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

državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKIH NA 

MOTORNA VOZILA 

Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je 
Državni svet Republike Slovenije na 42. seji, dne 28. 7. 1999, 
določil besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih na motorna vozila in ga na podlagi 201. člena 
poslovnika državnega zbora pošilja v obravnavo državnemu 
zboru po hitrem postopku. 

Državni svet predlaga državnemu zboru, da predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna 
vozila obravnava po hitrem postopku, ker podjetja ne morejo 
izvajati pred nedavnim sprejetega zakona o davkih na motorna 
vozila, saj je v nasprotju s predpisi in veljavno zakonodajo v 

Sloveniji. Predvsem je v nasprotju z zakonom o davku na 
dodano vrednost, s carinskim zakonom, z zakonom o 
varstvu potrošnikov ter predpisi s področja računovodstva 
in knjigovodstva. Z zakonom tudi ni dovolj jasno opredeljeno, 
kako naj podjetja izpolnjujejo iz zakona izhajajoče obveze 
do države. 

Državni svet določa na podlagi 86. člena poslovnika 
državnega sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora 
državnega svetnika Boruta Meha kot predstavnika 
državnega sveta na sejah državnega zbora in njegovih 
delovnih teles pri obravnavi predloga zakona. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakona o davkih na motorna vozila v praksi ni mogoče izvajati, 
saj predstavlja kombinacijo sistema prometnega davka za 
domačega proizvajalca in uvoznega davka za uvoznika. 

enakost sistema za domači in uvoženi avtomobil, 
socialno komponento za male avtomobile, 
funkcionalno komponerito za posamezne tehnične variante 
in vrste uporabe, 
oprostitve, 
varstvo potrošnikov glede informiranosti o ceni ali zagotovitve 
garantirane cene na dan sklenitve pogodbe, 
tehnično in varstveno komponento glede opreme vozil. 

Niti prometni davek niti uvozni davek pa nista urejena tako, da bi 
proizvajalec, prodajalec, kupec in država vedeli, kaj in koliko se 
obdavčuje. Zato na osnovi tega zakona kupca ni mogoče vnaprej 
informirati o ceni niti ni mogoče kupcu za nazaj garantirati cene. 
Prav tako niso jasno opredeljena razmerja obvez do države, 
kakor tudi ne države do subjektov proizvodnje, prodaje in nakupa. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Glede na predvideno količino prodanih avtomobilov bo znašal 
letni priliv iz naslova tega zakona 2.400.000.000 SIT. 

Pri prodaji rabljenih vozil izhaja zakon iz napačne predpostavke, 
da gre za promet z rabljenimi vozili. Dejansko pa gre za procese 
prenosa lastništva na osnovi kupoprodajnih pogodb, ki določajo 
vrednost transakcije in ne cene. 

Pri uvozu se pojavlja v 6. členu kot davčna osnova tista, ki jo 
določa 22. člen zakona o davku na dodano vrednost, v 10. členu 
pa tista, ki jo določa 11. člen carinskega zakona. 

Zakon dodatno povzroča tudi velike razlike pri obremenjevanju 
vozil glede na poreklo vozila.Ta davek pa s poreklom nima ničesar 
skupnega in bi moral biti glede tega povsem nevtralen. Glede 
porekla so razlike določene s carinskimi stopnjami in carinami, 
na katere se plačuje davek na dodano vrednost. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o davkih na motorna vozila (Ur. I. RS, št. 52/99) se 1. 
člen spremeni tako, da se glasi: 

"S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na nova 
in rabljena motorna vozila." 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Državni svet želi pri oblikovanju dopolnil in sprememb zakona 
doseči naslednje: 

enakopravnost za vse akterje, 
nevtralnost tega davka, ne glede na poreklo avtomobila, 

2. člen 

Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Davek se plačuje tudi od rabljenih motornih vozil, za katera je 
obvezna registracija, če od njihovega prometa ni bil obračunan 
davek na dodano vrednost." 
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3. člen 6. člen 

Drugi odstavek 4. člena se črta. 

Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena je kupec, ki 
ni davčni zavezanec po zakonu o davku na dodano vrednost, ali 
fizična oseba, ki brezplačno pridobi motorno vozilo, za katero je 
obvezna registracija, razen če gre za prvi dedni red." 

4. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Davek na motorna vozila se plačuje od posameznega novega 
vozila glede na delovno prostornino motorja v naslednjih neto 
zneskih: 

do 1.000 ccm 
od 1.001 ccm do 1.400 ccm 
od 1.401 ccm do 1.600 ccm 
od 1.601 ccm do 2.000 ccm 

od 2.001 ccm do 2.400 ccm 

0 SIT 
10.000 SIT 
15.000 SIT 
60.000 SIT 

150.000 SIT 

od 2.401 ccm do 2.800 ccm 
od 2.801 ccm do 3.700 ccm 
od 3.701 ccm do 4.200 ccm 

300.000 SIT 
600.000 SIT 
900.000 SIT 

od 4.201 ccm do 4.800 ccm 
od 4.801 ccm do 5.500 ccm 

od 5.501 ccm dalje 

1.200.000 SIT 
2.000.000 SIT 
3.200.000 SIT 

Davek na rabljena motorna vozila iz drugega odstavka 3. člena 
se plačuje v višini 5 % od pogodbeno dogovorjene kupoprodajne 
vrednosti, če ta vrednost ustreza prometni vrednosti, ki je javno 
publicirana ali pooblaščeno ocenjena. 

Če kupoprodajna vrednost rabljenega motornega vozila odstopa 
od javno objavljene prometne vrednosti ali vrednosti, ugotovljene 
s pooblaščeno cenitvijo, je osnova za obračun davka javno 
objavljena vrednost ali pooblaščena cenitev, ki jo ugotovi davčni 
organ na kraju sedeža oz. stalnega prebivališča davčnega 
zavezanca." 

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost za 
koledarski mesec." 

7. člen 

Prvi stavek drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se plača ob 
registraciji oz. prenosu lastništva." 

8. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pri individualnem oz. neposrednem uvozu novih ali starih motornih 
vozil, ko se uvoz opravi na ime končnega kupca, obračuna davek 
pristojni carinski organ skladno z 22. členom zakona o davku na 
dodano vrednost." 

9. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Davek na motorna vozila se všteva v osnovo za obračun davka 
na dodano vrednost." 

10. člen 

13. člen se črta. 

11. člen 

16. člen se črta. 

5. člen 

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Šteje se, da obveza za obračun davka na motorna vozila nastane: 

1. ko proizvajalec ali uvoznik izda račun, 
2. ko je motorno vozilo izročeno, če je bilo izročeno pred izdajo 

računa ali brez izdaje računa, 
3. ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo, 
4. ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno, 
5. pri individualnem ali neposrednem uvozu novega ali starega 

vozila, ko se uvoz opravi na ime končnega kupca. 

Pri prodaji rabljenega vozila pa nastane obveznost plačila tega 
davka ob registraciji oz. prenosu lastništva rabljenega vozila na 
kupca." 

12. člen 

17. člen se črta. 

13. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO 

S tem zakonom se ne uvaja "prometni davek", kar je razvidno že 
iz samega naslova, pač pa davek na nova in rabljena vozila. 

Z novo dikcijo 1. člena je povsem jasno, da ne gre za promet, pač 
pa za enkratno obdavčenje, ki je transparentno in jasno tako za 
državo, proizvajalca oz. uvoznika kot za kupca. 

Promet z rabljenimi motornimi vozili je skladno s 44. členom 
zakona o davku na dodano vrednost obdavčen z 19 %. Osebe, 
ki niso davčni zavezanci, davka na dodano vrednost ne plačajo. 
Ta zakon pa določa, da osebe, ki niso davčni zavezanci, pri 
prenosu lastništva plačajo 5 % davka. Posebej je pri tem potrebno 
izpostaviti, da ne gre za promet, pač pa za prenos lastništva, kar 
se ureja z registracijo. To v praksi pomeni, da bo vsak novi lastnik 
rabljenega vozila pri prenosu lastništva - to je z registracijo - 
plačal 5 % davka. Avtomatsko je s tem zajeta tudi zamenjava. 

V primeru prodaje "staro za novo" preko posrednika ali komisijske 
prodaje se skladno s 44. členom zakona o davku na dodano 
vrednost plača 19-odstotni davek na dodano vrednost, ne glede 
na to, ali je stvarni lastnik davčni zavezanec ali ne. Zato je dikcija 
"ali na podlagi zamenjave" dvoumna ter nepotrebna. Tako kot je 
navedeno, bi se v praksi lahko zgodilo, da bi pri zamenjavi "staro 
za novo" ali "staro za staro" prišlo do dvojnega obdavčenja, in 
sicer na osnovi 44. člena zakona o davku na dodano vrednost in 
na osnovi 4. člena zakona o davkih na motorna vozila. 

Osnova za davek, izražena v ccm, je neodvisna od tečajnih in 
drugih gibanj. Izražena je v neto vrednosti, kar pomeni, da je z 
obračunom davka na dodano vrednost bruto vrednost za 19 % 
višja. S tem je v celoti zadoščeno načelu, da se na vsako stvar v 
Sloveniji plača davek. Predložena lestvica je konsistentna, saj 
temelji na enakih razponih obdavčenih razredov, ter aritmetično 
progresivna, saj je davek za vsak razred višji. Ker obstaja visoka 
korelacija med prostornino in ceno, je s progresivno lestvico 
doseženo tudi proporcionalno višje obdavčevanje dragih vozil. 
Dosežena je enakost vseh prisotnih na tržišču. Odpravljena je 
dvojnost sistema, ki je temeljila na obdavčevanju proizvajalca po 
sistemu prometnega davka in uvoznika po sistemu carinske 
dajatve. Za kupca je novi davek transparenten, ker vnaprej ve, 
kolikšen davek mora plačati. Za prodajalca je ta davek enostaven, 
ker je možnost ceno vnaprej kalkulirati brez rizika sprememb in 
ker spada v sistem davka na dodano vrednost. Za državo je ta 
sistem obvladljiv, ker lahko zelo preprosto na osnovi mesečnih 
prodajnih evidenc, ki jih ima Ministrstvo za notranje zadeve, za 
nazaj in za naprej izračunava prilive. 

Davek na motorna vozila obračuna in plača proizvajalec ali 
uvoznik, ko izstavi račun. Obračuna in plača se samo enkrat. Pri 
nadaljnji prodaji tega davka ni. V končnem računu za končnega 
kupca se ta davek ne prikazuje. Pri individualnem ali neposrednem 
uvozu, ki se opravi na ime končnega kupca, pa skladno s 
carinskimi predpisi (11. člen) ta davek obračuna carinski organ. 

Davčni zavezanec, to je prodajalec ali uvoznik, obračunata ta 
davek tako kot davek na dodano vrednost vsak koledarski mesec, 
skladno z evidenco, ki je predpisana. Tako proizvajalec kot uvoznik 
sta izenačena. Davek na motorna vozila se kot doplačilo prišteva 
k veleprodajni ceni motornega vozila. V knjigovodstvu je to šteto 
kot doplačilo v neto vrednosti oz. bruto vrednosti. 

1. člen 

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davkov od 
prometa motornih vozil. 

3. člen 

Davek se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 
8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 
kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni list RS, št. 81/ 
98), ki se dajo prvič v promet na območju Republike Slovenije. 

Davek se plačuje tudi od prometa rabljenih motornih vozil iz 
prejšnjega odstavka in drugih rabljenih motornih vozil, za katera 
je obvezna registracija, če od njihovega prometa ni bil obračunan 
davek na dodano vrednost. 

4. člen 

Zavezanec za obračunavanje in plačevanje davka (v nadaljnjem 
besedilu: davčni zavezanec) je proizvajalec oziroma uvoznik 
motornih vozil. 

Uvoznik iz prejšnjega odstavka je carinski dolžnik, določen v 
skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik motornega vozila. 

Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona 
je kupec ali fizična oseba, ki brezplačno ali na podlagi zamenjave 
pridobi motorno vozilo, za katero je obvezna registracija, razen 
če gre za prvi dedni red. 

6. člen 

Osnova za davek je prodajna cena posameznega novega 
motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano 
vrednost, pri uvozu pa vrednost, določeno v 22. členu zakona o 
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98). 

Davek od posameznega novega motornega vozila se plačuje po 
naslednjih stopnjah od davčne osnove iz prejšnjega odstavka: 

če znaša davčna osnova stopnja 

do 1,0 mio SIT 1,0 
nad 1,0 mio SIT do 1,4 mio SIT 1,4 
nad 1,4 mio SIT do 1,8 mio SIT 2,0 
nad 1,8 mio SIT do 2,4 mio SIT 3,5 
nad 2,4 mio SIT do 3,0 mio SIT 5,0 
nad 3,0 mio SIT do 4,0 mio SIT 7,0 
nad 4,0 mio SIT do 5,0 mio SIT 9,0 
nad 5,0 mio SIT do 6,0 mio SIT 11,0 

nad 6,0 mio SIT 13,0 
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Davek na promet rabljenih motornih vozil in drugih motornih vozil 
iz drugega odstavka S. člena tega zakona se plača po stopnji 5% 
od nakupne cene, če ta cena ustreza prometni vrednosti. Če 
nakupna cena ne ustreza prometni vrednosti, je davčna osnova 
prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ 
v kraju sedeža oziroma stalnega prebivališča davčnega 
zavezanca. 

7. člen 

Obveznost za obračun davka nastane takrat, ko je opravljen 
promet motornih vozil. 

Obveznost za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona 
nastane v trenutku nakupa oziroma pridobitve. Zavezanec za 
davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona mora nastanek 
davčne obveznosti prijaviti davčnemu organu v kraju sedeža ali 
stalnega prebivališče v 15 dneh od dneva nakupa oziroma 
pridobitve. 

Šteje se, da je promet motornih vozil opravljen: 

1. ko je izdan račun o prodaji motornega vozila; 
2. ko je motorno vozilo izročeno, če je izročeno pred izdajo 

računa ali brez izdaje računa; 
3. pri uvozu: ko nastane carinski dolg ali bi nastal, če ne bi bila 

predpisana oprostitev plačila carine oziroma določena 
carinska stopnja prosto; 

4. ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo; 
5. ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno. 

8. člen 

Davčni zavezanec, ki ni uvoznik, mora obračunati davčno 
obveznost za koledarski mesec. 

Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke 
po vrstah motornih vozil glede na delovno prostornino motorja, 
na podlagi katerih obračunava in plačuje davek. 

Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni 
zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti 
davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po 
poteku meseca, za katerega je sestavil obračun. 

Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni: obdobje, 
za katero se plačuje davek, opravljen promet motornih vozil po 
vrstah vozil iz 6. člena tega zakona ter zneski obračunanega 
davka. 

Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun 
davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katerega predloži 
obračun, dolžan plačati davek ali ne. 

9. člen 

Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati do zadnjega 
dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala 
davčna obveznost. 

Davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se plača v roku 
15 dni od nastanka davčne obveznosti. Davek obračuna pristojni 
davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega prebivališča 
davčnega zavezanca. Brez dokazila o plačilu davka se motorno 
vozilo iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ne sme registrirati. 

10. člen 

Pri uvozu motornih vozil obračunava davek pristojni carinski or- 
gan, davek pa se obračunava in plačuje, kot da bi bil uvozna 
dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/ 
95, 28/95, 32/99 in 40/99 - popr.). 

12. člen 

Davek od motornih vozil se ne všteva v osnovo za obračun 
davka na dodano vrednost. 

13. člen 

V skladu z ekonomsko politiko Slovenije lahko Vlada Republike 
Slovenije zmanjša ali poveča zneske davka iz 6. člena tega zakona 
do 50%. 

16. člen 

Določba 8. točke 5. člena tega zakona se uporablja do 31.12.2000. 

17. člen 

Davek na promet rabljenih motornih vozil in drugih motornih vozil 
po drugem odstavku 3. člena tega zakona se plača tudi od prenosa 
lastninske pravice na motornih vozilih, ki so bila izročena kupcem 
pred 1. julijem 1999 na podlagi leasing pogodbe in prodajnih pogodb 
s pridržkom lastninske pravice, sklenjenih pred 1. julijem 1999, 
razen od prenosa, od katerega se obračunava davek na dodano 
vrednost, in sicer od odkupne vrednosti motornega vozila. 
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Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o reviziji postopkov 
javnega naročanja  

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 42. seji, dne 28. 7.1999, ob 
obravnavi zakona o reviziji postopkov javnega naročanja 
(ZRPJN), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 38. 
izredni seji, dne 22.7.1999, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave 
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno 
odloča o zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja. 

Obrazložitev 

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ki ga je sprejel 
državni zbor na seji 22. 7. 1999, v zadevah revizije vsebinsko in 
formalno ne ustreza zahtevam Direktiv sveta 92/13/EGS (Coun- 
cil directive 92/13/EEC). Zakon tudi v postopku revizije daje 
prednost naročniku pred ponudnikom in ima sicer tudi druge 
vsebinske pomanjkljivosti. 

V uvodnem delu dokumenta Council directive 92/13/EEC z dne 
25. februarja 1992, ki ponavlja in širi direktive iz dokumenta Council 
directive z dne 21. decembra 1989, je zapisano, da je potrebno 
poskrbeti za stvarno povečanje garancij za transparenco in 
nediskriminacijo pri oddaji javnih naročil. 

V prvem členu zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, 
za katerega se predlaga odložilni veto, pa je zapisano: "S tem 
zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje 
javnih naročil ... Ta zakon ne zagotavlja pravnega varstva 
druge strani v sporu, torej naročnikov javnih naročil, prav tako pa 
tudi nima namena garantirati transparentnosti in 
nediskriminatornosti pri postopku oddaje javnih naročil, na kar 
opozarja tudi služba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

V 1. členu direktive je v točki 3 zapisano: "Države članice lahko 
zahtevajo, da mora oseba, ki zahteva revizijo (revievv) - v 
predloženem zakonu je to ponudnik - predhodno obvestiti 
naročnika (contracting entity) o sumu prekrška in svojem namenu, 
da zahteva revizijo (revievv),... in da bodo sprejeti ukrepi za 
korekcijo prekrška in preprečitev nadaljnjega oškodovanja 
interesov, vključno z ukrepi za zagotovitev suspenzije procesa 
oddaje pogodbe oziroma implementacije vsake odločitve, ki bi jo 
sprejel naročnik (contracting entity). Države članice naj, če njihov 
pravni sistem to zahteva, ustanovijo organe (bodies), ki imajo 
pravico, da sporno odločitev izničijo ali jo deklarirajo kot ilegalno." 

V 2. členu direktive je v 9. alinei zapisano: "Čeprav organi, odgovorni 
za revizijo (bodies responsible for revievv procedures) nimajo 

sodnega značaja, morajo vedno pisno utemeljiti svoje odločitve. V 
tem primeru je potrebno zagotoviti pogoje, ki zagotavljajo, da je 
vsak domnevno nelegalen ukrep, sprejet s strani revizije (revievv 
body), oziroma vsaka napaka pri delu tega organa lahko predmet 
sodne revizije (judicial revievv) ali revizije s strani drugega organa 
(body), ki je sodišče ali tribunal in je skladno s členom 177 
sporazuma neodvisno od obeh, naročnika (contracting entity) in 
revizijske komisije (revievv body). Člani tega neodvisnega organa 
morajo biti imenovani in opravljati delo v enakih pogojih kot člani 
sodne oblasti (judiciary) glede časa imenovanja in odpoklica. 
Najmanj predsednik tega neodvisnega telesa mora imeti enake 
pravne in poklicne kvalifikacije kot člani sodne oblasti." 

Iz citirane vsebine direktive izhaja, da v procesu oddaje javnih 
naročil nastopajo štiri zainteresirane oziroma pooblaščene strani: 
contracting entity (v predloženem zakonu verjetno naročnik), 
person seeking the revievv (v predloženem zakonu verjetno 
ponudnik), revievv body (revizijska komisija) in "a body vvhich is a 
court or tribunal" (sodišče). 

Popolnoma jasno je tudi, da direktiva št. 92 predvideva, da poteka 
celotni revizijski postopek v dveh stopnjah, torej v revizijski komisiji 
in na sodišču, ki odloča v drugi stopnji. 

Predloženi zakon tem direktivam ne ustreza. Naročniku daje 
pooblastila, ki jih ima po direktivi št. 92 revizijska komisija, revizijski 
komisiji pa daje pooblastila sodišča s tem ko zahteva: "Predsednik 
in člani morajo imeti vsaj dveletne izkušnje na področju javnih 
naročil. Pri imenovanju je treba upoštevati, da mora vsaj predsednik 
izpolnjevati splošne pogoje, kot jih mora izpolnjevati sodnik, v 
skladu z zakonom, ki ureja sodniško službo." Takih pooblastil za 
predsednika revizijske komisije direktiva 92 ne zahteva, ampak 
zahteva taka pooblastila od naslednje revizijske stopnje - sodišča. 
Določilo v tem členu, da morajo imeti predsednik in člani vsaj 
dveletne izkušnje na področju javnih naročil, je neresno; omogoča 
namreč, da je komisija sestavljena samo iz članov, ki imajo vsega 
več kot dve leti delovne prakse. Od takih članov ni mogoče 
pričakovati, da bodo dovolj objektivno presojali o javnih naročilih, 
ki dosegajo vrednost več milijard tolarjev. 

V 16. členu predloženega zakona je zapisano: "Po preverjanju 
naročnik (contracting entity) odloči o zahtevku za revizijo tako, 
da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila 
ali zavrne zahtevek za revizijo." S tem je dano naročniku 
pooblastilo, da proglasi svojo prejšnjo odločitev za nelegalno, kar 
je pooblastilo, dano revizijski komisiji (revievv body) v 1. točki 2. 
člena direktive 92. 

Čeprav je v 1. členu zapisan namen zakona, da ureja pravno 
varstvu ponudnikov v postopkih javnih naročil, dejansko zakon 
to varstvo zelo otežuje oziroma ga celo onemogoča. V 1. alinei 22. 
člena se namreč zahteva, da mora ponudnik ob vložitvi zahtevka 
za revizijo plačati Ministrstvu za finance takso v višini 1 % vrednosti 
javnega naročila. Če ponudnik te takse ne plača v petih dneh, se 
šteje, da je umaknil zahtevek za revizijo. Isti člen še zahteva, da 
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mora ponudnik na pisno zahtevo naročnika plačati stroške, nastale 
z revizijo. 

Pri presoji tega določila je potrebno upoštevati določila iz člena 
16, ki pravi, da v prvi stopnji odloča o zahtevku za revizijo 
naročnik. Ta člen je tudi v nasprotju s 25. členom Ustave Republike 
Slovenije, ki zagotavlja vsakomur pravico do pritožbe na odločitve 
državnih in drugih organov. Te pravice naročnik očitno nima. 

Direktiva 92 ne predvideva nobene takse ali drugačnih materialnih 
bremen za ponudnika, ki vloži zahtevek o reviziji, pač pa zahteva 
v 2.c točki 2. člena, da se plača nek znesek zainteresirani strani 
v primerih, ko prekršek ni bil odpravljen ali popravljen. 

V 18. členu zakona je določeno: "O zahtevku za revizijo odloča 
posamezni član državne revizijske komisije ali senat." Direktiva 
92 določa, da o zahtevkih za revizijo odločajo samo organi (bod- 
ies) in sicer revizijska komisija (body responsible for revievv pro- 
cedures) in sodišče (body vvhich is a čourt or tribunal). 

V 34. členu zakona so določene samo denarne kazni za prekrške 
naročnika. Predvideva se denarna kazen, če naročnik ne izvrši 
odločitve državne revizijske komisije ali če sklene pogodbo kljub 
zakonski ustavitvi postopka oddaje javnih naročil. 

Prekršek, ki nastane, če naročnik pri odločanju odloča nelegalno, 
sploh ni sankcioniran. Najmanj, kar se zahteva v takem primeru, 
je, da se naročniku oziroma odgovorni osebi naročnika odvzame 
pooblastilo za odločanje v zadevah javnih naročil. 

Sporna je tudi 3. alinea 35. člena, ki pravi, da državni zbor imenuje 
državno revizijsko komisijo v skladu s 5. členom tega zakona v 
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Predsednika sedanje 
revizijske komisije je namreč imenoval državni zbor pred dvema 
letoma za dobo petih let. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik prof. dr. Franc 
Vodopivec. 

Državni zbor je na 39. izredni 
seji, dne 16. 9. 1999, ob ponovnem 
odločanju zakon sprejel. 

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

zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije 

za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 

Odgovor državnega sveta v zvezi z odgovorom državnega zbora in mnenjem vlade glede 

zahteve državnega sveta za oceno ustavnosti 1. in 2. odstavka 49. člena zakona 

o policiji 

Državni svet Republike Slovenije seje na 42. seji, dne 28. 7.1999, 
seznanil z odgovorom državnega zbora in z mnenjem vlade v 
zvezi z zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti prvega in 
drugega odstavka 49. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 
49/98), ki jo je državni svet poslal ustavnemu sodišču v juliju 
1998. 

Državni svet ugotavlja, da niti državni zbor niti vlada ne izpodbijata 
argumentov, s katerimi je državni svet utemeljil svojo zahtevo za 
oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 49. člena zakona 
o policiji, ki dajeta generalnemu direktorju policije kot predstavniku 
izvršilne veje oblasti možnost, da odobri ukrepe, določene v prvem 
odstavku tega člena, s katerimi se lahko v interesu kazenskega 
postopka poseže tudi v človekovo zasebnost. Državni svet meni, 
da ustava v drugem odstavku 37. člena povsem jasno določa, da 

samo zakon lahko predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za 
določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in drugih občil in 
nedotakljivost človekove zasebnosti, če je to nujno za uvedbo ali 
potek kazenskega postopka ali za varnost države. 

Državni svet opozarja, da se v utemeljitvi navedene zahteve za 
oceno ustavnosti sklicuje na odločbo ustavnega sodišča št. U-l- 
25/95 (Uradni list RS, št. 5/98), pri čemer navaja nekatere poudarke 
iz obrazložitve te odločbe in sicer predvsem zahtevo po 
izključenosti vsake možnosti arbitrarnega odločanja državnega 
organa pri posegih v zasebnost in zahtevo po odločanju o posegu 
v zasebnost s strani sodne (in ne izvršilne!) veje oblasti. Ustavno 
sodišče je v svojih odločbah že večkrat poudarilo, da je določnost 
zakona (lex certa) praprvina pravne države (2. člen ustave) in bi 
veljala kot imperativni ustavni postulat celo, če v ustavi sploh ne 
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bi bila izrecno omenjena. Državni svet zato v celoti vztraja pri 
vsebini utemeljitve zahteve za oceno ustavnosti prvega in drugega 
odstavka 49. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98). 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims. 

