice, je zaposlenih v ZZZS oziroma 
jih ZZZS nagrajuje za delo? 

8. Je bil kdo iz podjetij, ki so ponudila prodajo storitev v projektu 
uvajanja zdravstvene kartice (GEMPLUS, SIEMENS, NIL), 
vključen v kakršen koli organ, ki je pripravljal projekt uvajanja 
kartice oziroma način realizacije tega projekta? 

9. ZZZS je leta 1993 nabavil večje število računalnikov. So bili ti 
računalniki nabavljeni skladno z veljavnimi predpisi o javnih 
naročilih, predvsem ali so bile obravnavane ali ocenjene 

delovne karakteristike in cena računalnikov, ki jih je ponudilo 
več dobaviteljev, in je bila odločitev sprejeta na osnovi ocene 
kompetentne in odgovorne osebe? Če razpis ni bil realiziran 
skladno z veljavnimi predpisi, kdo je za to odgovoren in ali je 
ZZZS oziroma Ministrstvo za zdravstvo ustrezno ukrepalo? 

10. V katerih državah je že uvedena kartica, ki se uvaja v Sloveniji, 
v katerih državah se zamenjuje ta kartica oziroma zamenjava 
načrtuje in v katerih državah so se odločili za čakanje oziroma 
za druge tehnologije? 

11. Na osnovi katerih argumentov je zapisal ZZZS v svojem 
poročilu tole oceno: "Optične kartice ali magnetno optični diski 
pa so primerni predvsem za aplikacije arhiviranja podatkov 
ali za aplikacije v okoljih, kjer ni na razpolago 
telekomunikacijske infrastrukture za dostop do podatkovnih 
baz"? Do katerih, za poslovanje potrebnih podatkovih baz 
ZZZS nima dostopa zaradi slabe telekomunikacijske 
infrastrukture? 

Insistiram na odgovorih iz Ministrstva za zdravstvo. 

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja in pobude državnega svetnika Jurija 

Kuštrina v zvezi s privatizacijo družbe Telekom 

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 3. 3. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje In pobudo državnega svetnika Jurija Kuštrina v 
zvezi s privatizacijo družbe Telekom, in na podlagi 1. odstavka 
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje in pobudo državnega svetnika 
Jurija Kuštrina, s katero je vprašanje dopolnila interesna skupina 
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predlaga Ministrstvu 
za promet in zveze, da vprašanje in pobudo preuči in nanjo 
odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Jurija Kuštrina se glasi: 

Ali so ljudje, ki so vlagali svoja sredstva v razvoj telefonije, 
upravičeni do lastništva v višini vloženega deleža ali pa jim bo 
Telekom vrnil vložek? 

telefonsko omrežje tako z velikimi finančnimi sredstvi kot tudi z 
lastnim delom. Pri lastninjenju Telekoma bi morala vlada ta delež 
vsekakor upoštevati, še posebej, ker vložek ni bil majhen. 

Pri privatizaciji družbe Telekom naj se zakonsko uredi naslednje: 

višina denarnih in drugih vložkov, ki so jih nepovratno vložile 
fizične in pravne osebe v celotno infrastrukturo omrežja in 
kapital družbe Telekoma ter njegovega pravnega predhodnika; 

ovrednoti vložek posameznega investitorja; 

prizna vsakemu investitorju oziroma sovlagatelju udeležbo 
na sedanjem kapitalu družbe Telekoma; 

na podlagi višine udeležbe na kapitalu je potrebno določiti 
upravljalske pravice posameznega vlagatelja in predvideti 
morebitni način vračanja investicij. 

Obrazložitev 

V preteklih desetletjih so mnogi dosedanji telefonski naročniki, 
predvsem s podeželja, morali sodelovati pri investiranju v 

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

8 



Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj Komisije za gospodarstvo v zvezi 
s povečanjem stroškov pri gradnji avtocestnih odsekov  

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 3. 3. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja Komisije za gospodarstvo v zvezi z gradivom Vlade 
Republike Slovenije: Analiza vzrokov visokega povečanja 
stroškov pri izgradnji avtocestnih odsekov glede na prvotni pro- 
gram izgradnje avtocestnega omrežja od začetka njegovega 
izvajanja do konca leta 1997 ter na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanja Komisije za gospodarstvo in 
predlaga Ministrstvu za promet in zveze, da vprašanja preuči in 
nanje odgovori. 

Vprašanja Komisije za gospodarstvo se glasl|o: 

1. Ali višina kreditov, najetih pri tujih kreditodajalcih, še vedno 
ostaja v mejah zadolževanja, kot je predvideno v proračunu 
Republike Slovenije? Kakšna je ta višina? 

2. Ali bodo prihodki iz cestnin in del prihodka od bencinskega 
tolarja prodanega bencina na bencinskih servisih na 
avtocestah zadostni, da se bo za že zgrajene in načrtovane 
avtoceste zbralo dovolj denarja za pokritje glavnice in obresti 
najetega kredita in za normalno vzdrževanje avtocest? 

3. Ali je Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za promet 
in zveze doslej vložilo za najetje predvidenih kreditov za 
izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji katerikoli zakonski 
predlog po rednem zakonodajnem postopku? 

4. Koliko sredstev se je po posameznih letih od leta 1994 prelilo 
iz sredstev nacionalnega programa gradnje avtocest k drugim 
proračunskim porabnikom (npr. Ministrstvu za okolje in 
prostor, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za znanost in 
tehnologijo)? 

5. Ali so se po zaključku zbiranja ponudb javnih razpisov 
ponujene cene storitev izvajalcev kakorkoli spreminjale? 

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

Ocena državnega svetnika 
prof. dr. Franca Vodopivca k 
vladni analizi je na voljo v službi 
državnega sveta 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

glede pospešitve postopka denacionalizacije nepremičnin Srednje kmetijske šole 
GRM Novo mesto, Sevno pod Trško goro 

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 3. 3. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede 
pospešitve postopka denacionalizacije ter na podlagi 1. odstavka 
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in predlaga Vladi Republike Slovenije, naj v čim krajšem 
času poda izjavo volje v postopku denacionalizacije nepremičnin 
Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto, Sevno pod Trško goro 
13, ob kateri nasprotuje zahtevi za vrnitev nepremičnin v naravi 
v last Angeli Agnič. 

Obrazložitev 

Za pospešitev postopka denacionalizacije v zvezi z zahtevkom 
Angele Agnič za vrnitev nepremičnin v naravi po zahtevku št. D- 
321-23/92 z dne 14. 2. 1992, in sicer: 

k o. Podljuben z.k.vi.št. 641 
Pare.št. 1470/1 pašnik v izmeri 680 m2 

pare. št. 1470/2 pašnik v izmeri 965 m2 
pare. št. 1471/1 travnik v izmeri 2469 m2 
pare. št. 1471/2 travnik v izmeri 689 m2 
pare. št. 1476/2 travnik v izmeri 17249 m2 
pare. št. 1476/4 travnik v izmeri 4460 m2 
pare. št. 1477/1 travnik v izmeri 16383 m2 
pare. št. 1477/2 hmeljišče v izmeri 85052 m2 
pare. št. 1477/3 travnik v izmeri 17975 m2 
pare. št. 1977/4 sadovnjak v izmeri 946 m2 
pare. št. 1477/5 travnik v izmeri 6562 m2 
pare. št. 1477/6 hmeljišče v izmeri 62329 m2 
pare. št. 1477/7 pot v izmeri 2159 m2 
pare. št. 1477/8 travnik v izmeri 230 m2 
pare. št. 1479/1 sadovnjak v izmeri 2331 m2 
pare. št. 1479/2 sadovnjak v izmeri 982 m2 
pare. št. 1480 sadovnjak v izmeri 388 m2 in k.o. Podljuben z.k.vi.št. 
150 
pare. št. 1484 njiva v izmeri 4444 m2 
pare. št. 1485 njiva v izmeri 43 m2 
pare. št. 1572 njiva v izmeri 4557 m2 

naj Vlada Republike Slovenije čim prej poda izjavo volje, s katero 
nasprotuje zahtevi za vrnitev nepremičnin v naravi v last Angeli 
Agnič. 
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Dosedanji zemljiško knjižni lastnik je splošno ljudsko premoženje, 
v upravi Republiškega kmetijskega gospodarstva Slovenije Grm 
pri Novem mestu (Kmetijska šola Grm). 

Te nepremičnine so bile podržavljene na podlagi zakona o agrarni 
reformi in kolonizaciji in so bile ob podržavljenju vpisane pri v.l. št. 
641 in 150 k.o. Podljuben. 

Nasprotovanje zahtevku temelji na 1. in 4. točki prvega odstavka 
19. člena zakona o denacionalizaciji. 

Glede na pripravljenost denacionalizacijskega upravičenca Angele 
Agnič po pravnem nasledniku Andreju Agniču naj se namesto 
vrnitve nepremičnin v naravi upravičencu v čim krajšem času 
izplača odškodnina v obliki vrednostnih papirjev Slovenskega 
odškodninskega sklada, kar bi omogočilo hiter zaključek 
postopka, Srednja kmetijska šola Grm, Novo mesto, pa bi s tem 
ohranila pedagoške pogoje na šolskem posestvu. 

Z navedenimi nepremičninami upravlja Srednja kmetijska šola 
Grm, s sedežem v Sevnem pod Trško goro 13, Novo mesto, ki je 
vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanovitelj je Republika 
Slovenija. Javni zavod opravlja dejavnost, ki je z zakonom o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določena kot 
javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje v javnem 
interesu zagotavlja v okviru svojih funkcij Vlada Republike 
Slovenije. Zemljišče je potrebno za izvajanje praktičnega pouka; 
brez tega zemljišča pouk ni mogoč. 

Nepremičnine posestva predstavljajo zaokrožen kompleks in 
morebitna vrnitev posamičnih nepremičnin iz tega kompleksa v 
naravi bi bistveno okrnila njegovo prostorsko celovitost oziroma 
namen izrabe prostora in nepremičnin in bistveno okrnila možnosti 
za izvajanje dejavnosti javnega zavoda. 

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da v skladu s 
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na pobudo. 

Priloge: obrazložitev državnega pravobranilstva, izjava volje 
Komisije Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve, izjava 
volje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter izjava volje 
Ministrstva za šolstvo in šport se hranijo in so na voljo v službi 
državnega sveta. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoitana Jana glede 

obdavčitve storitev na področju vzgoje in izobraževanja  

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 31.3.1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika dr. Zoitana Jana glede 
obdavčitve storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika dr. Zoitana 
Jana in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanje preuči in 
nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoitana Jana se glasi: 

Ali je Vlada Republike Slovenije spremenila svojo politiko na 
področju vzgoje in izobraževanja, ko je dovolila, da Ministrstvo 
za finance s Pravilnikom o izvajanju zakona o DDV obdavči storitve 
na tem področju? 

vrednost za storitve na področju vzgoje in izobraževanja. Minis- 
ter za finance je v 52. členu Pravilnika o izvajanju zakona o DDV 
(Ur. I. RS, št. 4/99) zakonsko določilo grobo omejil, saj je davčno 
olajšavo v bistvu predvidel le za storitve, ki omogočajo pridobivanje 
javno veljavne izobrazbe. 

