
DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 5. november 1999 Letnik VII St. 9 

Predlog državnega sveta 

za sprejem zakona 

Sklepi državnega sveta ob obravnavi 

četrtega rednega poročila Varuha 

človekovih pravic za leto 1998 

Inenja komisij državnega sveta 

epi državnega sveta o obravnavanih 

vprašanjih in pobudah 

zkušnje Finske pri vključevanju 

v evropske tehnološko-razvojne 

projekte - predavanje 

Davčne olajšave kot oblika posrednega 

financiranja neprofitno volonterskih 

organizacij - strokovni posvet 

RSK M 

mmm 3 

ilIl 

■i 12 

isni 



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

državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU 

NA DODANO VREDNOST 

Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega 
Državni svet Republike Slovenije na 43. seji, dne 29. 9. sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora določa 
1999, določil besedilo predloga zakona o spremembah in državnega svetnika Jožeta lica kot predstavnika 
dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost in ga na državnega sveta na sejah državnega zbora in njegovih 
podlagi 174. in 175. člena poslovnika državnega zbora pošilja delovnih teles pri obravnavi predloga zakona, 
državnemu zboru v prvo obravnavo in sprejem. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. I. RS, št. 89/98) je v 24. 
členu predpisal splošno stopnjo davka na dodano vrednost, ki se 
obračunava in plačuje po stopnji 19 % od vsakega prometa blaga, 
storitev in uvoza blaga, razen za promet blaga, storitev in uvoza 
blaga, za katerega je s tem zakonom določeno, da se ne 
obračunava in plačuje davek na dodano vrednost, ter od prometa 
blaga, storitev in uvoza blaga, za katerega je predpisana nižja 
stopnja davka na dodano vrednost. Po 25. členu istega zakona 
se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8 % od 
prometa blaga storitev in od uvoza v primerih, ki so navedeni v 1. 
odstavku omenjenega člena. V IX. poglavju zakona so v členih 26 
do 32 navedene oprostitve davka na dodano vrednost. 

Veterinarske storitve niso navedene med storitvami, za katere bi 
veljala stopnja 8 % ali oprostitev davka na dodano vrednost. Zato 
zanje velja, da se davek na dodano vrednost obračunava po 
stopnji 19 %. 

Zato naj se 1. odstavek 25. člena zakona o davku na dodano 
vrednost dopolni tako, da se navedenemu členu doda še 16. 
točka: "Veterinarske storitve v kurativi, preventivi in 
osemenjevanju." 

Zakon o davku na dodano vrednost je v 25. členu tudi določil, da 
se nižja davčna tarifa uporablja za proizvode, namenjene za 
prehrano živali, žive živali, semena in sadike, ne pa tudi za rezano 
cvetje in cvetne brste ter liste, veje in druge dele rastlin. Temu 
primerno je izvedena tudi formulacija v Pravilniku o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost, ki v to skupino uvršča 
(razmejeno po tarifnih oznakah, ki se uporabljajo v carinskem 
sistemu): 

Živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podobno (0601 
in 0602). 

V to skupino pa ni uvrstil: 

Rezano cvetje in cvetni brsti (0603) ter listi, veje in drugi deli 
rastlin (0604). 

Kmetijski in hortikulturni proizvodi naj bi bili po določilih Evropske 
unije uvrščeni v nižjo davčno tarifo davka na dodano vrednost. 
Na osnovi direktive 96/42 evropske komisije, ki je spremenila 2. 
odstavek 28. člena 6. VAT direktive 77/388, naj bi uporabljali znižano 
davčno tarifo za drevesa, čebulnice, cvetje, lončnice in okrasno 
listje. 

Znižano tarifo po tej direktivi sedaj uporablja 11 od 15 članic 
Evropske unije: Francija, Portugalska, Belgija, Luksemburg, 
Nizozemska, Nemčija, Španija, Grčija, Italija, Avstrija in Irska. 

6. VAT direktiva Evropske unije priporoča, da naj bodo proizvodi 
hortikulture uvrščeni v nižjo davčno tarifo. Sporazum in navedena 
direktiva ne ločujeta med proizvodi za prehrano in proizvodi, ki 
niso užitni. 

Že junija 1991 je Evropski parlament predlagal znižanje DDV na 
živo drevje, rastline, čebulnice in gomoljnice, lončnice, rezano 
cvetje in cvetne brste ter okrasno listje, veje in druge dele rastlin, 
leta 1995 je glasoval temu v prid, na osnovi poročila Castagnede 
je zahteval, da se slednje vključi v aneks H, kar se je tudi zgodilo. 
Poročilo Castagnede temelji na zahtevi po uporabi nižje davčne 
tarife za delovno intenzivne dejavnosti proizvodnje in storitev, 
kamor sodi tudi proizvodnja ornamentalnega in hortikulturnega 
dela kmetijske proizvodnje. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Veterinarska dejavnost je bila v prejšnjih zakonih dejavnost 
posebnega družbenega pomena, kar v novem zakonu ni 
opredeljeno, vendar veterinarska služba zaradi tega ni izgubila 
svojega pomena. Veterinarska služba je še vedno osnovni člen v 
zatiranju živalskih kužnih bolezni in preprečevanju njihovega 
širjenja na ljudi. To velja tako za živali v "kmetijski proizvodnji" 
kakor tudi za tako imenovane "luksuzne živali". 

Znižana stopnja davka na dodano vrednost 8 % se predlaga 
zato, ker bi stopnja 19 % občutno povečala ceno veterinarskih 
storitev, ki so bile do sedaj izvzete iz sistema prometnega davka. 
To bo povzročilo situacijo, da bodo lastniki dolgoročno opuščali 
storitve, ki jih opravlja primarna veterinarska služba. V primeru, 
da se obdrži stopnja davka na dodano vrednost 19 %, nastane 
nadaljnja potreba po povečanju subvencij v kmetijstvo, ker višja 
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davčna stopnja posledično pomeni dražje kmetijske pridelke. 
Kmetijstvo, ki je pred vstopom v Evropo že tako v nezavidljivem 
položaju, bo s tem še dodatno prizadeto. Ob sprejetih olajšavah 
pa ni veterinarskih storitev, čeprav sodi veterinarstvo po 
standardni klasifikaciji v skupino: Zdravstvo, veterinarstvo in 
storitve v sociali. Obstaja bojazen, da bodo rejci zaradi drastično 
povišanih cen v osemenjevanju domačih živali ponovno posegli 
po naravnem - "črnem pripustu", kar pomeni slabšanje genetske 
zasnove slovenske črede in ponovni vnos številnih kužnih bolezni, 
ki jih je veterina zatrla. 