Sklep državnega sveta za začetek 
postopka za oceno ustavnosti 
omenjenih določb zakona o policiji 
je objavljen v Poročevalcu državnega 
sveta, št. 7/1998 

Prvi odstavek 55. člena zakona o državnem svetu - 

predsednik državnega sveta obvešča predsednika državnega 

zbora o predlogih, mnenjih in zahtevah, ki jih je sprejel državni 

svet iz pristojnosti državnega zbora ter mu pošilja te dokumente 

Predlog državnega sveta za spremembo 6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi 

Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji, dne 28. 7. 1999, 
sprejel sklep, da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o 
državnem svetu posreduje državnemu zboru naslednji 

PREDLOG 
za spremembo 6. člena poslovnika o parlamentarni 

preiskavi, ki se glasi 

1. Besedilo drugega odstavka 6. člena poslovnika o parla- 
mentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) se črta. 

2. Besedilo tretjega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni 
preiskavi se nadomesti z dvema novima odstavkoma, ki se 
glasita: 

"Če je parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo 
državnega sveta, predsednika preiskovalne komisije In 
najmanj tri člane izvoli državni zbor, namestnika 
predsednika In najmanj dva člana pa izvoli državni svet. 

Če je parlamentarna preiskava uvedena na predlog poslanca, 
vsaka poslanska skupina lahko zahteva, da ima v 
preiskovalni komisiji sorazmerno število članov glede na 
številčno zastopanost poslanske skupine v državnem zboru." 

Obrazložitev 

Ena od ustavnih pristojnosti državnega sveta je tudi ta, da lahko 
zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. člena 
ustave, torej parlamentarno preiskavo (zadnja alinea prvega 
odstavka 97. člena ustave). Državni svet je doslej zahteval 
ustanovitev dveh preiskovalnih komisij, ki še nista zaključili 
svojega dela. 

Tako je bila na zahtevo državnega sveta ustanovljena tudi 
preiskovalna komisija, ki preučuje vzroke, okoliščine in posledice 
dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanje 
zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 
1995-1997, vključno z vsemi njenimi organi. V zvezi z delom te 
komisije je bila v državnem svetu dana pobuda, da bi bilo treba v 
poslovniku o parlamentarni preiskavi ustrezno urediti vlogo 
predstavnikov državnega sveta pri delu tistih preiskovalnih 
komisij, ki so bile ustanovljene na zahtevo državnega sveta. 

Državni svet zato predlaga, da se drugi odstavek 6. člena 
poslovnika o parlamentarni preiskavi, po katerem se v 
preiskovalno komisijo lahko imenujejo samo poslanci, črta. 

Državni svet predlaga tudi, da se besedilo tretjega odstavka 6. 
člena nadomesti z dvema novima odstavkoma. En Odstavek naj 
ureja sestavo preiskovalne komisije za primer, ko je 
parlamentarna preiskava uvedena na predlog poslanca in s tem 
povzema dosedanjo rešitev. Drug odstavek pa naj ureja sestavo 
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preiskovalne komisije za primer, ko je parlamentarna preiskava 
uvedena na zahtevo državnega sveta. 

Državni svet predlaga, da 6. člen poslovnika o parlamentarni 
preiskavi določa naslednjo sestavo preiskovalne komisije, ki je 
bila ustanovljena na zahtevo državnega sveta: predsednika 
preiskovalne komisije in najmanj tri člane naj v tem primeru izvoli 
državni zbor, namestnika predsednika in najmanj dva člana pa 
izvoli državni svet. 

Predlagana nova določba 6. člena, ki naj bi urejala sestavo 
preiskovalne komisije za primer, ko je parlamentarna preiskava 
uvedena na zahtevo državnega sveta, je oblikovana analogno 
določbi drugega odstavka 13. člena zakona o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni 

list RS, št. 49/92, popr. št. 50/92); za opravljanje nalog po tem 
zakonu namreč državni zbor ustanovi posebno komisijo, ki se po 
drugem odstavku 13. člena tega zakona oblikuje tako, da 
predsednika in štiri člane izvoli državni zbor, dva člana po državni 
svet. 

Državni svet meni, da bi bila s sprejemom predlaganih sprememb 
6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi državnemu svetu 
zagotovljena večja vloga pri delu tistih preiskovalnih komisij, ki so 
bile v skladu s 93. členom ustave ustanovljene na njegovo zahtevo. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik prof. dr. Franc 
Vodopivec. 

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 politični sistem k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o ustavnem 

sodišču - hitri postopek 

Komisija za politični sistem je na 40. seji, dne 19. 7. 1999, 
obravnavala predlog zakona o dopolnitvi zakona o ustavnem 
sodišču (EPA 878-II), ki je državnemu zboru predložen v 
obravnavo po hitrem postopku. 

Komisija se je seznanila s poročilom matičnega delovnega telesa 
državnega zbora, ki je navedeni zakonski predlog že obravnavalo 
In ga ni podprlo. Prav tako se je komisija seznanila tudi z mnenjem 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ki je ocenil, da 
predlagana rešitev ni sistemska. 

Tudi komisija ne podpira predlagane dopolnitve zakona o 
ustavnem sodišču, po kateri bi v primeru, če je za obravnavo 
posamezne zadeve iz pristojnosti Evropskega sodišča za 
človekove pravice sodnika iz Republike Slovenije potrebno 

nadomestiti, ker je zadržan ali ker se je izločil, namestnika določila 
Vlada Republike Slovenije. 

Komisija meni, da bi bila takšna zakonska rešitev v nasprotju z 
ustavo in pravnim sistemom, saj v Sloveniji sodnike vseh sodišč, 
tudi sodnike za prekrške in ustavne sodnike voli državni zbor. 
Poleg tega gre v tem primeru za potrebo po zakonski ureditvi 
situacije, ki očitno terja temeljito strokovno preučitev, da bi bil tudi 
"namestnik" izvoljen ob enakih pogojih in po enakem postopku 
kot sodnik in da bi bila rešitev v celoti konsistentna s slovenskim 
ustavnim in pravnim sistemom. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o postopnem zapiranju rudnika 

Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju 
razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije - hitri postopek 

Komisija za gospodarstvo je na 28. seji, dne 29. 6. 1999, 
obravnavala predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika 
Trbovlje -Hrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje II in 
spodbujanju razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije (EPA 

839-II), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila 
v obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je zakonski predlog podprla. 
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Komisija predlaga, da se 2. odstavek 4. člena spremeni in dopolni 
tako, da se glasi: 

"Javno podjetje RudnikTrbovlje-Hrastnik, d.o.o., ki izvaja postopno 
zapiranje rudnika, izvede javni razpis po zakonu o javnih naročilih 
za izdelavo programa postopnega zapiranja rudnika." 

Komisija meni, da ima po zakonu o javnih naročilih v javnem 
razpisu pravico sodelovati vsak izvajalec, zato nasprotuje 
formulaciji o izvedbi mednarodnega javnega razpisa. 

Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Branko 
Lukšič. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o društvih - skrajšani postopek 

Komisija za politični sistem je na 40. seji, dne 19. 7. 1999, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o društvih (EPA 865-li), ki je državnemu zboru predložen v 
obravnavo po skrajšanem postopku. 

Komisija meni, da je predlog zakona dobro pripravljen in da 
predlagane rešitve sledijo odločbi ustavnega sodišča št. U-l-391/ 
96 (Uradni list RS, št. 49/98), s katero je treba uskladiti zakon o 
društvih. Zato predlaga matičnemu delovnemu telesu, da ga 
podpre, pri čemer pa naj preuči in v teku zakonodajnega postopka 
upošteva naslednje pripombe: 

K 2. členu 

Z 2. členom predloga zakona naj bi se 6. člen zakona dopolnil 
tako, da bi društva lahko ustanavljali tudi tujci, ki imajo v Republiki 
Sloveniji stalno ali začasno prebivališče več kot eno leto. 

Komisija meni, da bi bilo treba to določbo zaostriti tako, da bi 
društva lahko ustanavljali le tisti tujci, ki bi dalj časa stalno bivali v 
Sloveniji. Ob tem je bilo poudarjeno, da je treba v Sloveniji kot 
majhni državi ob spoštovanju, vseh ratificiranih mednarodnih 

konvencij zelo skrbno pretehtati vsako zakonsko rešitev, ki naj bi 
določala pogoje za bivanje in delovanje tujcev na njenem ozemlju 

K 11. členu 

S prvim delom 11. člena predloga zakona naj bi se drugi odstavek 
28. člena zakona dopolnil in sicer tako, da bi se v primeru 
neobstoja po dejavnosti sorodnega društva premoženje društva 
po njegovem prenehanju preneslo na lokalno skupnost. 

Komisija meni, da bi morala biti ta določba bolj precizna, tako da bi 
konkretneje govorila o lokalni skupnosti (občina) in da bi določala, 
da je to lokalna skupnost, v kateri je bil sedež društva. 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da je postopek registracije 
društva po veljavnem zakonu preveč zapleten. Ob tem je bilo 
opozorjeno na nemško ureditev, ki pozna tako registrirana kot 
tudi neregistrirana društva. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o potnih listinah državljanov 

Republike Slovenije - prva obravnava 

Komisija za politični sistem je na 40. seji, dne 19. 7. 1999, 
obravnavala predlog zakona o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije (EPA 866-II), ki je državnemu zboru predložen 
v prvo obravnavo. 

Komisija meni, da je predlog zakona dobro pripravljen in predlaga 
matičnemu delovnemu telesu državnega zbora, da ga podpre. V 
zvezi z 10. členom predloga zakona, ki naj bi urejal službeni 
potni list, pa je bilo v komisiji postavljeno vprašanje, zakaj izdaja 
le-tega ni predvidena tudi za člane državnega sveta. Ob tem je 
bilo v komisiji izrecno opozorjeno, da v času osamosvojitve leta 
1991, ko je bil sprejet sedaj veljavni zakon o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije, še ni bila sprejeta nova ustava, 
na podlagi katere se je konec leta 1992 konstituiral državni svet. 

Komisija zato meni, da bi bilo treba prvi odstavek 10. člena predloga 
zakona dopolniti s tem, da se službeni potni list izda tudi članom 
državnega sveta. 

V zvezi s primerjalnim pregledom zakonske ureditve potnih listin, 
ki ga vsebuje uvod k predlogu zakona, je bilo v razpravi izraženo 
tudi mnenje, ali ne bi kazalo tudi v naš zakon o potnih listinah 
vključiti institut potne listine v lasti države, ki jo pozna nemška 
ureditev, saj takšen institut nedvomno prispeva k razvijanju 
odnosa do potnih listin, predvsem k bolj skrbni hrambi. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju - druga obravnava 

Komisija za družbene dejavnosti je na 25. seji, dne 7. 7. 1999, zavarovanju (EPA 561-11), ki ga je državnemu zboru predložila v 
obravnavala predlog zakona o pokojninskem in invalidskem obravnavo Vlada Republike Slovenije. 
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Komisija je bila seznanjena z mnenjem Sekretariata državnega 
zbora za zakonodajo in pravne zadeve, stališčem Sveta kranjskih 
sindikatov, predlogi amandmajev Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije in predlogi amandmajev Zveze delovnih invalidov 
Slovenije. 

Komisija ocenjuje, da je večina pripomb, ki jih je državni svet 
podal na zakonski predlog v prvi obravnavi, ustrezno upoštevana. 
Kot odprto vprašanje je komisija izpostavila pripombo državnega 
sveta glede vrste prejemkov, ki se vštevajo v pokojninsko osnovo. 
Komisija še vedno meni, da bi se morali v pokojninsko osnovo 
vštevati vsi prejemki, od katerih se plačujejo prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Komisija pozitivno ocenjuje vključenost Dogovora o reformi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je bil sklenjen s 
socialnimi partnerji in se odraža v predlaganih amandmajih Vlade 
Republike Slovenije. 

Komisija je po razpravi podprla naslednje predlagane amandmaje: 

1. Amandmaje Vlade Republike Slovenije, objavljene v 
Poročevalcu št. 48/99;' 

2. Amandmaje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije z dne 5. 7. 
1999; 

3. Amandmaje Zveze delovnih invalidov Slovenije z dne 30. 6. 
1999, in sicer amandmaje k 76., 83., 91. in 128. členu. 

Amandma k 76. členu je komisija preoblikovala tako, da se 
glasi: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da glasi: 
"Poklicna rehabilitacija je celosten proces, v katerem se 
zavarovanca strokovno, fizično ali psihosocialno usposobi 
za drug poklic ali delo tako, da se lahko ustrezno razporedi 
oziroma zaposli in ponovno vključi v delovno okolje." 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 
"Sredstva za poklicno rehabilitacijo iz prvega odstavka tega 
člena zagotavlja Zavod." 

4. Komisija je posebej podprla amandma državne svetnice 
Vekoslave Krašovec k 128. členu, ki se glasi: 

"V 128. členu se v prvem odstavku črtajo besede: 'invalidnina, 
priznana na podlagi tega zakona'." 

Obrazložitev 

Med skupne dohodke, ki predstavljajo cenzus za pridobitev 
varstvenega dodatka, je všteta tudi invalidnina, priznana na 
podlagi tega zakona. Komisija meni, da invalidnina predstavlja 
denarni znesek, ki ga prejme invalid za pokrivanje višjih 
življenjskih stroškov, nastalih zaradi določene telesne okvare. 
Zato invalidnina ne more biti všteta v cenzus za pridobitev 
varstvenega dodatka, ki predstavlja socialno kategorijo. 

Za poročevalca je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu energetskega zakona - druga obravnava 

Komisija za gospodarstvo je na 30. seji, dne 7. 7. 1999, 
obravnavala predlog energetskega zakona (EPA 539-II), ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo 
Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je sprejela naslednje splošne in konkretne pripombe: 

I. SPLOŠNI PRIPOMBI 

1. Predlagamo, da se v celotnem besedilu zakona pojem "naftni 
derivati" nadomesti s pojmom "tekoča goriva". 

Obrazložitev 

Pojem "naftni derivati" je preširok, saj so z njim zajeti tudi bi- 
tumen, mazalna olja itd., ki z energetiko niso povezani. Zato 
je opredelitev "tekoča goriva" vsebinsko in terminološko 
pravilnejša. 

Skladno s tem naj bo ta pojem pojasnjen v 4. členu, kjer je 
predstavitev in razlaga pojmov, vključno z navedbo, katere 
vrste tekočih goriv so predmet obravnave energetskega 
zakona. 

2. Tudi vsa ostala pojasnila pojmov naj se prilagodijo navedenim 
opredelitvam. 

Obrazložitev 

Goriva so v sedanji dikciji dodaten pojem k energiji in zato 
nejasno opredeljena, npr.: 

distribucija: je transport goriv ali električne energije po 
distribucijskem omrežju (?) 
dobava: je organiziranje ali prodaja energije in goriv (?) 
odjemalcem 

- prenos: je transport goriv ali električne energije po 
prenosnem omrežju (?) 

II. KONKRETNE PRIPOMBE 

K 4. členu 

1. Doda se nova 7. alinea, ki se glasi: 
"-dobavitelj: je pravnayali fizična oseba, ki odjemalca v skladu 
s tem zakonom na pogodbeni osnovi oskrbuje z energijo ali 
gorivom". 
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Obrazložitev 

V 4. členu predlog navaja in določa pomen pomembnejših 
pojmov, med njimi pa ne navaja pojma "dobavitelj", ki pa se v 
nadaljevanju predloga zakona pogosto pojavlja. 

Ob razmejitvi doslej enotne dejavnosti distribucije elektrike v 
samostojne dejavnosti izvajanja in upravljanja distribucije ter 
nove dejavnosti transporta elektrike ter zaradi pravic 
upravičenih odjemalcev je opredelitev pojma dobavitelj v 4. 
členu nujno potrebna. 

Pojem dobavitelja sestavljajo poslovne sestavine s pravnimi 
posledicami za obe pogodbeni stranki. 

2. V 9. alinei se črta beseda "nadpovprečno". 

Obrazložitev 

Beseda "nadpovprečno" nima pravne dorečenosti za izvedbo 
podzakonskega predpisa, ki bo to opredeljeval. V nadaljnjem 
besedilu je beseda "visokim", ki daje nekaj manj izključujočih 
razlogov za uvrščanje podjetij med kvalificirane proizvajalce. 

3. V 22. alinei se številka "80" nadomesti s številko "60". Na 
koncu alinee se dodajo besede: "v obračunskem obdobju". 

Obrazložitev 

Predlagani delež razvrščanja proizvajalcev med samo= 
proizvajalce je previsok in ni opredeljen glede na čas, za 
katerega se to upošteva. Predlagamo, da je ta čas obračunsko 
obdobje in da se delež razmejitve zniža na običajno višino 
pokrivanja lastne proizvodnje. 

4. Na koncu 25. alinee se doda besedilo: "iz istega energetskega 
vira". 

K 6. členu 

1. Predlagamo, da se doda alinea, ki se glasi: 
proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv". 

Obrazložitev 

Proizvodnjo, trgovanje in distribucijo, ki sicer niso dejavnosti 
po tem zakonu (5. člen), opravlja večje število izvajalcev, ki 
nimajo ustreznih kvalifikacij in opreme za okolju prijazno 
proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv. V Sloveniji, 
kot nam je znano, še ni zakona ali podzakonskega predpisa, 
ki bi urejal strokoven in okolju prijazen uvoz in distribucijo 
tekočih goriv. Z zahtevo, da je za "proizvodnjo, trgovanje in 
distribucijo tekočih goriv" potrebna licenca, bi bilo tudi to 
področje urejeno. 

K 7. členu 

1. V 5. točki prvega odstavka se beseda "energetskih" nadomesti 
z besedo "gospodarskih". 

K 10. členu 

1. Beseda "država" se nadomesti z besedo "vlada". 

Obrazložitev 

Menimo, da ima vlada večje možnosti in vpliv na spodbujanje 
tržnih pravil. 

K 12. členu 

1. Člen določa, da dolgoročne in letne energetske bilance izda 
Vlada Republike Slovenije. Predlagamo, da se v tem členu 
tudi določi, kdo jih izdela oziroma da se je za izdelavo 
energetskih bilanc potrebno kvalificirati. Predlagamo, da se 
energetski bilanci (dolgoročna in letna) obnavljata vsako leto. 

Obrazložitev 

Večina gospodarsko razvitih držav ureja napovedovanje 
porabe energije z gradivom "Anual Energy Outlook", ki ga 
pripravlja neodvisna kvalificirana ustanova z 
interdisciplinarnim delom specializiranih strokovnjakov 
različnih strok. 

K 13. členu 

1. V tretjem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: 
"Nacionalni energetski program se ponovno opredeli vsako 
leto." 

2. V četrtem odstavku se številka "10" nadomesti s številko 
"20". 

Obrazložitev 

Komisija predlaga, da se nacionalni energetski program 
rokovno uskladi z dolgoročno energetsko bilanco. 

K 17. členu 

1. Predlagamo, da se 2. odstavek tega člena črta. 

Obrazložitev 

Oskrba z naftnimi derivati je trgovinska dejavnost, ki posluje 
po pravilih tržnega in ne centralno planskega gospodarstva. 
Zato z zakonom obvezna izdelava 10-letnih razvojnih načrtov 
ni umestna. 

K 18. členu 

1. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Odjemalci električne energije, ki presegajo priključno moč 
150 kW na enem odjemnem mestu, in izvajalci dejavnosti 
distribucije električne energije so upravičeni odjemalci." 
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Obrazložitev K 26. členu 

Po predlogu zakona naj bi status upravičenega odjemalca, 
torej odjemalca, ki sam išče najugodnejšega ponudnika za 
oskrbo z električno energijo, pridobil vsak odjemalec, ki na 
enem odjemnem mestu presega priključno moč 41 kW. Samo 
v Elektro Ljubljani bi to imelo za posledico več kot 4.000 
upravičenih odjemalcev, ki se na trgu elektrike pojavljajo kot 
samostojni kupci, hkrati pa tudi kot naročniki transporta 
elektrike preko distribucijskega omrežja. Po naši oceni bo to 
povzročilo neurejenost tako na trgu elektrike kot tudi pri samem 
izvajanju transporta elektrike. Ob tem bo distribucija, ob 
pogojih, ki jih bo določala Agencija za energijo in Vlada 
Republike Slovenije, izvajala prioritetno nalogo kvalitetne in 
nemotene oskrbe z elektriko odjemalcev zagotovljenega 
odjema. Določitev predlagane višine priključne moči bo 
zreducirala število udeležencev na trgu z elektriko na 
obvladljivo število in hkrati zagotovila tržno delovanje 
distribucijske dejavnosti. 

K 22. členu 

1. Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Izvajalec dejavnosti distribucije je odgovoren za transport 
elektrike, za vzdrževanje, razvoj in obratovanje distri- 
bucijskega omrežja." 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Izvajalci dejavnosti prenosa in izvajalci dejavnosti distribucije 
so dolžni upravičenim odjemalcem in proizvajalcem električne 
energije omogočiti transport električne energije po prenosnem 
oz. distribucijskem omrežju na pregleden in nepristranski način 
po načelu reguliranega transporta tretje strani." 

2. V prvem odstavku se na koncu odstavka doda stavek: 

"Podatki o zasedenosti prenosnih in distribucijskih omrežij so 
javni." 

Obrazložitev 

Pri obratovanju celotnega sistema morajo biti podatki javni, 
da se lahko uporabniki prilagajajo samemu sistemu. 

3. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Cene za uporabo omrežij določa Agencija za energijo na 
predlog izvajalcev prenosnih in distribucijskih dejavnosti po 
metodologiji pribitka na ceno, s tem da mora cena zagotavljati 
pokritje sorazmernega dela stroškov." 

Obrazložitev 

Predlog zakona doslej enotno dejavnost distribucije elektrike 
razmejuje v samostojne dejavnosti: 

izvajanje dejavnosti distribucije (1. odstavek 22. člena) 
upravljanje distribucijskega omrežja (2. odstavek 22. 
člena) 
transport elektrike po distribucijskem omrežju (3. alinea 
4. člena, 1. odstavek 26. člena). 

Medtem ko bo distributer zagotavljal odjemalcem zago- 
tovljenega odjema celotno oskrbo, bo za upravičene odjemalce 
izvajal le storitve transporta. Namen predloga je, da se v 
distribucijski dejavnosti namenjenem 22. členu konkretneje 
opredelijo vse glavne dejavnosti s področja distribucije 
električne energije. To bo v kasnejši fazi olajšalo tudi registracijo 
obstoječih, predvsem pa novih gospodarskih družb na tem 
področju. 

K 23. členu 

1. V 2. odstavku se beseda "izvaja" nadomesti z besedo 
"upravlja". 

Obrazložitev 

Izvajalec dejavnosti prenosa je po 20. členu odgovoren za 
vzdrževanje ... upravljalec prenosnega omrežja pa je 
odgovoren za vodenje obratovanja in usklajeno delovanje 
omrežja. 

2. V petem (zadnjem) odstavku se med besedi "proizvedeno 
energijo" vstavi beseda "električno". 

4. V drugem odstavku se besede "na predlog izvajalcev" 
nadomestijo z besedami "v višini cene, kot jo uporabljajo v 
osnovnem sistemu". 

Obrazložitev 

Cene za uporabo omrežja morajo biti enako visoke za primere 
lastne porabe, kakor tudi tuje (naročene) porabe. 

5. V četrtem odstavku se na koncu doda stavek, ki se glasi: 
"Javnost oskrbovalne linije je opredeljena s pogodbo o 
izgradnji." 

K 27. členu 

1. Črta se vejica in besedilo "v kateri odjemalec, ki ga namerava 
oskrbovati, ne bi bil upravičen do proste izbire dobavitelja", ki 
se ga nadomesti z besedama "po vzajemnosti". 

K 28. členu 

1. V prvem odstavku se črta beseda "nadpovprečno". 

Obrazložitev 

Beseda "nadpovprečno" nima pravne dorečenosti za izvedbo 
podzakonskega predpisa, ki bo to opredeljeval. V nadaljnjem 
besedilu je beseda "visokim", ki daje nekaj manj izključujočih 
razlogov uvrščanja podjetij med kvalificirane proizvajalce. 
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K 31. členu 

1. V prvem odstavku se na koncu doda stavek, ki se glasi: 
"Javnost oskrbovalne linije je opredeljena s pogodbo o 
izgradnji." 

i 
2. V tretji vrstici 3. odstavka se za besedo "zmogljivost" črtajo 

besede do konca stavka. 

V IV. poglavju je v 18. členu določen trg energije. Določila iz 
tega poglavja različno obravnavajo trg energije pri električni 
energiji in zemeljskem plinu. Postavlja se vprašanje, zakaj pri 
zemeljskem plinu izvajalec lahko zavrne sklenitev pogodbe o 
dostopu do omrežja tudi, če bi zaradi tega zašel v resne 
gospodarske težave (31. člen), medtem ko takšnega razloga 
pri trgu električne energije ni. Po naši oceni to ne more biti 
razlog zavrnitve, tako kot to ne more biti razlog zavrnitve pri 
električni energiji. 

K 41. č^enu 

1. Zadnje štiri besede v 1. odstavku 41. člena naj se črtajo ali pa 
naj se določijo obveznosti države do proizvajalcev energije, 
kadar država odredi obvezno proizvodnjo energije. Na 
zahtevo in v interesu države gre namreč lahko za povečanje 
stroškov, ki niso vkalkulirani v ceni energije, kar povzroči 
izgube pri proizvajalcu brez njegove krivde. 

2. V drugem odstavku se v predzadnji vrstici črta besede "kar 
je mogoče". 

K 43. členu 

1. Člen naj se črta. 

Obrazložitev 

Oblikovanje obveznih 90-dnevnih stalnih rezerv tekočih goriv 
in upravljanje z njimi v mirnodobskih pogojih in v primeru krize 
na svetovnem tržišču s surovo nafto (svetovni naftni šok) 
določajo dopolnitve zakona o blagovnih rezervah. 

2. (Če je sprejeta pripomba pod točko 1, sta pripombi pod točko 
2 in 3 brezpredmetni.) 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Uvozniki in proizvajalci tekočih goriv so dolžni zagotavljati 
obvezne minimalne stalne rezerve v obsegu, ki je enak 90- 
dnevni povprečni mirnodobski porabi v preteklem letu. 

Dolžnost iz prvega odstavka tega člena imajo pravne osebe 
iz prejšnjega ostavka, ki so v preteklem letu uvozile najmanj 
25 ton tekočih goriv. 

Za upravljanje z rezervami tekočih goriv ustanovi Vlada 
Republike Slovenije zavod ali javno podjetje, za katero določi 
pravila članstva ter način skladiščenja in uporabe teh rezerv. 

Po tem zakonu je tudi dovoljeno, da uvozniki tekočih goriv in 
drugi zainteresirani ustanovijo gospodarsko družbo za 
hranjenje in upravljanje z obveznimi stalnimi rezervami v 
mirnodobskih okoliščinah. 

Način oblikovanja ter upravljanje s temi rezervami je določen 
s statutom organizacije, ki jih začasno ali trajno skladišči 
izven ozemlja Republike Slovenije v skladu z mednarodno 
pogodbo. 

Nadzor nad obsegom in kakovostjo rezerv tekočih goriv 
izvajata ministrstvo, pristojno za energetiko, in ministrstvo, 
pristojno za preskrbo." 