Določilo ministra za finance na novo uvaja davčno obremenitev 
za vso izobraževalno dejavnost na področju pridobivanja 
funkcionalnih znanj, stalnega strokovnega izpopolnjevanja itd. Gre 
za dejavnost, ki je samo na področju javnega šolstva v letu 1998/ 
99 vključevala 18.283 pedagoških delavcev, ki so lahko obiskovali 
1208 programov 135-ih izvajalcev. Temu je treba dodati še dobršen 
del dejavnosti, ki jo opravljajo ljudske univerze ter različni nosilci 
andragoške dejavnosti, izobraževanje v vseh segmentih javnih 
služb itd. Vsa ta obsežna dejavnost posebnega javnega interesa 
se bo morala zaradi nove davčne obremenitve bistveno skrčiti, 
kar pomeni tudi spremenjeno politiko na področju vzgoje in 
izobraževanja. 

Obrazložitev 

Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. I. RS, št. 89/98) v četrti 
točki 26. člena predvideva oprostitev plačila davka na dodano 

Državni svet predlaga Ministrstvu za finance, da v skladu s 96. 
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na 
vprašanje. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede 

izpada sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje in za andragoške programe 

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 31.3.1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede izpada 
sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje in za andragoške 
programe in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana 
Jana in predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da vprašanje 
preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi: 

Ali bo Ministrstvo za šolstvo in šport lahko nadomestilo izpad 
sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje in za andragoške 
programe, ki jih bo povzročil 52. člen Pravilnika o izvajanju zakona 
o davku na dodano vrednost (Ur. I. RS, št. 4/99)? 

Obrazložitev 

Zakon o davku na dodano vrednost (U. I. RS, št. 89/98) v četrti 

točki 26. člena predvideva oprostitev plačila davka na dodano 
vrednost za storitve na področju vzgoje in izobraževanja. Minis- 
ter za finance je v 52. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku 
na dodano vrednost (Ur. I. RS, št. 4/99) zakonsko oprostitev 
bistveno omejil, saj je davčno olajšavo dejansko predvidel le za 
storitve, ki omogočajo pridobivanje javno veljavne izobrazbe. 

Določilo ministra za finance na novo uvaja davčno obremenitev 
za vso izobraževalno dejavnost na področju pridobivanja 
funkcionalnih znanj, stalnega strokovnega izpopolnjevanja itd. Gre 
za dejavnost, ki je samo na področju javnega šolstva v letu 1998/ 
99 vključevala 18.283 pedagoških delavcev, ki so lahko obiskovali 
1208 programov, 135-ih izvajalcev. Temu je treba dodati še dobršen 
del dejavnosti, ki jo opravljajo ljudske univerze ter različni nosilci 
andragoške dejavnosti, izobraževanje v vseh segmentih javnih 
služb itd. Vsa ta obsežna dejavnost posebnega javnega interesa 
se bo morala zaradi nove davčne obremenitve bistveno 
spremeniti. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi 
s pravočasno obravnavo pritožb davčnih zavezancev 

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 31. 3.1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval- 
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi s 
pravočasno obravnavo pritožb davčnih zavezancev ter na podlagi 
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana 
Jana in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanje preuči in 
nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi: 

Kako bo Davčna uprava Republike Slovenije ravnala v zvezi z 
11., 12. in 13. sklepom državnega zbora, ki jih je sprejel na 11. 
seji, dne 17. 3. 1999, ob obravnavi poročila Varuha človekovih 
Pravic in se glasijo: 

11 • Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da bo davčna uprava 
skrajšala dolgotrajne davčne postopke in dosledno upoštevala 
predpisane roke za odločanje. 

12. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da bo davčna uprava 
o pritožbi na prvostopenjske davčne odločbe odločala v 

zakonskem roku in da bosta država ter davčni zavezanci pri 
plačilu zamudnih obresti v enakopravnem položaju. 

13. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da bo davčna uprava 
odločbe o zavrnitvi zahtev za odpis davčnega dolga 
zavezanca obrazložila tako, da bo mogoče razbrati kriterije, 
na podlagi katerih je bila odločba rešena pozitivno ali negativno. 

Obrazložitev 

Navedene sklepe prejudicira 246. in 247. člen veljavnega zakona 
o splošnem upravnem postopku, vendar se v praksi davčne 
uprave ne spoštujejo. Čeprav je davčna uprava izjemno povečala 
število zaposlenih v letu 1998 in ima glede na število davčnih 
zavezancev v Republiki Sloveniji po dosegljivih podatkih raven 
najbolj razvitih evropskih držav, pritožbenih davčnih postopkov 
ne izvršuje v razumnih rokih. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za finance, da v skladu s 96. 
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na 
vprašanje. 
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POSVETI, JAVNE RAPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije je na pobudo predsednika Komisije državnega sveta za 

malo gospodarstvo in turizem in v sodelovanju s predsednikom Komisije državnega sveta 

za gospodarstvo 14. maja 1998 organiziral posvet EKONOMSKI VIDIKI UVEDBE DAVKA 

NA DODANO VREDNOST ZA GOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI. 

Posvet je vodil Janez Oven, predsednik Komisije za malo 
gospodarstvo In turizem, ki je uvodoma dejal, da Državni svet 
Republike Slovenije zastopa nosilce socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov, torej nosilce na področjih, na katera 
bo posegal zakon o davku na dodano vrednost. Zato je bil na 
pobudo Komisije državnega sveta za malo gospodarstvo in 
turizem, ki ji predseduje, in v sodelovanju s predsednikom Komisije 
državnega sveta za gospodarstvo organiziran ta posvet, ki je 
predvsem informativne narave. Na njem naj bi se seznanili z 
ekonomskimi vidiki obdavčitve blaga in storitev z davkom na 
dodano vrednost, predstavljeni bodo tudi razlogi za davčne 
oprostitve in olajšave na področju invalidskih organizacij in 
invalidskih podjetij ter pripombe Gospodarske zbornice Slovenije 
in Obrtne zbornice Slovenije k predlogu zakona v drugi obravnavi. 
Povabil je vse prisotne, da se po uvodnih predstavitvah vključijo 
v razpravo, njihove pripombe pa bodo služile za oblikovanje 
amandmajev k predlogu zakona o davku na dodano vrednost v 
drugi obravnavi. O amandmajih bomo razpravljali v Komisiji za 
malo gospodarstvo in turizem in v Komisiji za gospodarstvo 
razpravljali v mesecu maju, je dejal, junija pa bo Državni svet 
Republike Slovenije o tem zakonu razpravljal na svoji redni seji. 

Uvodne predstavitve 

Andrej Šlrcelj, zunanji svetovalec Gospodarske zbornice 
Slovenije, je kot prvi uvodničar predstavil učinke davka na dodano 
vrednost na mikro ravni, to pomeni na nivoju gospodarstva, in na 
makro ravni. 

Danes je v veljavi tako imenovan enofazni prometni davek, je 
dejal, kar pomeni, da se v večini primerov, razen pri obdavčitvi 
opreme, avtomobilov, nekaterih naftnih derivatov in pri 
brezalkoholnih pijačah, davek pobere v zadnji fazi. Zakaj v 
prejšnjih fazah ni davka? Ni ga zato, ker imajo davčni zavezanci 
v skladu z zakonom pravico, da izdajajo izjave, ki dejansko 
pomenijo, da je promet blaga v določeni fazi oproščen davka. Na 
drugi strani imamo obdavčene storitve, kjer pa seveda prihaja do 
bruto davka ali do davka na davek, kajti storitve se dejansko ne 
odštevajo. Skratka, nimamo izjav, razen za tako imenovane 
proizvodne storitve, kar pomeni, če govorimo o splošni stopnji, 
20 % za blago in 6,5 % za storitve. Davek na dodano vrednost se 
od tega davka razlikuje v tem, da je obračunan in plačan v vsaki 
fazi. To se pravi, da ne bo več nikakršnih izjav in vsi davčni 
zavezanci bodo pri svojih nabavah morali plačati dobavitelju ceno, 
v kateri bo vračunan tudi davek na dodano vrednost. Če je cena 
prosta, je stvar tržnih razmer, po kakšni ceni naj bi kdo kupoval. 
Davek bo sicer na računu, vendar to po njegovem mnenju ne 
pomeni avtomatičnega dviga cen. Skratka, cene naj bi bile za 
večino blaga in storitev tržne. S tega zornega kota ni razlik med 
davčnimi zavezanci, kar pomeni, da bodo imeli nekateri davčni 
zavezanci več stroškov kot drugi. Tisti, ki danes ne obračunavajo 
davka, torej poslujejo bolj ali manj z izjavami, tudi nimajo 

računovodske in drugih služb, prilagojenih obračunavanju in 
plačevanju in zaradi tega to lahko pomeni zanje dodatni strošek. 

Naslednja zadeva je, da bodo tisti, ki imajo več kot 5 milijonov 
prometa oziroma 1,5 milijona katastrskega dohodka, če gre za 
kmete, avtomatični davčni zavezanci. Plačevali bodo davek, s 
tem seveda, da bodo lahko zahtevali vračilo davka iz prejšnje 
faze, to je davka, ki so ga dejansko plačali dobavitelju ob nabavi 
in je posebej izkazan na računu; ta davek bodo v davčni napovedi 
lahko odšteli. 

V nadaljevanju je s pomočjo grafov predstavil različne faze 
obračunavanja davka in izračun višine ter opozoril na posebne 
rešitve v predlogu zakona. 

Poleg metode za izračunavanje davka, poimenovane kot kreditna 
metoda ali metoda odbitka, je opozoril še na t. i. odštevalno metodo, 
uporabljeno v določenih primerih pri rabljenem blagu, umetninah, 
slikah ipd. Ta metoda pa pomeni, da davčni zavezanec dejansko 
izračunava davčno osnovo in jo pomnoži z davčno stopnjo. 

Kaj se zgodi, če je neko blago oproščeno davka oziroma če je 
neki subjekt na trgu oproščen davka ali če ni davčni zavezanec, 
v primerjavi z obdavčitvijo po kreditni metodi? Če je na primer 
proizvajalec pohištva oproščen davka na dodano vrednost, 
posluje pa z davčnimi zavezanci, trgovina na veliko v tem primeru 
nima vstopnega davka, temveč samo izstopni davek in od 
izstopnega davka ne more odšteti vstopnega davka. To seveda 
pomeni, da bo v tem primeru obdavčitev večja. 