S predlagano dopolnitvijo zakona bo zagotovljena tudi enakost 
proizvajalcev pri proizvodnji čebulnic in gomoljnic ter drugih živih 
rastlin (potaknjenci in cepiči), sadnega drevja, grmičevja in 
grmovja, lončnic in drugih rastlin, ki so uvrščene v tarifne oznake 
0601 in 0602, proizvajalcev rezanega cvetja (vrtnic, nageljnov 
itd.) ter proizvajalcev zelenja (jelke in drugo zelenje) tarifne oznake 
0603 in 0604, kar vse sodi v kmetijsko proizvodnjo, katere 
proizvodi so žive rastline ali njihovi deli. 

V zadnjih letih se v Sloveniji intenzivno razvija proizvodnja vseh 
vrst rastlin, ki sodijo v 6. poglavje II. oddelka. Po zadnjih podatkih 
je v funkciji že 54 ha pokritih površin s takšno proizvodnjo, zunanja 
proizvodnja obsega petkrat več površin. 

S polovično rešitvijo - 0601 in 0602 v nižji tarifi davka na dodano 
vrednost, 0603 in 0604 pa v višji tarifi davka na dodano vrednost 
- bodo proizvajalci postavljeni v izrazito neenakopraven položaj 
in prišlo bo bo velikih sprememb na tem segmentu proizvodnje. 

Pomembno je, da je slovenska proizvodnja navedenih proizvodov 
prišla do točke, ko se je začel uvoz zmanjševati, zelo pomembno 
je, tudi, da je pri proizvodnji tega donos na hektar zelo visok, da je 
pomanjkanje domače proizvodnje rastlin iz skupin 0601 do 0604 
na slovenskem trgu veliko ter da lahko pospeševanje proizvodnje 
v tem sektorju predstavlja enega od substitutov ob zahtevah 
Evropske skupnosti za spremembo kmetijske politike v Sloveniji, 
pri čemer so za rentabilno proizvodnjo dovolj že manjše površine, 
nekaj hektarov. Slovenija je klimatsko in pedološko zelo primerna 
za to proizvodnjo.Razlog za to, da se le-ta ni razvila prej, je 
predvsem v pomanjkljivem znanju in relativno visokih začetnih 
investicijah ter v predpisih, tako da je potrebno za postavitev 
rastlinjakov uporabiti enako proceduro kot za gradnjo zidanih 
stavb. 

dejavnost, s povečano proizvodnjo bo večja tudi osnova za 
obračun in plačevanje davka na dodano vrednost. 

Učinki višje/nižje davčne tarife so bili preizkušeni v Franciji, ki je 
1. 8.1991 uvedla višjo tarifo (20,6 %) in jo držala do 1.1.1995, ko 
jo je spustila na nižjo (5,5 %). V tem času je izgubilo delo 5.000 
ljudi v letu 1992 in 6.000 v letu 1993, realizacija sektorja je padla 
za 13 %. Stanje se je popravilo šele z uporabo dlfektivs>96/42. 

Uvedba davčne obremenitve 19-odstotnega davka na dodano 
vrednost naj bi kratkoročno prinesla za cca 1,2 mlo SIT več 
priliva v proračun, ob visoki elastičnosti teh izdelkov nasploh pa 
v naslednjem letu lahko pričakujemo zmanjšanje proizvodnje in 
prodaje za 20 %, izgubo cca 1.000 delovnih mest, zaviranje 
investiranja, manjšo prodajo in obrat kapitala, neizkoriščene 
investicije, kar bi po oceni obremenilo proračun za 4,8 mio SIT. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 1. odstavku 25. člena zakona o davku na dodano vrednost (Ur. 
I. RS, št. 89/98) se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

"izdelkov, namenjenih za prehrano živali, živih živali, semen in 
sadik, cvetja in brstov, listov, vej in drugih delov rastlin." 

Doda se 16. točka, ki se glasi: 

"veterinarske storitve v kurativi, preventivi in osemenjevanju." 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Znižana stopnja davka na dodano vrednost 8 % na prvi pogled 
zmanjšuje dohodek proračuna. To pa je površna ugotovitev, kajti 
dolgoročno ima znižana stopnja 8 % pozitivni učinek na proračun 
Republike Slovenije. Zaradi znižanje stopnje davka na dodano 
vrednost se pocenijo veterinarske storitve. Na ta način se pocenijo 
kmetijski proizvodi, s tem pa se poveča njihova konkurenčnost. 
Z večjo konkurenčnostjo in prodajo odpade potreba po 
subvencijah in podobnih finančnih intervencijah. Pravočasne 
veterinarske storitve vplivajo tudi na zdravje živali. To predstavlja 
boljšo kvaliteto in prodajo, po drugi strani pa pravočasne in 
zadostne veterinarske storitve v kurativi, preventivi in 
osemenjevanju preprečujejo nastanek in širjenje kužnih bolezni, 
katerih zatiranje zahteva izredne finančne stroške, ki bi obremenili 
proračun. 

Spremembe na področju kmetijske proizvodnje, proizvodov 
ornamentnega in hortikulturnega sektorja bodo pozitivne za 
slovenski proračun. Pospešen bo vstop novih proizvajalcev v to 

Obrazložitev 

Znižana stopnja davka na dodano vrednost 8 % se predlaga 
zato, ker bi stopnja 19 % občutno povečala ceno veterinarskih 
storitev, ki so bile do sedaj izvzete iz sistema prometnega davka. 
To bo povzročilo, da bodo lastniki dolgoročno opuščali storitve, ki 
jih opravlja primarna veterinarska služba. Če se ohrani 19- 
odstotna stopnja davka na dodano vrednost, nastane nadaljnja 
potreba po povečanju subvencij v kmetijstvu, ker višja davčna 
stopnja posledično pomeni dražje kmetijske pridelke. 