3. V prvem odstavku se za besedami "odjemalci naftnih 
derivatov" dodata besedi "za količine". 

Obrazložitev 

Nejasnost člena se s temi besedami izboljša, ker se lahko 
odjemalci oskrbujejo tudi iz lastnega uvoza in v takem primeru 
naj bi bili dolžni zagotavljati rezerve za pripadajoči del lastno 
uvoženih naftnih derivatov. 

K 44. členu 

1. Člen naj se v celoti črta. 

Obrazložitev 

Podatki o uvozu in izvozu se zbirajo na podlagi zakonske 
obveze na drugem mestu, tako da si jih ministrstvo, pristojno 
za energetiko, pridobi iz tega vira (carinska uprava, SURS). 
Menimo, da dvojna ali trojna evidenca ni potrebna, saj bi tako 
le povečali možnosti različnih interpretacij podatkov in s tem 
zmanjšali učinkovitost in preglednost sistema. 

K 48. členu 

1. 1. alinea 3. odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Proizvodnja električne energije nad 1 MW nazivne moči ter 
prenos in distribucija nad napetostnim nivojem 20 kV." 

Obrazložitev 

V 3. odstavku 48. člena predlog zakona določa obveznosti 
investitorja, da pridobi energetsko dovoljenje med drugim tudi 
za distribucijske elektroenergetske objekte. Verjetno je tako 
nizko merilo posledica predloga zakona iz prve obravnave, 
po katerem naj bi distribucija opravljala dejavnost le na 
nizkonapetostnem omrežju. Če se to merilo ne poviša, bo 
ministrstvo, ki odloča o dovoljenjih, vsako leto zasuto z več 
sto zahtevami. 

K 55. členu 

1. Ker je distribucija zemeljskega plina izbirna lokalna 
gospodarska javna služba in ker so lokalne skupnosti 
odgovorne za oskrbo z zemeljskim plinom, ni razloga, da 
morajo iskati soglasje od Vlade Republike Slovenije za 
dokapitalizacijo, ki pomeni izgubo kontrolnega deleža, -<e je 
dokapitalizacija za lokalno skupnost primeren in racionalen 
način, da si zagotovi oskrbo z energijo, ki se izvaja z 
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gospodarsko javno službo, potem ni utemeljenega razloga, 
da mora s tem soglašati Vlada Republike Slovenije. 

K 67. členu 

1. V prvem odstavku se v drugem stavku črta beseda "lahko". 

K poglavju VII - Infrastruktura 

1. Poglavje VII in še posebej člena 56 in 59 določata, da so 
objekti, naprave in omrežja, ki so potrebna za izvajanje 
dejavnosti po določilih tega zakona, javna infrastruktura. 
Objekti infrastrukture (5. člen) niti niso natančno določeni in je 
njih določitev prepuščena ministru, pristojnemu za energetiko. 
To izvajalce v nekaterih energetskih dejavnostih po 5. členu 
bega. 

Zato predlagamo, da se objekti za "predelavo nafte ali naftnih 
derivatov" (bolje: objekti za proizvodnjo tekočih goriv = 
rafinerija) in "skladiščenje tekočih goriv" izločijo iz javne 
infrastrukture. 

Obrazložitev 

Po direktivah EU spadajo v infrastrukturo samo tisti energetski 
objekti, ki jih ni mogoče demonopolizirati oz. privatizirati. 
Določila 56. do 59. člena po naše pomenijo nacionalizacijo že 
privatiziranih objektov in onemogočajo tržno obnašanje na 
področju energetike. 

K 56. členu 

1. Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"Objekti, naprave in omrežja, ki so potrebna za izvajanje 
obvezne gospodarske javne službe in so last države oz. 
lokalne skupnosti ter ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje 
tržne dejavnosti po tem zakonu, so javna infrastruktura." 

2. Tretji odstavek naj se črta. 

Obrazložitev 

Po direktivah EU spadajo v javno infrastrukturo samo tisti 
energetski objekti, ki jih ni mogoče demonopolizirati oz. 
privatizirati. Določilo 56. člena lahko pomeni nacionalizacijo 
že privatiziranih objektov, naprav in omrežja in onemogočajo 
opravljanje tržne dejavnosti na tistih področjih energetike, na 
katerih zakon uvaja trg energije. 
Glede na predlagano spremembo prvega stavka prvega 
odstavka ni potreben zadnji odstavek istega člena. 

K 68. členu 

1. Na koncu člena se beseda "nemudoma" nadomesti z 
besedami: "takoj ko je to mogoče, upoštevajoč naravo okvare 
in škodo, ki je zaradi nje nastala." 

Za prvim se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"V primeru okvar omrežja večjega obsega zaradi naravnih 
nesreč izvajalec distribucijske dejavnosti izvaja sanacijo 
omrežja po prioriteti napetostnih nivojev in v skladu s posebnimi 
načrti za zaščito in reševanje." 

Obrazložitev 

68. člen zahteva, da izvajalci nemudoma odpravijo morebitne 
motnje pri odjemalcih.Taka dikcija je prezahtevna in praktično 
neuresničljiva. Zato jo je potrebno nadomestiti z realno 
možnostjo izvajalca, da okvaro odpravi takoj ko je to mogoče, 
upoštevajoč vrsto okvare in škodo, ki zaradi okvare nastaja, 
pa tudi kadrovske zmogljivosti izvajalca distribucijske 
dejavnosti. 

Prav tako je v odstavku tega člena potrebno predvideti 
primere, ko gre zaradi nesreč za okvare omrežja večjega 
obsega. 

K 70. členu 

1. V 1. odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: 

"Pogoje in merila za soglasje za priključitev določajo splošni 
pogoji iz 2. odstavka 69. člena tega zakona." 

Obrazložitev 

Predlog zakona zamenjuje dosedanje elektroenergetsko 
soglasje s soglasjem za priključitev. Predlog zakona ne 
predvideva posebnega akta vlade ali agencije, zato utemeljeno 
predpostavljamo, da bodo pogoji in merila za nove priključitve 
oz. za povečanje moči določeni v splošnih dobavnih pogojih 
po 69. členu zakona. 

K 62. členu 

1. Črta se besedilo v oklepaju: "8/96 - Odločba US, 74/94 - 
Odločba US in 39/97". 

Obrazložitev 

Odločba ustavnega sodišča ne more biti neposredni pravni 
akt, temveč bi morala biti vsebina upoštevana v samem členu 
zakona. 

K 71. členu 

1. 1. odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Odjemalec nima pravice do priključitve, če ni pogojev za 
priključitev, če bi zaradi priključitve prišlo do večje motnje v 
oskrbi ali če bi dobavitelju nastali nesorazmerno visoki 
stroški." 
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Obrazložitev 

Dobavitelj lahko odkloni priključitev odjemalca, če je podan 
kateri koli razlog, ki ga določa ta člen. Sedanja dikcija je 
neustrezna, saj bi morali biti izpolnjeni vsi trijerazlogi skupaj, 
kar pa je praktično nemogoče. Po sedanjidikciji dobavitelj ne 
bi mogel odkloniti nobenega odjemalca. 

K 91. členu 

1. V drugem odstavku se beseda "dobavitelj" nadomesti z besedo 
"izvajalec". 

K 92. členu 

2. V tretjem odstavku se beseda "nadaljuje" nadomesti z 
besedama "opravlja svojo". 

3. V četrtem odstavku se na koncu stavka doda besedilo: "toda 
pravica do zakupljene moči ostaja pravnim naslednikom". 

1. Zagotoviti bi bilo potrebno, da se v novo zgrajenih 
večstanovanjskih objektih načrtuje za vsako stanovanjsko 
enoto namestitev merilnika, ki bo meril porabo vseh vrst 
energije (topla voda, ogrevanje) vsakemu posameznemu 
odjemalcu. 

K 74. členu 

1. V tretjem odstavku se za besedo "prekinitvi" dodajo besede 
"ali poslabšanju dobav". 

2. V tretjem odstavku se številka "24" nadomesti s številko "48". 

K 108. členu 

1. V prvem odstavku se doda alinea, ki se glasi: 

ne odkupi vse ponujene energije od kvalificiranih 
proizvajalcev". 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu pomorskega zakonika 

- druga obravnava 

Komisija za politični sistem je na 39. seji, 5.7.1999, obravnavala 
novo besedilo predloga pomorskega zakonika (EPA 767-II), ki ga 
je vlada predložila državnemu zboru za drugo obravnavo skupaj 
z amandmaji. Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da med 
prejšnjim in novim besedilom predloga pomorskega zakonika za 
drugo obravnavo ni vsebinske razlike. 

Komisija je predlog pomorskega zakonika podprla, ugotovila pa 
je, da njena pripomba v zvezi s predlagano določbo drugega 
odstavka 205. člena (200. člen prejšnjega besedila predloga 
pomorskega zakonika za drugo obravnavo), po kateri naj bi 
slovenski ladijski register vodil pristojni upravni organ, tudi v 

novem besedilu ni upoštevana. Komisija zato ponovno opozarja 
na vprašanje primernosti vodenja slovenskega ladijskega registra 
s strani pristojnega upravnega organa glede na dejstvo, da je 
register ladij v osnovi podoben zemljiški knjigi, poleg tega pa se 
na ladje vežejo stvarne pravice, o katerih odloča sodišče. 

Komisija zato predlaga pristojnemu matičnemu delovnemu telesu 
državnega zbora, da to pripombo prouči in v skladu z njo oblikuje 
amandma k 205. členu predloga pomorskega zakonika. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu - druga obravnava 

Komlsl|a za družbene dejavnosti je na 24. seji, dne 30. 6.1999, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o visokem šolstvu (EPA 205-II), ki sta ga državnemu zboru 
predložila v obravnavo poslanec Rudolf Moge in poslanka Eda 
Okretič-Salmič, pripombe državnega svetnika akad. prof.dr.Veljka 
Rusa, pripombe Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti 
Slovenije ter pripombe Univerze v Mariboru. 

Komisija je na podlagi mnenja Sekretariata državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve ugotovila, da sta predlagatelja pri 
pripravi besedila predloga zakona za drugo obravnavo upoštevala 
stališča državnega zbora in ga podpira. 

Ker je državni zbor ob prvi obravnavi predlagatelju naložil, da naj 
predlog zakona za drugo obravnavo vsebuje tudi rešitve za 

odpravo neustavnosti nekaterih določb zakona o visokem šolstvu 
po izdaji odločb ustavnega sodišča, je komisija v splošni razpravi 
izpostavila naslednje pripombe oziroma predloge: 

ob doslednem upoštevanju 58. člena ustave, po katerem so 
državne univerze in državne visoke šole avtonomne, preveč 
podrobno urejanje organov univerze v zakonu ni utemeljeno, 
podrobno notranjo regulativo naj ureja univerza s statutom; 

z avtonomijo univerze se zastavlja tudi vprašanje statusa 
univerze kot javnega zavoda, zato naj predlagatelj preuči, če 
je ta ureditev za univerzo primerna ali bi bilo primerneje 
opredeliti univerzo kot posebne vrste ustanovo, v okviru 
zakonskih rešitev, ki veljajo za Slovensko akademijo znanosti 
in umetnosti; 
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pogoj za vzpostavitev avtonomije univerze je tudi vprašanje 
lastništva premoženja, s katerim po veljavni zakonodaji (13. 
člen) univerza le upravlja, zato bi bilo treba preučiti tudi to 
vprašanje; 

drugi odstavek 58. člena ustave določa, da financiranje 
državnih univerz in državnih visokih šol ureja zakon. Zato so 
spremembe, ki urejajo integralno financiranje univerze, 
utemeljene, vendar jih je treba še podrobneje urediti v samem 
predlogu sprememb tako, da se v predlogu za spremembo 
73. člena jasneje opredeli dejavnost iz drugega odstavka, ki 
je poleg investicij podlaga za obseg sredstev, namenjenih 
visokemu šolstvu. Predlagana sprememba 75. člena, ki 
odkazuje na poseben predpis vlade, s katerim se bo 
podrobneje uredilo financiranje visokega šolstva, je tudi 
premalo dorečena; 

zakon bi moral tudi jasno uveljaviti enotno financiranje 
pedagoškega in izobraževalnega dela in na ta način odpraviti 
nevzdržna neskladja med financiranjem teh dveh delov 
dejavnosti s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter 
Ministrstva za znanost in tehnologijo; univerzi naj bi imeli v 
proračunu Republike Slovenije enak položaj kot drugi 
samostojni uporabniki. 

V razpravi je komisija predlagala naslednje konkretne pripombe 
k posameznim členom sprememb in dopolnitev; 

K 3. členu 

V prvem odstavku 20. člena se za besedo "senat" dodajo besede 
"in akademski zbor". 

o statusu visokošolskega učnega osebja, ki definirajo učno osebje 
kot tiste zaposlene, ki v visokošolskih zavodih lahko poučujejo, 
se ukvarjajo s študijskim delom in raziskovanjem. 

Za novi 11.b člen 

V 54. členu se za besedo "sodelavec" postavi vejico in doda 
besedo "bibliotekar". 

Obrazložitev 

S podpisom sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja z dne 12. 3. 1999 je bilo 
dogovorjeno, da so bibliotekarji upravičeni do dodatka za izvolitev 
v naziv z dnem sprejema pravil o habilitaciji. To pa pomeni, da jih 
je potrebno uvrstiti med visokošolske sodelavce, ki jih zakon o 
visokem šolstvu taksativno našteva. 

K 14. členu 

V prvem odstavku 73. člena se doda nova alinea, ki se glasi: 
"-znanstveno-raziskovalno delo." 

Obrazložitev 

Zaradi večje jasnosti je potrebno pri taksativnemu naštevanju 
področij visokega šolstva, ki bodo financirana po integralnem 
načelu, posebej navesti tudi raziskovalno dejavnost. Opustitev te 
navedbe v spremenjenem 73. členu bi pomenila zmanjšanje 
financiranja raziskovalne dejavnosti iz državnega proračuna. 

Obrazložitev 
K 17. členu 

Univerza opozarja, da je v primeru oblikovanja akademskega 
zbora članic potrebno oblikovati tudi akademski zbor univerze. Črta se tretji odstavek 74. člena. 

Za novi 11.a člen 

V 52. členu se za besedo "so" doda besedilo "asistent z 
magisterijem oz. doktoratom, lektor z magisterijem oz. doktoratom". 

Obrazložitev 

Predstavnik SVIZ-a je komisiji predlagal, da se kot visokošolske 
učitelje opredeli tudi asistente z magisterijem oz. doktoratom in 
lektorje z magisterijem oz. doktoratom, in sicer na podlagi priporočil 

Obrazložitev 

Z uvedbo integralnega financiranja javne službe v visokem šolstvu 
je dajanje soglasij ministra, pristojnega za visoko šolstvo, k 
sistemizaciji delovnih mest nepotrebno. Plače zaposlenih se bodo 
zagotavljale na osnovi drugačnih kriterijev kot doslej, ko je bila 
sistemizacija delovnih mest podlaga za financiranje javne službe. 

Za poročevalca je bil določen član komisije akad. prof. dr. Veljko 
Rus. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o varstvu pred utopitvami - druga 

obravnava 

Komisija za politični sistem je na 40. seji, dne 19. 7. 1999, 1338), ki ga je v zakonodajni postopek predložila Vlada Republike 
obravnavala predlog zakona o varstvu pred utopitvami (EPA Slovenije. 
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Predstavnik vlade je člane komisije seznanil z dopolnitvami 
predloga zakona na področju potapljanja, kar je bilo skladno s 
sprejetimi stališči državnega zbora po opravljeni prvi obravnavi 
in tako vneseno v besedilo predloga zakona za drugo obravnavo. 

Komisija podpira predloženi predlog zakona. 

Komisija pa je v razpravi posebej opozorila na obveznost države, 

ki mora skladno s 3. odstavkom 2. člena zakona o lokalni 
samoupravi v primeru, ko z zakonom prenese na občine 
opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti, za to zagotoviti 
potrebna sredstva in predhodno pridobiti soglasje vseh občin v 
Republiki Sloveniji. Komisija ugotavlja, da odgovora na to 
postavljeno vprašanje obrazložitev predloga zakona ne vsebuje. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o davku od iger na srečo 
- tretja obravnava  

Komisl|a za gospodarstvo je na 28. seji, dne 29. 6. 1999, 
obravnavala predlog zakona o davku od iger na srečo (EPA 646- 
II), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v 
obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je zakonski predlog podprla. 

Komisija predlaga, da se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, 
da se glasi: 

"Davek od klasičnih iger na srečo se plačuje po stopnji 3 % od 
davčne osnove." 

Obrazložitev 

S 1. 7. 1999 se v Republiki Sloveniji uvaja tako davek na dodano 
vrednost kot tudi davek od iger na srečo. Prireditelji klasičnih iger 
na srečo ne morejo prenašati negativnih učinkov plačila davka 
na dodano vrednost v cene svojih produktov, saj so igre na srečo 
oproščene plačila davka na dodano vrednost. Tako bodo cene 
iger na srečo ostale nespremenjene, davčne obremenitve 
prireditelja pa se bodo drastično povečale. Zaradi nezmožnosti 
poračunavanja vstopnih davkov na dodano vrednost se ocenjuje, 
da bo učinek davka na dodano vrednost na stroške le-te povečal 
v letu 2000 za 200.000.000 SIT. Tako celotno povečanje stroškov 
zaradi uvedbe davka na dodano vrednost obremenjuje izključno 
prireditelja. 

Prireditelji klasičnih iger na srečo so torej trojno prizadeti: 

zaradi oprostitve plačila davka na dodano vrednost se jim 
povišujejo stroški, saj niso upravičeni do poračuna vstopnih 
davkov na dodano vrednost, 
plačujejo davek od iger na srečo, 
od vsake igre plačujejo tudi koncesijsko dajatev. 

Davčna stopnja, predlagana v predlogu zakona, bi ogrozila 
poslovanje prirediteljev klasičnih iger na srečo. S tem bi bilo 
posredno ogroženo tudi izpolnjevanje obveznosti iz koncesijskih 
pogodb in s tem financiranje Fundacije za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacije za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Komisija 
meni, da prevelika obremenitev ne obremenjuje pretirano samo 
Loterije Slovenije in Športne loterije kot edinih prirediteljic klasičnih 
iger na srečo v Republiki Sloveniji, ampak posledično ogroža tudi 
financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Edina 
možna korektura prehudega finančnega bremena prirediteljev 
bo namreč ostalo le znižanje koncesijskih dajatev, kar pa pomeni 
posredno znižanje prihodkov vseh naštetih organizacij. 

Zato komisija predlaga davčno stopnjo v višini 3 % za klasične 
igre na srečo, s čimer bi bila dosežena dosedanja višina davčnih 
obremenitev (6,5-odstotni prometni davek) ob nezmanjšani višini 
sredstev za obe fundaciji. S predlagano višino bi se le nevtraliziral 
vpliv davka na dodano vrednost. 

Za poročevalca je bil določen član komisije Boris Šuštaršič. 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, 

izpostava Ljubljana, in Ministrstvo za znanost in tehnologijo so 1. decembra 1.998 

organizirali predavanje UNIVERZE KOT PRAVNI SUBJEKTI V GOSPODARSTVU. 

Predaval je univ. prof. dr. Christian Zib. 

Državni svetnik akad. prof. dr. Vel|ko Rus je v imenu državnega 
sveta pozdravil udeležence na predavanju, posebej še 
predstavnico Ministrstva za znanost in tehnologijo državno 
sekretarko dr. Verico Trstenjak in direktorja avstrijskega instituta 
dr. Miroslava Polzerja. 

Predstavil je predavatelja prof. dr. Christiana Ziba, ki predava na 
Inštitutu za gospodarsko pravo na univerzi na Dunaju. Ukvarja 
se z raziskovanjem na področju pravnih podlag za delovanje 
post- sekundarnih Izobraževalnih ustanov. V zvezi z avstrijskim 
pravom in pravom Evropske unije je objavil številne publikacije 
ter predaval na temo prava trgovinskih družb vzhodno- in 
srednjeevropskih držav. Leta 1995 je za evropsko komisijo 
opravljal službo svetovalca programa PHARE v Bratislavi. Eno 
od njegovih raziskovanj sega tudi na mednarodno pravo 
trgovinskih družb ter pravnoinformacijsko in tehnično urejanje 
trgovinskega registra. 

Nato je akad. Rus napovedal vsebino predavanja prof. dr. 
Christiana Ziba: civilno-pravna vprašanja aktivnosti klasičnih 
državnih univerz, kar vključuje vprašanja pravne sposobnosti, 
zastopstva in odgovornosti univerz, v drugem delu pa avstrijske 
izkušnje ob prehodu na civilnopravne organizacijske oblike v 
visokem šolstvu. 

Nato je v imenu Ministrstva za znanost in tehnologijo pozdravila 
prisotne dr. Verica Trstenjak, državna sekretarka v Ministrstvu 
za znanost in tehnologijo. Dejala je, da se ministrstvo zaveda 
pomena preoblikovanja raziskovalnega sektorja. Gre za nujne 
statusno organizacijske spremembe, h katerim nas zavezujejo 
tudi stališča Evropske unije; v Agendi 2000 je izrecno zapisano, 
da je potrebno statusno reorganizirati znanstveno raziskovalni 
sektor. Zato je izrazila posebno zadovoljstvo, da se je vabilu 
odzval univerzitetni profesor dr. Christian Zib, in upanje, da bo 
tudi njegovo predavanje pripomoglo k hitrejši reorganizaciji in k 
učinkovitejšemu znanstvenemu delovanju slovenskih 
raziskovalcev. 

Prof. dr. Christian Zib se je zahvalil za povabilo ter za uvodne 
besede akad. prof. dr. Rusa in dr.Trstenjakove, nato pa nadaljeval: 

Za predavanja tujih gostov je po navadi značilno, da njihovo 
vsebino pogosto predstavljajo kot nekaj, kar naj bi v nekem smislu 
posnemali ali prevzeli. Obljubljam vam, da z današnjim referatom, 
ki zadeva ureditev univerz in drugih postsekundarnih ustanov na 
področju izobraževanja, ne bo tako, kajti v Avstriji smo na tem 
področju še vedno iščoči: smo v eksperimentalni fazi, kljub temu 
pa se grobi obrisi cilja že kažejo. Če se ukvarjamo z univerzami 
v gospodarskih razmerjih, ne raziskujemo homogenega objekta, 
temveč več različnih objektov. Univerze so lahko glede na pravni 
red organizirane zelo različno: lahko so pravno nesamostojne ali 

samostojne ustanove, lahko pa so tudi društva ali pa v obliki 
d.o.o. V jezikovni rabi je tradicionalna univerza najbolj 
zakoreninjena kot državna univerza oziroma ustanova, ki je blizu 
državi. Zato se bom najprej posvetil tem oblikam in šele potem 
govoril o organizacijskih oblikah. 

Klasična državna univerza je v Avstriji ustanova oziroma zavod 
javnega prava. Vendar pa - če se spomnim angleškega prevoda 
vašega zakona o visokem šolstvu in če ta prevod pravilno 
razumem - v Avstriji za razliko od slovenske pravne ureditve 
univerza ni pravna oseba javnega prava, torej je urejena drugače 
kot federacije , dežele ali občine. Univerze so namreč samo delno 
pravno sposobne. To pomeni, da so v skladu z zakonom pravno 
sposobne samo za posamezna področja. To pa seveda pogojuje 
številne probleme, če univerze nastopajo v gospodarskem smislu. 
Naštel bom najpomembnejša vprašanja v zvezi s tem: kako daleč 
seže pravna sposobnost, kakšne pogodbe lahko sklepa univerza, 
kdo zastopa univerzo, kako daleč pravzaprav segajo pooblastila 
zastopnika, kako se izvajajo, ali potrebujemo soglasje drugih 
organov ali ne, kdo odgovarja zaobveznosti univerze, kako daleč 
segajo pooblastila univerz za družbeno pravno samoorganizacijo, 
ali lahko univerza izloči del svojih področij kot samostojne pravne 
nosilce, ali torej univerze lahko ustanavljajo hčerinska podjetja. 
Teh vprašanj danes ne moremo opredeljevati samo z vidika 
univerze; gre namreč za vprašanja zaščite. Tema zaščite je v 
predpisih o gospodarskih družbah znana; vendar pa je v splošnem 
civilnem pravu malce zapostavljena, v javnem pravu pa jo 
srečujemo samo v zametkih. Kdo torej lahko nastopa v pravnih 
odnosih? Ker gre tu za mešanico civilnega in javnega prava, 
prihaja do pomanjkljivosti in do zmede. 

S tem bi zaključil s to abstraktno nadgradnjo in vam prikazal 
konkretne posledice gospodarske dejavnosti univerz. 

Prva točka je vprašanje pravne sposobnosti. Pravna sposobnost 
družb, recimo d.o.o., delniških družb in tako naprej, in pa drugih 
pravnih oseb civilnega prava, recimo društev, je neomejena. Ta 
pravna sposobnost ni omejena z dejavnostjo podjetja oziroma 
namenom društva. Pri pravnih osebah javnega prava pa te 
samostojnosti ni. V Avstriji in v Sloveniji pretežno menimo, da je 
pravna sposobnost za področje civilnega prava samo tako 
obsežna, kot je to opredeljeno s krogom delovanja pravne osebe. 
Torej govorimo o tako imenovanem načelu "ultra vires", to je tisto, 
kar velja za pravne osebe javnega prava. Pri univerzah je ta 
omejitev pravne sposobnosti v Avstriji še bolj nazorna, saj imamo 
natančno opredeljen zakon o organizaciji univerz. Ta zakon definira 
univerze kot načeloma nesamostojne ustanove federacije in jim 
podeljuje pravno sposobnost za civilno področje prava samo, če 
izvajajo natančno zakonsko določene dejavnosti. Obstaja katalog 
področij, na katerih lahko univerze uživajo zasebno pravno 
sposobnost. To pomeni, da so univerze v Avstriji samo delno 
pravno sposobne. O tej delni sposobnosti torej govorimo samo 
zaradi tega, ker gre za pravno sposobnost, ki je natančno pravno 
opredeljena. Enako velja tudi za fakultete in inštitute. 
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Zaradi poenostavitve bom v nadaljevanju govoril samo o 
univerzah, fakultete in inštitute vključujem v ta termin. Za to 
področje pravne sposobnosti so v Avstriji karakteristične omejitve, 
kot recimo pridobivanje premoženja z neplačljivimi pravnimi posli 
in točno določenimi subvencijami. Torej mora biti subvencija 
natančno določena, da lahko to univerza sama prejme in da je 
potem glede tega tudi pravno sposobna. 