Izvoz je v skladu s predlogom zakona neobdavčen. Izvoznik ne 
bo zaračunal davka kupcu, ki je v tujini, ker tako pravi zakon. 
Hkrati pa bo lahko odštel vse davke, ki mu jih je zaračunal njegov 
dobavitelj in bo pod določenimi pogoji, ki so v predlogu zakona, 
dobil to vrnjeno od države oziroma bo to sam poračunal. Vendar 
ne bo mogel dobiti nazaj davka, ki je že bil plačan v fazi, ko je bila 
hlodovina prodana žagi in ko je žaga to prodala izdelovalcu 
pohištva. Izvoznik si bo to sicer sam odračunal, vendar ima v 
primeru oprostitve nič na računu, kar pomeni, da nima kaj odšteti. 
To pomeni, da bo v tem primeru izvoz obdavčen in izvoznik bo 
moral dejansko nekje obračunati tudi ta davek.Temeljno vprašanje 
je torej, je dejal, kako se bo odvijal promet glede na takšne rešitve 
v zakonu med davčnimi zavezanci oziroma med tistimi osebami, 
ki niso davčni zavezanci. 

V primeru obdavčitve prometa med davčnimi zavezanci lahko 
rečemo, da je vse obdavčeno, vsi imajo pravico do izstopnega in 
do vstopnega davka. Če gre za dobavo med osebami, ki niso 
davčni zavezanci oziroma med osebami, ki nimajo 5 milijonov 
prometa in se ne odločijo, da bodo v tem primeru postali davčni 
zavezanci, ne bo nobenega davka in ta oseba ne bo zaračunala 
davčnemu zavezancu nobenega davka. 

Če nekdo ni davčni zavezanec, pride do učinka, da blago dejansko 



ni obdavčeno, samo v primeru, ko ta oseba, ki ni davčni 
zavezanec ali velja zanjo oprostitev, proda blago končnemu 
potrošniku, se pravi, proda na primer blago na tržnici končnemu 
potrošniku ali opravi storitev za končnega potrošnika (npr. 
frizerstvo). S tega zornega kota bo on končni potrošnik. Prav 
tako, če imamo obdavčitev prometa med osebami, za katere 
velja oprostitev, in osebami, ki niso davčni zavezanci, ne pride do 
nobenega davka, medtem ko za izvoznike v tem primeru pride 
do davka oziroma do tako imenovanega posrednega davka. 

In še tretji vidik oziroma tretja vrsta prometa blaga, to je uvoz. 
Izvoznik je neobdavčen in država uvoznica, na primer neka država 
v Evropski uniji, bo na meji obdavčila slovensko blago. Davčni 
zavezanec v Evropski uniji bo imel pravico do vstopnega davka 
in obratno. To se pravi, da bo iz drugih držav prišlo blago, če 
govorimo o Evropski uniji, neobdavčeno na slovensko mejo; 
obdavčila ga bo carina po stopnji, ki velja za domače blago, kar 
pomeni, da ni nobenih razlik glede davka na dodano vrednost 
med domačim in med tujim blagom. S tega zornega kota sta 
uvoženo blago in domače blago v enakem položaju. 

V praksi pa gospodarski subjekti ne kupujejo samo enega blaga 
in ne prodajajo samo enega blaga, ampak gre za celotno nabavo 
davčnega zavezanca in za celotno prodajo davčnega zavezanca 
oziroma za celotno dobavo. Celotno dobavo bo davčni zavezanec 
obdavčil in tudi nabavil bo vse blago z davkom. Tako bo imel 
izstopni in vstopni davek in razliko med obema bo plačal 
proračunu oziroma davčni upravi. Seveda pa se lahko zgodi, da 
je davčni zavezanec izvoznik in bo imel zaradi tega več vstopnega 
kot izstopnega davka oziroma bo v določenem obdobju njegova 
nabava večja od njegove dobave. V tem primeru bo davčni 
zavezanec sam poračunal ta davek, ker ta davek temelji na 
samoobdavčitvi. To pomeni, da sam izpolni davčni obračun ali 
davčno napoved in da bo prikazal, predložil davčni upravi, da ima 
negativen davek in davčna uprava naj bi mu ta davek vrnila. Iz 
tega zornega kota lahko rečemo, da bo davčni zavezanec lahko 
v naslednjem obračunskem obdobju obračunal oziroma dobil 
vračilo davka od celotne nabave, razen od tiste, ki je v zakonu 
posebej opredeljena, na primer osebnega avtomobila, naftnih 
derivatov, reprezentance. Davka na opremo ne bo. Sedaj imamo 
davek na opremo; iz tega zornega kota je posredno obdavčen 
izvoz in obdavčitev domače potrošnje je dvakratna. 

Na ta način bo davčni zavezanec dejansko plačal davek od svoje 
dodane vrednosti. Na koncu pa bo ves davek plačal končni 
potrošnik, kajti končnim potrošnikom bo trgovina na malo ali 
kdorkoli mu bo to prodal, zaračunal davek; on nima izstopnega 
davka, ker ne opravlja dejavnosti. Ima samo vstopni davek, se 
pravi tisti davek, ki mu ga bo zaračunal prodajalec. 

Dejanska obremenitev bo obremenitev končnega potrošnika v 
celoti, vsi v posameznih fazah pa se bodo dogovorili predvsem 
glede cen in kaj to zanje pomeni. Vsekakor davek ni takšen, kot je 
napisan na računu, ni dejansko tudi plačan v proračun v zapisanem 
znesku; davčni zavezanec lahko odšteje ves vstopni davek. 

Filozofija izračuna davka je naslednja: na eni strani imamo 
obdavčljivo prodajo oziroma dobavo, ki je obdavčena in dobimo 
tako imenovani izstopni davek, na drugi strani imamo vstopni 
davek, to je davek, ki so nam ga zaračunali dobavitelji; v primeru, 
da je ta pozitiven, se plača davčni upravi, če je negativen, ga dobi 
davčni zavezanec vrnjenega pod določenimi pogoji oziroma ga 
sam poračuna, lahko pa seveda v skladu z zakonodajo poračuna 
druge dajatve s tem viškom davka. 

Ena izmed temeljnih razlik je, da se danes davek plačuje v večini 
Primerov po plačani realizaciji, davek na dodano vrednost pa se 
bo plačeval po fakturirani realizaciji. Davčni zavezanec bo naredil 

obračun davka na primer za meseca julij in avgust, ne glede na 
to, ali bo dobil izdelek plačan ali ne. 

Zakon oziroma predlog zakona je zajeten in ima precej specifik. 
Pomeni spremembo načina gospodarjenja, spremembo v 
razmišljanju in filozofiji poslovne politike, pa tudi, da morajo biti 
davčni zavezanci oziroma gospodarstvo pozorni tudi na druge 
stvari: na obračanje zalog, na to, s kom poslujejo in kako poslujejo. 

Boris Šuštaršlč, državni svetnik, je obrazložil razloge za davčne 
oprostitve in olajšave na področju invalidskih organizacij in 
invalidskih podjetij. Davek na dodano vrednost prav gotovo ni 
samo inštrument ekonomske oziroma fiskalne politike države, 
ampak je tudi pomemben inštrument integralne državne politike, 
je dejal. 

Prav gotovo danes v Sloveniji ni vseeno, kakšen bo zakon o 
davku na dodano vrednost in ali bo na podlagi sistema te 
obdavčitve prebivalstvo še vedno lahko samostojno kupovalo 
svojo prehrano ali pa bo treba organizirati poseben center za 
prehranjevanje. 

V zvezi s tem je omenil svoj neposredni prispevek ob predlogu 
tega zakona za prvo obravnavo, pred približno letom in pol, ki se 
je nanašal na enostopenjsko davčno obremenitev. Na Hrvaškem, 
kjer od 1. januarja 1998 velja enostopenjska davčna obremenitev, 
si lahko ogledamo, kako to negativno deluje na nekaterih področjih 
in vodi tja do političnih problemov. 

Predlog zakona, pripravljen za drugo obravnavo, je, kot je posebej 
omenil, bistveno izboljšan in sicer predvsem s tem, da sta vpeljani 
dve stopnji, izboljšanje pa je seveda tudi v drugih, zlasti tehničnih 
rešitvah. 

Zatem je izpostavil gradivo, ki je bilo objavljeno že ob prvem 
zakonskem predlogu. V njem je navedena vrsta primerov iz 
zahodnoevropskih držav, ki poznajo olajšave na področju 
invalidskega varstva. Tu je ločil invalidska podjetja, invalidske 
organizacije in invalidnega državljana kot posameznika. V prvem 
predlogu zakona ni bilo niti besede, ki bi kakorkoli identificirala 
olajšave za invalidsko področje in gospod Šircelj je bil eden redkih, 
če ne edini, ki je na strokovnih posvetovanjih zelo korektno govoril 
tudi o olajšavah za invalide. 

Ta osnutek zakona je prinesel določene spremembe. Na področju 
invalidskega varstva neposredno ureja vprašanje invalidskih 
organizacij, tudi kot posameznikov, ki jih obravnava v 5. točki 25. 
člena, vendar ne z za vse sprejemljivo dikcijo, ki se ne opira 
korektno na smernice Evropske unije. Dejstvo je, je dejal, da 
moramo tudi za invalidsko področje, seveda na strokovnih 
osnovah, jasno identificirati olajšave, ki se jih lahko tudi spremlja 
po finančnih učinkih in konsekventno se za to lahko oblikuje tudi 
državna politika. 

Postavil je načelno vprašanje, čemu bi bili invalidi, državljani 
Slovenije, izvzeti iz teh olajšav, če te olajšave obstajajo v državah 
Evropske unije in če imamo za te olajšave tudi domače razloge. V 
poglavju "Oprostitve" se namreč izrecno in strokovno pravilno 
definira, da gre za oprostitve za dejavnosti, ki so v javnem interesu. 
Nedvomno sodi invalidsko varstvo tudi v javni interes slovenske 
države. 

V gradivu s predlogi za področje invalidskega varstva sta ponujeni 
dve rešitvi za področje invalidskih podjetij: oprostitev samo za 
končne kupce ali pa znižana stopnja 8 %, kot je na primer v 
Nemčiji. Predlagajo tudi pripadajoče oprostitve pri uvozu blaga, 
pri čemer je posebej opozoril, da zakonodaja omejuje uvoz; 
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pravzaprav gre samo za uvoz bolj specifične opreme, ki se ne 
izdeluje v Sloveniji. 

Za področje invalidskih organizacij je zakon prinesel korektno 
rešitev, vendar k temu področju predlagajo še določene olajšave, 
ki bi bile podobne tistim na stanovanjskem področju, za posebne 
objekte za bivanje in življenje invalidov. Predlagajo tudi spremembo 
dikcije 5. točke 25. člena za invalide kot posameznike, ki 
pravzaprav ne spreminja pravice kot take, pomembno pa je, da 
so pristojni državni organi pooblaščeni, da s podzakonskimi akti 
to regulirajo. 

Na koncu je opozoril še na en primer iz državne socialne politike 
v Sloveniji. V tem zakonu je izrecno ukinjena kakršna koli olajšava 
za motorna vozila, čeprav imajo nekatere evropske države za 
specialna vozila, posebej prirejena za prevoz invalidov, ničto 
stopnjo davka. Pri zadnji spremembi se je ta davčna olajšava 
izognila bistvenemu kriteriju - invalidnosti; prvotno je namreč ta 
olajšava v davčni politiki obstajala. Ta pravica se je široko 
socializirala, nato pa je sledila ugotovitev, da je ta olajšava predraga 
za slovensko državo. Mislim, da to ni pravi način reševanja, je 
zaključil. 