V zakonu o davku na dodano vrednost je določeno, da se kmetijski 
proizvodi tarifnih oznak 0601 in 0602 uvrstijo med proizvode z 
nižjo davčno obremenitvijo, sorodni proizvodi tarifnih oznak 0603 
in 0604 pa v višjo. 

V nižji davčni tarifi so tako proizvodi kombinirane carinske tarifne 
oznake 0601 in 0602 - živo drevje in druge rastline, čebulnice, 
korenine in podobno, ne pa 0603 in 0604 rezano cvetje in okrasno 
listje. Vsi skupaj pa so kmetijski oz. hortikulturni proizvodi, ki imajo 
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v Evropski uniji splošno ime cvetje in rastline ali pa ornamentalni 
ali hortikulturni sektor, vsebujejo pa: rezano cvetje, zelenje (listi), 
rastline (zunanje in notranje - lončnice), drevesa, grmovnice, 
čebulnice in gomoljnice. 

Logično je, da tudi Slovenija v zakonu o davku na dodano vrednost 
izenači te proizvode in tudi za skupine 0603 in 0604 določi nižjo 
davčno tarifo, tgko kot je to storilo 11 držav Evropske skupnosti: 
Avstrij'a, italija, Nemčija, Francija, Portugalska, Belgija, 
Luksemburg, Nizozemska, Španija, Grčija in Irska. 

Kmetijski in hortikulturni proizvodi naj bi bili po določilih Evropske 
unije uvrščeni v nižjo davčno tarifo davka na dodano vrednost. 
Na osnovi direktive 96/42 Evropske komisije, ki je spremenila 2. 
odstavek 28. člena 6. VAT direktive 77/388, naj bi uporabljali 
znižano davčno tarifo za drevesa, čebulnice, cvetje, lončnice in 
okrasno listje. 

Izkušnje navedenih držav kažejo, da se s tem povečuje 
proizvodnja proizvodov hortikulturnega sektorja, kar ugodno vpliva 
na odpiranje novih delovnih mest, na izrabo kmetijskih površin in 
glede na hektarsko donosnost tudi na povečevanje prilivov v 
državne proračune. 

Takšno rešitev davčnih obremenitev za ornamentalni ali 
hortikulturni sektorje že junija 1991 predlagal Evropski parlament, 
ko je priporočil državam članicam uvedbo nižje davčne tarife 
davka na dodano vrednost na te proizvode. 

Leta 1995 je Evropski parlament glasoval o isti tematiki in na 
osnovi poročila Castagnede zahteval, da se slednje vključi v 
aneks H k 6. direktivi Evropske komisije, ki govori o določanju 
davka na dodano vrednost za kmetijske proizvode. Slednja 
direktiva ne ločuje med užitnimi in neužitnimi proizvodi kmetijstva. 
Spisek kmetijskih proizvodov, naveden v aneksu H, je prispeval 
k harmonizaciji in simplifikaciji. Drevesa, čebulnice, gomoljnice, 
lončnice, rezano cvetje, zelenje in druge rastline so kmetijski 
proizvodi in jih je treba obravnavati na isti način. 

V državah Evropske skupnosti je bilo narejenih več študij na to 
temo, katerih izsledki so povsod isti. Študija Moret, Ernst & Young 
in LEI/DLO iz leta 1994 kaže, da bi uporaba višje davčne stopnje 
DDV v Nemčiji in na Nizozemskem privedla do zmanjševanja 
proizvodnje po 6 % na leto in izgubo 6,5 % delovnih mest na leto 
v sektorju. Z ekstrapolacijo teh podatkov na 11 držav Evropske 
skupnosti, ki uporabljajo nižjo davčno stopnjo za ornamentalni in 
hortikulturni sektor, se da ugotoviti, da bi Evropska skupnost 
izgubljala proizvodnjo v vrednosti 500 do 750 mio EUR na leto ter 
med 17.500 in 20.000 delovnih mest na leto. Študija, ki jo je naredila 
Švedska na isto temo, pri čemer Švedska še uporablja višjo 
davčno stopnjo DDV, kaže, da bi s spremembo v nižjo davčno 
stopnjo davka na dodano vrednost za ornamentalni in hortikulturni 
sektor pridobivala po več kot 1.000 delovnih mest na leto. 

Po slovenski klasifikaciji, ki se opira na carinsko razporeditev 
kmetijskih proizvodov, je zato logično, da se izenačijo proizvodi 
oznak 0603 in 0604, ki niso uvrščeni v nižjo stopnjo davka na 
dodano vrednost, s proizvodi oznak 0601 in 0602, ki so že 
uvrščeni v nižjo stopnjo davka na dodano vrednost. 

i i 
•0 
d K 

III. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

25. člen 
(nižja stopn|a DDV) 

(1) Po stopnji 8 % se obračunava in plačuje DDV od naslednjega 
prometa blaga, storitev in od uvoza: 

1. izdelkov, namenjenih za prehrano ljudi (razen alkoholnih pijač), 
sestavin, ki so običajno namenjene za pripravo prehrambenih 
izdelkov, dodatkov in nadomestkov, ki se uporabljajo pri 
izdelavi prehrambenih izdelkov ter priprave jedi; 

2. izdelkov, namenjenih za prehrano živali; živih živali; semen in 
sadik; 

3. dobave vode; 
4. zdravil, vključno z izdelki, ki se uporabljajo za kontracepcijo 

ter sanitarno zaščito; 
5. medicinskih oziroma ortopedskih priprav in rehabilitacijskih 

oziroma tehničnih pripomočkov, ki invalidu nadomeščajo ali 
podpirajo njegovo vsakodnevno funkcioniranje in so namenjeni 
izključno za osebno rabo, vključno s popravili teh priprav in 
pripomočkov; 