Naslednja zadeva je izvajanje raziskav in tehničnih atestov za 
tretje osebe.To je namreč bistvena pravna sposobnost, saj postaja 
v zadnjem času vse bolj pomembna dejavnost za tretje osebe, 
seveda pod določenimi pogoji. Tu mora iti za raziskave, ki jih 
izvaja univerza, fakulteta ali inštitut in ki same po sebi niso 
znanstvene narave: gre za atestiranja, certificiranja itn. Takšne 
raziskave pa morajo na koncu služiti znanosti, pravi naš zakon. 
Samo v teh primerih je univerza pravno sposobna. Če pa takšna 
raziskava ne služi znanstvenemu raziskovanju (o tem seveda 
lahko razpravljamo, saj nihče natančno ne ve, kaj pravzaprav 
služi znanstvenemu raziskovanju), pogodbe s tretjimi niso samo 
nedopustne, ampak celo ultra vires. Torej univerza v tem primeru 
sploh ni obstajala. Na tem primeru vidite, da so take omejitve 
pravzaprav zelo problematične. Pravna sposobnost zajema poleg 
tega tudi uporabo premoženja, ki je bilo pridobljeno iz do sedaj 
navedenih dejavnosti, recimo iz daril in izvajanja naročil za tretje 
osebe. Ampak seveda tu zopet velja omejitev za namen izvajanja 
dejavnosti univerze, pri čemer ne vemo natančno, kdaj je ta kriterij 
izpolnjen in kdaj ne. 

Še pripomba k uporabi premoženja: nabava osnovnih sredstev 
univerze, stavb, naprav, računalnikov, knjig ne sodi v okvir delne 
pravne sposobnosti, ker tega ne počne sama univerza, ampak 
te resurse da na voljo država - Republika Avstrija. Gre torej za 
nabavo pridobljenega premoženja, premoženja, ki ga je pridobila 
univerza sama, torej z naročili. To premoženje lahko potem tudi 
uporablja in za ta del mora biti pravno sposobna. Če uporablja 
univerza denar, ki ga je sama pridobila, ki ga je zaslužila na 
področju delne sposobnosti, ni pa namenjen za izvajanje nalog, 
za katere so univerze predvidene, v tem primeru univerzi manjka 
pravna sposobnost. Če torej univerza razpolaga tudi z denarjem 
iz teh virov, mora paziti, iz katerega vira bo denar za kaj porabila. 
Za osnovna sredstva mora tako porabiti samo tisti denar, ki ga je 
pridobila od države. V tem primeru nima pravne sposobnosti. Pri 
tem je treba dodati naslednje: dokler ima univerza na voljo denar, 
ki ga je prislužila sama in je naredila kakšno napako v zvezi s 
pridobivanjem osnovnih sredstev, je to mogoče urediti, če je še 
vedno na voljo lastno pridobljeni denar. Ali pa drugi primer: univerza 
uporablja denar, ki izvira iz opravljanja storitev za tretje osebe, te 
storitve pa ne služijo znanstvenemu raziskovanju, nimajo sploh 
nobene povezave z znanostjo; potemtakem denar ni bil zaslužen 
v okviru delne sposobnosti in univerza seveda tudi za uporabo 
tega denarja ni delno pravno sposobna. Na tem področju je torej 
veliko problemov, o katerih bom kasneje še kaj povedal. 

Obstajajo še nekatere posebnosti. Univerza je pravno sposobna 
za članstvo v društvih ali drugih pravnih osebah, ampak spet 
samo če namen teh društev ali pravnih oseb prispeva k nalogam 
univerz. Torej spet omejitev. Če kakšno društvo, v katerem je 
univerza članica, spremeni namen, zaradi katerega se je 
ustanovilo, torej zdaj ta namen ne prispeva več k osnovnim 
nalogam univerze, pa bo to društvo s tem izgubilo vse tiste člane, 
ki so univerze, ker gre tu pravzaprav v izgubo pravna sposobnost 
za članstvo in za društvo; lahko samo upamo, da poleg teh obstajajo 
tudi drugi člani, ki niso univerze, saj sicer takšno društvo lahko 
ostane brez članov ... 

Nazadnje lahko pri pravni sposobnosti omenimo še opravljanje 
zdravstvenih storitev na zobozdravstveni in veterinarski 
univerzitetni kliniki na Dunaju. Samo če te storitve služijo 
znanstvenemu raziskovanju in niso del poučevanja, lahko 

univerzitetna klinika izvaja svojo pravno sposobnost. To velja 
šele od leta 1997. Gre za gospodarsko zelo pomembno dejavnost, 
saj znaša dohodek pri zobozdravnikih 27 milijonov avstrijskih 
šilingov na leto, pri veterinarjih pa 19 milijonov šilingov na leto, se 
pravi, skupno skoraj 50 milijonov šilingov. To pomeni, da gre za 
kar intenzivno udeležbo univerz na področju zasebnega 
gospodarskega prometa. Če bi stopili v stik s takšno kliniko, ne bi 
mogli vedeti, ali zdravljenje mojih zob ali zdravljenje mojega psa 
služi znanstvenemu raziskovanju, toda od tega je pa vendarle 
odvisen moj odškodninski zahtevek v primeru napačnega 
zdravljenja. Samo če torej obravnava služi znanstvenemu 
raziskovanju, imam partnerja, pogodbenika, ki ga lahko tudi tožim 
in od njega lahko dobim odškodnino, v drugih primerih pa ne. 

Kakšen bi bil torej zaključek, ki ga lahko potegnemo iz tega 
seznama možnih dejavnosti? Zaključek bi bil, da delna pravna 
sposobnost povzroča določeno omejitev oziroma obremenitev. 
Pogodbene stranke univerze namreč praktično ne morejo 
ugotoviti, ali imajo opravka s pravno sposobnim subjektom ali ne. 
Pri tem jim ne pomaga niti to, da so meje zasebno pravne 
sposobnosti zakonsko opredeljene, kajti v tem primeru je treba 
upoštevati predpostavko konkretnega primera iz seznama. To 
se pravi, da bi moral nekdo tretji vsaj poznati notranja razmerja 
univerze. V praksi seveda tega nihče ne pozna, zato je zadeva 
popolnoma nerealistična. Sicer je mogoče prebrati v zakonu, na 
katerih področjih je univerza delno pravno sposobna, ampak to 
ne zadošča, kar dokazuje tudi to, kar sem že prej povedal. 

Posebej problematično je, da pravni posli za nabavo blaga in 
storitev postanejo nični, če prekoračujejo premoženje, pridobljeno 
v okviru delne pravne sposobnosti univerze. To dokazuje tudi 
pravosodje. V Avstriji smo že imeli primere takšnih razsodb: če 
univerza sklene posel, za katerega ne porablja premoženja, ki ga 
je pridobila iz delne pravne sposobnosti, postanejo ti pravni posli 
nični, ker univerza v teh poslih sploh ne obstaja. Iz tega izhaja za 
nekoga tretjega tveganje, ki ga sploh ne more preračunati. Da pa 
vodi delna pravna sposobnost do nejasnosti v praksi, dokazuje 
tudi pogled na rešitve v pravnih primerih. Gre predvsem za primere 
odškodninskih zahtevkov pacientov zaradi napak pri zdravljenju 
na univerzitetnih klinikah. Univerzitetne klinike v Avstriji imajo 
poseben pravni položaj. Ne vem, ali je tako tudi v Sloveniji. 
Univerzitetne klinike so v Avstriji hkrati inštituti medicinske fakultete 
in hkrati tudi oddelki bolnišnice, pravni subjekt te bolnice pa je 
nekdo drugi; to ni univerza in tudi ne država, ampak pogosto 
občina. Tak primer je Splošna bolnišnica Dunaj, največja avstrijska 
bolnišnica. Te klinike so torej po eni strani organizacije, vključene 
v organizacije univerze kot inštituti, po drugi strani so oddelki 
bolnišnice. Zaradi tega dvojnega statusa prihaja do velikih 
problemov, v katere se zdaj ne bi spuščal, lahko pa vam odgovorim 
na vprašanje v diskusiji. Rad bi poudaril samo bistveno. Pacienti 
so bili na takšnih univerzitetnih klinikah napačno zdravljeni, 
napačno so jih operirali ali kaj podobnega in nato so poskušali 
uveljaviti odškodninske pravice. Kaj se je zgodilo? Tožnikom so 
potem, ko je šla stvar skozi več instanc, povedali, da tožijo 
napačno stranko, če tožijo univerzitetno kliniko. Organizacijsko 
gledano pa je zadeva veliko bolj zapletena, kar je povedalo tudi 
vrhovno sodišče: ne morete tožiti klinike, ampak se morate obrniti 
na nosilca bolnišnice. S tem sem vam želel pokazati, kako so se 
ti ljudje mučili v sodnem postopku prek treh instanc, preden so jim 
povedali, da so tožili napačno stranko. 

Enaka nejasnost obstaja tudi v obratnem primeru, in sicer v škodo 
univerz in njihovih inštitutov. Tudi sami trpijo zaradi problematične 
razmejitve delne pravne sposobnosti. Tako je moral na primer 
tudi inštitut, ki je v okviru delovne pogodbe izvedel raziskovalni 
projekt za zasebnega naročnika, plačilo iztožiti. Tudi za inštitut je 
moral skozi proces na treh instancah in šele potem so mu potrdili 
njegovo pravno sposobnost za ta sodni proces. Šele potem so 
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prešli ria obravnavo dejanskega problema, na vsebinski prob- 
lem. To se pravi, da je bilo treba prek treh instanc samo zato da bi 
ugotovili, ali pravna sposobnost tega inštituta v tem primeru sploh 
obstaja ali ne. V končni fazi je vrhovno sodišče odločilo, da ima 
pravno sposobnost, ampak to je nekaj časa trajalo in tudi veliko 
stalo. 

Rezultat vsega tega je, da v pravnih razmerjih z univerzami drugi 
udeleženci ves čas trpijo zaradi nejasnosti, s katerim pravnim 
subjektom imajo opravka, pa tudi univerze same trpijo zaradi 
nejasno določenih omejitev njihove pravne sposobnosti. 

Da bi preprečili tovrstne težave, se je zakonodajalec na področju 
zasebnega prava, na področju prava gospodarskih družb in 
podobno odločil proti načelu ultra vires in za neomejeno pravno 
sposobnost pravnih oseb. Za univerze pa je načelo ultra vires 
zakonsko trdno zakoreninjeno in prav v tem je problem. Kot rešitev 
ali delno rešitev so v Avstriji določili, da se pravni posli, ki jih 
univerze sklepajo zunaj svoje delne pravne sposobnosti in so 
zato za univerzo nični, pod določenimi pogoji- lahko pretvorijo v 
pravne posle pravnega subjekta, pravnega nosilca univerze, to 
se pravi Republike Avstrije/če organi univerze dejansko delujejo 
v okviru svoje odgovornosti in pooblastila za zastopanje republike. 
Če so torej univerze pri tem zastopale republiko, lahko rečemo, 
da univerza na tem področju sicer ne obstaja, ampak lahko 
zadevo pretvorimo v pravni posel Republike Avstrije. Takrat je 
tak pravni posel vsaj veljaven. 

Teoretično je to sorazmerno dobra rešitev, pot do te rešitve v 
praksi pa je trnova, kajti za to mora biti zamenjava pogodbenega 
partnerja v skladu s civilnopravnimi predpisi sploh mogoča. 
Recimo, da v okviru univerze ali inštituta sklepamo določen posel, 
ki sicer ni s področja njene pravne sposobnosti, obe stranki pa 
sta mislili, da imata opravka z državo, z zvezo z Republiko Avstrijo 
na primer. Če se s tem obe stranki strinjata, je to tak primer 
možne rešitve. V mnogih primerih pa dejansko ne bo jasno, da je 
šlo za Republiko Avstrijo in bo zadeva ostala na univerzi. 

Lahko bi izbrali tudi drugo rešitev. Rekli bi, da je bilo pogodbeni 
stranki vseeno, s kom sklepa pogodbo; če ji je vseeno, ali sklepa 
pogodbo z univerzo ali državo, potem problema ni. V takih primerih 
lahko zamenjamo pogodbeno stranko. To pa seveda ni vedno 
mogoče, kajti nekomu se zdi morda pomembno, da sklepa 
pogodbo ravno z univerzo in ne z Republiko Avstrijo. Poleg tega 
mora imeti univerza pravico zastopanja Republike Avstrije v tej 
zadevi. Če so vsi ti pogoji izpolnjeni, lahko pretvorimo tak pravni 
posel in pogodbo, ki jo sklene univerza ali njen inštitut, v pogodbo, 
ki jo sklene republika oziroma država. Vendar to ni pravna rešitev, 
kar je popolnoma jasno. Dejansko je ureditev delne pravne 
sposobnosti, kot jo najdemo v avstrijskem zakonu o organizaciji 
univerz, prežeta z razmišljanjem neke višje oblasti, pri čemer 
veljajo univerze za subjekte, ki počnejo nekaj, česar ne bi smele 
in s tem izgubijo svojo zasebnopravno eksistenco. Pravno politično 
so s tem pod državno kontrolo, ki je zelo enostavna. V nasprotju 
z vsako drugo družbo - d.o.o. ali delniško družbo ali društvom - 
država ni omejena samo na to, da spremlja dejavnosti univerze, 
ampak lahko na ta način načeloma prepreči zase neprimerne 
posle; torej jih opredeli kot nične ali neveljavne. To je seveda za 
državo zelo dober inštrument kontrole, pri čemer pa ni upoštevano 
dejstvo, da se s tem tveganje prenaša na druge udeležence v 
gospodarskih razmerjih. Pogodbenim strankam in drugim 
udeležencem s tem odvzamemo pravni subjekt, na katerega 
prisotnost se zanašajo. V določenih primerih torej lahko rečemo, 
da univerza sploh ne obstaja, če napačno deluje, in s tem si 
država sama "olajša življenje", hkrati pa otežuje življenje drugih 
gospodarskih subjektov, ki se morajo potem ukvarjati s tem, s 
kom so sploh sklenili pogodbo. 

Ob tem bi dodal naslednje: tudi če univerz po avstrijskem vzorcu 
ne definiramo samo kot delno pravno sposobne, ampak jih 
definiramo kot pravne osebe, kot to opredeljuje tudi 10. člen 
slovenskega zakona, problemi ostanejo enaki, če - to poudarjam 
- slovensko civilno pravo vodi k temu, da zasebno pravno 
sposobnost pravnih oseb javnega prava omejuje zakonsko 
določeno področje delovanja, če vaše civilno pravo pravi, da so 
pravne osebe javnega prava neomejeno pravno sposobne samo 
v okviru dejavnosti, ki jo opredeljuje zakon; v vašem primeru bi to 
opredeljeval zakon o visokem šolstvu. V Avstriji je ta sposobnost 
omejena. Če torej v Avstriji opredelimo univerzo kot pravno osebo 
javnega prava, bi problemi ostali popolnoma enaki. Dodatni prob- 
lem bi bil, če v zakonu ne bi natančno opredelili meja pravne 
sposobnosti, ampak bi te izhajale šele iz manj konkretnih določb 
glede področja dejavnosti univerze. Omejitev avstrijskih univerz 
na le delno pravno sposobnost izhaja iz časov, ko univerze niso 
sklepale zasebno pravnih razmerij, kajti država jim daje na voljo 
denar, osnovni proizvodi univerze, to se pravi visokošolska 
izobrazba in znanstvene raziskave, pa se niso izvajale v civilno 
pravnih oblikah, ampak v okviru države. To pa se vsaj v Avstriji 
spreminja, kajti primerov delne pravne sposobnosti v okviru 
zakona o organizaciji univerz je vedno več. Danes fakultete in 
inštituti sklepajo pogodbe za vzdrževanje računalniških sistemov, 
univerzitetne klinike sklepajo pogodbe o opravljanju zdravstvenih 
storitev, izvajajo raziskave proti plačilu in tudi izdajajo ateste proti 
plačilu. V najnovejšem času pa se ponuja tudi vedno več 
podiplomskih študijev proti plačilu, kar seveda ministrstvo za 
znanost podpira. Univerze bi namreč same služile svoj denar; 
trenutno se sicer sredstva še vedno zbirajo na osnovi zakona, 
ne na osnovi posameznih pogodb; po mojih predvidevanjih pa se 
bo to v kratkem spremenilo, tako da bo treba najti civilno pravno 
obliko. Zakonodajalec torej že razmišlja v podjetniškem smislu, to 
se pravi, da naj bi univerze na vse širšem področju služile svoj 
lasten denar, v okviru delne pravne sposobnosti pa upoštevale 
podjetniška načela. V našem zakonu se to seveda nanaša samo * 
na notranja razmerja v okviru univerze, kjer vidimo, da se 
podjetniško razmišljanje že kaže. Kar pa zadeva razmerje 
navzven, bi bilo tudi potrebno opredeliti minimalne standarde 
podjetništva, ki jih morajo ti pravni subjekti upoštevati. Zato pa bi 
morali biti subjekti neomejeno pravno sposobni, pri univerzah pa 
zakonodajalec vztraja na načelu podjetništva, hkrati pa omejuje 
pravno sposobnost univerz. Vprašanje pravne sposobnosti je po 
mojem mnenju treba reševati pravno politično po naslednjih 
kriterijih. 

Dokler bo univerzam dovoljena negospodarska dejavnost v zelo 
omejenem okviru, je mogoče izhajati iz tega, da se ta dejavnost 
tudi omejeno opravlja. Obremenitev gospodarstva z zapletenimi 
razmejitvami pravne sposobnosti je zaradi manjše intenzivnosti 
dejavnosti še mogoče tolerirati. Če je malo dejavnosti, potem je 
omejeno pravno sposobnost mogoče sprejeti. Ko pa zakonsko 
dovoljeno delovanje na civilno pravnem področju doseže določeno 
stopnjo intenzivnosti, kot v Avstriji, pravne sposobnosti ni več 
dovoljeno omejevati na osnovi kriterijev, ki za tretje osebe niso 
dojemljivi. Država mora potem uporabiti druge mehanizme in sicer 
mehanizme, ki veljajo tudi za druge udeležence na trgu. To se 
pravi, da mora sprejeti disciplinske ukrepe v notranjih razmerjih z 
univerzo, to se pravi, da omogoči pravno sposobnost za vse 
mogoče gospodarske posle. V Avstriji to pomeni, da mora biti 
pravna sposobnost neomejena. Vprašanje je seveda, kako 
intenzivna mora biti dejavnost, da postane obremenitev za običajne 
gospodarske tokove prevelika, to pa je seveda politično vprašanje. 
V Avstriji je ta meja po moje že prekoračena, vsaj če pogledamo 
razvoj v zadnjih letih. Zaradi tega se že pripravljajo alternativne 
organizacijske oblike. To vprašanje pa je tudi pravno dogmatično, 
kajti če država daje prednost gospodarski dejavnosti univerz z 
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omejeno pravno sposobnostjo, že prehajamo na področje kršenja 
Ustave, natančneje - kršenja načela enakosti. 

Kot vidite, imamo v Avstriji velike težave s seznamom delne pravne 
sposobnosti, še posebej, ker opredelitev brez natančnega 
komentarja ne zadostuje. 

Še nekaj besed o zastopanju. V zakonu imamo opredeljene 
zapletene postopke dajanja soglasij drugih organov v primeru 
zastopanja. Tako na primer, če inštitut sklepa pogodbo za več kot 
5 milijonov šilingov ali za pogodbo, ki traja dlje kot eno leto, je 
pogoj soglasje rektorja. Ti pogoji so vedno problematični, kajti kot 
zunanji jih ne moremo poznati. Drugi problem je, da jih tudi univerze 
vedno ne upoštevajo. In tretjič, ne vemo vedno, ali moramo dobiti 
soglasje samo rektorja, sicer je to disciplinski prekršek, ali pa, da 
bo, če delamo brez soglasja, posel postal v skladu z avstrijskimi 
zakoni ničen oziroma neveljaven.To se pravi, da določenih poslov 
ni mogoče sklepati, ne da bi pridobili soglasje države ali pa na 
primer občine in zato prihaja do problemov. 

Do težav prihaja tudi zaradi tega, ker se posel sklene zunaj delne 
pravne sposobnosti univerze. V tem manjka pravni subjekt. 
Univerza namreč vtem primeru sploh ne obstaja. Pravna posledica 
je v obeh primerih enaka ne glede na to, ali univerzi manjka 
pravica do zastopanja ali pa nima pravne sposobnosti. Univerza 
lahko izvede določen posel samo, če se vse stranke strinjajo, da 
je mogoče posel pretvoriti v državni posel. Drugače pa je mogoče 
tožiti tudi rektorja, dekana ali predstojnika inštituta. Takšen 
odškodninski zahtevek v Avstriji, pa tudi v Nemčiji običajno ni 
izpolnjen oziroma se ne odobri. Odobri se samo odškodnina zaradi 
prekoračitve zaupanja, torej dobimo povrnjene stroške sklepanja 
pogodbe ali potne stroške ali kaj podobnega, ne pa dejansko 
odškodnino v višini plačila, ki smo ga pričakovali od univerze. 

• Če pa bi moral tretji poznati to pomanjkanje pravice do zastopanja 
univerze, odpade še to jamstvo. Če se spomnite mojih primerov, 
je jamstvo univerze omejeno že s tem, ker univerza sploh ne 
obstaja. Če ne obstaja, torej tudi ne more jamčiti. To se pravi, da je 
mogoče dobiti samo odškodnino za prekoračitev zaupanja in nič 
drugega. To piše v zakonu. Seveda tretje osebe ne morejo vedno 
vedeti, kaj piše v zakonu, ampak tako v praksi gre. Kakorkoli že, 
tretji so vedno na škodi. Predpostavimo, da se posel podre zaradi 
omejitve pravne sposobnosti, ker posel na primer ne služi 
znanstvenemu delu oziroma znanstveni dejavnosti; v primerjavi 
s tem bi bila pogodba pri vsaki zasebni družbi, d.o.o., delniški 
družbi, društvu in tako naprej, veljavna zaradi tega, ker bi pravna 
sposobnost obstajala. Če bi torej sklenili posel z zasebnim pravnim 
subjektom, s kakšno družbo, bi bila pogodba pravno veljavna, če 
ga sklenemo z univerzo, pa zaradi njene omejene pravne 
sposobnosti ta posel ni veljaven. 

Če univerza na področju svoje delne sposobnosti sklepa posle, 
ne obstaja nikakršna odgovornost Republike Avstrije. To je 
konsekvenca delne pravne sposobnosti. Univerza odgovarja 
sama zato, kar dolguje v tem okviru. Pri tem mislimo na atestiranja, 
na naročene raziskave, torej na storitve v okviru pogodb o delu; 
če se opravljajo take storitve, lahko naročniki uveljavljajo 
odškodninske zahtevke, če so bile take zadeve opredeljene tudi 
v pogodbi. V tem primeru lahko pride do obveznosti univerze. 
Zaradi odsotne odgovornosti države pa se moramo vprašati, ali 
so lahko deli univerze podvrženi tudi stečaju, če nastanejo 
obveznosti, ki jih univerze ne morejo pokriti. Zakonodajalec o tem 
molči in tudi teorija ne opredeljuje tega vprašanja. Mislim, da lahko 
na to vprašanje odgovorimo z "da" za delno sposobnost univerz, 
čeprav se vam bo to zdelo čudno, kajti prvič je univerza pravni 
subjekt civilnega prava, drugič ne obstaja odgovornost države 
za to delno pravno sposobnost, tretjič pa realno zaradi tega obstaja 
omejena masa premoženja, ki jo je treba v stečajnem postopku 
porazdeliti med upniki. Tako namen kot pravna sposobnost in 

sposobnost biti stranka - to so elementi, ki nam dajejo pritrdilni 
odgovor glede možnosti stečaja. To pravzaprav ni čudno, saj v 
Avstriji menijo, da gredo tudi občine lahko v stečaj; to se še ni 
zgodilo, ampak v 30. letih smo bili skoraj tako daleč. Takrat smo 
diskutirali o tem, ali je mogoče uvesti stečaj občine. Če je to 
mogoče za t,, je mogoče tudi za univerze; to pa zadeva samo 
tisto premoženje, ki ga je univerza pridobila v okviru delne 
sposobnosti, ne pa premoženje, ki je v lasti federacije, države. 

Nepojasnjeno je vprašanje, ali lahko univerze določene dejavnosti 
izločijo in ustanovijo hčerinske družbe. Na prvi pogled je videti, da 
ne, kajti tako bi lahko univerza, ki je pravzaprav sama pravno 
sposobna samo za določeno področje, ustanavljala pravne 
subjekte, ki pa bi bili neomejeno pravno sposobni. Zato se moramo 
spomniti latinskega reka: "Nemo plus iuris ad alium transferre 
potest quam ipse habet."To pomeni, da nihče ne more prenesti 
na drugega več pravic, kot jih ima sam. Vendarle pa menim, da 
lahko univerze ustanavljajo pravne osebe, saj v družbe ne 
prenašajo svoje pravne sposobnosti, ampak samo del svojega 
premoženja. 

Obstajajo pa tudi že konkretni primeri. To vprašanje je opredeljeno 
v zakonu o organizaciji univerz, ki univerzam dovoljuje, da se 
včlanijo v društva in pa pravne osebe, katerih namen je 
pospeševanje osnovne naloge univerz. Ker pa so te pravne 
osebe vedno neomejeno pravno sposobne, tudi ne bi smeli videti 
ovire za ustanavljanje lastnih pravnih subjektov, saj, recimo, 
ustanovitev pravne osebe, ki bi jo ustanovila univerza, "pokriva" 
zakon. Seveda pa ne bi mogla ustanoviti pravnega subjekta, ki bi 
se ukvarjal z osnovno nalogo univerz, recimo s poučevanjem. O 
tem so že razpravljali v Nemčiji v zvezi z zakonom o radijskih 
programih in tam so se tudi spraševali, ali bi bilo mogoče 
ustanavljati pravne subjekte. Ugotovili so, da jih lahko ustanavljajo 
za izvajanje posameznih nalog, vendar ne za izvajanje jedra 
osnovne naloge. Ta delna pravna sposobnost se pokaže, če npr. 
hčerinsko podjetje spremeni namen in ne pospešuje več osnovnih 
nalog univerze. Hčerinska podjetja morajo te naloge pospeševati, 
ne pa jih same izvajati. Marsikaj torej dovoljuje, da postane univerza 
članica in družbenica pravnega subjekta, bistveno pa je, da 
pospešuje osnovne naloge univerze - in tako je pogosto. S tem 
pojmujemo npr. reklamiranje posameznih prireditev, prodajo 
določenih patentov itd. Če pa se pravni subjekt začne ukvarjati z 
nečim, kar nima nikakršne zveze z dejavnostjo univerze, pride 
do problemov. Univerza tedaj ni več v območju pravne sposobnosti 
in v takem primeru bi morala d.o.o. pravzaprav vrniti vložek 
univerze in recimo zmanjšati osnovno vlogo. In če bi bila recimo 
univerza sama družbenica, bi morali takšno družbo likvidirati. 