Milica Gostlša, vodja Službe za gospodarski sistem v Obrtni 
zbornici Slovenije, je poudarila, da se v Obrtni zbornici Slovenije 
zelo dobro zavedajo, da bo uvedba novega načina obdavčevanja, 
predvsem pa tako visoko določenih davčnih stopenj, močno 
prizadela predvsem malo gospodarstvo. 

Na Obrtni zbornici Slovenije so se že na prvo obravnavo predloga 
zakona v parlamentu odzvali tako, da so pripravili veliko pripomb. 
Veliko so jih uspeli tudi uveljaviti in besedilo za drugo obravnavo je 
bistveno drugačno od tistega za prvo obravnavo. Uveljavili so 
nekatere pomembne zadeve, na primer, da je postavljeni limit, 
kdo naj bi bil davčni zavezanec, povečan z 2 na 5 milijonov. 
Dosegli so tudi, da se je bistveno zmanjšalo s mo administriranje; 
sama izstavitev računa ima zdaj za razliko od prej dva elementa 
manj. Spremenjeno je bilo tudi to, da se je določila še ena davčna 
stopnja, kar je bila pravzaprav splošna zahteva vseh. Poleg tega 
se je podaljšal rok v tem predlogu zakona, tako da bomo tisti 
prometni davek po sedanji zakonodaji, ki ga imamo v terjatvah - 
ob veliki plačilni nedisciplini v državi - plačali namesto v treh v 
šestih mesecih. Uveljavljena je bila tudi njihova pripomba na 
besedilo v prvi obravnavi, da je bilo v vseh trinajstih členih zakona 
določeno, da bo minister za finance določil oziroma izdal določene 
podzakonske predpise. Temu se vedno upiramo, je dejala, ker se 
zavedamo, da gredo vse uredbe in odredbe mimo nas in nanje 
nimamo nikakršnega vpliva. Dosegli smo, da se je iz novega 
predloga zakona izvzela obdavčitev prenosa lastništva; žal tega 
problema samo s tem ne bomo rešili. Tudi dualni sistem 
izobraževanja je naveden med davčnimi oprostitvami - in še nekaj 
predlogov bi lahko našteli. 

Toda zahtevali smo nekaj, je dejala, kar je bilo v tovrstni zakonodaji 
Evropske unije že samo po sebi umevno, zato nismo dosegli 
prav veliko. V šesti smernici Evropske unije in drugih smernicah 
je jasno določeno, kako naj bi se davek na dodano vrednost 
uvedel, kakšne so olajšave in kako naj ne bi smel vplivati na 
poslabšanje stanja v malem gospodarstvu. Problem je predvsem 
v tem, da vse prepogosto dobimo prvo besedilo zakona in se 
potem dolgo (v primeru tega zakona dve leti) ukvarjamo s stvarmi, 
ki jih pravzaprav ne bi smeli dobiti niti na mizo: niti poslanci, niti 
svetniki, niti zainteresirane organizacije. 

Prav zaradi tega so ponovno zelo podrobno pregledali novo 
besedilo. Predlagatelji bi morali vsem dati v pregled prihodke in 
odhodke proračuna in prikazati, kolikšen del prihodkov naj bi 
predstavljal ta davek na dodano vrednost, kakšni bi bili izpadi na 

primer zaradi carin, zaradi prilagajanja carinske zakonodaje 
Evropski uniji, kakšen je izpad oziroma primanjkljaj invalidsko 
pokojninskega zavarovanja. Skratka, tisti, ki se bodo odločali o 
tem, ali sta stopnji pravilni ali ne oziroma ali sta previsoki ali prenizki, 
bi zagotovo morali vedeti, kakšni bodo prilivi iz tega naslova. 
Naša osnovna zahteva je, je dejala, da je potrebno pred obravnavo 
v parlamentu izdelati te izračune. Nekatere izračune je izdelala 
eminentna inštitucija in ti držijo. Na žalost pa se nanašajo samo 
na medresorske obravnave davka na dodano vrednost, ne pa 
na to, kar smo vsi skupaj zahtevali pri prvi obravnavi, je dodala. 

Že pri prvi obravnavi je bila njihova osnovna pripomba, da naj 
plačujemo davek na dodano vrednost v prehodnem obdobju vsi 
po plačani realizaciji, tako kot je to določila marsikatera evropska 
država, ko je uvedla ta davek. Nemčija, ki ima bistveno boljšo 
plačilno sposobnost, ima še danes za vsa tista mala in srednja 
podjetja, ki imajo 250.000 DEM letnega prihodka, plačevanje davka 
na dodano vrednost po plačani realizaciji. Zato ni logično, da 
prihajamo pri nas do drugačne rešitve pri taki plačilni 
nesposobnosti, pri tem, da niti upnika glede na status samostojnih 
podjetnikov v primerjavi s pravno osebo nista izenačena. Še vedno 
imamo zakonodajo za zaščito dolžnika; zakon o izvršbi in 
zavarovanju je že dve leti v parlamentu in ni volje, da bi bil sprejet. 
Ne moremo si privoščiti, da bomo zdaj plačevali državi obveznosti 
po plačani realizaciji za nekaj, za kar ne vemo, kdaj bomo dobili 
plačilo. Zato je njihova osnovna pripomba - možna je alternativa - 
naslednja: ali naj bi plačevali davek na dodano vrednost po 
fakturirani realizaciji, mala in srednja podjetja vsaj v prehodnem 
obdobju vsake tri mesece, ali naj bi plačevali davek na dodano 
vrednost takrat, ko bodo davčni zavezanci tudi dejansko dobili 
plačano realizacijo. 

Tudi naslednja pripomba Obrtne zbornice Slovenije se nanaša na 
davčno stopnjo; pri prvem branju je bila določena v višini 22 %, 
izhajajoč iz prilivov oziroma osnov leta 1995 na makro nivoju. 
Zdaj je treba te stopnje ponovno izračunati na podlagi zadnjih 
podatkov, recimo iz leta 1997, je dejala, in potem videti, kaj to 
pomeni v proračunskih sredstvih. Tudi zadnji dve davčni stopnji, 
ki sta bili sicer predlagani prej, pred objavo v Poročevalcu, sta bili 
20 % in 9 %. Tudi ti dve stopnji sta bili postavljeni na osnovi prej 
omenjenih prilivov in predlagatelji so jasno povedali, da ju ni mogoče 
znižati.Toda v novem besedilu je splošna stopnja 19 % in znižana 
davčna stopnja 8 %. 

V samem predlogu zakona ne vidijo, da bi bil uveden pavšal 
plačevanja davka na dodano vrednost predvsem pri nekaterih 
storitvenih dejavnostih, ki ga poznajo skoraj vse države Evropske 
unije. V tem primeru ni potrebno voditi nikakršnih poslovnih knjig, 
vodi se samo register izdanih faktur in država izračuna normativ 
davka za posamezno dejavnost. To pomeni bistveno manjše 
stroške pri davčnih zavezancih in tudi bistveno manjše stroške 
pri nadzoru. 

V Obrtni zbornici Slovenije so se tudi že ob prvem branju zavzemali 
za to, da bi ohranili sedanji sistem obdavčevanja izdelkov domače 
in umetnostne obrti: strokovne komisije za vse izdelke določijo, 
ali se lahko obdavči po znižani 5-odstotni stopnji ali ne; če da, se 
pravi, da gre za avtentični izdelek domače in umetnostne obrti. 
Na ta način dejansko ohranjamo kulturno dediščino. Če bomo to 
opustili, je dejala, bomo to poslanstvo izničili. Predlagajo torej, da 
bi za domačo in umetnostno obrt veljala znižana davčna stopnja. 
Za primerjavo je navedla, da je zdaj v prehodnih določbah nova 
dopolnitev, po kateri je na primer vino do leta 2005 obdavčeno po 
znižani davčni stopnji. 

Naslednja njihova pripomba se nanaša na naslednje: hrana je v 
samem predlogu zakona obdavčena po znižani 9-odstotni davčni 
stopnji, gostinstvo kot storitvena dejavnost pa bo imelo svoje 
prehrambene izdelke obdavčene po splošni 19-odstotni davčni 
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stopnji. To pomeni, da bo naše gostinstvo nekonkurenčno s tujino. 
Če naj bi bil eden izmed naših paradnih konjev tudi turizem, bi bilo 
logično, da se tudi storitvena dejavnost priprave prehrambenih 
izdelkov v gostinstvu obdavči po znižani davčni stopnji. Kljub 
določbam smernic Evropske unije naj bi bile te gostinske storitve 
obdavčene po splošni stopnji, ima kar nekaj držav Evropske 
unije še vedno znižane davčne stopnje tudi za gostinsko dejavnost 
priprave hrane. Tudi tujci so nam že zdavnaj povedali, da se v 
bistvu šele prilagajamo evropski zakonodaji, je dejala. Zato najbrž 
ni obvezno, da moramo že zdaj popolnoma upoštevati smernice 
Evropske unije. 

V Obrtni zbornici Slovenije se strinjajo z večino pripomb 
Gospodarske zbornice Slovenije. Nikakor pa se ne strinjajo z 
njihovim zavzemanjem za to, da bi bil limit za to, kdo ni davčni 
zavezanec, spet postavljen na 2 milijona. Zahtevajo, da se ta limit 
poveča. Ne biti davčni zavezanci je dejansko boniteta, pa tudi ne. 
Tisti, ki ne bo davčni zavezanec, bo plačeval vse dajatve davka 
na dodano vrednost ob nabavi in jih ne bo zaračunal svojim 
kupcem, to pa pomeni, da tudi ne bo mogel refundirati vstopnega 
davka. Glede na to, da imamo tako visoko nezaposlenost in da je 
okrog 30.000 takih, ki so samozaposleni, predvsem samostojni 
podjetniki posamezniki, pomeni limit 2 milijona to, da bomo vsem 
tem postavili dodatne zahteve po vodenju poslovnih knjig in 
evidenc. Zakonodaja davka na dodano vrednost pa je 
zakomplicirana, kazni so visoke, poleg tega so tu še zamudne 
obresti za neplačevanje. Zato se bodo do konca zavzemali za to, 
je dejala, da je znesek 5 milijonov pravilen.Tisti, ki bi želeli postati 
davčni zavezanci ne glede na to višino, pa lahko, tako izhaja iz 
samega zakona, to postanejo kadarkoli, če bodo pač ugotovili, 
da se jim to splača. Menim pa, je pripomnila, da jih ne bo veliko. 

Naslednji problem je rok za refundacijo davka na dodano vrednost 
v primeru izvoznikov, saj izvoz ni obdavčen, input pa bodo imeli 
večinoma obdavčen. V samem predlogu zakona za prvo branje 
je bilo navedeno, da bodo ta denar dobili vrnjen od države v 8 
dneh, zdaj je ta rok podaljšan na 30 dni. Menijo, da to ni v redu in 
da bi moralo ostati pri 8 dneh. 