6. javnega prevoza potnikov in njihove prtljage; 
7. nosilcev besed, slike in zvoka; 
8. avtorskih pravic in storitev s področja književnosti in 

umetnosti, avtorskih pravic s področja znanosti ter umetniških 
predmetov, zbirk in starin iz tretjega, četrtega in petega 
odstavka 48. člena tega zakona; 

9. vstopnic za razstave, za ogled naravnih znamenitosti, 
kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, 
zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne prireditve ter 
vstopnic za športne prireditve; 

10. graditve, obnove in vzdrževanja stanovanjskih prostorov, 
stanovanj oziroma stanovanjskih hiš ter posebnih objektov 
za bivanje in življenje invalidov; 

11. gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ki so 
namenjene izključno za uporabo v kmetijstvu, gozdarstvu in 
ribištvu; 

12. nastanitev v hotelih, penzionih in podobnih nastanitvenih 
zmogljivostih, vključno z nastanitvami v domovih in kampih 
ter oddajanjem prostorov za kampiranje; 

13. uporabe športnih objektov; 
14. pogrebnih storitev ter blaga, povezanega s temi storitvami; 
15. storitev javne higiene. 

(2) Med izdelke po 7. točki prejšnjega odstavka se ne uvrščajo 
tisti, ki so v celoti ali deloma namenjeni v reklamne namene. 

Predsednik državnega zbora Janez Podobnik, 
dr. med., je Državni svet Republike Slovenije 
obvestil, da je na podlagi 174. člena poslovni- 
ka državnega zbora zadržal dodelitev predloga 
tega zakona, ker zakonodajni postopek o dveh 
predlogih zakonov o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o DDV, ki so ju pred tem že vložili 
poslanci državnega zbora, še ni končan. 
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Prvi odstavek 55. člena zakona o državnem svetu S 

- predsednik državnega sveta obvešča predsednika državnega 11 

zbora o predlogih, mnenjih in zahtevah, ki jih je sprejel državni 1:1 

svet iz pristojnosti državnega zbora ter mu pošilja te dokumente 

Sklepi državnega sveta ob obravnavi četrtega rednega poročila Varuha 
človekovih pravic za leto 1998  

Državni svet Republike Slovenije je na 43. seji, dne 29. 9. 1999, 
obravnaval četrto redno poročilo Varuha človekovih pravic za 
leto 1998 in na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Državni svet v celoti podpira četrto redno poročilo Varuha 
človekovih pravic za leto 1998 in predloge rešitev na 
posameznih področjih, ki so vsebovani v poročilu in ki se 
nanašajo na uresničevanje pravice do pridobitve informacij 
javnega značaja, na določitev dolžnosti državnih organov, da 
javnost seznanjajo s svojim delom, zlasti o pritožbenih 
možnostih in postopkih, na zagotavljanje dostopa državljanov 
do besedil veljavnih predpisov Republike Slovenije ter na 
dostop državljanov do informacij. 

2. Državni svet opozarja vse pristojne, da so sklepi, ki jih je 

sprejel po obravnavi tretjega rednega poročila Varuha 
človekovih pravic na 15. seji 16. 9. 1998 in s katerimi je v 
celoti podprl prizadevanja Varuha človekovih pravic, ostali 
neuresničeni. Državni svet tako ugotavlja, da še vedno ni 
rešena vrsta sistemskih problemov, kot so zlasti neusklajena 
in vsebinsko neustrezna delovno pravna zakonodaja ter 
zaostanki v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, 
zaradi česar se državljanom kršijo nekatere temeljne ustavne 
pravice. 

3. Državni svet posebej podpira prizadevanja varuha človekovih 
pravic za čimprejšnji sprejem zakona, ki bi omogočil polno 
uresničitev določbe drugega odstavka 39. člena ustave, po 
kateri ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, 
za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes. Državni 
svet pri tem poudarja, da je javnost dela državnih organov in 
njihova odprtost z možnostjo dostopa do podatkov javnega 
značaja bistven element sodobne demokratične in pravne 
države. 

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

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o podpori gospodarskim 
družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih 

enot v obdobju od leta 2000 do 2003 - hitri postopek   

Komisija za družbene delavnosti je na 27. seji, dne 29. 9.1999, 
obravnavala predlog zakona o podpori gospodarskim družbam 
pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih 
razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (EPA 917-11), ki ga 
je državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada Republike 
Slovenije. 

Komisija predlog zakona podpira in meni, da naj sredstva v 
proračunu pod postavko Ministrstva za znanost in tehnologijo za 
podpiranje tehnološkega razvoja in večji prenos znanja med 
akademsko sfero in industrijo poleg dodatnih sredstev iz 6. člena 
dosežejo do leta 2003 najmanj 20 % celotnega proračuna 
ministrstva. 
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Komisija je po razpravi oblikovala naslednje konkretne 
n^Bpmbe: 

1. V 2. alinei 2. odstavka 7. člena se doda besedilo, ki se glasi: 
"po vzoru v tehnološkem razvoju uspešnih držav, ki jih pred 

qjavno objavo da v presojo Odboru državnega zbora za 
znanost in tehnologijo;" 

V 3. alinei 2. odstavka 7. člena se doda besedilo: 
"o katerih letno poroča Odboru državnega zbora za znanost 
in tehnologijo." 

tli 
• I M\ 

Obrazložitev 

Z dopolnitvijo besedila se določa nadzor nad delom 
medresorske delovne skupine Ministrstva za znanost in 
tehnologijo. 

2. Komisija predlaga, da se v 3. členu doda nova 4. alinea, ki se 
glasi: 

spodbude tehnološkega razvoja invalidskih podjetij." 

Obrazložitev 

Uvajanje sodobnih tehnologij različno vpliva na zaposlitvene 
možnosti posameznih skupin invalidov. Na eni strani povečuje 
zaposlitvene možnosti zlasti težjih skupin invalidov, na drugi 
strani pa prav zaradi digitalizacije, robotizacije in drugih oblik 
avtomatizirane proizvodnje ostaja vedno več področij, ki 
postajajo nedostopna nekaterih skupinam invalidov (npr. 

duševna prizadetost in okvare drobne motorike). Sodobna 
informacijska tehnologija podpira aktivno družbeno vlogo 
invalida. Tudi na področju zaposlovanja invalidov se vedno 
bolj uporabljajo inovativne metode, ki ne vključujejo samo 
novo tehnologijo in organizacijo, ampak tudi izvirne tehnološke 
rešitve po izvirnih potrebah invalidov. 