Zdaj pa še nekaj o alternativnih oblikah. Kot ste videli, se klasične 
univerze spopadajo z velikimi problemi, ki izvirajo iz omejevanja 
pravne sposobnosti, zato v Avstriji zadnja leta eksperementiramo 
z alternativnimi organizacijskimi oblikami. Pravzaprav poskušamo 
najti določeno poenostavitev za upravno strukturo klasičnih 
univerz. Preveriti poskušamo nove pravne oblike in vzpostaviti 
tudi določeno konkurenco klasičnim univerzam, tako da se bodo 
t, začele obnašati bolj gospodarno. Prvi korak v tej smeri je 
Donavska univerza Krems, ki ponuja določene podiplomske 
študije proti plačilu. Celotni stroški za tak študij znašajo 100.000 
šilingov. Donavska univerza pa še ni popolna, akademskega 
naslova doktorja ali magistra znanosti ni mogoče pridobiti, čeprav 
o razširitvi že razmišljajo. Ta univerza je z zakonom definirana kot 
pravna oseba javnega prava, kot jo poznate po vašem zakonu v 
Sloveniji; raziskovalna dejavnost in pristojbine se plačujejo na 
državni ravni, pri izvajanju naročenih raziskovanj pa je zasebno 
pravni subjekt. Torej gre za določene podobnosti s klasičnimi 
univerzami, gre za javno področje in pa zasebno področje. Za 
gospodarsko dejavnost Donavske univerze Krems pravzaprav 
ne vidimo natančne ločnice in če želimo ocenjevati zasebno 
pravno sposobnost, moramo pač pogledati njeno pravno 
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sposobnost, ki pa nikjer ni definirana. Zdaj pa vprašanje, ali lahko 
ta univerza vzpostavlja hčerinska podjetja. Moj odgovor je "da", 
seveda pa je razmejitev med pravno sposobnostjo oziroma delno 
pravno sposobnostjo veliko težja kot pri klasičnih univerzah, kajti 
v tem primeru sploh nimamo nobenega vpogleda v to. Pravzaprav 
si moramo sami predstavljati meje, izhajajoč iz nalog, ki jih opravlja 
ta univerza. Zato se v Avstriji zadnje čase pojavljajo nove oblike 
in sicer strokovne visoke šole, za kar obstaja poseben zakon; 
lahko so pravne osebe javnega prava, lahko pa so recimo pravne 
osebe zasebnega, civilnega prava. Praksa se je predvsem 
opredelila za organizacijske oblike civilnega prava. Čeprav so 
recimo ustanoviteljice dežele ali pa zbornice, je večina strokovnih 
šol danes organizirana v obliki d.o.o. ali pa društev; opažamo 
trend od društva v smeri d.o.o. Tovrstno ali podobno visokošolsko 
izobraževanje torej poteka v novi pravni obliki, zadnje čase vse 
pogosteje v obliki d.o.o., to pa zaradi tega, ker veljajo na področju 
prava oziroma predpisov za društvo določeni limiti, pa tudi zato, 
ker so ti predpisi v Avstriji tudi že zastareli. In če je taka šola 
organizirana kot d.o.o., z vprašanjem njene gospodarske 
dejavnosti nimamo problemov: pravna sposobnost je neomejena, 
vpisana je v trgovinski register, v katerega lahko vsak vpogleda, 
in tako naprej. Problemi prihajajo z druge strani. Seveda je treba 
preveriti, kako lahko določene visokošolske principe, ki veljajo 
tudi za strokovne visoke šole, uresničujemo v okviru d.o.o., kako 
bomo zagotavljali avtonomijo izobraževanja v okviru d.o.o. Seveda 
s tem ne mislimo na avtonomijo naproti državi, temveč naproti 
tistim, ki dajejo denar, da ne bodo ti določali učnega programa. 
Kar se pa strukture tiče, imamo na eni strani upravno organizacijo 
v obliki d.o.o. (družbeniki, direktor oziroma uprava in potem 
hierarhična lestvica navzdol), na drugi strani pa študijsko 
organizacijo, kjer gre za vsebino; tu pa velja avtonomija 
izobraževanja in pa upoštevanje soodločanja študentov, česar 
uprava ne sme spodkopati, saj bi to lahko privedlo celo do ničnosti 
sklepov družbe. Tudi ta paralelna organizacija nam prinaša 
probleme, seveda pa se temu ne moremo izogniti, če pomešamo 
civilno pravne zadeve in pa javno pravne zadeve znotraj istega 
pravnega subjekta. In ne glede na to, ali gre za d.o.o. ali za društva, 
se ti problemi omejujejo na notranjo organizacijo in pa seveda na 
vprašanje, kakšen vpliv imajo družbeniki na študijski program itn. 
Kar pa se tiče učinka navzven, takšnih problemov, kot jih poznamo 
pri klasičnih univerzah, tukaj ne srečamo. In to je prednost takšnih 
oblik, organiziranih v skladu s civilnim pravom. 

Sedaj pa bi vas rad opozoril še na davčni problem. Davčni predpisi 
se od države do države zelo razlikujejo. Vendar za šolstvo to ne 
velja. V vseh državah članicah Evropske unije veljajo isti predpisi 
in tudi od tistih, ki so tik pred pristopom, se bo to zahtevalo. Glede 
pristojbine za študij je treba upoštevati šesto smernico o davku 
na dodano vrednost in v skladu s to smernico se za te stroške 
DDV ne pobira. Univerze zato ne zahtevajo davka na dodano 
vrednost, morajo pa seveda svojim dobaviteljem, svojim 
nameščencem plačevati DDV in zato morajo ta strošek tudi same 
nositi. Ker je šesta smernica tako rekoč obvezna, nacionalni 
zakoni po tej plati ne morejo spremeniti ničesar. V Avstriji imamo 
ta problem pri Donavski univerzi Krems, kjer smo razmišljali, ali 
ne bi mogli opredeliti zakona, v skladu s katerim bi pobirali DDV. 
Ugotovili smo, da tega ne moremo, saj bi potem kršili smernico. 
Pobiranje DDV bi bilo smiselno samo tam, kjer gre za študente, ki 
so zaposleni in ki bi lahko potem ta DDV naprej zaračunali davčnim 
organom. To je možno npr. pri podiplomskih študijih. Advokati bi 
recimo prihranili DDV, ker bi ga lahko zahtevali nazaj kot vstopni 
davek. 

Donavska univerza Krems ima take zaposlene študente in zaradi 
šeste smernice zelo trpi. Če pa imamo klasične študente, DDV 
tako ali tako ni zanimiv, ker v tem primeru lahko zvišamo osnovno 
ceno in pride do podražitve za študenta. Seveda pa obstaja pri 
visokih strokovnih šolah v zvezi z DDV še nekaj manevrskega 
prostora: v skladu s smernico lahko država članica pod določenimi 

pogoji oprosti plačevanja DDV določene izobraževalne ustanove. 
Zasebne univerze, ki so organizirane kot d.o.o. ali društva, lahko 
zahtevajo DDV, ampak to je mogoče samo pri zasebnih univerzah. 
V tem primeru lahko opredelimo posebno obvezo plačevanja DDV 
z normalno in ne z znižano stopnjo. To prinese tudi več denarja. 
Na zasebnem področju torej to gre. Sedaj moramo razmišljati, ali 
bomo univerze oblikovali tako, da bomo lahko zahtevali plačilo 
DDV. 

Sedaj pa še nazaj na zasebno pravo. Seveda univerze niso 
primerljive s klasičnimi gospodarskimi subjekti, vsaj ne v celoti. 
Določeno prednost na civilnem področju imajo in obremenitev je 
še sprejemljiva. Vendar pa v Avstriji ugotavljamo naslednje: čim 
bolj se univerze udejanjajo v gospodarstvo in čim bolj se zaradi 
proračunskih težav država umika v ozadje, tem bolj mora 
zakonodajalec razmišljati o tem, zakaj zaščitni mehanizmi, ki 
veljajo za civilno področje, ne veljajo za univerze. Sedaj upamo, 
da ne bo prišlo do ustavnega vprašanja in da bo država to uredila 
prej, preden se bo zganilo ustavno sodišče. 

Akad. prof. dr. Veljko Rus se je zahvalil predavatelju in izrazil 
prepričanje, da bodo vprašanja šla v smeri primerjave naših 
statusnih inkongruentnosti ali konsistentnosti z avstrijskimi, čeprav 
se zdi, da imamo mi ta trenutek malo manjše težave; mogoče 
zaradi tega, ker nismo sistema elaborirali v tolikšni meri, mogoče 
zaradi tega, ker imamo preprostejše rešitve, za katere je izrazil 
upanje, da jih ne bomo opustili. Eno od naših najbolj preprostih 
načel je, da univerza oziroma članice univerze, ki pridobijo 
sredstva na trgu, z njimi svobodno razpolagajo. To pa ne velja za 
sredstva, ki so pridobljena preko proračunov oziroma preko 
državnih kanalov. 

Dr. Peter Tancig, Združenje raziskovalcev Slovenije, se je dr. 
Zibu zahvalil za vrhunsko intelektualno predstavo, ki dejansko 
briše stari stereotip, da je pravo dolgočasno. Nikakor ne, je dejal, 
če je to tako pravo, ki odraža kompleksne relacije v družbi. 

Odprtih je bilo veliko tudi za nas relevantnih vsebinskih vprašanj, 
ki se kažejo kot neravnotežje oziroma potencialni konflikti med 
dvema aspektoma: gre za državno regulativo oziroma hirearhični 
odnos države do tiste klasične univerze, ko je bila to državna 
institucija, in do civilnodružbene oziroma civilnopravne lastnosti 
gospodarskih družb, družb z omejeno odgovornostjo in društev. 
Recimo, če je univerza lahko članica društva, ki v osnovi 
"nasprotuje" državi ali pa je vsaj v neodvisnem partnerskem 
odnosu z državo, je to že konflikt, ker si univerza tega po svojem 
izvornem poslanstvu ne more privoščiti. 

Drug tak konflikt vidi med neomejeno pravno sposobnostjo 
privatnih pravnih subjektov zasebnega prava in temi smernicami 
za univerzo. Tudi to je verjetno treba doreči, je dejal. 

Zatem je postavil vprašanje društev, ki je pomembno z vidika 
odnosa med državo in civilno družbo. V predavanju je bilo večkrat 
omenjeno, da so univerze lahko članice društev ali pa da 
ustanavljajo strokovne šole oziroma svoje subjekte v obliki društev. 
Tu se oba pravna sistema najbrž ločita, od tod vprašanje, za 
kakšna društva gre. Pri nas v društvih sodelujejo fizične osebe, 
se pravi, posamezniki. Ali to pomeni, da so bila v predavanju 
mišljena društva, ki vsebujejo tako posameznike kot pravne osebe, 
ali pa je to poseben tip društev oziroma nekakšnih asociacij, v 
katerih lahko nastopajo pravne osebe? 

Dr. Chrlstlan Zlb: 
V sedanji praksi gre predvsem za raziskovalna društva, se pravi, 
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društva, v katerih poteka sodelovanje različnih univerz na področju 
raziskovalne dejavnosti. Delno so to avstrijska društva, kjer so 
članice samo avstrijske univerze, pa tudi mednarodna društva, v 
katerih so članice tudi tuje univerze. Predvsem pa so to društva, 
v katerih so članice pravne osebe, ne pa fizične osebe. Ta čista 
raziskovalna društva dejansko ne predstavljajo težav na področju 
zasebnega prava, kajti ne upravljajo z večjimi sredstvi, nimajo 
velikih prihodkov in tudi ne odhodkov in se praktično ne pojavljajo 
na trgu. Težave na zasebno pravnem področju izhajajo predvsem 
iz tega, da univerze ali inštitute izločijo oziroma ustanavljajo lastna 
podjetja; le-ta izvajajo določene projekte, ki jih dejansko izvaja 
univerza. To se pravi, da tukaj ne gre za sodelovanje v okviru 
društva, ampak gre za to, da univerza oziroma inštitut svoje 
lastne raziskovalne projekte izvaja v, na primer, lastni hčerinski 
družbi. Tudi v tem primeru gre za družbo, v kateri so člani samo 
pravne osebe, v tem primeru samo določeni inštitut. Ker imamo v 
Avstriji možnost samostojnega ustanavljanja podjetij, lahko 
univerza ustanovi takšno hčerinsko družbo sama; pri delniških 
družbah je to nekoliko težje. V prihodnosti bo težava predvsem v 
vprašanju, ali bo univerza svojo plačljivo dejavnost, torej naročene 
raziskave, prenesla na podjetja, ki jih sama na novo ustanavlja. 
Trenutno pa v okviru društev poteka znanstveno sodelovanje. 

Dr. Verica Trstenjak je dejala, da naša zakonodaja o društvih res 
ni prilagojena evropski zakonodaji, saj društva ne more ustanoviti 
pravna, ampak samo fizična oseba in da društev ne morejo 
ustanoviti tujci, kar pomeni, da bo treba to zakonodajo spremeniti. 
Društvo je namreč pravna oblika, ki se v tujini izredno veliko 
uporablja na področju znanosti. V Nemčiji obstajajo privatne 
univerze, ki imajo statusno obliko društva, v Amsterdamu na 
Nizozemskem šteje privatna univerza več kot 10 tisoč študentov 
in ima tudi obliko društva. Kot zanimivost je navedla, da je sedaj 
tudi formalno ustanovljen Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju. 
Ustanoviteljici sta obe slovenski univerzi in statusna oblika je 
društvo po avstrijskem pravu. V Avstriji je bilo to možno, v našem 
primeru pa je vlada dala obema univerzama najprej soglasje in 
potem sta univerzi ustanovili društvo s polno pravno sposobnostjo 
po avstrijskem pravu. 

Prof. dr. Zibu je zatem postavila vprašanje glede pravne sposob- 
nosti. Univerze in fakultete imajo v bistvu delno pravno spo- 
sobnost. Zanimalo jo je, kakšne so sankcije oziroma kako naj 
univerza odreagira, če fakulteta prestopi meje svoje pravne 
sposobnosti in sklene nekaj, kar je dejansko že v pristojnosti 
univerze. Kakšne sankcije imajo torej na razpolago organi 
univerze? 

Dr. Chrlstian Zib: 
Za sklenjene pogodbe se univerza obveže sama in to, kar sklene 
oziroma opredeli, jo zavezuje. Predstavil sem že katalog področij, 
na katerih univerze lahko uživajo zasebno pravno sposobnost in 
ki vsebuje kuriozne omejitve; ta velja pravzaprav za vse nivoje: 
tako fakultete kot inštituti lahko izvajajo naročene raziskave, če 
to služi znanstvenemu raziskovanju. V praksi so to pretežno 
posamezni inštituti, lahko pa bi jih seveda izvajala tudi fakulteta. 
Subjekti na vseh nivojih lahko postanejo člani društva, če to služi 
izvajanju osnovne naloge univerz. Tu ne pride do konflikta, ker vsi 
pravzaprav lahko počnejo enako. Konflikt bi videl bolj v javno 
pravnem področju, če fakulteta sprejme ukrepe, ki jih lahko 
sprejme samo univerza. Ampak to je mogoče oceniti samo v 
skladu z ustreznimi predpisi, ki veljajo za univerze. To poznam 
samo v Avstriji, ne vem, kako je v Sloveniji; v Avstriji bi recimo 
univerza dala sredstva, ki jih dobi iz proračuna, fakulteti in fakulteta 
inštitutu. Vse to izhaja iz prehodnih načrtov, ki gredo od zgoraj 
navzdol oziroma v nasprotni smeri, kadar gre za potrebe: inštituti 
sporočijo fakultetam svoje potrebe in tako naprej. 

Če univerza zadrži denar, ki bi ga morala v skladu s proračunom 
dobiti fakulteta, se seveda postavlja vprašanje, kako se lahko 
fakulteta proti temu bori. V Avstriji obstaja odločba ustavnega 
sodišča iz leta 1994, ko se je nekaj podobnega kot na univerzi 
zgodilo z državo: ni šlo za spor med fakulteto in univerzo, temveč 
med univerzo in državo. Univerza je zaslužila denar in ga je 
želela naložiti, da bi s tem pridobila ugodne obresti. Zvezno 
ministrstvo je izjavilo, da ga ni mogoče dati komur koli, temveč 
točno določeni banki, to je banki, ki je blizu državi. Univerza ni 
pristala na to, ker so bili pogoji drugje bolj ugodni. Stvar je šla na 
ustavno sodišče in v zvezi s to pritožbo je vrhovno ustavno 
sodišče reklo, da če gre za proračunska vprašanja oziroma 
proračunska sredstva, je tudi v teh primerih univerza legitimna. 
Rečeno je bilo, da ima univerza svojo lastno premoženjsko sfero 
in zato lahko toži državo, ustavno sodišče je odločilo, da lahko 
univerza samo upravlja s tem denarjem. Iz tega spoznanja lahko 
izpeljemo, da mora to veljati tudi za različne nivoje znotraj univerze. 

Tudi v sporih med fakulteto in univerzo, torej tudi v tem primeru bi 
morala biti premoženjska sfera podobna. Še vedno smo na javno 
pravnem področju. To nima s civilnim pravom nič opraviti. V skladu 
s tem lahko fakulteta vloži tožbo pri ustavnem sodišču, če se 
porazdelitev znotraj univerze ni izvajala načrtno, ampak poljubno. 
To je en del problema. Spet drugače pa je, recimo, če fakulteta 
ukine inštitut. Ministrstvo opredeli načrte in programe, univerza 
pa potem svoje lastne inštitute, ki jih lahko tudi ukine. Ampak to je 
zelo odvisno od nacionalne zakonodaje. V Sloveniji je to lahko 
drugače. V Avstriji fakulteta inštituta ne more ukiniti, to lahko stori 
samo univerza. 

Dr. Edvard Kobal, Slovenska znanstvena fundacija, je dr. 
Ziba vprašal, pod kakšnim pravom - javnim, državnim oziroma 
civilnim - obravnava finančno problematiko, ki se tiče premoženja 
univerze, in kako se lahko to premoženje oziroma prihodki od 
gospodarjenja s premoženjem univerze uporabljajo za izvajanje 
namenov ustanove, torej univerze same. 

Dr. Chrlstian Zib: 
Premoženje, ki ga univerza pridobi v okviru delne sposobnosti, je 
njeno lastno premoženje in s tem lahko počne, kar hoče. Seveda 
je vezana na zakone dobrega gospodarjenja, varčnosti in tako 
naprej, sicer pa lahko počne s tem denarjem, kar hoče. To je tudi 
s civilnega vidika gledano lastno premoženje univerze. Celotni 
areal nekdanje bolnišnice na Dunaju bo nova univerza in to je 
treba seveda vnesti v skladu s civilnimi predpisi v zemljiško knjigo. 
To je last univerze in to je pravzaprav lahko tudi stečajna masa. 
Poleg tega pa obstajajo sredstva, ki jih univerza pridobi zunaj 
delne pravne sposobnosti, kadar gre za od države odvisno 
ustanovo. Ampak to je pravzaprav interna dodelitev, pravni nosilec 
se ne spremeni. Federacija je še vedno nosilec sredstev, samo 
da z njimi upravlja univerza, pač v imenu države, federacije. V 
tem primeru zastopa federacijo rektor. To premoženje lahko 
univerze na enem samem področju upravljajo avtonomno. Potem 
pa obstaja še drugi del, ki je pa namensko vezan, v zakonu pa je 
opredeljeno, za kaj se to premoženje uporablja. Avtonomno 
področje je manjše področje, namensko vezano področje pa je 
večje. V Avstriji torej financiranje pretežno poteka prek sredstev 
federacije in univerze z njimi potem upravljajo, manjši del sredstev 
pa lahko upravljajo avtonomno. Treba je torej razlikovati: to, kar 
razumemo pod denarjem univerze, je v glavnem denar države. 
Vsaj v Avstriji je tako, v Sloveniji pa gre za pravne osebe javnega 
prava in hipotetično bi mogoče rekli, da gre pravzaprav za lastna 
sredstva univerz. Ampak vi me boste seveda poučili, če je stvar 
drugačna. 
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Dr. Verica Trsten|ak je svoje vprašanje oprla na prejšnjo temo. Iz 
zakona o visokem šolstvu dobimo vtis, je dejala, da je položaj 
državne univerze v Sloveniji morda celo ugodnejši kot položaj 
državne univerze v Avstriji. Vendar je situacija morda malo 
zamegljena. Res je, da je univerza v Sloveniji pravna oseba in da 
imajo članice univerze, v tem primeru fakultete, neko delno 
opravilno sposobnost, s tem da se jim dovoli opravljati raziskave 
ali kakršne druge naloge, vezane na gospodarstvo, v okviru 
dejavnosti, tudi iz registra naše univerze. Obstaja pa še drugi 
predpis, ki vse premoženje univerze, pridobljeno na tak ali 
drugačen način, podržavlja. Naša članica univerze torej nima 
možnosti prostega razpolaganja s sredstvi, pridobljenimi na trgu 
s konkretnimi pogodbami, ki jih sklepa. Zaradi tega je realizacija 
10. člena zakona o visokem šolstvu še vedno zelo vprašljiva. 
Razmejitev odgovornosti je morda bolj interni problem naše 
univerze same ali postavljenega sistema. Vi ste sicer v svojem 
izvajanju navedli nekaj odgovorov, ki se mi zdijo zelo smotrni in 
nedvomno jih bom skušala tudi prezentirati v organih univerze. 
Kako določiti odgovornost za celotni subjekt, ki je univerza, članice 
pa imajo delno opravilno sposobnost in odgovornost za negativne 
finančne posledice za celoto? Možen je celo stečaj. 

Kako so urejeni ti odnosi znotraj avstrijske državne univerze? 
Kdo ima pooblastila za sklepanje civilno pravnih pogodb ali česa 
podobnega v tistem segmentu, v katerem je članica ali posamezna 
fakulteta samostojna? V avstrijskem primeru je ta samostojnost 
na nivoju univerze, pri nas pa je očitno v bistvu prenešena na 
fakulteto. 

Dr. Christian Zlb: 
Najprej o razliki med avstrijsko in slovensko situacijo. Če sem 
vaš zakon dobro razumel, imate glede pravne osebe javnega 
prava enak problem kot v Avstriji in sicer, da ima ta pravna oseba 
na področju civilnega prava pravno sposobnost samo v okviru 
svojega opredeljenega področja dejavnosti; tako je opredeljeno 
tudi pri nas. Če je pri vas enako, nobena rešitev ni optimalna; 
avstrijska zaradi tega, ker je ta katalog področij delne pravne 
sposobnosti preozek, slovenska pa ni optimalna zato, ker imate 
sicer mogoče opredeljeno večjo delno pravno sposobnost, je pa 
še manj definirana, torej še manj vemo, na kaj vse se nanaša. V 
Avstriji si lahko vsaj predstavljamo, kje so meje te pravne 
sposobnosti. 

Načeloma bi morale imeti univerze, fakultete in inštituti za področje 
zasebnega prava popolno, torej neomejeno pravno sposobnost, 
če se vsaj v omembe vrednem obsegu udejstvujejo na tem 
področju. Ne vem, v kolikšni meri so v Sloveniji univerze glede 
tega dejavne. Če niso, potem zadev nj treba spreminjati, saj 
univerze ne bodo obremenjevale gospodarstva. V Avstriji pa smo 
že prekoračili mejo vzdržnega in zaradi tega bi morale univerze 
dobiti neomejeno pravno sposobnost. Vprašanje je tudi, če bi 
univerzo tudi čisto pravno izločili iz javnega sistema in jo spremenili 
v d.o.o. ali celo delniško družbo. To razmišljanje vodimo v Avstriji 
na ravni ministrstva, ne na ravni univerz. Če bomo šli tako daleč, 
je pa vprašanje. To je stvar okusa. Zadostovalo bi, da bi bile 
univerze neomejeno pravno sposobne, s čimer bi zagotovili, da 
bi tudi univerze, fakultete in instituti tako kot vsaka d.o.o., vsaka 
družba z omejeno odgovornostjo, vsako društvo in kaj drugega, 
kar se gospodarsko udejstvuje, dobilo neomejeno pravno 
sposobnost. Na poti tja smo in tega cilja še nismo dosegli. Ampak 
mislim, da nobena rešitev ni optimalna. 

še nekaj o stečajnem postopku. To je dejansko pravni, ne tehnični 

problem. Po mojem mnenju univerza lahko gre v stečaj. V tem 
primeru imenujemo stečajnega upravitelja, razdeli se stečajna 
masa in to samo premoženje, ki ga je univerza pridobila v okviru 
svoje zasebne dejavnosti. Teoretično bi bilo to mogoče. 

Govorili ste še o porazdelitvi pristojnosti med nivoji univerze. Kar 
zadeva delno pravno sposobnost, zastopa univerzo rektor, 
fakulteto dekan in inštitut vodja ali predstojnik inštituta. Če gre za 
posle, ki presegajo 5 milijonov šilingov prometa in trajajo dlje kot 
eno leto, je treba imeti soglasje višje ravni. Lahko pa se določijo 
tudi primeri, v katerih je potrebno soglasje rektorja. Trenutno takih 
določil še nimamo.To se pravi, da v določenih primerih potrebujemo 
soglasje višje ravni v okviru univerze, načeloma, če ni te omejitve, 
pa lahko pogodbe sklepa tudi predstojnik inštituta. Nimamo 
kolektivnega vodstva temveč posameznika, ki lahko za določene 
projekte v okviru delne pravne sposobnosti delegira to pristojnost 
na svojega namestnika. Za izpeljavo določenega projekta lahko 
pooblasti na primer nekega profesorja ali celo asistenta, ki ima 
pooblastilo za sklepanje pogodbe s kakšnim podjetjem, za 
odpiranje bančnega računa, za upravljanje sredstev na tem 
bančnem računu.To se pravi, da lahko ima določena civilno pravna 
pooblastila. To so čisto splošna določila v okviru splošnega 
civilnega prava. Seveda ne more imeti tudi prokure, ampak čisto 
običajno civilno pravno pooblastilo. 

Zadnje vprašanje v razpravi je bilo, kako daleč so v Avstriji 
razmišljanja o neomejeni pravni sporobnosti univerze in ali se na 
kakšnem primeru to že poskuša prenašati v prakso. 

Dr. Christian Zib: 
Če bi pri vas predaval jutri, bi vam lahko povedal že kaj bolj 
natančnega, kajti danes na Dunaju sprejemajo osnutek ministrstva 
in ga pošiljajo univerzi. Ker sem prišel že včeraj, tega osnutka 
nimam. Po informacijah naj bi ta osnutek predvideval polno pravno 
sposobnost. Seveda pa se bojim, da bo stvar izgledala tako, da 
bomo v paragrafu 1, drugi odstavek, rekli, da so univerze pravne 
osebe in da kataloga področij potem ne bomo potrebovali. S tem 
pa bo stvar postala bolj komplicirana. Bojim se, da bo tako. No, 
gre za osnutek, na podlagi katerega naj bi prišlo do diskusije med 
univerzami. Upam, da bomo prišli do opredelitve, da gre za 
neomejeno pravno sposobnost, tako da ne bo treba pri vsakem 
posameznem vprašanju raziskovati namena raziskovalne naloge. 
Obstajajo pa tudi ideje, ki so še bolj napredne, recimo, da bi izločili 
dele univerze in ustanovili d.o.o. ali delniške družbe; ampak to je 
še neuradna verzija, to je trenutno samo ideja. 