Problematičen je tudi rok povrnitve preveč plačanega davka na 
dodano vrednost v primeru investicije. Ko se bo podjetnik odločil 
za investicijo, bo moral v svojem elaboratu računati tudi na dodatni 
vir za plačilo 19-odstotnega davka, pač zato, ker bo kreditiral 
državo. V zakonu je predvideno, da bo ta denar dobil od države v 
30 oziroma maksimalno 90 dneh. Menimo, je dejala, da je ta rok 
absolutno predolg. 

Obrtna zbornica Slovenije se veliko ukvarja tudi s problemom 
prenosa lastništva. Dosegli so sicer, da je izvzet iz obdavčitve, 
problem pa še zdaleč ni rešen. Glede na to, da je treba ohranjati 
delovna mesta tudi v malem gospodarstvu, pa bi bilo potrebno 
popraviti tudi zakon o dohodnini, zakon o davku na dobiček, 
zakon o obdavčitvi občanov in še kaj. 

V združenju malih podjetij Evropske unije - UEAPNE, kjer je 
dejavna tudi Obrtna zbornica Slovenije, so dobili informacijo, da 
so prav delovno intenzivne panoge glede višine davka na dodano 
vrednost najbolj prizadete. Tudi simulacije za posamezne 
storitvene dejavnosti pri nas kažejo, da bodo zaradi teh visokih 
davčnih stopenj te najbolj prizadete. Tudi v velikih podjetjih, kjer so 
delovno intenzivne panoge, imajo velike probleme in tudi tam je 
veliko delovnih mest, ki so pod vprašajem. Zato je na primer 
raziskava na Nizozemskem zelo zanimiva. Ugotovili so, da 
Povečane davčne stopnje sicer prinašajo sredstva v proračun, 
vendar po drugi strani zaradi povečane nezaposlenosti, ker so 
dajatve in cene previsoke, ostaja večja brezposelnost. Država 
ha eni strani sicer precej prejme v proračun zaradi višjih davčnih 
stopenj, po drugi strani pa tudi daje, ker rešuje socialo. Tudi v 
Združenju UEAPNE se torej zavzemajo, da bi se te stopnje za 

take delovno intenzivne panoge zniževale. 

Opozorila je, da je predvidenega precej administriranja. V Nemčiji 
niti zdaleč nimajo toliko evidenc, kot jih je nakazanih pri nas, 
minister za finance pa bo tako ali tako izdal še podzakonske akte. 
Nujno je pogledati v prakso. Neverjetno smo trpežni,saj imamo 
veliko administriranja, tudi takega, ki konča v posameznih predalih 
vlade oziroma posameznih ministrstev. Imejmo torej samo tiste 
evidence, ki so nujno potrebne tako za nadzor kot za to, da bomo 
davčni zavezanci vedeli, kaj plačujemo in koliko moramo plačati, 
je dejala. 

Nato je opozorila na problematiko kazni za neplačevanje davkov. 
Če davčni zavezanec ne plača davka, dajatev ali prispevkov 
pravočasno, mora plačati kazen in zamudne obresti, ki so bile 
lani na letnem nivoju 26,84 %. Verjetno je ni panoge v gospodarstvu, 
ki bi te odstotke lahko preživela. Predlagajo, da bi se kazni 
selekcionirale glede na velikost prekrška in tudi glede na velikost 
gospodarskega subjekta. 

Predlagajo še, da bi terjatve iz naslova prometnega davka poravnali 
takrat - prehodno obdobje - ko bodo te zaostale terjatve dejansko 
dobili poplačane,'torej po plačani realizaciji. Predlog besedila 
zakona v drugem branju namreč predvideva rok šestih mesecev 
in sicer ne glede na plačilo realizacije. 

Rok za začetek izvajanja zakona je 1 .julij 1999. Ta rok je prekratek 
ga po njenem mnenju ne bo sposoben realizirati niti nadzorni 
organ, davčna služba. Predlagajo, da se rok podaljša do 1. 1. 
2000. Ne nazadnje so si vsi nadzorni organi v proračunu za leto 
1998 zagotovili kar nekaj denarja za izvedbo nove davčne 
zakonodaje. 

V drugih državah davčne zavezance vzgaja država brezplačno 
ali z izredno poceni seminarji. Pri nas, kolikor ji je znano, prirejamo 
seminarje z visokimi kotizacijami. Poleg tega je treba upoštevati 
še to, da bodo morali vsi davčni zavezanci prirediti registrske 
blagajne; zdajšnji programi niso taki, da bi nam dajali take input in 
output informacije računa, kot jih predvideva nova davčna 
zakonodaja. To pomeni, da bomo vsi skupaj potrebovali nove 
programe, novo opremo in znanje, ki tudi nekaj stane. Zato 
predlagajo, da država tudi davčnim zavezancem zagotovi poceni 
seminarje in da jih izobražuje tudi zato, da bomo vsi skupaj delali 
čim manj napak in da bodo oni kot nadzorni organi imeli čim manj 
dela. 

Andrej Šircel) je predstavil še pripombe Gospodarske zbornice 
Slovenije za zakon v prvem in drugem branju. S temi pripombami 
je sodelovala pri pripravi zakonodaje oziroma na sejah, ki so bile 
temu namenjene, predvsem v okviru Socialnega sveta. V 
Gospodarski zbornici Slovenije se zavedajo, je dejal, da je davek 
na dodano vrednost težka davčna oblika in da zahteva poleg 
pripravljenosti davčnih zavezancev tudi pripravljenost davčne 
uprave, da začne poslovati na drugačen, mogoče tudi sodobnejši 
način. Davek na dodano vrednost ima lahko širše makro- 
ekonomske učinke, predvsem na cene, to pa lahko sproži plaz, 
še posebno, če temu ni prilagojena dohodkovna oziroma 
monetarna politika. Zato v Gospodarski zbornici Slovenije menijo, 
da morata biti v času uvedbe davka na dodano vrednost 
monetarna in dohodkovna politika sinhronizirani. Seveda to pomeni 
tudi določene ukrepe vlade in Banke Slovenije, da ne bi prišlo do 
eskalacije cen oziroma do povečane inflacije. 

Povečanje cen pa ni odvisno samo od metode obdavčitve, ampak 
tudi od davčnih stopenj in te stopnje so ocenili s pomočjo študije, 
ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije naročila pri Ekonomskem 
institutu pri Pravni fakulteti. Glavni cilj te študije je bil povedati, ob 
kakšni davčni stopnji ali dveh davčnih stopnjah naj bi država 
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dobila enak znesek kot sedaj od prometnega davka: če bi imeli 
samo eno davčno stopnjo, je to stopnja okoli 12,7 %, če bi imeli 
dve stopnji, pa 7,5 in 13,4 %. Zaradi tega gospodarska zbornica 
predlaga bistveno znižanje davčne stopnje, to se pravi 7,5 in 15 
%. To je tudi v skladu s smernicami Evropske unije, v katerih je 
določena minimalna stopnja 15 % za osnovno stopnjo ter najmanj 
5 % za znižano stopnjo. S tem bi seveda vplivali na to, da ob sami 
uvedbi ne bi prišlo do tako imenovanega likvidnostnega šoka v 
gospodarstvu in do naglega dviga cen. 

V zvezi z monetarno politiko je seveda treba povedati, da bodo 
potrebni določeni ukrepi, če naj bi bile obrestne mere in plače do 
neke mere stabilne; verjetno se ne bi smele povečati za tisti 
odstotek, ki bi lahko pomenil tudi enkraten skok cen. Seveda se 
zavedamo, je dejal, da davek na dodano vrednost ni socialni, 
temveč fiskalni instrument. Oprostitev davka po njihovem mnenju 
lahko pomeni celo večjo obdavčitev, zaradi česar je potrebno na 
drugih področjih, predvsem na področju tako imenovanih 
neposrednih dajatev, sprejeti določene ukrepe oziroma te 
neposredne dajatve znižati. To pa se seveda nanaša predvsem 
na davek na izplačane plače, na prispevke za socialno 
zavarovanje ter samo dohodnino. V Gospodarski zbornici Slovenije 
pričakujejo, da bo vlada predložila te ukrepe.in s tem dejansko 
omilila na eni strani socialne posledice tega davka in na drugi 
strani finančni šok. 

Soglašal je, da mora davčna uprava zagotoviti učinkovito 
seznanjanje davčnih zavezancev, informiranje in publicistično 
dejavnost; davčni zavezanci naj bi dobili ustrezne materiale o 
izračunavanju in obračunavanju davka na dodano vrednost. Tudi 
davčne službe zahodnoevropskih držav, ki so uvajale davek na 
dodano vrednost, so bile takrat zelo aktivne, predvsem na 
informativnem oziroma medijskem področju. 

Omenjeno je že bilo podaljševanje rokov za vračilo davka 
izvoznikom ter tudi tistim, ki niso izvozniki. Po prvem predlogu naj 
bi davčna uprava vrnila davek v 8 dneh tistim, ki pretežno 
izvažajo; sedaj je ta rok podaljšan na 30 dni, za tiste, ki niso 
izvozniki, pa na 30 do 90 dni. Gospodarska zbornica Slovenije se 
s tem ne more strinjati. Zakaj? če izvoznik dobi davek na dodano 
vrednost, mora financirati poslovanje tako, da bo vzel kredit pri 
banki. Za to bo plačal obresti in to pomeni, da se bo njegovo 
celotno poslovanje podražilo. Seveda obstaja možnost, da bo 
davčni zavezanec poračunal te davke tudi z drugimi dajatvami, 
vendar je dejstvo, da so posojila draga. Za vrnitev morajo biti tudi 
zakonsko določeni roki. Gotovo je treba poslovanje davčnega 
zavezanca pregledati, preden se mu dejansko vrne denar in za 
to je potreben čas. Možno je namreč tudi utajiti davek in sicer 
tako, da nekdo izda fiktivni račun in potem potegne denar nazaj. 
Ta argument obstaja, vendar davčna uprava lahko kadarkoli 
pregleda poslovanje davčnega zavezanca, kar pomeni, da ni 
potrebno tako dolgo čakati na vračila tega davka. Za tekoče 
poslovanje je to izredno pomembno. 

Naslednja je bila pripomba glede višine obdavčitve oziroma zneska 
2 ali 5 milijonov tolarjev. Zakaj relativno nižja obdavčitev? Davek 
naj bi bil nevtralen, to se pravi, vsi davčni zavezanci naj bi bili 
glede obdavčitve v enakem položaju. To je osnovno načelo tega 
davka. In druga, še pomembnejša zadeva: ob preveliki obdavčitvi 
oziroma ob prevelikem mejnem znesku ter ob poslovanju med 
davčnimi zavezanci in tistimi, ki niso davčni zavezanci, bi lahko 
prišlo do obdavčitve izvoza. Seveda to za gospodarstvo ni dobro, 
ker bi bilo s tem nekonkurenčno na zunanjih trgih. Omenjeno je 
že bilo, da se nam ni treba v prvem trenutku v celoti prilagoditi 
evropskim smernicam in vsem določbam; Evropa govori v tem 
mejnem znesku o 5.000 ekujih. Pa to mogoče niti ni toliko 
pomembno, kot je pomembno predvsem to, da se zagotovi 
nemoteno poslovanje. Kajti če bo prišlo do izvoza, se bodo začeli 
gospodarski subjekti drugače organizirati in ne bodo poslovali s 

tistimi, ki niso davčni zavezanci. V tem primeru obstaja zakonska 
rešitev, da se bo davčni zavezanec prijavil in da bo dejansko tudi 
postal davčni zavezanec. Gospodarska zbornica Slovenije 
predlaga predvsem poenostavitev plačevanja in obračunavanja 
davka za tako imenovane male podjetnike. 