V invalidskih podjetjih je velik problem zagotavljanje namenskih 
sredstev za tehnološki razvoj, izboljševanje pogojev za varno 
in zdravo delo, za prilagoditev delovnih priprav in podobno. 
Invalidska podjetja morajo torej neprestano posodabljati svojo 
tehnologijo in izobraževati tako invalide kot neinvalide. 
Konkurenčno poslovanje na trgu in s tem zagotavljanje 
kvalitetnih delovnih mest za skupine težje prizadetih invalidov 
sta osnovna cilja invalidskega podjetja. V ta namen so 
invalidska podjetja prisiljena stalno oblikovati nove proizvodne 
programe, ki so primerni za zaposlene invalide in seveda 
odpiranje novih delovnih mest, kar je povezano tudi z 
uvajanjem novih tehnologij v delovne procese. 

Invalidska podjetja pridobivajo vsakoletna razvojna sredstva 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so 
namenjena za sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične 
opreme za zaposlitev težje prizadetih invalidov. Gre za 
pomemben namenski vir sredstev za invalidska podjetja, 
vendar je le-ta iz leta v leto manjši, saj je enak obseg sredstev 
namenjen vedno večjemu številu invalidskih podjetij; v Sloveniji 
jih je trenutno že 138 s približno 11.000 zaposlenimi, od tega 
je 5.500 invalidov. 

Za poročevalca je bil določen član komisije prof. dr. Franc 
Vodopivec 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o podpori gospodarskim družbam 

pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v 

obdobju od leta 2000 do 2003 - hitri postopek  

Komisija za gospodarstvo je na 33. seji, dne 14. 9. 1999, 
obravnavala predlog zakona o podpori gospodarskim družbam 
pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih 
razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (EPA 917-11), ki ga 
je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo 
Vlada Republike Slovenije. 

Komisija podpira predlog zakona in predlaga, da predlagatelj 
zakona upošteva naslednje predloge komisije: 

li ■ 
1. Komisija meni, da se sredstva, ki jih Ministrstvo za znanost in 

tehnologijo iz svojega rednega proračuna namenja za 
inovacijske projekte, ne smejo zmanjšati. 

2. Komisija ne podpira morebitnega namena zakona, da se 
subvencionirajo plače doktorjev znanosti, ki zaradi specifične 
podiplomske izobrazbe nimajo znanj, ki bi jih podjetja morala 
takoj uporabiti. 

3. Komisija predlaga, da se pred razpisom za zbiranje ponudb 
objavijo kriteriji za dodeljevanje spodbud. 

Kriteriji naj se zberejo po vzoru primerjalne države, ki je zelo 
uspešna pri podpiranju razvoja tehnologije. 

4. Komisija predlaga, da se v selekcijske organe za izbiro 
kriterijev imenuje neodvisne področne strokovnjake, ne pa 
po uradni dolžnosti predstavnike ministrstev. 

5. Komisija predlaga konkretno pripombo, in sicer, da se v 3. 
členu doda četrta alinea, ki se glasi: tehnološki razvoj 
invalidskih podjetij". 

Za poročevalca je bil določen član komisije prof. dr. Franc 
Vodopivec. 
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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o zdravstveni inšpekciji 
- hitri postopek  

Komlsl|a za družbene dejavnosti je na 27. seji, dne 29. 9.1999, 
obravnavala predlog zakona o zdravstveni inšpekciji (EPA 916- 
II), ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada 
Republike Slovenije. 

Komisija podpira predlog zakona o zdravstveni inšpekciji z 
naslednjimi konkretnimi pripombami: 

K 1. členu 

Komisija predlaga, da se v 16. vrsti 1. člena beseda "higienske" 
nadomesti z besedama "področja osebne". 

Obrazložitev 
Predlog je utemeljen z dejstvom, da je v 1. členu taksativno našteta 
dejavnost zdravstvenega inšpektorata, pristojnega za opravljanje 
inšpekcije varovanja javnega zdravja na področju otroškega 
varstva, vzgoje, izobraževanja, higienske nege itd. 

v UTO.V. >' 
Komisija meni, da predstavlja namesto "higienske" j primernejši 
izraz "področja osebne nege". ni fsonei s 

, lOflilfi •>' 
K 7. členu 

i 
Komisija predlaga, da se 2. odstavek 7. člena dopolni tako, da se 
za besedama "ustrezne smeri" dodajo besede: "delovne izkušnje, 
ki so določene z internim aktom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest". 

Obrazložitev 
Navedeni člen ne opredeljuje delovnih izkušenj, ki so potrebne za 
opravljanje delovnega mesta inšpektorja. Komisija predlaga, da 
se le-te določijo v skladu z internim aktom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest inšpekcijskega organa. 

Za poročevalca je bil določen član komisije Boris Šuštaršič. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o zdravilih in medicinskih 

pripomočkih - hitri postopek  

Komisija za družbene dejavnosti je na 27. seji, dne 29. 9.1999, 
obravnavala predlog zakona o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih (EPA 915-11), ki ga je državnemu zboru predložila v 
obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija podpira predlog zakona v delu, kjer opredeljuje zdravila 
za humano in veterinarsko rabo, ločeno obravnavanje zdravil in 
medicinskih pripomočkov, preciznejšo določitev registracijskih 
postopkov, rigoroznejše določeno vlogo dobaviteljev, zagotavljanje 
kakovosti, varnosti in prostega pretoka blaga in vključitev 
homeopatskih zdravil, kar predstavlja uskladitev tega področja z 
evropskim pravnim redom. 