Akad. prof. dr. Veljko Rus je na koncu dr. Christianu Zibu 
zagotovil, da je prišel v pravem času, saj je v slovenskem 
parlamentu že vložen zakon o privatizaciji državne lastnine, ki 
zajema tudi vsa področja družbenih dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, 
socialno varstvo in tako dalje. Tu se že sedaj zelo intenzivno 
krešejo kopja. Izrazil je upanje, da bo predavanje delovalo 
predvsem v smislu globokega razmišljanja o možnih pozitivnih in 
negativnih posledicah, meneč, daje predavatelj prepričal navzoče 
vsaj o tem, da postajajo univerze vse močnejše, tudi ekonomske 
entitete in da zaradi tega potrebujejo tudi večja pravna pooblastila 
oziroma bolj široko definiran status. 

Še enkrat se je zahvalil dr. Christianu Zibu, hkrati pa tudi dr. Verici 
Trstenjak in dr. Miroslavu Polzerju za organizacijo tega srečanja. 
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Državni svet Republike Slovenije in Združenje seniorjev Slovenije ter predsednik Odbora 

Vlade Republike Slovenije za pripravo in izvedbo mednarodnega leta starejših so 

5. maja 1999 organizirali posvet o IZVAJANJU ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 

VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU S POUDARKOM NA STAREJŠIH. 

Uvodni referati Koreferati 

Dr. Marjan Jereb, minister za zdravstvo: Strategija zdravstva 
v Sloveniji 
Prim. Dunja Piškur-Kosmač, dr. med., državna sekretarka na 
Ministrstvu za zdravstvo: Usmeritve pri spremembi zdrav- 
stvene zakonodaje 
Prim. Majda Ana Kregelj Zbačnik, dr. med., predsednica 
Odbora državnega zbora za zdravstvo, delo družino in soci- 
alno politiko: Zakon o zdravstvenem varstvu In zdrav- 
stvenem zavarovanju v luči zagotavljanja zdrav-stvenega 
varstva starejše populacije 
Dr. Božidar Voljč, v.d. direktorja Zavoda Republike Slovenije 
za transfuzijo krvi: Zdravstvene reforme In zagotavljanje 
zdravstvene varnosti starejše populacije 
Franc Košir, dipl. iur., generalni direktor Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije: Vloga in položaj Zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije pri zagotavljanju zdrav- 
stvenega varstva; obseg pravic, liste zdravil idr. 

Metka Pentek dr. med., nacionalna koordinatorica Svetovne 
zdravstvene organizacije za zdravo staranje: Zdravje v 
starosti 
Mag. Jožica Šelb, dr. med., Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije: Bolnišnično zdravljenje In umrljivost 
nad 65. letom starosti 
Petra Kersnič, generalna sekretarka Zbornice zdravstvene 
nege Slovenije in državna svetnica: Zdravstvena nega - 
izziv In potreba 21. stoletja 
Magda Brložnik, vms., predsednica Strokovne sekcije 
medicinskih sester v patronažnem varstvu: Patronažna 
zdravstvena nega starostnika 
Slavko Grčar, dipl. iur., član skupščine in upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Normalen 
razvoj ne pa ponovna reforma zdravstvenega varstva 
In zdravstvenega zavarovanja 
Jožica Subotič, dipl. iur., članica skupščine Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije: Potreba po ustano- 
vitvi vzajemne zavarovalnice za prostovoljno zdrav- 
stveno zavarovanje 
Dr. Berni Strmčnik, dipl. pol., vodja projekta prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja, Adriatic d.d. Koper: Prosto- 
voljno zdravstveno zavarovanje v normativni ureditvi 
in praksi 

Uvodni nagovori 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je v imenu držav- 
nega sveta pozdravil številne udeležence. Posebej se je zahvalil 
referentom in koreferentom za obogatitev posveta o izvajanju 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
s poudarkom na starejših, s čimer Državni svet Republike 
Slovenije nadaljuje z že ustaljeno prakso posvetovanj in javnih 
razprav. Na ta način se državni svet odziva na problematiko v 
skladu s svojo interesno sestavljenostjo; v okviru svojih ustavnih 
pristojnosti pripravlja mnenja, stališča, predloge in tudi zakonske 
iniciative. 

Javnomnenjske raziskave kažejo, da Slovenci opredeljujemo 
zdravje kot temeljno vrednoto. Izzivi sodobne družbe prinašajo 
specifične ekonomske, socialne in zdravstvene humane in tudi 
psihološke probleme. Da bi jih lahko uspešno reševali, jih je treba 
celovito osvetliti, preučiti, predvsem pa tudi izvajati. 

Prepričan, da bo posvet odprl nove koristne poglede, odgovoril 
na vprašanja ter sprožil pobude in predloge, ki bodo podlaga za 
nadaljnje delo pri izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja zlasti starejših, je predsednik 
državnega sveta povabil k besedi Janka Kušarja, ministra brez 
listnice in predsednika odbora Vlade Republike Slovenije za 
pripravo in izvedbo mednarodnega leta starejših. 

Janko Kušar, minister brez listnice, odgovoren za koordi- 
nacijo delovnih teles s področja socialnega varstva, je v 
imenu odbora Vlade Republike Slovenije za pripravo in izvedbo 
mednarodnega leta starejših poudaril smotrnost priprave posveta 
o izvajanju zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju s posebnim poudarkom na potrebah starejših. Najprej 
bo veljalo oceniti, kaj bi v veljavnem zakonu kazalo spremeniti v 
prid starejšim uporabnikpm zdravstvenih storitev. Kot že rečeno, 
je skrb za zdravje, še posebej pri starejših Slovenkah in Slovencih, 
vrednota, ki jo še posebej starejše Slovenke in Slovenci postavljajo 
izredno visoko, večinoma celo na prvo mesto. Raven zdravstvenih 
storitev in njihova dostopnost sta tudi v primerjavi z nekaterimi 
zahodnimi državami primerni; kritične ocene gredo le na račun 
dostopnosti teh storitev. Nesporno je, da demografske 
spremembe, ki se kažejo predvsem v povprečni starosti 
prebivalstva, zahtevajo tudi določene spremembe na področju 
zdravstvenega varstva; prav gotovo se bo obseg zdravstvenih 
storitev povečal glede na dosegano starost prebivalstva. Razvoj 
medicine pa se bo dvignil na raven zdravstvenih storitev, ki bo 
najbrž zahteval tudi nekatere spremembe na področju stroškov. 

Minister je sklenil svoje razmišljanje s prepričanjem, da velja pri 
spreminjanju regulative zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja slediti čim večji solidarnosti med mlajšo in starejšo 
generacijo, saj utegne sicer zmanjševanje pravic iz obveznega 
in prenos njih na prostovoljno zdravstveno zavarovanje najbolj 
prizadeti starejšo generacijo; velika večina starejših bo to breme 
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težko prenašala. Zato naj bi vse razprave, vključno z današnjo, 
prispevale k čim boljšemu razumevanju pomena zdravja za 
celovito socialno in ekonomsko politiko sleherne, tudi naše države. 

Jože Zakonjšek, podpredsednik Združen|a seniorjev Slove- 
nije, je v odsotnosti dr. Mirana Mejaka, predsednika Združenja 
seniorjev Slovenije, vodil posvet ter se vnaprej zahvalil vsem, ki 
so pripravili referate in koreferate o pomembnih vprašanjih za 
mlado, pa tudi starejšo generacijo. 

Povzetek uvodnih referatov 

Dr. Marjan Jereb, minister za zdravstvo, je govoril o strategiji 
zdravstva v Republiki Sloveniji. Uvodoma je opozoril na pojav 
staranja prebivalstva, ne samo pri nas, pač po vsej Evropi in 
drugod. Višja starost je posledica rojevanja manj otrok, pa tudi 
daljšega življenja zaradi boljših zdravstvenih razmer. Tako ima 
"staranje" tudi svojo sončno stran. Smemo pričakovati, da se bo 
prebivalstvo začelo spet mladiti; demografskih sil ne obvladamo 
popolnoma, si jih tudi ne znamo vedno razložiti, se jim moramo pa 
prilagoditi, je menil minister Jereb. 

Slovensko zdravstvo, ki je to viharno dobo zadnjih deset, petnajst 
let kar dobro prevozilo, saj je med tako imenovanimi tranzicijskimi 
državami edino ohranilo dokaj neokrnjeni sistem, se bo moralo 
prilagajati novim razmeram. Te izhajajo iz omenjene demografske 
okolnosti, da se prebivalstvo stara in potrebuje več zdravstvenih 
storitev. Tu velja omeniti kategorijo zasebnega zdravstva, ki se 
pojavlja kot koristno dopolnilo neokrnjenemu javnemu 
zdravstvenemu sistemu in je zelo dobrodošlo; deluje pa kot javno 
zdravstvo z vsemi pooblastili in odgovornostmi. 

Sicer pa Evropska unija zelo dobro ocenjuje naš zdravstveni 
sistem, čeprav so bile izražene tudi nekatere zaskrbljujoče 
ugotovitve. Pri nas ljudje obolevajo in umirajo za rakon in za srčnimi 
boleznimi več kot bi bilo statistično opravičljivo. Tej okolnosti se 
bo morala medicinska stroka resno posvetiti. 

Slovenija uspeva še vedno ohranjati tako dostopnost 
zdravstvenega sistema, s kakršnim se le redko kdo lahko ponaša, 
saj praktično vsak bolnik (tudi namišljeni) pride do zdravnika in 
prvega specialističnega pregleda v najkrajšem času. Potem se 
včasih zaplete, da je treba na kakšne posege ali preiskave čakati. 
Gre za neprijeten pojav, ki pa je neizogiben; še vedno je premalo 
specialistov. S tem pojavom se soočajo vse razvite države na 
svetu; potrebni so primerni organizacijski prijemi, ki zaradi relativne 
počasnosti niso vselej perfektni; divje privatizacije, kjer pač pride 
na vrsto tisti, ki lahko plača, pa nihče ne želi. 

Našega razmeroma dobrega zdravstvenega sistema ne kaže 
prizadevati s kakšnimi radikalnimi reformami. Pač pa si velja 
prizadevati, da bo ves sistem zdravstva dostopen vsaj toliko ali 
pa še bolj kot do zdaj, da bo pravičen, da bodo ljudje enakopravno 
obravnavani, ne glede na njihovo plačilno zmožnost. Zagotoviti je 
treba razvoj kvalitete, saj dobro zdravstvo je poceni zdravstvo. 
Minister Jereb je navedel raven naše zdravstvene oskrbe, ki je 
popolnoma primerljiva z nemško, zagotovljeno pa je za manj kot 
polovico denarja, ki ga Nemci dajo za svoje zdravstvo; to gotovo 
nekaj pove o kvaliteti. Ob tem ko bo zdravstvo težilo k večji 
kvaliteti, bo sistem zdravstvenega zavarovanja zagotavljal vse 
pravice, ki zadevajo zdravje posameznika, zlasti starejšega; sem 
pa prav gotovo ne sodijo prevozi zdravih ljudi z ambulantnimi 
vozili, je sklenil svoj nastop minister Jereb. 

Prim. Dunja Plškur-Kosmač, dr. med., državna sekretarka na ( 
Ministrstvu za zdravstvo, je napovedala nekatera zelo gene- 
ralna razmišljanja ob vstopanju v evropske integracije. Naša ( 
država pripravlja program za prevzem pravnega reda Evropske 
unije do konca leta 2002, pri čemer se posebej izpostavljata 
pokojninska reforma in reforma varovanja zdravja. 

Reforme zdravstvenega varstva so osnovane najprej na 
temeljnih in potem na specifičnih izhodiščih. Temeljna izhodišča 
postavljajo reformo sistema zdravstvenega varstva v odnos do 
splošnega ekonomsko socialnega sistema, v odnos do 
ekonomskih zmožnosti. Pri tem je treba slediti ciljem stabilizacije, 
zato se delež javne porabe za zdravstvo v bruto domačem 
proizvodu umešča med 6,5 do 7 %. Nujna je ohranitev največje 
možne stopnje solidarnosti (enake možnosti) za vse prebivalce 
naše države, pri čemer se je treba zelo potruditi za ohranitev 
sistema avtonomnega financiranja zdravstvenega varstva. Med 
novimi predpisi zdravstvene zakonodaje je tudi nacionalni pro- 
gram zdravstvenega varstva, ki določa ustrezne usmeritve in 
prioritete, hkrati pa postavlja merila za mrežo javne zdravstvene 
službe. 

V zvezi s spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter zakona o zdravstveni dejavnosti 
je državna sekretarka omenila tako imenovano Ljubljansko listino, 
ki so jo sprejeli leta 1996 ministri za zdravstvo, ko so razpravljali 
o reformah sistemov zdravstvenega varstva v Evropi. Trenutno 
je edini dokument na svetu, ki narekuje osnove za uvajanje novih 
sistemov zdravstvenega varstva v vseh deželah sveta. 

Zavest, da sistem zdravstvenega varstva deluje predvsem za 
ljudi, narekuje upoštevanje volje državljanov, ki tudi prispevajo 
denar. Pri preoblikovanju zagotavljanja zdravstvenega varstva 
mora biti zastopana tudi velika stopnja solidarnosti. Ljubljanska 
listina govori tudi o okrepitvi vodenja. Veliko problemov iz sistema 
zdravstvenega varstva se javlja prav zaradi neustreznega 
vodenja in zaradi neupoštevanja slabih izkušenj. 

Posebej se je državna sekretarka dotaknila tistega dela zakona, 
ki govori o družbeni skrbi za zdravje, upoštevajoč dvoje strateških 
usmeritev zdravstvene politike: trajno medsektorskega 
sodelovanja in realnega načrtovanja. 

Pri trajnem medsektorskem sodelovanju je pomembno, da 
sodelujejo tako gospodarska in negospodarska področja; 
zdravstveno politiko mora podpirati najvišja raven politike, sicer 
je zelo težko izvajati ustrezne ukrepe na področju varovanja 
zdravja in delovanja zdravstvene službe. Najpomembnejše pa je 
sodelovanje na lokalni ravni, tam, kjer ljudje živijo in delajo. K 
boljšemu zdravju morajo svoj delež prispevati tudi posamezniki, 
organizacije civilne družbe, nevladne organizacije, karitatitvne 
organizacije, organizacije potrošnikov in razna prostovoljna 
združenja. 

\ 
Javna odgovornost za zdravje in zdravstveno varstvo terja od 
vseh držav, da se lotijo realnega načrtovanja zdravstvenega 
varstva. Na osnovi skrbno izbranih prioritet je treba oblikovati 
razvojne cilje, ki bodo dosegljivi v predvidenem času in z 
ustreznimi razpoložljivi kadrovskimi, materialnimi in finančnimi viri. 

Med prioritetne cilje v slovenskem nacionalnem programu sodi 
tudi skrb za zdravstveno varstvo starejših, zato starejši ljudje v 
naši državi ne bodo prikrajšani glede skrbi za njihovo zdravje, je 
še dodala državna sekretarka. 
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Majda Ana Kregel| Zbačnlk, dr. med., predsednica Odbora 
državnega zbora za zdravstvo, delo, družino In socialno 
politiko, je pritrjevala pomembnosti, ki jo postavlja Evropa in tudi 
Slovenija pospeševanju aktivnosti in krepitvi zdravja ljudi kot eno 
prednostnih nalog socialnega in ekonomskega razvoja, saj gre 
hkrati tudi za temelj socialne varnosti in politične stabil- 
nosti.Posebno skrb pa mora država posvetiti vsem tistim 
družbenim skupinam in posameznikom, ki si zaradi fizičnih, 
psihičnih ali socialnih vzrokov teže varujejo, krepijo, ohranjajo ali 
povračajo zdravje. 

Daljšanje življenjske dobe je po mnenju mnogih demografov - 
poleg upadanja števila rojstev - najbolj značilen pojav moderne 
dobe. Temu pojavu je treba posvetiti več pozornosti, ne samo s 
socialnega in ekonomskega vidika, ampak tudi z demografskega 
vidika, in tako predvidevati prihodnje spremembe. Slovenija je 
trenutno že na robu demografskega praga, namreč število umrlih 
presega število rojenih prebivalcev. Razlika se bo še povečevala. 
Že leta 1996 je število starejših prebivalcev doseglo 250 tisoč, 
projekcije prebivalstva pa kažejo, da se bo število starejših 
prebivalcev v obdobju od 1991 do 2020 povečalo za več kot sto 
tisoč. Delež starejšega prebivalstva v vsem prebivalstvu pa bo 
narasel od slabih 11 % na 15 %. Za te premike pa je slovenska 
družba še premalo pripravljena. S pripravo nacionalnega programa 
je treba oblikovati tudi strategijo celostnega reševanja problematike 
starejše populacije. 

Pri oblikovanju strategije je treba upoštevati tudi ogromen aktivni 
potencial starejših ljudi, ki jim mora družba pomagati do veljave. 
Sicer pa je pri nas za starejše ljudi, ki potrebujejo pomoč, 
priskrbljena pomoč na njihovih domovih, v dobro razviti mreži 
bolnišnic; premalo pa je še zmogljivosti domov za starejše. Še 
nadaljnjega razvoja pa je potrebna mreža različnih vladnih in 
nevladnih profitnih in neprofitnih organizacij, servisov, društev in 
drugih oblik pomoči starejšim v domačem okolju, tudi mreža 
centrov za pomoč na domu. 

Pri reformi je treba tudi redefinirati odnos med državo, ministrstvom 
za zdravstvo, zavarovalnico in izvajalci zdravstvene dejavnosti, 
javnimi in zasebnirVii, ter še posebej definirati tako imenovano 
partnerstvo pri dogovarjanju obsega pravic znotraj javne 
zdravstvene mreže oziroma sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Država nujno potrebuje moderno organiziran in 
računalniško podprt integralni zdravstveno informacijski sistem, 
ki bo pomenil osnovo načrtovanju zdravstvene politike. Pravice 
iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bo treba na 
novo ovrednotiti in zavarovance osveščati, da se uvedba novih 
diagnostično terapevtskih metod zdravljenja, uvedba novih zdravil, 
ki omogočajo zdravljenje nekaterih bolezni, ki so do danes veljale 
za neozdravljive, vežeta na nov pretok sredstev. 

Nadalje je poudarila nujnost priprave plana zdravstvenega varstva 
in na kratko navedla načela in cilje sprejemanja zdravstvene 
zakonodaje. Pri tem je treba krepiti skrb in odgovornost 
posameznika, vseh družbenih skupin in organizacij za zdravje. 
Zlasti je treba razvijati filozofijo, da je tudi posameznik soodgovoren 
za svoje zdravje. Ohraniti je treba visoko raven zdravstvene 
preskrbljenosti prebivalstva na temelju solidarnosti. Prav tako je 
treba prilagoditi razvoj zdravstvenega varstva spremenjenim 
vrednotam slovenske družbe ter ga tesneje vezati na dolgoročne 
razvojne cilje slovenske države. Sočasno pa je treba obdržati 
posebnosti v zdravstvenem varstvu, ki ustrezajo potrebam in 
možnostim slovenske družbe, kulture, in zgodovinski tradiciji. 
Odločati se bo treba za premišljene in postopne posege v pravice 
iz javnega zdravstvenega zavarovanja, zlasti pa natanko 
determinirati pravice, ki ne bodo poslabšale zdravja in ki ne bodo 
obremenjevale tistih skupin, ki so še posebej potrebne naše skrbi. 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

opredeljuje zdravstvo kot sistem družbenih, skupinskih in 
individualnih ukrepov, aktivnosti in storitev za krepitev zdravja, 
preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno 
zdravljenje, nego, rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Posebej 
je poudarila tisti del zdravstvenega varstva, ki obsega pravice iz 
zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna 
varnost v primeru bolezni, poškodb, poroda, smrti. Trend razvoja 
socialno zdravstvene pomoči poteka v smeri dostopne pomoči 
uporabnikom ob hkratnem zmanjševanju stroškov te pomoči. V 
preteklem obdobju smo v Sloveniji razvijali predvsem 
Institucionalno zavodsko obliko varovanja ostarelih, bolnih in 
invalidnih oseb. Storitve institucionalnega varstva v domovih so 
financirane iz proračuna države, iz proračuna občin in prispevkov 
zavarovancev. Ob večanju števila starejših bodo potrebe 
naraščale, državna sredstva za reševanje tega problema pa ne 
bodo zadostovala. Zato bo nujno, da se sistem institucionalnega 
varstva dopolni z drugimi oblikami skrbi starejših in invalidnih 
oseb na domu, v bivalnem okolju, to je pomoč na domu, za katero 
je zadolžena občina, kar bo treba tudi v nacionalnem programu 
posebej urediti. Najrazličnejše oblike pomoči na domu so 
dopolnitev sistema institucionalnega varstva ostarelih, bolnih, 
invalidnih oseb. 

Svoje misli je dr. Kregelj Zbačnikova strnila z ugotovitvami, da je 
zdravje v tretjem življenjskem obdobju najboljši kazalec socialnih 
in političnih razmer v državi. Zato je tako pomembno, da se politika 
in strategija skrbi za starejše prebivalce v Sloveniji razvija, ohranja 
in še izboljšuje. 

Dr. Božidar Vol|č, v.d. direktorja Zavoda RS za transfuzijo 
krvi, se je v svojem nastopu lotil petih paradoksov v zdravstvu. 

Prvi paradoks: več zdravja, daljše življenje - dražje zdravstveno 
varstvo. V zadnjih desetletjih je naša generacija pridobila kar 10 
let življenja tako, da smo življenje dodali letom in ne leta življenju, 
kar pomeni, da tudi 10 let bolj zdravo živimo. Prenekateri današnji 
70-letnik kaže videz 50-letnika; so pa napovedi še ugodnejše. Po 
sedanjih raziskavah je človeška celica pod določenimi pogoji 
sposobna prenesti 120 let življenja. Število 100 letnikov se bo v 
naslednjem desetletju v Franciji štelo v desettisoče; v Sloveniji jih 
štejemo v desetinah, a jih bo zmeraj več. Vendar ne glede na to, 
starost prinese s seboj tudi bolezni; več ko je starih ljudi, več je 
tudi kronično degenerativnih bolezni, potrebnih zdravljenja. To je 
ena plat stroškov. Drugo plat pa predstavlja ekonomsko 
neizkoriščeno zdravje, kar je tudi izdatek: nezaposleni mladi ljudje, 
prezgodnje upokojevanje zdravih ljudi. Ta druga plat se kar 
spregleduje. 

Pa tudi sicer se zdravstveno varstvo vse bolj draži. Že oskrbo s 
krvjo spremljajo zaradi preventive pred boleznimi, ki se lahko 
prenašajo s krvjo (sifilis, aids, bolezen norih krav, ...) vse večji 
stroški. Ali denimo stroški transplantacije srca: transplantiranec 
je pod nenehnim zdravniškim nadzorom in mora ves čas jemati 
zdravila in tako dalje. 

Zdravstveno varstvo, ki je pri nas med najbolje urejenimi, terja 
velike izdatke, saj 90 % vsega, zaradi česar ljudje zbolijo in 
obiskujejo zdravnike, krije obvezno zdravstveno varstvo, skladno 
z načelom, naj bi nihče ne imel slabšega zdravstvenega varstva, 
kot je obvezno. 

Drugi paradoks: bolezen starosti potrebuje več zdravstvene 
pomoči, saj starost sama predstavlja postopno usihanje organov. 
Gre za tako imenovano kronično degenerativna bolezen. Zaradi 
tega je za starega človeka najpomembnejša socialna in 
zdravstvena varnost. Socialni varnosti je lahko kaj kmalu 
ustreženo, zdravstvena varnost je vezana najmanj na stalnega 
zdravnika, ki naj vodi starejšega človeka preko njegove kronično 

28 



degenerativne bolezni. Pa vendar zdravstvene in socialne varnosti 
ne moremo med seboj strogo ločiti, saj kdor je socialno ogrožen, 
je tudi mnogo slabšega zdravja kot tisti, ki finančno ni ogrožen. In 
prave revščine je pri nas predvsem med starimi ljudmi. 
Tradicionalnih družin ni več, zato se kaže marsikje velika potreba, 
da se organizira v okviru lokalnih skupnosti posebna skrb za 
ostarele. 

Tretji paradoks: najslabše bo tistim, ki šele bodo upokojeni. 
Namreč, glede na to, da je z leti vse več starejših, rojstev pa vse 
manj, bo skupina delovno aktivnih manjša kot število ostarelih, ki 
naj bi jih aktivni s svojim delom vzdrževali poleg sebe in družine. 
Takrat bo treba najbrž tudi iz ekonomskih razlogov zdravstvene 
pravice temeljito predrugačiti; zdravstveno varstvo je vsekakor 
strokovno neusmiljeno, brezsrčno. Kdor bo imel denar, si bo lahko 
zagotovil zdravila, na primer. 

Četrti paradoks je politične narave. Število starih v Sloveniji 
narašča, njihova družbena moč zaradi preskromne organi- 
ziranosti pa ne, ne glede na posebno stranko ali njihovo prisotnost 
med številnimi strankami. Opravka imamo z okoli 400.000 ali 
blizu pol milijona volivcev; v Sloveniji je to izjemno velik politični 
korpus, ki se mu bodo prilizovale vse politične stranke pred vsakimi 
volitvami. Ravno zaradi tega velja poudariti, da zaradi 
zagotavljanja pravic starejši populaciji bi morala biti njihova 
organiziranost mnogo boljša, kot je sedaj. 

Peti paradoks zadeva zdravstvene storitve. Ljubljanska listina je 
nedvomno pomemben in edini dokument, ki govori o bodoči 
organiziranosti zdravstvenega sistema, ki bo moral upoštevati 
vse obravnavane tegobe in nadloge, pa bo kljub temu zagotovil 
ljudem tako zdravstveno varstvo, ki bo boljše in ga bo več, ne pa 
narobe, seveda, upoštevaje pravičnost, solidarnost, enako- 
pravnost. Te vrednote pa bomo morali pri reformah zdravstvenega 
varstva na novo opredeliti; zdravstveno varstvo pa mora ostati 
med najboljšimi na svetu. 

V sklepnem delu je dr. Voljč predstavil nekatere možne rešitve. 
Nevzdržna, celo protiustavna, je praksa, da so določeni zavezanci 
(podjetja) opravičeni plačila stroškov za zdravstveno varstvo. 
Kdo ima sploh pravico kaj takega dovoliti. To preprosto ne gre. 

Zelo občutljiva je tudi zahteva po plačilu odsotnosti z dela z naslova 
zdravstvenega varstva. Odsotnost z dela ni zgolj zdravstvena 
kategorija, ampak je tudi socialna in sociološka, zato bo treba ta 
del stroška ustrezno razporediti med zdravstvo in socialo. 
Podaljšana delovna doba bo šla v prid že omenjene ekonomske 
izkoriščenosti zdravja. Mislim tudi na samopomoč starostnikov. 
Mladi upokojenci se lahko organizirajo, da na nekakšen način 
skrbijo za starejše upokojence; kasneje bodo sami deležni pomoči 
mlajših upokojencev. Tudi koncesije za nego na domu bodo 
racionalizirale pomoč ostarelim. Skratka zdravstveno varstvo 
starostnikov postaja veliko politično, sociološko in strokovno 
vprašanje za vsako družbo, je na koncu dejal dr. Voljč. 