Posamezni sektorji gospodarstva in nekateri drugi sektorji, na 
primer gostinstvo, bodo glede na sedanjo obdavčitev bolj 
obdavčeni kot drugi.Tu naj bi prišlo do bistvenega povečanja cen. 
Zato zbornica predlaga, da se v prehodnem obdobju uvede 
drugačna obdavčitev oziroma da se gostinske storitve 
obdavčujejo z nižjo stopnjo. Res pa je, je dejal, da so tako 
imenovane hotelske storitve v širšem smislu že upoštevane in s 
tem seveda obdavčene po nižji stopnji. 

Ob koncu je navedel še nekaj predlogov Gospodarske zbornice 
Slovenije v zvezi z zakonom ter še enkrat apeliral na to, da 
projekt davka na dodano vrednost ne postane ločen projekt na 
eni strani davčnih zavezancev in na drugi strani davčne uprave, 
ampak da dejansko postane skupen projekt. 

Povzetek razprave 

Igor Vidmar, DAN - podjetje za usposabljanje in zaposlovanje 
gluhih In naglušnih ter drugih invalidov, d.d. Ljubljana, kjer 
zaposlujejo 340 delavcev, je najprej obrazložil historiat teh podjetij. 
Ustanavljajo se po zakonu o gospodarskih družbah, je dejal, in 
sicer z namenom, da se produktivno zaposluje invalide. Osnova 
je v zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. V 
invalidskih podjetjih se zaposlujejo tisti invalidi, ki se nikakor ne bi 
mogli zaposliti v nobenem drugačnem podjetju. V invalidskih 
podjetjih se zaposlujejo tisti, je dejal, ki se jih vsi branijo na vse 
pretege. Realna delovna sposobnost v teh podjetjih je med 50 in 
70 %, vsekakor pa bliže 50 odstotkom. Slovenski trg je majhen, 
ni dela za vse in v takih okvirih delujejo tudi invalidska podjetja, ki 
jih je že preko 120. 

Stroški v teh podjetjih so krepko večji kot pa v katerem koli drugem 
gospodarskem ali negospodarskem podjetju in sicer zaradi 
usposabljanja. Invalidska podjetja naj namreč ne bi samo 
zaposlovala, ampak tudi usposabljala. Bolniški stalež v invalidskih 
podjetjih je najmanj dvakrat večji kot pa v katerem koli drugem 
delovnem okolju. 

Zaposlovanje invalidov je gotovo širši družbeni interes. Invalidi so 
bili nekoč v celoti oproščeni prometnega davka in vseh dajatev, 
tako da v invalidskem podjetju ni bilo potrebno državi odvajati 
ničesar. Stvari pa so se iz leta v leto slabšale. Dodatne vmesne 
rešitve so samo parcialne: da bi bili upravičeni do bonitet, morajo 
invalidi najprej nekaj ustvariti, se pravi da država direktno ne daje 
invalidom iz svojega žepa ničesar. 

Če bo novi zakon o davku na dodano vrednost sprejet v predlagani 
obliki, to pomeni, da se invalidska podjetja izenačijo z vsemi drugimi 
podjetji, bo s tem država postavila piko na "i". Ko se bo to dogodilo, 
bo po oceni, ki smo jo pripravili, 40 do 50 % invalidskih podjetij 
absolutno nelikvidnih, je dejal. To pomeni, da se sesujejo, nimajo 
več kaj delati. Kdo bo to reševal? Vemo, da invalidov ne moremo 
kar tako dati na cesto, saj si sami v večini primerov ne morejo 
pomagati. Torej bo morala država sprejemati nove ukrepe. Postavi 
naj tudi institucije, ki bi resnični restriktivno nadzirale in kontrolirale 
poslovanje teh podjetij, za katere se včasih govori, da izkoriščajo 
prometni davek in še kaj. Včasih je v invalidskih podjetjih delovala 
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komisija, ki je ugotavljala, ali lahko posamezno invalidsko podjetje 
prijavljeno količino izdelkov dejansko tudi izdela. Potem ko je 
podrobno opisal zaplet v zvezi z delovanjem te komisije, je še 
enkrat opozoril na možnosti sankcij v primeru zlorab. 

Nazadnje je ob primeru Hrvaške izrazil bojazen, da se bo tudi pri 
nas šele po določenem času od uvedbe davka na dodano 
vrednost sprožil plaz nelikvidnosti. Invalidska podjetja bodo 
propadla, to pa gotovo ni cilj uvedbe tega davka. Invalidska podjetja 
so pomembna, tako kot so pomembni izvozniki. Izvozniki brez 
izvoza bi povzročili še večjo brezposelnost, invalidska podjetja 
ob predlagani obdavčitvi pa se bodo prepolovila. Rešitev vidi v 
tem, da bi za invalidska podjetja in za izvozna podjetja veljala 
ničta davčna stopnja. Ob skrbni kontroli in sankcijah kršitev ne bi 
smelo biti problemov. Seveda pa to ne bo onemogočilo pojavov 
nelojalne konkurence. Na konkreten primer je opozoril na osnovi 
lastne izkušnje. 

Ob koncu je spomnil na to, da od države tudi v odnosu do 
invalidskih podjetij pričakuje modrost in daljnovidnost. Davčna 
stopnja, predvidena zanje v zakonu, je nevzdržna; če je teh podjetij 
morda preveč, pa država tudi to lahko spremeni. 

Jože Kovač, Veletrgovina Potrošnik d.d., Murska Sobota, je 
na začetku ugotavljal, da bo po drugem branju zelo težko narediti 
spremembe. Med redkimi nalogami, je nadaljeval, ki jih ima država, 
je naloga, da pobere davke od svojih državljanov in od 
gospodarstva. Vsi vemo, koliko je v Sloveniji sive ekonomije, od 
katere se ne plača noben davek. Če bi država pobrala vsaj del 
davkov iz sive ekonomije, bi bile danes lahko predlagane 
neprimerno nižje davčne stopnje. Občutek imam, je dejal, da 
izkoriščamo Evropsko unijo in uvedbo davka na dodano vrednost 
za polnjenje državnega proračuna. Zato so te stopnje tudi tako 
visoke. Predvideva, da bo inflacija velika zaradi tega, ker se bodo 
vhodne cene pri proizvajalcih povečale. Proizvajalci imajo težave 
s preživetjem ob teh cenah že danes. To pomeni, da ne morejo 
obstoječih cen znižati za 19 %, temveč se bodo obstoječe cene 
povečale za 19 % ali pa za 8 % in to je vstopna cena na cenovno 
tržišče, ki bo v Sloveniji obveljalo. 

Drug problem se pokaže v primerjavi s sosednjimi državami. 
Primerjamo se z Irsko ali z Bolgarijo, ne primerjamo se pa z 
Avstrijo, Italijo in Madžarsko, s sosednjimi državami, s katerimi 
smo v dnevnem kontaktu. Davčne stopnje bi morali prilagoditi 
tem sosednjim državam, sicer bo odliv kupne moči strahoten. 
Ljudje hočejo svoje nizke plače kar najbolje ovrednotiti in to lahko 
storijo tam, kjer so cene nižje; cene pa so nižje zato, ker so nižji 
davki. 

Dvorezen meč je tudi že obravnavano razmerje; čim več teh, ki 
imajo oprostitev, tem več pride v državni proračun. 

Nazadnje se je dotaknil vprašanja kazni. Mislim, je dejal, da mi 
nismo država, katere osnovni interes je, da kaznuje, temveč 
moramo ustvariti občutek, da je kazen skrajni ukrep. Kot 
problematična v tem oziru je navedel 62. in 63. člen zakona; 62. 
člen zato, ker je kaznovalna politika glede odgovornih oziroma 
pravnih oseb v podjetjih, skrajšano označenih kot s.p. in d.d., 
neenotna. 63. člen pa je po njegovem sporen zato, ker vsebuje 
nesmiselno določbo o prekršku, storjenem, če kupec v "neposredni 
bližini" trgovine nima pri sebi računa iz trgovine. 

Njegov zadnji predlog je bil, da bi se moralo pobiranje davka za 
državo plačati. Vsaka storitev ima svojo ceno in pobiranje davka 
je storitev, ki jo družbe, posamezniki obrtniki in drugi opravljajo za 
državo, se pravi, da bi država to storitev morala plačati. To bo 
strahotna administracija, tu so potrebne investicije v računalniško 
opremo in v evidenco, ki bo pri vsem tem potrebna - in vse to mi 
delamo zastonj, je dejal. Če je država rigorozna do gospodarstva, 
mora gospodarstvo tudi postaviti svojo ceno, mora povedati, koliko 
gospodarstvo stane, da pobere take in te davke. To storitev, to 
uslugo bi morala država na nek način plačati oziroma vsaj pokriti 
stroške, ki jih imamo s tem. 

Vladimir Murko, Iskra Zaščita d.d. Ljubljana, se je predstavil 
kot sin Vladimirja Murka, ki je bil univerzitetni profesor in je bil v 
prvi komisiji za davek na dodano vrednost. 

Ob davku na dodano vrednost se je v Evropi pojavljalo veliko 
administrativnih težav; nekatere države so jih uredile tako, da ni 
vsako podjetje posebej uvajalo svoj informacijski sistem, ampak 
so na državni ravni ustanovili skupino strokovnjakov, ki je 
podjetjem dajala enoten informacijski sistem. Skoraj vsa naša 
podjetja imajo danes računalniške sisteme, tako da bi lahko tudi 
pri nas ravnali podobno. 

Urediti je treba tudi vprašanje registrskih blagajn, da bomo v 
podjetjih lahko enostavno, kmalu in hitro uspeli tak davek 
obračunati, je dejal. Davek na dodano vrednost je eden izmed 
davkov. Njegov oče je dejal, da ima država cel kup dodatnih 
davkov, ki se jih ne vidi. Takrat se je reklo, to gre vse v Beograd. 
Rekel je, da obstaja kakih 36 sistemov pobiranja nevidnih davkov. 
Eden izmed takih močnih, ki nas zadeva, je čisto navaden 
prispevek za uporabo mestnega zemljišča. V našem malem 
podjetju, je zaključil, smo dolžni državi že pol milijona nemških 
mark samo za to področje. 