Komisija je oblikovala naslednji konkretni pripombi: 

K 84. členu 

Komisija predlaga, da se v 2. alinei 2. odstavka 84. člena za 
besedo "ali" črta besedilo "nadomeščanja poškodb ali prizadetosti 
organizma" in nadomesti z naslednjim besedilom: "nadomeščanje 
okvare ali invalidnosti", tako da se 2. alinea 2. odstavka 84. člena 
glasi: 

diagnosticiranje, spremljanje in nadzorovanje, zdravljenje, 
lajšanje ali nadomeščanje okvare ali invalidnosti". 

Obrazložitev: 
Po navedenem predlogu se v 2. alinei 2. odstavka 84. člena črtajo 
besede "nadomeščanja poškodb ali prizadetosti organizma" in 
nadomestijo z besedami "nadomeščanje okvare ali invalidnosti". 
Utemeljitev tega predloga Izhaja iz dejstva, da je iz primerjave 
angleške verzije smernice Sveta Evrope 93/42/EEC, z dne 14. 
junija 1993, razvidno, da je navedeno besedilo ustreznejše. 
Komisija meni, da je izraz "prizadetost" abstrakten in nedoločljiv 
in je njegova uporaba v zvezi z invalidi neustrezna. Citirana 
sprememba je tudi v skladu z veljavnim državnim konceptom 
razvojne strategije invalidskega varstva, ki na 13. strani opredeljuje 
osnovne pojme ter med drugim določa prevod opredelitve pojmov 
po Svetovni zdravstveni organizaciji, in sicer poškodba (injury) 
ali okvara (impairment), invalidnost (disability) in oviranost (handi- 
cap). 

.• ■■■■ j»|V . 

K 86. členu 
:■> 

Komisija meni, da bi bilo treba tehnične pripomočke široke 
potrošnje, ki jih uporabljajo invalidi (npr. magnetofon za slabovidne) 
opredeliti kot medicinske pripomočke. 

Za poročevalca je bil določen član komisije Boris Šuštaršič. 
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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o preskrbi s krvjo 
- hitri postopek  

"I Br 
m 'I rii;. ■ 

Komisija za družbene dejavnosti je na 26. (3. korespondenčni) 
seji, dne 14. 9. 1999, obravnavala predlog zakona o preskrbi s 
krvjo (EPA 911-11). 

•i al 
Komisija ugotavlja, da je zakon potreben, usklajen z evropsko 
zakonodajo in kot takega podpira. Komisija predlaga, da bi zakona 
ne obravnavali po hitrem, temveč po rednem postopku. 

Komisija se ne strinja z dejstvom, da bi po predlogu zakona imeli 
v Sloveniji le dva zbirna centra za kri, ki bosta usposobljena za 
pregled in predelavo krvi. Bolnišnice pa bodo imele nalogo še 
vnaprej odvzemati kri od krvodajalcev, jih pošiljati pooblaščenim 
transfuzijskim ustanovam ter jih od njih ponovno odkupovati po 
višjih cenah, kar bo zanje predstavljalo dodatne stroške. 

S prevozom krvi od zbirateljev do pooblaščenih transfuzijskih 
ustanov in nazaj v bolnišnice bodo nastali časovni zastoji pri 
oskrbi s krvjo, saj se bo kri prevažalo po že tako obremenjenih 
cestah in obstoja bojazen, da bodo pacienti prepozno zdravstveno 
oskrbljeni. 

S predlaganim zakonom bo tudi določenim bolnišnicam, ki imajo 
sodobno opremo za vse postopke odvzema in pregleda krvi, 

njeno predelavo in hranjenje do same uporabe, odvzeta možnost 
opravljanja te dejavnosti. 

Komisija je na podlagi navedenega oblikovala naslednji konkretni 
pripombi: 

K 6. členu 

V 6. členu se v drugem odstavku za besedama "transfuzijske 
ustanove" doda besedilo "in bolnišnice, ki imajo za to ustrezne 
pogoje: kader, prostor in opremo". 

K 9. členu 

V 9. členu se v prvem odstavku za besedama "transfuzijsko 
ustanovo" doda besedilo "oziroma bolnišnice, ki imajo za to 
ustrezne pogoje: kader, prostor in opremo". 

Za poročevalca je bil določen član komisije Bojan Korošec, dr. 
med. 

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

in dopolnitvah zakona o zadrugah - skrajšani postopek  

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 21. seji, 
dne 16. 9. 1999, obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zadrugah (EPA 907-II), ki ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo skupina 
poslancev (prvopodpisani Branko Tomažič). 

Komisija ugotavlja, da je predlog zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o zadrugah po skrajšanem postopku skupina poslancev 
s prvopodpisanim Brankom Tomažičem s podobnimi vsebinskimi 
spremembami vložila v obravnavo 16. 3. 1999, ki ga Komisija za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 17. seji, dne 3. 5. 1999, ni 
podprla. Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27. 5. 
1999, na sprejeti zakon izglasoval odložni veto, Državni zbor 
Republike Slovenije pa na 15. redni seji, dne 22.6.1999, pri 
ponovnem odločanju zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
zadrugah ni sprejel. 

Člani komisije so bili seznanjeni s pripombami Zadružne zveze 
Slovenije (v okviru gradiva "Pravna ureditev zadružništva - aktualna 
vprašanja") in Kmetijsko gozdarske zadruge M Sora Žiri. 

Komisija je bila seznanjena tudi z mnenjem Komisije za malo 
gospodarstvo in turizem, ki predloga zakona ne podpira. 

Komisija je k predlogu zakona oblikovala naslednje konkretne 
pripombe: 

K 1. členu 

Predlagana sprememba nalaga zadrugam obveznosti, ki so 
primerljive samo z delniškimi družbami. S takšnimi obveznostmi 
so povezani tudi stroški, še posebej upoštevaje, da so občni 
zbori kmetijskih zadrug največkrat sklicani v večernem času in 
dela prostih dnevih. Predlagana določba novega 19.a člena ni 
povsem jasna, saj iz nje ni mogoče povsem nedvoumno ugotoviti, 
ali so predmet notarjevega potrjevanja vsi sklepi na občnem zboru, 
kjer se sprejema in spreminja zadružna pravila in voli organe 
zadruge, ali le sklep o sprejemu in spremembi pravil oz. sklep o 
volitvah. 