Franc Košir, dipl. iur., generalni direktor Zavoda za zdravstve- 
no zavarovanje Slovenije, je uvodoma zagotovil, da je zavaro- 
valnica zdravstvenega varstva naravnana predvsem k čim bolj 
ustrezni, pravični, dostopni zagotovitvi pravic vsem, ki so 
zavarovani v Sloveniji. Je pa socialni razvoj v vsaki državi tesno 
povezan z ekonomskim razvojem. Vsekakor je stabilno 
financiranje osnova za dobro uveljavljanje dobro znanih načel 
pravičnosti, solidarnosti, vzajemnosti, na čemer temeljijo socialno- 
zdravstveni sistemi. 

Skladno s konceptom države blaginje in na osnovi načela socialne 
pravičnosti so zlasti države Evropske unije in te, ki se ji 
pridružujejo, tudi Slovenija, razvile enotne socialne sisteme za 

solidarno pokrivanje zelo obsežnih socialnih in zdravstvenih 
tveganj. Danes ta koncept doživlja v vseh državah pomembne 
spremembe. Najprej zaradi pritiskov na porabo vse večjih javnih 
sredstev, kar je posledica spreminjanja razmerja med aktivnim 
prebivalstvom in ostalimi, ki so upravičenci različnih vrst socialnih 
dajatev. Dalje zaradi porušenega razmerja med aktivnim in 
pasivnim prebivalstvom prihaja do omejenih sredstev. Zato je 
treba toliko bolj zagotoviti večjo socialno pravičnost v sistemu, se 
pravi bolj racionalno rabo sredstev ter prerazporejanje sredstev 
za tiste programe, ki so namenjeni najbolj upravičenim, ob 
hkratnem zaostrovanju kriterijev in pogojev za zbiranje in delitev 
javnih finančnih sredstev ter tudi ob bolj skrbni presoji glede 
obsega pravic. Pri tem se mora osnovni koncept socialne 
pravičnosti, ki temelji na solidarnosti vseh državljanov, dopolnjevati 
tudi z vse bolj poudarjeno odgovornostjo posameznikov za svojo 
varnost, za svojo starost, za zdravje in za kakovostno življenje 
nasploh. Pomembne so torej osebne odločitve posameznikov pri 
skrbi za lastno zdravje, pri izbiri različnih prostovoljnih zavarovanj 
za dodatne pravice, tudi v tako imenovanih neformalnih mrežah - 
na karitativnem področju oziroma na zasebnem trgu. 

V Sloveniji smo se lotili reforme zdravstvenega varstva 
pravočasno in vsebinsko, zato so rezultati ohrabrujoči. Osnovni 
cilj je bil predvsem zagotoviti večjo stabilnost zdravstvenega 
varstva v kombinaciji obveznega sistema javnih sredstev, zbranih 
na osnovi solidarnosti, in zasebnega vira sredstev - prosto- 
voljnega zavarovanja. Izkušnja je pokazala, da so se razmere 
stabilizirale. Prav s takšnim sistemom se dopolnjujeta načeli 
solidarnosti in vzajemnosti. 

Tako je bil dosežen tudi narodnogospodarski cilj: zadržati rast 
javnih sredstev za zdravstvo v mejah 7 % družbenega proizvoda, 
s čimer je zagotovljena konkurenčna sposobnost gospodarstva. 
To je ena izmed prednosti našega sistema. Zaradi uspešne 
izvedbe prostovoljnega zavarovanja se je delež osebnih sredstev 
od 1,5 % v letu 1991, torej pred izvajanjem reforme, povzpel na 
12 % vseh izdatkov za zdravstvene programe. Če pa primerjamo 
zgolj pravice iz naslova zdravstvenih storitev pa je ta delež 
bistveno večji, saj dosega že 19 %, s čimer smo primerljivi z 
nekaterimi razvitimi evropskimi državami, ki namenjajo za 
zdravstvo nekaj nad 1.000 dolarjev na prebivalca. 

Po besedah Franca Koširja je zdravstveno zavarovanje uspelo 
ohraniti uravnovešenost med prihodki in izdatki, ki so bili večkrat 
podvrženi posledicam nepredvidljivih političnih in administrativnih 
odločitev. Zavod je letos prispeval pomemben delež k splošni 
likvidnosti v gospodarstvu, saj so zdravstveni zavodi in drugi 
izvajalci zdravstvenih storitev postali pomembni poslovni subjekti. 
Sposobnost sistema, da zagotavlja stabilnost pri financiranju 
zdravstvenih programov, tudi veliko monetarnost in fiskalnost 
politike države, nam danes priznavajo mnogi ugledni predstavniki 
mednarodne strokovne javnosti. Največje priznanje je denimo 
stališče predstavnikov evropske komisije, izraženo maja 1998 
na konferenci v Bruslju, kjer je bilo poudarjeno, da le slovenski 
sistem ustreza merilom in standardom Evropske unije in je zato 
Slovenija sposobna za pridružitev. Podobna je tudi mednarodna 
ocena sistema zdravstvenega varstva konec preteklega leta, ki 
je Slovenijo uvrstila na visoko sedmo mesto med evropskimi 
državami. 

Na osnovi ocen delovanja in sposobnosti našega sistema 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je moč 
ugotoviti, da pravih potreb po večjih, bolj korenitih posegih na tem 
področju niti ni, kljub nenehnim spremembam v okolju, pač pa bo 
za razvoj zdravstvenega varstva v Sloveniji odločilna sposobnost 
sistema, da s primernimi ukrepi sproti elastično odgovarja na vse 
izzive in ohranja doseženo stabilnost. 

Poleg solidarnosti in vzajemnosti, ki sta osnovni prvini, je po naših 
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analizah zaslužna za pozitivne rezultate pri zagotavljanju 
zdravstvene varnosti tudi samostojnost sistema financiranja 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
samostojnost zavoda pri opravljanju nalog in poslovanju na 
področju obveznega zdravstvenega zavarovanja ter partnerska 
pogajanja o razporejanju sredstev za zdravstvene programe. 
Zato bi bilo treba prav te izkušnje učvrstiti in dopolniti z izboljšanjem 
posameznih postopkov. Smotrno bi bilo razmišljati o prerazporeditvi 
obveznosti med posameznimi skupinami zavezancev ter med 
javnimi in zasebnimi sredstvi, predvsem pa zagotoviti doslednejše 
uveljavljanje načela solidarnosti. Trenutno imamo prek 4 milijarde 
tolarjev neporavnanih prispevkov zavarovancev, ki kljub temu 
uživajo pravice iz zdravstvenega varstva. 

Zavrniti pa je treba vse pobude, ki neposredno ali posredno težijo 
k ustvarjanju dvorazrednih zavarovancev in ki rušijo načelo 
solidarnosti med bogatimi in revnimi, med mladimi in starimi ter 
med zdravimi in bolnimi. Glede pravic ni treba večjih sprememb, 
potreben pa je razmislek o doslednem uveljavljanju načela 
pravičnosti. Nespodbudne so, recimo, pravice do boleznin. 
Razmisliti velja o znižanju nadomestil za začasno krajšo 
nezmožnost oziroma zadržanost z dela, kar bi pri lažjih 
bolezenskih stanjih spodbudilo k ozdravitvi in čimprejšnji vrnitvi 
na delo. Treba bi bilo določiti zgornje meje nadomestila, ki ga 
zagotavlja obvezno zavarovanje, razlika pa je lahko predmet 
kolektivne pogodbe z delodajalcem ali prostovoljnega zavarovanja. 
Pozornost mora veljati tistim področjem, ki znatno povečujejo 
stroške, predvsem zdravila, tehnični pripomočki, nenujni reševalni 
prevozi in še kaj. Pri tem ne gre za ukinjanje pravic, pač pa za 
vzpostavljanje boljših pogojev pri zagotovitvi teh pravic tistim, ki 
so jih resnično potrebni. 

Največ dopolnitev in sprememb bo potrebnih na področju izvajanja 
zdravstvenih dejavnosti, kar je normalen proces zagotavljanja 
ustrezne ravni tehnološkega, organizacijskega in strokovnega 
razvoja v zdravstvu. Upoštevaje Ljubljansko listino so na določenih 
področjih zdravstva naše zmogljivosti večje kot v državah 
Evropske unije. Nasprotno pa na področju vrhunske medicine - 
transplantacije, srčne in nevrokirurške operacije, nuklearne 
magnetne resonance in tako dalje - zaostajamo. Na tem sektorju 
bo treba intenzivirati spremembe v notranji organizaciji 
zdravstvene službe, v boljšem upravljanju in vodenju, uveljavljanju 
privatizacije, spodbujanju tekmovalnosti in motiviranosti 
zdravnikov za boljše delo. Predvsem bi se morali lotiti racionalnega 
in kakovostnega izvajanja zdravstvenih programov, predvidenih 
v strategiji razvoja zdravstvenih dejavnosti v Sloveniji. 

V zaključnem delu se je Košir posvetil še drugi pomembni prvini 
sistema - vzajemnosti. V prostovoljno zavarovanje, ki teče od leta 
1993, je danes vključenih kar 1,4 milijona prebivalcev. Za 
dolgoročno stabilnost in varnost bo pomembna tudi specializirana 
zavarovalnica v obliki vzajemne družbe, ki jo bo zavod ustanovil 
do novembra letos. Nova družba bo delovala na načelu 
vzajemnosti. Prednosti izhajajo iz vzpostavitve dolgoročne 
zdravstvene varnosti prebivalstva, ki naj se izogne dobičku 
delničarjev, saj pri družabniški ureditvi so njeni člani sočasno 
zavarovanci in lastniki ter upravljalci družbe. Uveljavlja se 
vzajemno pravilo, da se tudi morebitni presežki prihodkov nad 
stroški namenjajo članom oziroma zavarovancem za izboljšanje 
njihovih bonitet. Skratka, v Sloveniji ni potrebe po obsežnih in 
hitrih sistemskih spremembah, pač pa je treba racionalno utrjevati 
in razvijati ter poglabljati sistem obveznega in prostovoljnega 
zavarovanja, saj na načelih solidarnosti in vzajemnosti se lahko 
ustvarjajo razmere pravičnosti in odprtosti. V duhu gesla 
mednarodnega leta starejših "K družbi za vse starosti!" je končal 
svojo analizo zdravstvenovarstvenih razmer Franc Košir. 

Povzetek koreferatov 

Metka Pentek, dr. med., nacionalna koordinatorica Svetovne 
zdravstvene organizacije za zdravo staranje, je na začetku 
navedla okoliščine, ki vplivajo na primerno zdravje ostarelih, in 
sicer: telesno zdravje, duševno zdravje, socialno zdravje, stabilne 
finančne in ekonomske razmere, ugodna zgodovinska izkušnja 
in pa zdravo okolje. 

Za telesno zdrave stare ljudi velja, da se zelo uspešno ogibajo 
dejavnikom tveganja, ki povzročajo razvoj kroničnih bolezni, kar 
jim uspe na več načinov; med njimi sta najpomembnejši telesna 
aktivnost in primerna prehrana. Ministrstvo za šolstvo in šport bi 
lahko s programom posebnih vaditeljev za starejše ljudi še bolj 
intenziviralo telesno aktivnost starejše populacije. Ohranjevanje 
intelektualne svežine pomembno vpliva ba duševno zdravje. Ne 
le z mišicami, tudi z možgani je treba telovaditi, denimo z 
obnavljanjem spomina, raznih običajev, s pogovori o tem, kako je 
bilo včasih .... Zelo pomembna je tudi čustvena aktivna raznolikost, 
posebej gre za premagovanje obdobja žalosti, ki se spričo izgube 
najbližjih ostarelim kar pogosto ponuja. Socialno zdravo okolje - v 
krogu družine, prijateljev, soseske - pomembno pomaga ostarelim 
k zdravju. Tu velja opozoriti na aktivnosti samopomoči, ki naj bi 
pomagale premnogim, ki ne najdejo poti iz svoje zaprtosti med 
štiri stene. Za zdravo staranje so pomembne tudi stabilne finančne 
in ekonomske razmere, ki ne zadovoljujejo le osnovnih bioloških 
potreb, ampak tudi duhovne in druge. 

Za ohranjanje delovne aktivnosti starejših ljudi bi kazalo vplivati 
na to, da ne bi prihajalo do nenadne upokojitve. Človek naj bi se 
poslavljal iz delovnega okolja 2 leti, v tem času bi delal po 4 ure in 
uvajal v delo novo moč. Hkrati pa bi imel tudi dovolj časa, da bi se 
prilagajal novemu načinu življenja, novim aktivnostim za čas 
upokojitve. 

Zgodovinski okvir je tudi odločujoč, saj ni vseeno, v katerem 
času smo rojeni in v katerem družbenem okolju živimo. Nekatera 
družbena okolja zelo pomagajo starejših ljudem, so jim naklonjena, 
druga manj. Zato je prav, da starejši postanejo kritična množica. 
Pomembno je, da s svojim znanjem in izkušnjami nastopajo s 
pobudami in idejami. Nenehno se je treba postavljati zoper 
stereotip, ki vidi, da starejši ljudje le nekaj potrebujejo, so samo 
potrošniki, nimajo več svežih misli; ne morejo kaj dosti koristiti. To 
ni res, in proti taki filozofiji se je treba nenehno bojevati. 

Zdravo okolje je za starejšega še posebej neobhodna nujnost. 
Posebna pozornost velja prilagoditvi bivalnega okolja za določene 
življenjske ali dejavnostne omejitve ostarelih. V tujini imajo 
posebne sklade, ki pomagajo pri preurejanju stanovanj za potrebe 
kvalitetnega življenja starejših. Podobno skrb velja nameniti tudi 
ustrezni ureditvi okolja za primernejše gibanje starejših ljudi. 
Smiselno je starejše vključiti v prostovoljno pomoč sovrstnikom z 
raznimi drobnimi storitvami, prevozi, spremljanjem, nabavo 
potrebščin, ipd. Namreč, kar 12 % starih nad 65 let ne more 
povsem skrbeti zase; 5 % starih nad 65 let potrebuje stalno 
osebno nego in pomoč, 21 do 25 % starih nad 65 let potrebuje 
pomoč pri osebni negi in gospodinjstvu. Program razvoja varstva 
starejših oseb na področju socialnega varstva v Sloveniji do leta 
2005, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, predvideva različne oblike pomoči: nove stanovanjske 
oblike, dnevne centre za odrasle, stanovanja za stare ljudi z 
varovanjem in brez njega, posebne stanovanjske domove za 
stare in razvejane oblike pomoči na domu - v okviru javnih služb, 
storitev v bivalnem okolju, storitev na domu in na nadaljavo, prek 
telefonov in druge tehnike. Da bi zagotovili primerno zdravo 
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staranje, moramo v vse oblike varstva starostnikov vključiti 
socialno in zdravstveno vsebino, je prepričana dr. Metka Pentek. 

Mag. Jožica Šelb, dr. med., Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Sloveni|e, je govorila o bolnišničnem zdravljenju in 
umrljivosti ljudi, starih nad 65 let. 

V letu 1997 je bilo 282.000 hospitalizacij zaradi bolezni in poškodb; 
med hospitaliziranimi je bilo za tretjino starejših od 60 let. Sicer pa 
to pomeni približno eno hospitalizacijo na štiri prebivalce, kar 
predstavlja 5 % hospitalizacij več kot leta 1992. Stopnje hospi- 
talizacij s starostjo naraščajo; hitreje začnejo naraščati po 60. letu 
starosti, medtem ko po 80. letu starosti stopnje hospitalizacij ne 
naraščajo, se celo nekoliko zmanjšujejo. 

S starostjo se veča tudi umrljivost. V letu 1997 je umrlo blizu 
19.000 ljudi, od tega 13.000 starejših od 64 let, kar pomeni enega 
umrlega na 20 prebivalcev oziroma 10 % nižjo stopnjo umrljivosti 
kot pri enaki starosti v letu 1992. Umrljivost pa narašča počasneje 
od 40. leta, hitreje pa po 60. letu (polovica umrlih moških doseže 
manj kot 68 let in pol, polovica umrlih žensk pa za 11 let preživi 
moške). V starostni skupini do 80 let umre na 8 hospitaliziranih 
približno eden, v starostni skupini nad 80 let pa umre eden na 2 in 
pol hospitalizirana. V prvi starostni skupini je to razmerje najslabše 
v celjski regiji, v starejši starostni skupini pa je to razmerje 
najslabše v Murski Soboti. 

Zanimiva je ugotovitev, da se pri sedanjih 70-letnikih stopnja 
umrljivosti niža glede na 70-letnike pred desetimi leti, recimo pri 
boleznih srca ali pri možganski kapi. Drugače pa je pri nekaterih 
drugih boleznih: srčnem infarktu, pljučnici in gripi. Še drugače pa 
je pri obolelih za rakom. Umrljivost zaradi raka na dojki je bila pred 
10 leti pri starosti 50 let večja kot sedaj, medtem ko je pri starih 
nad 70 in 80 let umrljivost višja kot je bila pred 10 leti.; podobno je 
tudi pri umrljivosti zaradi raka dihal; sicer pa stopnja umrljivosti pri 
ženskah zaradi raka dihal narašča že pri zelo mladih. 

Raziskave kažejo,da je pri mlajših verjetnost preživetja večja; 
verjetnost preživetja po 64. letu pa pada. Raziskave med leti 
1987-1996 kažejo, da je verjetnost, da bodo ljudje umrli, nekoliko 
manjša, je pa večja verjetnost da se bodo zdravili v bolnišnicah. 
Doseči bi morali cilj, da bi bili ljudje čim dlje zdravi, aktivni in da bi 
zboleli šele kratek čas pred smrtjo. Temu bi se lahko približali s 
preprečevanjem bolezni in pa z aktivnim iskanjem in zdravljenjem 
bolezni v začetnem stadiju. Nekatere bolezni lahko ljudje sami 
preprečijo tako, da se izogibajo dejavnikom tveganja, da pazijo 
na prehrano, uživajo čim manj zdravil, nikotina in alkohola, da 
ohranjajo fizično in mentalno aktivnost v visoki starosti in da hkrati 
razvijajo sposobnosti za uspešen spopad s stresom in stiskami. 

V prid zdravstvenemu varstvu gre nujna vzgoja za zdravje, in kot 
že rečeno, pri ogroženih skupinah prebivalstva je treba aktivno 
odkrivati bolezni v zgodnji fazi in jih ustrezno zdraviti. Za zdravo 
starost je treba načrtovati primerno zdravstveno, ekonomsko in 
socialno politiko. Večina ostarelih je kar dobrega zdravja in z 
določenimi omejitvami lahko opravljajo produktivno delo. In prav 
delo, prispevek skupnosti, občutek, da je človek potreben, imajo 
ugoden vpliv na zdravje. Človek, ki ne dela, bo prej zbolel in 
omagal in bo prej odvisen od drugih. Upoštevati bi bilo treba zato 
fleksibilno dobo ob upokojitvi in pa tudi fleksibilni čas dela starejših 
ljudi. Saj za zdravje v starosti sta pomembni fizična in mentalna 
aktivnost, kajti ljudje, ki so tako aktivni celo življenje, so nagrajeni 
z dolgim življenjem. Tudi zato bi bilo treba vzpodbujati doživljenjsko 
izobraževanje ljudi, spodbujati sposobnosti za spopadanje s 
stiskami, s stresnimi situacijami, ki jih je zlasti v starosti veliko: 
bolezen, smrt zakonca ali najbližjih. 

Zelo je razširjeno prepričanje, da zdravstveno varstvo starih veliko 

stane, vendar po besedah predstavnikov svetovne zdravstvene, 
organizacije, vsak človek državo stane največ 3 leta pred smrtjo, 
pa naj umre mlad ali star, je menila na koncu dr. Jožica Šelb. 

Petra Kersnlč, generalna sekretarka Zbornice zdravstvene 
nege Slovenije In državna svetnica, je na začetku zaželela naj 
bi skrb za zdravje ostarelih ne obtičalo pretirano le v mednarodnem 
letu starejših - v letu 1999 - temveč naj gre čez prag leta 2000 in 
nato skozi življenje vsakega posameznika, družine in celotne 
skupnosti. Skrb za zdravje je stalna človekova spremljevalka 
skozi vso zgodovino. 

Nato je predstavila organizacijo in delb izvajalcev zdravstvene 
nege. Začetek poklicnega povezovanja medicinskih sester v 
Sloveniji sega v leto 1919, ko se poklic skrbstvene sestre prvič 
omeni, Angela Vuškin pa postavi temelje delu in poklicu medicinske 
sestre na Slovenskem. Leta 1992 smo v skladu z zakonom o 
zdravstveni dejavnosti ustanovili zbornico zdravstvene nege 
Slovenije, ki se povezuje znotraj zveze, društev medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije. V tem stanovskem združenju je 
danes 11.700 članov. Glavni namen velja zastopanju poklicnih, 
socialnih in ekonomskih interesov, razvijanju in promociji sodobne 
zdravstvene nege in zagotavljanju kakovosti zdravstve-ne nege 
vsem, ki jo potrebujejo. Organizacija sama je tudi članica velike 
mednarodne družine izvajalcev zdravstvene nege, ki povezuje 
118 držav celega sveta. Ta mednarodna organizacija skrbi, da se 
po celem svetu dvigujejo strokovni in izobraževalni standardi 
zdravstvene nege. Partnerstvo je ključna vrednota te mednarodne 
organizacije, ki s tesnim sodelovanjem najrazličnejših partnerjev 
omogoča izvajanje programov za učinkovito delovanje celotne 
zdravstvene službe in seveda, spodbuja zdrav način življenja. V 
Sloveniji dela na področju zdravstvene nege 13.100 ljudi. 

Iz številnih strokovnih člankov o zdravstveni negi ugotovimo, da 
je negovalna komponenta v procesu zdravljenja vse preveč 
nevidna, neprepoznavna, premalo cenjena in tudi premalo 
vrednotena. Ko govorimo o zdravstveni negi, ki je ena od 
zdravstvenih disciplin, se pravzaprav dotikamo človekove 
osnovne temeljne aktivnosti, ki jo opravljamo na podlagi izkušenj 
in posnemanj - iz roda v rod. Kot celovita dejavnost se zdravstvena 
nega ukvarja s posameznikom, z družino in skupnostjo v njegovih 
razvejanih funkcijah tako v času zdravja kot v času bolezni, od 
spočetja pa do smrti. 

Namen zdravstvene nege, tam kjer so negovalne intervencije 
sestavni del zdravstvenih storitev, je zagotavljanje najvišje možne 
kakovosti teh storitev, celostna obravnava varovancev, 
racionalna in učinkovita poraba materialnih sredstev in finančnih 
in vseh drugih virov, ki so za delovanje sistema potrebni. 
Zdravstvena nega se prvenstveno nanaša na ukrepe za krepitev, 
ohranjanje in izboljšanje zdravja ter kakovosti življenja 
posameznika, družine in skupnosti. Edinstvena funkcija izvajalcev 
zdravstvene nege je ocenjevanje fizičnih, psihičnih in socialnih 
reakcij na bolnikovo zdravstveno stanje ter izvajanje vseh tistih 
aktivnosti, ki prispevajo k zdravju, ozdravitvi ali k mirni smrti. V 
teh nalogah opravljajo medicinske sestre samostojno funkcijo, 
sicer pa tudi sodelujejo v diagnostično-terapevtskem procesu. 

Novo tisočletje mnogi imenujejo "tisočletje zdravstvene nege". 
Spreminja se zdravstveno varstvo, ki se vse bolj seli iz akutnega 
bolnišničnega okolja kronično bolnih in starejših ljudi, ki potrebujejo 
vedno več in vedno bolj zahtevo zdravstveno nego. Zato 
mednarodna organizacija medicinskih sester, ki prav letos 
praznuje 100-letnico obstoja, meni, da bo treba nujno na novo 
opredeliti položaj zdravstvene nege, ki ni le v rokah njenih 
izvajalcev, temveč je v mnogočem odvisna od ekonomskih 
faktorjev, vladne zdravstvene politike, mednarodnih vplivov in še 
drugih faktorjev. 

31 



Razvoj in vse večja zahtevnost nalog na področju zdravstvene 
nege zahtevajo tudi sodobne koncepte izobraževanja, skladno z 
zahtevami svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije. 

Raziskovalno-znanstveni pristop temelji na raziskovanju inci- 
dence in negovalnih diagnoz ter specifičnih rezultatov zdravstvene 
nege na pogostost, učinkovitost in seveda tudi pri ugotavljanju 
stroškov posameznih negovalnih intervencij. Za svoje delovanje 
zahteva zdravstvena nega veliko razumevanja, znanja in 
spretnosti. 

Nato je Kersničeva navedla še petero osnovnih načel zdravstvene 
nege: pomoč človeku, ki ostane v kritični situacijah živ, sodelovanje 
in preprečevanje bolezni posameznika in družbe, omogočanje 
varovancem, da aktivno sodelujejo in soodločajo v skrbi za lastno 
zdravje, krepitev zdravja prebivalcev in doseganje najvišjih 
strokovnih ciljev ob najnižjih nujno potrebnih stroških. Z navedenimi 
načeli so izvajalci zdravstvene nege varovancu na volj 24 ur na 
dan, vse dni v letu - od rojstva do smrti. Hkrati gre tudi za poklicne 
skupine, ki s svojim delom pomembno prispevajo h kakovosti in 
k racionalnosti poslovanja v zdravstvenih zavodih. 

Magda Brložnlk, vms., predsednica Strokovne sekci|e medi- 
cinskih sester v patronažnem varstvu, je predstavila funkcijo 
patronažnih sester pri negi starostnikov; vsega jih je v Sloveniji 
676. 

Patronažna dejavnost sodi v primarno zdravstveno varstvo in si 
prizadeva za ohranjanje, za krepitev in varovanje zdravja, za 
nego bolnih in za njihovo rehabilitacijo. 

Dejavnost jeorganizirana v zdravstvenih domovih kot samostojna 
delovna enota. V zadnjem obdobju pa se pojavljajo tudi zasebno z 
enakimi pravicami in odgovornostmi kot v javnih zavodih. Nosilka 
patronažne zdravstvene nege je medicinska sestra z višjo ali 
visoko strokovno izobrazbo, po možnosti tudi s specializacijo. 
Patronažna medicinska sestra izvaja patronažno zdravstveno 
nego varovancev na njihovih domovih in tako skrbi za zdravstveno 
stanje varovancev in družin ter okolja. 