Vodja posveta Janez Oven je razpravo zaključil z zahvalo vsem 
razpravljalcem, posebej pa g. Milici Gostiša in g. Andreju Širclju, ki 
sta pripravila tudi pisne pripombe k zakonu, ter predstavnikom 
ministrstev za finance, za družino, delo in socialne zadeve ter za 
ekonomske odnose in razvoj. 
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Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo - 

izpostava Ljubljana in Oddelek za kulturo Avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani so 
4. februarja 1999 organizirali predavanje ČLOVEKOVE PRAVICE V AVSTRIJI -TEORIJA 

IN PRAKSA. Predaval je dr. Feliks J. Bister, podpredsednik avstrijske Lige za 

človekove pravice. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je v pozdravnem 
nagovoru poudaril, da je tema tega posveta "Človekove pravice 
v Avstriji - teorija in praksa" še posebej zanimiva prav v obdobju, 
ko tudi pri nas urejamo razmere na tem področju in usklajujemo 
zakonodajo. 

Pozdravil je vse organizatorje posveta in izrekel posebno zahvalo 
dr. Bistru za njegova prizadevanja; kot dolgoletni direktor 
Avstrijskega inštituta za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo je 
namreč že doslej vzpostavil tako sodelovanje z državnim svetom, 
ki se je odražalo v številnih posvetih in predavanjih priznanih 
avstrijskih in drugih strokovnjakov. Predstavil ga je tudi kot 
podpredsednika avstrijske Lige za človekove pravice. 

moralo ministrstvo za notranje zadeve uvesti posebne policijske 
tečaje, da zadeva ne eskalira. Dunajski policaji so namreč pred 
kratkim med drugim tako temeljito "kontrolirali" akademsko 
izobraženega Avstro-Afrikanca, in to Afričana z avstrijskim 
državljanstvom, da se je prizadeti prebudil v bolnici z zlomljeno 
roko in nogo v mavcu. 

Avstrija na domačih tleh torej ni ravno prvoborka za človekove 
pravice in glede upoštevanja človekovega dostojanstva; kljub 
dejstvu, da je pravna država, nikakor ne more biti zgled za druge 
podobne demokracije. Za mednarodne gremije pa moramo 
ugotoviti, da se Avstrija v njih pošteno trudi za vpeljavo sodobnih 
zaščitnih norm. 

Dr. Feliks J. Bister je pričel z ugotovitvijo, da je področje 
človekovih pravic zelo obsežno in ga je težko zajeti le v enem 
predavanju, pa četudi je izčrpno in dovolj razčlenjeno. Tako kot 
povsod, so človekove pravice tudi v Avstriji vpete med teorijo in 
prakso, je poudaril in nadaljeval: 

I. Uvodne misli 

Sedem let po Francoski revoluciji, ki je razglasila človekove 
pravice ter z znanim geslom "libertš - egalitć - fraternite" vlila 
novo upanje zatiranemu človeštvu, je na Dunaju umrl 
Mmadumaka, sin nigerijskega kralja, ki je bolj znan pod svojim 
evropeiziranim krščanskim imenom Angelo Soliman (1721-1796). 
Preko Italije je prišel na dunajski cesarski dvor, kjer je nekaj let 
služil grofu Lobkowitzu in pozneje knezu Liechtensteinu. Zaradi 
svoje visoke izobrazbe in izredne komunikacijske sposobnosti je 
užival vso naklonjenost Jožefa II. in postal leta 1783 tudi član 
framazonske lože. Kljub temu je Franz II. ukazal, da ga mumificirajo 
in postavijo v zbirko naturalij naravoslovnega muzeja. Tam je bil 
razstavljen med divjimi svinjami, tapirji in eksotičnimi pticami vse 
do leta 1806, kajti vsi protesti njegove žene in razgledanih mož 
niso pomagali. Pozneje so Solimanove posmrtne ostanke prenesli 
v skladišče, kjer so 31. oktobra 1848 pri obstreljevanju Dunaja 
zgoreli. Da kristjan Angelo Soliman zaradi svoje temne kože ni 
imel krščanskega pogreba je hudo, še hujše pa je, da je vladar 
grobo kršil njegovo človeško dostojanstvo s tem, da ga je 
posmrtno ponižal na raven živali. 

Čeprav je minilo že 150 let od Solimanovega ognjenega odhoda s 
tega sveta, je njegova usoda danes morda bolj prisotna v javnosti, 
kakor v času njegovega bivanja med Dunajčani. Kot je pred kratkim 
dokazala anketa zelenih v parlamentu, imajo današnji Afrikanci, 
ki jih je na Dunaju sedaj približno 4000, še vedno pred očmi usodo 
svojega rojaka in tudi danes trdijo, da dunajski prebivalci zanje 
nimajo srca in razumevanja, da jih sprejemajo z nenavadnim 
nezaupanjem, čeprav je tudi večina današnjih Afrikancev v Avstriji 
nadpovprečno visoko izobražena. Diskriminacijo občutijo na svoji 
lastni koži, začenši pri stanovanju, pa preko službe in do izrazito 
brezobzirnega vedenja dunajske policije do njih. Kršitev njihovih 
temeljnih pravic in njihovega dostojanstva je šla tako daleč, da je 

II. Liga za človekove pravice 

1898 se v Parizu zavzame pisatelj Emile Zola s člankom 
"J'accuse" za po krivem obsojenega stotnika Alfreda Dreyfusa, 
ki je bil že pripeljan na Hudičev otok v Atlantiku; kot Žid z nemškimi 
stiki je postal žrtev intrige svojih kolegov, ki so ga obdolžili 
veleizdaje. Zola je skupaj s podobno mislečimi prijatelji in znanci 
poskrbel, da antisemitizem v francoski družbi tedaj ni dolgo 
zmagoval. Vsi so se pa dobro zavedali, da se kaj takega kot 
Dreyfusova afera lahko vedno spet zgodi, zato so ustanovili prvo 
Ligo za zaščito človekovih pravic. V Parizu je tudi še dandanes 
sedež najstarejše mednarodne zveze, tako imenovane Federation 
internationale des droits de l'homme, v katero je trenutno včlanjenih 
105 nacionalnih lig. Žal med njimi ni več slovenskega Odbora za 
človekove pravice, čeprav je bil vanjo sprejet že leta 1989. 

i 
Avstrijska liga za človekove pravice leta 1922 kot organizacija ni 
mogla biti med ustanoviteljicami pariške centrale, ustanovnega 
občnega zbora pa se je udeležil njen glavni proponent Rudolf 
Goldscheid (1870-1931), hkrati najpomembnejši predstavnik med 
pobudniki lige na Dunaju, ki so prišli pretežno iz židovskih in 
framazonski vrst, toda tudi iz socialdemokratskih, katoliško- 
liberalnih in pacifističnih krogov. Humanitarna društva so poleg 
tega od vsega začetka združevala gospodarstvo in znanost. 
Univerza v teh naprednih skupinah pa nikakor ni bila vodilna. Za 
letos novembra načrtujemo v sodelovanju z izobraževalnimi 
ustanovami za odrasle in dunajsko univerzo večji simpozij prav 
o Goldscheidu in njegovem krogu pravno, sociološko in 
ekonomsko zainteresiranih prvih aktivistov avstrijske Lige. Med 
njimi je bilo nekaj odličnih znanstvenikov, pravnikov in pisateljev, 
tako na primer pravnik Kelsen, Čokot kot pisatelj in drugi- 
Predavanja naj bi zajela tudi čas po 2. svetovni vojni, prav do 
današnjega dne, da osvetlimo našo polpreteklost in morda uspemo 
posredovati sami sebi in drugim nekaj duhovnega bogastva iz 
mladih let prve avstrijske republike. 

Pravila Avstrijske lige za človekove pravice so od ustanovitve 
leta 1926 skoraj nespremenjena. Njeni cilji so v členu 2 kratko, a 
natančno opisani: namen lige kot neprofitne organizacije je "zaščita 
in varstvo človekovih pravic in s tem zagotavljanje kulturnega 
razvoja posameznika kot tudi družbe. Na podlagi načel humanosti 
si prizadeva za socialne pravice in za medsebojno razumevanje 
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narodov. Liga se obrača na vse ljudi istega mišljenja, brez razlike 
glede narodnosti, vere in političnega prepričanja." 

Leta 1938 so nacisti ligo razpustili in njene funkcionarje odpeljali v 
koncentracijska taborišča in zapore. Preživela sta samo dva. Po 
zmagi nad Hitlerjem so avstrijski antifašisti obeh glavnih političnih 
taborov - ljudske in socialdemokratske stranke - Ligo že leta 
1945 obnovili. V duhu svojih ustanoviteljev po vojni želi Liga 
senzibilizirati javno vest glede kršitve človekovih in državljanskih 
pravic, se truditi za izboljšanje zakonodaje, po svojih močeh 
zagotoviti demokratično kontrolo sodnih, upravnih in šolskih 
ustanov ter vplivati na vzgojo Avstrijcev v duhu strpnosti in 
miroljubnosti. 

Seveda nobeni, še tako močni in vplivni organizaciji za zaščito 
človekovih pravic ne more uspeti, da preprečuje krivico in 
samovoljne postopke znotraj države in družbe. Nesporno pa je, 
da bi bil današnji svet brez človekovih pravic ter organizacij, ki si 
prizadevajo za njihovo uresničitev, gotovo na slabšem. 

Avstrijska Liga za človekove pravice, ki šteje trenutno nad 700 
članov - približno 10 % izmed teh so občine, javnopravne 
zbornice, sindikati itn. - skrbi poleg redne socialno-pravne pomoči 
za obdelavo aktualnih tem v sosvetih, ki so sestavljeni iz približno 
10 do 15 vrhunsko usposobljenih strokovnjakinj in strokovnjakov. 
Trenutno obstajajo 4 taki gremiji: pravni (in glavni) sosvet pod 
vodstvom odvetnice Eve Marije Barki, manjšinski (in migrantski) 
sosvet pod vodstvom pripadnika narodne skuposti Francija 
Zvvittra, sosvet za mladino in človekove pravice pod vodstvom 
visokega uradnika štajerskega šolskega sveta Klausa Perka ter 
najmlajši, mednarodno zasnovani sosvet za medije in PR-zadeve, 
ki ga vodi sodelavka v dunajskem ČRF-centru Suzana Zaradic. 
Glavno linijo neodvisne in strogo nadstrankarske organizacije pa 
določa 16-članski centralni odbor pod predsedstvom uglednega 
dunajskega odvetnika VValterja Schuppicha in njegovega 
namestnika Heinricha Neisserja, 2. predsednika avstrijskega 
parlamenta. V častnem predsedstvu Lige je trenutno 5 članov; po 
vrstnem redu njihove izvolite so to bivši predsednik dunajske 
policije Josef Holaubek, bivši vodilni tajnik avstrijskih sindikatov 
Alfred Stroer, Simon VViesenthal, dolgoletni gradiščansko-hrvaški 
politik, kulturni delavec Ivo Muller ter pesnik Michael Gutten- 
brunner. Izvolitev v častno predsedstvo predstavlja redko 
priznanje Lige za izredne zasluge na področju človekovih pravic. 