Utemeljevanje predlagane določbe z dodatnim varstvom 
zakonitosti dela zadrug je preveč splošno. Obrazložitev ne 
vsebuje dejstev, iz katerih bi bilo razvidno, da se kršitve zakonitosti 
v zadrugah pojavljajo pri delovanju občnega zbora v takšnem 
obsegu in s takšno težo, da je sodelovanje notarja pri odločanju 
na občnem zboru treba predpisati kot splošno obveznost za vse 
zadruge in da je predpisana obveznost primemo in sorazmerno 
sredstvo za dosego tega cilja. Upoštevati je treba, da zakon o 
zadrugah že ureja zadružno revizijo, ki preizkuša poslovanje 
zadruge s formalnega in vsebinskega vidika ter prispeva, v kolikor 
se izvaja dosledno in kontinuirano, tudi k zakonitosti poslovanja. 
Potrebno je upoštevati, da je predmet zadružne revizije tudi 
ravnanje drugih organov zadruge, ne le občnega zbora. 

Glede potrjevanja sklepov občnega zbora v obliki notarskega 
zapisnika komisija meni, da bi to potrjevanje moralo biti urejeno 
kot dana možnost oz. pravica, če tako sklene organ, ki v skladu 
s pravili sklicuje občni zbor oz. če tako zahteva določeno število 
zadružnikov. Za obvezno sodelovanje notarja pri volitvah organov 
zadruge bi bila potrebna natančnejša opredelitev teh organov. 
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K 2. členu 

Člen naj se črta, saj predlagana določba o obveznem razpisu 
nalaga zadrugam obveznost, ki je druge osebe zasebnega prava 
nimajo in postavlja zadružnike v drugačen položaj kot družbenike 
gospodarskih družb. 

K 3. členu 

Komisija ne podpira določbe, da mora biti revizijsko poročilo na 
vpogled vsakemu članu zadruge pred občnim zborom; meni 
namreč, da je za občni zbor zadruge ustreznejši povzetek 
revizijskega poročila, ki ga pripravi revizor, saj mora revizor vključiti 
morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in dejstva, ki ogrožajo obstoj 
in bistvene razvojne možnosti zadruge ali z zadrugo povezanega 
podjetja. 

K 4. členu 

Kršitev obveznosti v zvezi z obvezno revizijo po predlagani določbi 
70. člena bi bila sankcionirana dvakrat; prvič kot gospodarski 

prestopek po zadnji alinei 1 .odstavka 69. člena veljavnegsrakona 
o zadrugah, katerega sprememba se ne predlaga in đtijgič, na 
novo kot prekršek po 3. alinei 1. odstavka 70. člena. Zatp, komisija 
opozarja, da bi za dosežen namen predlagatelja bilolpnlrebno 
določbo iz zadnje alinee 1. odstavka sedanjega 69. člena prenesti 
v spremenjeni 70. člen ali pa ustrezno spremeniti 69. člen. 

>uib t- j £i 
■: .6 > anb 

Komisija predloga zakona o spremembah in dopdlnitva^i zakona 
o zadrugah po skrajšanem postopku ne podpira. 

!■>■' ij C I 
Komisija predlagateljem zakona predlaga umik predlog zakona 
po skrajšanem postopku ter obravnavo po rednem postopku, saj 
meni, da je zakon o zadrugah, sprejet v letu 1992, potrebno 
zaradi učinkovitejšega delovanja zadružnega sistema spremeniti 
tudi v drugih členih, kar pa skrajšani postopek ne dopušča. 
Predhodno je predloge sprememb in dopolnitev zakona o zadrugah 
potrebno uskladiti med predstavniki predlagateljev, Zadružno 
zveze Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o lobiranju - prva obravnava 

Komisija za politični sistem je na 42. seji, dne 20. 9. 1999, 
obravnavala predlog zakona o lobiranju (EPA 888-II), ki je 
državnemu zboru predložen v prvo obravnavo. 

Člani komisije so v razpravi v zvezi s predlaganimi zakonskimi 
rešitvami izrazili vrsto pomislekov in dilem, in sicer: 

1. Kot uvodne so bile izražene dileme glede potrebnosti, 
smiselnosti in možnosti zakonskega urejanja vprašanj v zvezi 
z lobiranjem. Ob tem je bilo opozorjeno, kar navajajo tudi 
predlagatelji zakona v uvodu k predlogu zakona, da je v drugih 
državah zelo redko najti primere zakonskega urejanja teh 
vprašanj, in še to v državah z anglosaksonsko pravno 
ureditvijo.To pomeni, da primerjalno-pravnih podlag, ki bi lahko 
predlagatelju zakona služile kot podlaga za oblikovanje 
ustreznih in s tem uresničljivih zakonskih določb, skorajda ni. 
S tem v zvezi je bilo izraženo mnenje, da bi bilo primerneje 
preučiti, ali bi kazalo nekatera od vprašanj, ki naj bi jih urejal 
predlagani zakon, urediti v drugih zakonih (n.pr. v kazenski 
zakonodaji in v zakonih, ki urejajo delo v državni upravi). 

V zvezi s tem je bilo postavljeno vprašanje, katera vprašanja 
v zvezi z lobiranjem naj bi zakon sploh urejal, pri čemer je bil 
izražen dvom, ali je sploh mogoče z zakonom precizno in 
jasno določiti vse možne oblike in načine vplivanja na organe 
odločanja in pri tem razmejiti dopustno vplivanje od 
nedopustnega vplivanja, ki bi lahko že mejilo na korupcijo, 
oziroma razmejiti družbeno koristna prizadevanja v postopkih 
sprejemanja odločitev od prizadevanj, ki bi lahko imela 
škodljive učinke. Izraženo je bilo mnenje, da predlog zakona 
ne daje odgovorov na ta vprašanja, ampak posamezne 
predlagane rešitve k&žejo na dileme tudi pri samih predlagateljih 
zakona pri poskusu opredeljevanja temeljnih institutov tega 
zakonskega predloga. Tako je v 4. člen predloga zakona, ki 
naj bi opredelil interesne organizacije, vključena varianta, po 
kateri naj bi se med le-te štele tudi lokalne skupnosti, kar je 
vprašljivo. 