Preventivni del dejavnosti vključuje zdravstveno socialno 
obravnavo posameznika, družine in lokalne skupnosti od rojstva 
do smrti. Preventiva obravnava različne skupine prebivalstva, ki 
so zaradi svojih posebnih bioloških lastnosti, zaradi spremenjenih 
pogojev življenja in zaradi zdravstvene in socialne ogroženosti 
potrebni posebnega nadzora, zajema pa tudi zdravstveno nego 
nosečnice, otročnice in novorojenca. Kurativna dejavnost obsega 
patronažno zdravstveno nego bolnika na domu, negovalne 
intervencije, ki vključujejo postopke osnovne nege bolnika in 
medicinsko tehnične posege, ki jih naroči zdravnik v smislu 
diagnostično-terapevtstega procesa. 

Zanimivo je pogledati nekatere podatke o patronažni dejavnosti v 
obdobju desetih let (od 1986 do 1996). V letu 1986 je na enega 
zaposlenega prišlo 1363 obiskov, leta 1996 je naraslo število 
obiskov že na 1440. 

Pomembno je poudariti, da pri vsakem obisku bolnika na domu 
zaradi preventive ali zaradi nege patronažna sestra deluje tudi 
zdravstveno vzgojno, saj uči bolnika in družino, da se znajo vključiti 
kljub nastalim spremembam zaradi bolezni v normalni način 
življenja. 

Nadalje je opozorila na nekatere probleme. Eden takih je limitiranje 
preventivnih obiskov. Zavod za zdravstveno zavarovanje je do 
januarja letos dovoljeval (plačal) dva obiska letno pri zdravstveno, 
socialno ogroženih in osamelih, starejših od 65 let. Poslej ni več 
priznanih tovrstnih obiskov, razen če gre za kronično bolne. Take 

razmere starostnike, zdravstveno in socialno ogrožene ter 
osamele izredno prizadenejo, saj poslabšujejo kvaliteto njihovega 
življenja. Patronažne sestre, ki kljub limitu plačnika še vedno 
obiskujejo starostnike, žive v nenehnem strahu pred kontrolo in 
pred finančno kaznijo, ki jih lahko doleti. Škoda, da se je tako 
okrnila pravica do preventivnega obiskovanja starostnikov na 
terenu. Ni pa kratena nobena pravica glede obiskov bolnikov 
zaradi nege na domu. Nastaja pa nova velika težava: dokazano 
je, da je potrebnih vedno več obiskov na domu zaradi skrajšanja 
ležalne dobe v bolnišnici. 

Nadaljnjo težavo predstavljajo nepoenoteni normativi; čakajo na 
parlamentarno proceduro že od leta 1995. Zaradi tega prihaja do 
različnih obremenitev; na patronažno medicinsko sestro pride od 
1.850 do 5.000 prebivalcev in več. V povprečju pride v Sloveniji 
2.700 prebivalcev na zaposlenega v patronažnem varstvu; plan 
pa predvideva 1.650 prebivalcev oziroma 515 družin na 
zaposlenega v patronažni službi. 

Hudo moteča je tudi premajhna opremljenost z vozili; v povprečju 
pride pri nas 1,7 patronažne sestre na en avto. Tako je delo težko 
planirati, še teže izvajati. Velikokrat se morajo vračati s terena v 
zavode, saj je treba oddati odvzeti laboratorijski material, preverjati 
novoprispela naročila zdravnikov za intervencije, ki jih je treba 
opraviti še isti dan, in podobno. V 33 % zdravstvenih domov 
delajo patronažne sestre tudi v drugih enotah, kar gre na škodo 
patronažne zdravstvene nege. Vseh težav pa z navedenim 
naštevanjem še ni konec, meni vms. Brložnikova, ki je še posebej 
opozorila na številne evidence, ki jih je treba opraviti zaradi 
obravnavanih varovancev, pa tudi zaradi prikaza lastnega dela. 
Evidenčno delo pa ne sme iti na škodo varovancev. 

Končna misel je izzvenela v opozorilo, da je moč težave preseči 
s pripravljenostjo patronažnih delavcev in vseh pristojnih v 
ustreznih državnih inštitucijah, zlasti v zavarovalnici. 

Slavko Grčar, dipl. iur., član skupščine in upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je v vsem so- 
glašal s pozitivno oceno zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja. 

Ob doseženi evropski ravni zdravstvenega zavarovanja zvenijo 
besede restrikcija pravic, reforma ipd. neprijazno, posebej zato, 
ker doslej še ni bilo slišati nobenega zares utemeljenega 
argumenta za to, da je reforma res potrebna. Posebej nekorektni 
so očitki nekaterih ekonomističnih nadobudnežev, češ da 
upokojenci trikrat več porabijo kot pa prispevajo za zdravstvo. To 
je sicer res, kot je res, da so bili upokojenci nekoč mladi in zdravi 
in tedaj trikrat več plačevali, kot porabili. Prav sedanja upokojena 
generacije je na mnoge načine desetletja prispevala k temu, da je 
naše zdravstvo doseglo evropsko raven. Še naprej se velja 
zoperstavljati ideji o neki temeljni, globalni reformi zdravstva, ki bi 
pomenila krčenje pravic, uvedbo dodatne participacije za bivanje 
v bolnišnicah, za zdravila, bistveno povečanje premij za 
prostovoljno zavarovanje itd. Naše zdravstveno varstvo pa se 
mora nujno razvijati in iti v korak z razvojem zdravstva v Evropski 
uniji. Seveda, pa ni mogoče izključiti problematike naraščajočih 
stroškov zdravstvene dejavnosti zaradi napredka medicine in 
medicinske tehnologije, zaradi naraščajočih kroničnih 
degenerativnih bolezni, zaradi staranja prebivalstva in drugih 
neugodnih demografskih gibanj. Toda navedena problematika je 
obvladljiva v okviru sedanjega sistema zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. Določeni popravki in dopolnitve 
veljavnega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ter o zdravstveni oziroma lekarniški dejavnosti so 
gotovo potrebni, saj jih narekujejo spremenjene življenjske 
okoliščine. 
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V nadaljevanju je Grčar opozoril na pomembne vidike, ki bi jih 
kazalo upoštevati pri dograjevanju sistema zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja: 

1. Pravice uporabnikov zdravstvenega varstva in zavarovanja 
so usklajene z večino držav v Evropski uniji, nekaj več ugodnosti 
je v Sloveniji le glede nadomestil za čas odsotnosti z dela zaradi 
bolezni in glede povračila potnih stroškov, pa morda še kakšne 
malenkosti. Vendar v tem ni resnih utemeljitev za restrikcijo pravic, 
ki bi postavljale Slovence v slabši položaj glede na Evropo. 

2. Ko bo Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije, 
se bo morala prilagoditi vsaj povprečnim razmeram v uniji. Tako 
bo povečevanje stroškov v zdravstvu krila predvsem z rastjo 
bruto domačega produkta, postopoma tudi s povečanjem deleža 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v bruto domačem 
produktu, koder Slovenija še malo zaostanja za nekaterimi 
evropskimi državami. 

3. Z zasebnimi prispevki za zdravstvo dosega Slovenija skoraj 
povprečje Evropske unije. Premija za prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje znaša v letnem znesku kar 56 % povprečne mesečne 
pokojnine v Sloveniji, kar za upokojenca ni malo. Namreč kar 15 
% upokojencev letno plača za prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje več kot znaša njihova enomesečna pokojnina. 
Dodatna bremena bi bila nesprejemljiva, kar velja tudi za morebitno 
dodatno participacijo. 

4. Država naj izpelje izterjavo registriranih neplačanih prispevkov 
za okrog 8 milijard, neregistriranih pa še za kakšni 2 milijardi ali 
celo več; tako bo zdravstvo prišlo do pomembnih sredstev mimo 
povečanih participacij ali krčenja že pridobljenih pravic. 

5. V zdravstvu so določene možnosti za prihranke. 2 racionaliza- 
cijo organizacije in poslovanja, s smotrno uporabo pravic in 
obveznosti zavarovancev, kar omogočajo veljavni predpisi in 
partnerski dogovori, je mogoče prihraniti marsikak strošek. 

6. 2akonodajalec ne sme z novimi zakoni nalagati zdravstvu 
novih obveznosti, če hkrati ne zagotovi novih virov sredstev, ker 
bi tako siromašil ali celo ogrožal uresničevanje sedanjih pravic in 
obveznosti v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja. Tudi zaradi povedanega ni potrebna ponovna 
reforma sistema zdravstvnega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja. 

Potreben pa je razvoj sistema, s katerim bi zagotovili hitrejše 
prilaganje napredku medicinske znanosti in tehnologije, da se bo 
Slovenija tudi na tem področju razvijala, tako kot je potrebno in 
prav, je še dodal Slavko Grčar. 

Jožica Subotič, dipl. lur., članica skupščine Zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije, je govorila o nujnosti ustanovitve 
družbe za vzajemnost in prostovoljno zavarovanje. Spremembe 
na področju zdravstva po letu 1990 so bile precejšnje in so 
odločilno vplivale na oblike obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in oblike prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 
Gre pri tem za dve obliki zbiranja sredstev: prispevna stopnja, ki 
jo določi vlada, in zavarovalna premija, namenjena storitvam 
posameznika, česar ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Prav zaradi prostovoljnega zavarovanja je zakon predvidel 
ustanavljanje družb za vzajemno zavarovanje - specializirane 
zavarovalnice, ki bodo prek vzajemnosti in solidarnosti pomagale 
ohranjati zdravje. Doslej je prek Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Adriatica vključenih v prostovoljno 
zavarovanje skoraj poldrugi milijon zavarovancev. 

Težak gospodarski položaj ne dopušča dodatnih obremenitev 
gospodarstva za zdravstveno zavarovanje. Dobršen odstotek 
zavarovancev, zlasti brezposelnih, katerim letna premija za 
prostovoljno zavarovanje predstavlja enomesečni dohodek, 
predstavljata problem za pridobivanje dodatnih sredstev, 
namenjenih za širjenje potreb zdravstvenega zavarovanja. Prav 
za smotrnejše zagotavljanje razvoja in ravni zdravstvenega 
varstva je nujna ustanovitev družbe za vzajemno zavarovanje z 
ustrezno medgeneracijsko pogodbo, saj je približno 35 % sedanjih 
skleniteljev prostovoljnega zavarovanja v času aktivne dobe 
prispevalo znatna sredstva v razvoj zdravstvene mreže prek 
prispevne stopnje, samoprispevkov, združevanja sredstev za 
izobraževanje in štipendiranje ter za gradnjo študentskih domov 
ipd. 

Ob ustanovitvi družbe za vzajemno zavarovanje mora biti cena 
za prostovoljno zavarovanje tolikšna, da bo sprejemljiva za najširši 
krog državljanov, hkrati pa bo lahko zagotavljala racionalno 
poslovanje. 

Dr. Bernl Strmčnlk, dipl. pol., vodja projekta prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja, Adrlatlc, d.d. Koper, je najprej 
naglasil da se mu zdi reforma zdravstvenega varstva v Sloveniji 
nepotrebna, pač pa so potrebni popravki in uskladitve zaradi 
približevanja Evropi. Posebej je še polemiziral s paradoksi dr. 
Voljča, češ če imamo najboljši sistem na svetu, čemu bi ga 
reformirali. 

Od leta 1992 je v veljavi zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, ki je uvedel sistem obveznega in 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Po sili zakona pa 
opravlja obojno zavarovanje isti javni zavod, kajti obstajala naj bi 
nevarnost, da siceršnje zavarovalnice tega ne bi zmogle. Javni 
zavod se je tako znašel v dveh funkcijah: v funkciji izvajalca 
obveznega zavarovanja po načelu javnih financ in v breme javne 
porabe ter v funkciji izvajanja prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja po načelu zavarovalnice. Od tod tudi želja po 
enačenju zavoda z zavarovalnico. Zavod opravlja javno službo 
po načelu javnih financ, zavarovalnica pa je družba za vzajemno 
zavarovanje. 

Vendar so bila potrebna tri leta, da je prišlo do predloga 
spremembe zakona, ki je zavodu preprečeval, da bi lahko izvedel 
zakon o zavarovalnicah. Zaradi naglice za hitri postopek je prišlo 
tudi do slabega predloga zakonskega besedila, tako da ga je 
matično telo vrnilo vladi s predlogom, da pripravi nov predlog. 
Novela zakona je po letu dni še vedno mrtva črka na papirju, saj 
se je ne da izvajati. Novela je definitivno ločila obvezno zdravstveno 
zavarovanje kot javno službo od prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja kot zavarovalniške dejavnosti, in zavodom naložila, 
da v silno zahtevnem strokovnem postopku ustanovi specia- 
lizirano zdravstveno zavarovalnico, kot družbo za vzajemno 
zavarovanje. Postopek teče. 

Žal, pa se normativno urejanje prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja razhaja s stroko in s prakso; saj uzakonjeni kriteriji 
resno ogrožajo starejšo populacijo. Zaradi tega so nastale težave 
pri uveljavitvi tega zakona. Uzakonitev kriterijev je bila namreč 
prenagljena, nepremišljena, povzroča vrsto težav; kriteriji so 
inkompatibilni, zato jih je treba ukiniti. DeSUS je s predlogom novele 
zakona že sprožil postopek, da se ti kriteriji ukinejo. 

Probleme starejših lahko rešujemo samo tako, da še naprej 
razvijamo uveljavljeno solidarnost in vzajemnost. Zakon mora 
določiti, da se vsem, ki so starejši od 65 let in niso zavezanci za 
dohodnino, črta obveza doplačil. S tem bi rešili vse tiste, ki plačujejo 
za prostovoljno zavarovanje več kot znaša enomesečna 
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pokojnina. Že bi pa to pomenilo povečanje obveznosti brez 
ustreznega zavarovalniškega kritja, bi bilo treba povečati stopnjo 
doplačil, ki bi jih morale prevzeti mlajše, aktivne generacije; tako 
bi se stopnjevala solidarnost za starejše, kar bi bilo po mnenju dr. 
Strmčnika edino prav. 

Zato je tudi na koncu opozoril na nujnost preseganja inter- 
personalnih, interinstitucionalnih pa tudi političnih nasprotij, da bi 
sprejemali zakone premišljeno, da ne bi ogrožali ljudi, ampak bi jih 
resnično varovali. 

Povzetek razprave 

Ing. Rafael Zupančič, društvo Invalidski forum Slovenije, 
se je pridružil uvodnim govornikom, iz katerih je vel optimizem za 
boljšo bodočnost Slovenije. Res je, da je zdravstvena varnost v 
Sloveniji relativno dobro urejena, čeprav se v praksi pojavljajo 
veliki problemi. Reforma pa poteka že nekaj let, ne sicer na 
generalni ravni zakonov, ampak v okviru internih aktov, 
podzakonskih aktov, pravilnikov in drugih predpisov. Žal prav 
predpisi omogočajo v zdravstvu velik business, kar še posebej 
velja za prodajo ortopedskih in drugih osebnih pripomočkov. S 
predpisi in pravilniki bi morali vzpostaviti več reda in onemogočiti 
tržne špekulacije na račun obolelih, invalidov itd. 

Zdraviliško zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo bi bilo treba 
približati potrebam posameznika, ne pa nekim kvazi skupnim 
interesom. Tako bi se izognili prenekateri stiski, tudi starejše 
populacije. 

Dr. Jože Magdič, Psiha, je opozoril na ne dovolj izkoriščene 
koncesije za delo z oskrbovanci oziroma ljudmi, ki so potrebni 
tuje pomoči. 

Nadalje je kritično spregovoril o preobsežnih domovih za starejše; 
često so v takih domovih ostareli različnih osebnostnih profilov, 
tudi takih, ki ne sodijo v domove za ostarele. Nevzdržno pa je, da 
nimamo take zakonske ureditve, ki bi terjala, da bogato situirani 
otroci pomagajo svojim staršem - oskrbovancem, ki so 
najpogosteje odvisni celo od dodatka za tujo nego in pomoč. 

Ferdinand Haler, podžupan občine Žalec, je posebej omenil 
prispevek starejše generacije, ki še vedno ustvarjalno posega v 

življenje družbe, zato se je ne da odpraviti z očitki uporabništva 
družbenega produkta. 

Angelca Žiberna, podpredsednica Zveze društev upokojen- 
cev Slovenije, je uvodoma ugotavljala, da teče letos že tretji 
posvet o zdravstvu starejših v Sloveniji. Vendar potrebnim 
pobudam se malo ali nič ne prisluhne, še posebej ne, če so 
resorna ministrstva premalo zainteresirana za prisotnost na 
razpravah. 

Biti star res ni bolezen, tudi ni sramota in ne revščina, kajti vsi 
smo po svoje živeli in delali, mnogi smo aktivni še danes. Zaradi 
aktivnosti starejši tudi dlje živijo; znajo živeti z boleznijo in revščino, 
zato se težko podcenjujejo, da bi prosjačili. Po njenem mnenju so 
starejši marsikje na robu pravic: previsoka plačila pri prostovoljnem 
zdravstvenem zavarovanju, predraga zdravila, invalidske komisije 
ostarele kar obidejo, ne priznavajo nobenih posebnih pravic, ki jih 
priznavajo invalidom v podobnih težavah, družina, ki neguje, 
oskrbuje bolnega starega človeka, ni deležna družbene pomoči 
kakršno poznajo v Evropi. Patronažna zdravstvena nega na domu 
je pravica tudi po zakonu o zdravstvu, toda starejši ljudje na 
domu so deležni vse manj tovrstne zdravstvene nege. 

Zakonodajo bi bilo treba tako uskladiti, da bo vodila h kvalitet- 
nejšemu zdravstvenemu varstvu. Nerazumljivo je, kako se 
obnaša do starejših tudi pred dnevi obravnavani nacionalni pro- 
gram o športu, kjer skoraj ni besede o športu starejših ljudi, o 
rekreativnih dejavnostih, na kar je zveza upokojencev reagirala 
s svojimi stališči in predlogi. Potrebna je uskladitev vseh resorjev, 
zlasti akterjev nacionalnega programa za socialno varstvo in 
akterjev nacionalnega programa zdravstvenega varstva. 

Jože Zakonjšek se je na koncu ponovno zahvalil vsem refe- 
rentom in razpravljalcem ter napovedal, da bo celotno gradivo s 
posveta objavljeno in tako na razpolago za koristno uporabo, ko 
bo govor o preoblikovanju zdravstvenega varstva in zdravstve- 
nega zavarovanja. 

I 

S posveta objavljamo krajše 
povzetke, ker bo celotno 
gradivo objavljeno v zborniku. 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

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

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
3/1999 

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

Povzetek uvodnih razprav na plenarnem delu posveta in 
povzetek razprav v skupinah je objavljen v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 3/1998 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s ČZP, d.o.o. 
Primorske novice iz Kopra 3. aprila 1998 organiziral posvet 
ZAKONODAJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN DELOVANJE 
URADA ZA URADNE PUBLIKACIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI 
in predavanje INTEGRACIJA IN NALOGE SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA V PROCESU VKLJUČEVANJA SLOVENIJE 
V EVROPSKO UNIJO. Uvodni razpravi sta podala Lucien Emringer, 
generalni direktor Urada za uradne publikacije EU v Luksemburgu 
in prof. dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj. 
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Uvodni razpravi sta objavljeni v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 4/1998 

Komisija državnega sveta za malo gospodarstvo in turizem je 14. 
septembra 1998 organizirala posvet O PROBLEMATIKI OBRTI 
IN MALIH DELODAJALCEV. 

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

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
5/1998 

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

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; krajši 
povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 9/1998 

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

Uvodne predstavitve in povzetek razprave so objavljeni v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 4/1999 

Državni svet Republike Slovenije je 19. maja 1998 organiziral 
posvet PROBLEMATIKA V TEKSTILNI, OBLAČILNI IN 
USNJARSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI V SLOVENIJI. 

Uvodni referati in povzetki razprav so objavljeni v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 1/1999 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 22. maja 1998 organiziral 
posvet POLITIKA IN SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
V AVSTRIJI. Avstrijske izkušnje je predstavil dr. Gerhard Buczolich 
z avstrijskega zveznega ministrstva za delo, zdravstvo in 
socialne zadeve. 

Uvodno predavanje ter povzetek razprav, vprašanj in 
odgovorov so objavljeni v Poročevalcu državnega sveta, št. 
8/1998 

Državni svet Republike Slovenije je 23. junija 1998 organiziral 
pogovor z Vladom Gotovcem, predsednikom Liberalne stranke 
in poslancem hrvaškega državnega Sabora, na temo: HRVAŠKA 
danes - sedem let po razglasitvi neodvisnosti. 
Pogovor je bil organiziran v okviru obiska g. Vlada Gotovca v 
Sloveniji. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, 
15. septembra 1998 organiziral predavanje SVET V XXI. 
STOLETJU IN PERSPEKTIVE MALIH DRŽAV. Predaval je prof. 
dr. Johan Galtung, svetovno znani futurolog. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Gospodarsko 
zbornico Slovenije, veleposlaništvom Republike Avstrije in 
Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, 
izpostava Ljubljana, 5. oktobra 1998 organiziral predavanje O 
DELOVANJU IN PRISTOJNOSTIH TER PRAVNIH UČINKIH 
SODB EVROPSKEGA SODIŠČA IZ LUKSEMBURGA. Predaval 
je dr. Peter Jann, sodnik evropskega sodišča. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
5/1999 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Evropsko 
komisijo (Uradom za tehnično pomoč TAIEX OFFICE) 16. oktobra 
1998 organiziral predavanje VLOGA NACIONALNIH PARLA- 
MENTOV V EVROPSKIH INTEGRACIJSKIH PROCESIH. 

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti je 3. novembra 
1998 organizirala javno razpravo O ODPRTIH VPRAŠANJIH 
PREDLOGA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU. 

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; krajši 
povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 2/1999. 

Državni svet Republike Slovenije in Združenje seniorjev Slovenije 
sta 17. novembra 1998 organizirala posvet O PRIZADEVANJIH 
ZA KVALITETNEJŠE ŽIVLJENJE STAREJŠE GENERACIJE. 

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; povzetek 
uvodnih referatov in razprav je objavljen v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 5/1999 

Državni svet Republike Slovenije, Odbor za jeklene konstrukcije 
Združenja kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije 
in Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije so 19. novembra 1998 
organizirali posvet UPORABA JEKLENIH KONSTRUKCIJ V 
SLOVENIJI. 

Povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v 
Poročevalcudržavnega sveta, št. 6/1999; dopolnjene uvodne 
razprave in razprave so objavljene v Novi proizvodnji, 
strokovni reviji za tehnična vprašanja, št. 1-2/1999 
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Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo so 1. decembra 1998 organizirali predavanje 
UNIVERZE KOT PRAVNI SUBJEKTI V GOSPODARSTVU. 
Predaval je univ. prof. dr. Christian Zib. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
8/1999 

Komisija državnega sveta za gospodarstvo, Komisija državnega 
sveta za malo gospodarstvo in turizem ter Komisija državnega 
sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so 15. januarja 1999 
organizirale javno razpravo O POLITIKI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V NASLEDNJEM TISOČLETJU. 

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in 
Jugpovzhodno 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, predsednik 
Avstrijske lige za človekove pravice. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
5/1999 

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo sta 18. februarja 1999 organizirala predavanje 
IZKUŠNJE FINSKE PRI VKLJUČEVANJU V EVROPSKE 
TEHNOLOŠKO-RAZVOJNE PROJEKTE. Predaval je prof. Heikki 
Kleemola. 

Državni svet Republike Slovenije in Združenje seniorjev Slovenije 
- managerjev in strokovnjakov - in predsednik Odbora Vlade 
Republike Slovenije za pripravo in izvedbo mednarodnega leta 
starejših so 5. maja 1999 organizirali posvet o IZVAJANJU 
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU S POUDARKOM NA STAREJŠIH. 

Povzetek uvodnih referatov, koreferatov in razprav je objavljen 
v Poročevalcu državnega sveta, št. 8/1999 

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija državnega sveta 
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta 18. maja 1999 
organizirali posvet s slovenskimi župani o SPODBUJANJU 
SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SLOVENIJI. 

Sklepi s posveta so objavljeni v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 7/1999 

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski forum sta 
2. junija 1999 organizirala posvet DRUŽBENA ZAVEZANOST 
MEDIJEV IN PRAVICA JAVNOSTI DO OBVEŠČENOSTI. 

Državni svet Republike Slovenije in Britansko veleposlaništvo v 
Ljubljani sta 11. junija 1999 organizirala predavanje SAMOUPRAVA 
ŠKOTSKE IN VVALESA. Predaval je njegova ekscelenca David 
Andrew Lloyd, britanski veleposlanik v Ljubljani. 

Državni svet Republike Slovenije, Klub državnih svetnikov 
Slovenije in Društvo Občanski forum so 30. junija 1999 organizirali 
posvet o VOLILNIH SISTEMIH. 

Državni svet Republike Slovenije, REC - Regionalni center za 
okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo in Zavod za odprto družbo 
Slovenije so 10. marca 1999 organizirali strokovni posvet DAVČNE 
OLAJŠAVE KOT OBLIKA POSREDNEGA FINANCIRANJA 
NEPROFITNO VOLONTERSKIH ORGANIZACIJ. 

Državni svet Republike Slovenije je v 11. marca 1999 organiziral 
predavanje AVSTRIJA IN EVROPSKA UNIJA - IZKUŠNJE PRI 
PREDSEDOVANJU IN PERSPEKTIVE ZA PRIHODNOST. 
Predavala je dr. Benita-Maria Ferreo VValdner, državna sekretarka 
v Avstrijskem zveznem ministrstvu za zunanje zadeve. 

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo so 23. marca 1999 organizirali predavanje 
MEDNARODNO (EVROPSKO) SODELOVANJE NA PODROČ- 
JU ZNANOSTI IN RAZISKOVANJA - INVESTICIJA V PRI- 
HODNOST. Predaval je dr. Raoul Kneucker, vodja Sekcije za 
znanstveno raziskovanje in mednarodne zadeve pri Zveznem 
ministrstvu za znanost in promet Republike Avstrije. 

Državni svet Republike Slovenije in Društvo občanski forum sta 
7. julija 1999 organizirala posvet REGIONALNI RAZVOJ IN 
LOKALNA SAMOUPRAVA. 

Komisiji državnega sveta za gospodarstov ter malo gospodarstvo 
in turizem sta 7. julija 1999 pripravili razpravo o ZAKONODAJI S 
PODROČJA JAVNIH NAROČIL z vidika udeležencev v razpisih 
javnih naročil po obstoječem zakonu 

Državni svet Republike Slovenije je 13. septembra 1999 organiziral 
predavanje MENTALNA ZDRAVSTVENA POLITIKA IN RE- 
FORME. Predaval je prof. dr. Martin Knapp, direktor raziskovalnega 
oddelka za osebne in socialne raziskave na School of Economics 
v Londonu. 

Državni svet Republike Slovenije, Združenje seniorjev Slovenije 
in Odbor Vlade Republike Slovenije za pripravo in izvedbo 
mednarodnega leta starejših so 21. septembra 1999 organizirali 
posvet KAKOVOST ŽIVLJENJA IN ZDRAVJE STAREJŠIH. 

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