Vsako leto pripravi Liga za mednarodni dan človekovih pravic, to 
je 10. decembra, takoimenovani "izvid za področje človekovih 
pravic v Avstriji". S to tradicijo smo začeli leta 1989 na generalni 
skupščini vseh lig v Parizu. Lanskoletno poročilo je kritično in 
inovativno obravnavalo širok krog tem v dveh sekcijah. 

Prvi sklop je veljal ožjim vprašanjem človekovih pravic: 

1. azilsko pravo, 
2. Schengen (in posledice), 
3. uresničitev okvirne konvencije Evropskega sveta za zaščito 

narodnih manjšin z dne 1. 2. 1995, ki jo je Avstrija končno 
ratificirala 31. 3. 1998, 

4. mediji in migracija - kot izziv, 
5. otroci in mladoletni v izgonskem priporu. 

Drugi sklop je zajel nasilje v družinah, volilno pravico tujcev, 
predvsem študentov pri volitvah v svojo visokošolsko zbornico, 
potem znižanje aktivne volilne pravice na 16-letno starost pri 
občinskih volitvah in končno bilanco mednarodnega leta 
človekovih pravic. 

V ospredju našega dela pa je glasilo "Das Menschenrecht" (dr. 
Bister je urednik tega glasila - op.ur.), ki izhaja že 53 let in ki v 

svojih letnikih podrobno dokumentira široko paleto razmišljanj in 
iniciativ glede človekovih pravic. Njegove avtorice in avtorji 
prihajajo iz vseh slojev avstrijske družbe - od delavcev in kmetov 
do samega zveznega predsednika. 

Poleg Dunajske centrale ima Liga še dve deželni postojanki: v 
Gradcu in Celovcu. S pomočjo tamkajšnjih članov in funkcionarjev 
smo lani organizirali dve prireditvi v tinjskem domu SODALITAS 
(meseca maja: "Krščanstvo in človekove pravice" in meseca 
novembra: "Pravica do dela"), našo osrednjo prireditev ob 
mednarodnem letu človekovih pravic pa smo imeli na Graški 
univerzi pod naslovom "Gostoljubnost nasproti sovraštvu do 
tujcev". Graške prireditve se je udeležilo približno 130 ljudi, 
pretežno znanstvenikov in funkcionarjev društev, ki delujejo na 
tem področju. 

Omeniti je še treba, da nam je "viribus unitis", če naj uporabim rek 
Franca Jožefa, lansko leto uspelo združiti približno 70 nevladnih 
organizacij, ki si na najrazličnejše načine prizadevajo za 
človekove pravice. Ta nova platforma je bila predložena predvsem 
oblastem in z njo je bil junija lani oblikovan obširnejši katalog 
zahtev glede sprememb upravnih struktur, da bi v prihodnje brez 
zavlačevanj in ovir uspešneje uresničevali človekove pravice. 
Vlada naj med drugim predloži parlamentu vsakoletno obširno 
poročilo o svojih prizadevanjih za človekove pravice doma in na 
mednarodni ravni. 

Od parlamenta pričakujejo združene nevladne organizacije 
ustanovitev posebnega odbora za človekove pravice, ki bi 
sodeloval z izvenparlamentarnimi strokovnjaki in upošteval njihova 
poročila, obravnaval vloge društev s terena in tako dalje. Tako 
imenovani "Nacionalni komite za človekove pravice", ki je začel 
delovati spomladi 1998 ob 50-letnici splošne deklaracije človekovih 
pravic, naj bi ostal še najprej kot diskusijski forum predstavnikov 
vladnih in nevladnih institucij. Njegova prva naloga bi lahko bila 
pogovor o predloženem katalogu. 

Posebej so bile nagovorjene politične stranke, da pregledajo svoja 
pravila glede človekovih pravic. Podobno velja tudi za druge 
interesne skupine, za sindikate in zbornice. Ne nazadnje naj bi na 
univerzah posvetili večjo pozornost boljši izobrazbi na področju 
človekovih pravic. Enako velja tudi za nadaljnje šolanje uradnic in 
uradnikov. 

Čeprav skupni tekst s prepotrebnimi predlogi za izboljšanje 
prenosa osnovnih zahtev v zvezi s prakso človekovih pravic 
priznava avstrijski vladi, da na mednarodnih konferencah ustrezno 
zastopa svoje državne dolžnosti, je vendar vključen tudi poseben 
del o mednarodnih odnosih. Nevladne organizacije poudarjajo, 
da morajo človekove državljanske, kulturne, politične, socialne in 
ekonomske pravice dobiti absolutni primat v zunanji politiki. Vse 
so univerzalne, splošne in neodtujljive! Prav v mednarodnem 
gospodarstvu je nadvse potrebno prisluhniti prizadetemu 
prebivalstvu povsod tam, kjer se dogajajo kršitve, in po možnosti 
sodelovati z organizacijami, ki skrbijo za dobrobit človeka, za 
demokratizacijo družbe in za enakopravnost vseh državljanov. 

III. Zasidranost človekovih pravic v Avstriji 

Človekove pravice so v avstrijski ustavi in v avstrijski zakonodaji 
kar dobro zasidrane. Skoraj ni mednarodnega dokumenta, ki ga 
Avstrija ne bi v celoti sprejela in vnesla v svojo nacionalno 
zakonodajo. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic je 
na primer že od leta 1964 del ustavnega prava, čeprav ne vsi 
členi. Pridržki so se pojavili predvsem v zvezi s pravicami do dela 
itd., toda ne le z avstrijske strani, temveč tudi pri drugih državah. 

Zaskrbljujoče pa je vedno večje neupoštevanje določenih pravic 
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in smernic, kot npr. Ženevske konvencije, ki jo je Avstrija očitno 
nameravala v dogovoru z nemško vlado kratkoročno nadoknaditi 
z novo; ta bi seveda ustrezala sedanjim predstavam in potrebam 
Združene Evrope, ki beguncev ne mara več spustiti čez mejo, 
kaj šele upoštevati njihovih človekovih pravic in jim nuditi primerno 
zatočišče. Vedno novi zakoni naj čuvajo "evropsko trdnjavo" pred 
nezaželjenimi tujci. Edini zaželjeni tujci bodo kmalu le še turisti, ki 
so dovolj bogati, da lahko od njih kaj profitiramo. Glede beguncev 
si uradna Avstrija želi, da že sosedje vse uredijo z njimi, tako da 
nas ne obremenjujejo več. V zvezi s tem je tudi zanimivo, da 
Avstrija ne more prehvaliti zgledne notranje ureditve sosednjih 
držav, čeprav drugače po mojem nimamo dovolj posluha in 
razumevanja za njihov razvoj. 

Odgovorno reševati vsa vprašanja v zvezi z begunci zahteva, 
da načrtno skrbimo za finančno pomoč, določen demokratični 
red in varstvo človeka prav v pokrajinah, ki takorekoč 
"producirajo" tujce-begunce. 

Z diskrepanco med idejami človekovih pravic in njihovo 
uresničitvijo moramo živeti tudi v prihodnje. Humanizacija človeka 
je Sizifovo delo. Izgleda, da človeka po naravi bolj zanima 
materialna kultura zunaj njega kakor duhovna kultura v njem. 
Anton Trstenjak je od nas pričakoval, da se vsaj potrudimo, da bi 
nobene ne zanemarjali. Vsako iskreno prizadevanje pa zmanjšuje 
vsekakor obstoječi prepad med človekovimi pravicami v teoriji in 
praksi. 

IV. Človekove pravice in civilna družba 

Pravna zasidranost človekovih pravic je pomembna, ampak idejo 
o enakosti, dostojanstvu in svobodi posameznika je treba prenesti 
v civilno družbo kot edino, nam še prostalo skupno etično 
vrednoto. Samo na podlagi človekovih pravic lahko vzpostavimo 
novo medsebojno komunikacijo v duhu strpnosti do 
svetovnonazornega prepričanja drugega. Človekove pravice so 
temelj in sredstvo nove kulture medsebojnega dialoga, ki se mu 
ne moremo izogibati ne službeno ne zasebno brez hujših posledic. 

Izziv človekovih pravic je stalno prisoten: "Vsi ljudje se rodijo 
svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni 
so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor 
bratje." Dodati bi morali seveda "in sestre"! Ta prvi člen splošne 
deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948 je pač napisan v 
duhu časa, čeprav v nadvse naprednem. 

Tako gledano človekove pravice spremenijo oziroma naj bi 
spremenile odnos do sočloveka, ker ustvarijo popolnoma drugo 

socialno resničnost z novo kategorijo. Bratstvo ali sestrstvo je 
drugi izraz za popolno enakopravnost in za družinsko intimno 
povezavo ljudi, ki ne poznajo religioznih čustev ali jih versko 
prepričanje celo ločuje. Zato so človekove pravice za sodobno 
posvetno pluralistično družbo eksistenčno važne. Danes 
uporabljamo namesto bratstva raje besedo solidarnost. Delovati 
v duhu človekovih pravic pomeni med drugim utrjevati solidarnost 
in jo preko neštetih zvez napraviti družbeno relevantno. 

Izziv človekovih pravic torej vidim v razvijanju senzibilnosti, ki 
nas usposobi, da vidimo vsako, tudi najmanjšo ogroženost in 
diskriminacijo ter pogumno zagovarjamo človekovo dostojanstvo 
že pri drugih in ne šele tedaj, ko smo prizadeti sami. Takšen upor 
in civilna nepokorščina sta obvezna, sta moralni imperativ! Zgodnji 
francoski zagovornik nenasilnih akcij Henry D. Thoreau je že v 
19. stoletju zahteval: "Mi naj ne spoštujemo zakonov, ampak 
pravičnost." 

Avstrijska vsakdanjost - in ne le avstrijska - nudi dovolj priložnosti, 
da se vključujemo v smislu človekovih pravic. Človekopravno in 
človekoljubno mišljenje ne pozna lastne koristi in kakršnegakoli 
dobička. Pri tem poslu nihče še ni obogatel in tudi v prihodnje ne 
bo. Delo za človekove pravice je skrb za rast notranje kulture pri 
sebi in drugih, je nov dostop do problemov sočloveka, domačina 
ali tujca in resno upoštevanje navodil novega vedenja. Abeceda 
človekovih pravic sicer nima nerazumljivih črk, ampak kljub temu 
se je bo treba učiti bolj resno in temeljito kakor do sedaj. Kaj nam 
pa preostane drugega? 

Po predavanju je dr. Feliks J. Bister odgovarjal na naslednja 
vprašanja: 

kako so uspeli povezati veliko število nevladnih organizacij in 
jih v bistvu združiti, 
kako sodelujejo z vlado, ali jih sprejema kot svojega 
sogovornika in ali so prek vlade že izpeljali kakšno konkretno 
akcijo, 
koliko beguncev je od leta 1945 pa do danes sprejela Avstrija 
oziroma jim pomagala, 
ali je Liga glede na ravnanje Avstrije z begunci karkoli storila 
v Bruslju, morda protestirala, 
kako ocenjuje položaj slovenske manjšine na Koroškem , 
kakšne oblike sodelovanja razvijajo s sorodnimi organizacijami 
v Sloveniji ter z nevladnimi organizacijami s področja 
človekovih pravic. 

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