2. Glede na to, da predlagatelji zakona v uvodu k predlogu 
zakona kot primer institucionalnega in normativno urejenega 
organa, katerega funkcija je vplivati na sprejem želene 
odločitve državnih organov, omenjajo na prvem mestu državni 
svet kot zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov, je bilo opozorjeno na problem 
dosedanje negativne prakse v odnosu državnega zbora do 
državnega sveta. Izraženo je bilo mnenje, da bi državni zbor 
lahko z večjim spoštovanjem ustavno opredeljenih pristojnosti 
državnega sveta lahko v bistveno večji meri otmogočal vplive 
organizacij civilne družbe na vsebino zakonskih odločitev. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da zakon s predlagano vsebino 
nikakor ne bi prispeval k procesu bolj demokratičnega 
odločanja o najpomembnejših družbenih vprašanjih, v katerem 
naj bi veljalo načelo enakopravnega sodelovanja vseh 
zainteresiranih subjektov, ampak bi dejansko v prvi vrsti 
favoriziral uveljavljanje posameznih interesov nosilcev 
finančne moči, kar bi lahko dostikrat bilo v hudem nasprotju z 
javnim interesom. 

»''tli. 

3. Predlagani zakon naj bi urejal tudi vpis lobistov v register. V 
zvezi s predlaganimi rešitvami je bilo izraženo mnenje, da bi 
moral biti registrski organ v statusnem pogledu samostojna 
institucija, ki bi bila analogna n.pr. odvetniški zbornici. 

4. V zvezi s 5. členom predloga zakona, ki naj bi opredelil 
funkcionarje organov zakonodajne in izvršilne oblasti, na 
katere se obračajo lobisti, je bilo opozorjeno na nejasnosti v 
sedaj veljavni zakonski ureditvi v zvezi z opredelitvijo pojma 
"funkcionar". Po tem členu naj bi se namreč med funkcionarje 
organov zakonodajne in izvršilne oblasti šteli tudi funkcionarji 
služb državnega zbora in služb državnega sveta, funkcionarji 
v uradu predsednika republike ter funkcionarji služb vlade in 
ministrstev. Opozorjeno je bilo na vprašanje, ali so vsi 
strokovni sodelavci v navedenih državnih organih res lahko 
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subjekti, s katerimi naj bi lobisti iskali kontakt in s tem možnosti Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 
vplivanja na vsebino odločitev, pri oblikovanju katerih ti 
strokovni sodelavci sodelujejo. 

ihoe 

Mnf oje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
- druga obravnava  

Komisija za politični sistem je na 41. seji, 6.9.1999, obravnavala 
predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (EPA 688-II), ki 
je državnemu zboru predložen za drugo obravnavo. . 

Komisija je besedilo predloga zakona za drugo obravnavo podprla, 
■ ponovno pa je bilo v razpravi opozorjeno na vprašanje razvrščanja 
obsojencev glede na vrsto in težo kaznivih dejanj, za katera so bili 
obsojeni in ki prestajajo kazen zapora v zavodih za prestajanje 

kazni zapora. Pri obravnavi predloga zakona za prvo obravnavo je 
komisija namreč menila, da bi bilo treba v prihodnje razmišljati o 
posebnem režimu za posebne vrste zapornikov in pri tem še bolj 
razdelati programe individualnih, skupinskih in skupnostnih 
tretmajev obsojencev, ki so predvideni v predlogu zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu energetskega zakona - tretja obravnava 

Komisija za gospodarstvo je na 33. seji, dne 14. 9. 1999, 
obravnavala predlog energetskega zakona (EPA 539-li), ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v tretjo 
obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je sprejela naslednje konkretne pripombe: 

K 4. členu 

Doda se nova 38. alinea, ki se glasi: 

tekoča goriva so po tem zakonu utekočinjeni naftni plin, 
primarni bencin motorni bencin - osvinčeni, motorni bencin 
neosvindeni, letalski bencin za batne motorje, bencinsko 
gorivo za reaktivne motorje, petrolejsko gorivo za reaktivne 
letalske motorje, ostali petroleji, ekstra lahko kurilno olje, 
dieselsko gorivo, kurilno olje ( Ur. I. RS, št. 70/97, Harmonizacija 
statistike energetike)." 

Obrazložitev 
Pojem naftni derivati, ki ga uporablja ta zakon je preširok, ker 
vključuje tudi bitumen, masti, mazalna olja ... torej derivate, ki niso 
predmet obravnave Energetskega zakona in je zato opredelitev 
"tekoča goriva" vsebinsko in terminološko pravilnejša. Zgoraj 
navedena tekoča goriva so povzeta po klasifikaciji tekočih goriv, 
ki smo jo sprejeli kot del harmonizacijske zakonodaje. 

K 7. členu 

V zadnjem stavku drugega odstavka se za besedo "licenc" doda 
besedilo: 

"obstoječim pravnim ali fizičnim osebam, ki so že pred uveljavitvijo 
tega zakona opravljale energetsko dejavnost," 

Obrazložitev 
Bolj smiselno bi bilo, če bi zadnji stavek drugega odstavka uvrstili 
v 6. poglavje, med prehodne določbe. Kljub temu pa je potrebno 
povedati nedvoumno, da določila tega stavka veljajo samo za 
obstoječe subjekte. Torej gre za pripombo, ki prispeva k jasnosti 
določila. 

K 14. členu 

Na koncu drugega odstavka se postavi vejica in doda besedilo: 

"kakor tudi elemente planiranja za izdelavo 10-letnih razvojnih 
načrtov izvajalcev iz 18. člena predloga zakona. 

Obrazložitev 
V 18. členu je opredeljena obveznost izvajalcev dejavnosti, da 
izdelajo 1 o letne razvojne načrte. Glede na to, da pri vseh izvajalcih 
ne gre zgolj za energetsko dejavnost je smiselno, da se v 14. 
členu pooblasti ministra, da predpiše elemente tem izvajalcem, ki 
jih morajo obvezno planirati za desetletno obdobje. S tem bo 
odpravljena vrsta nejasnosti. 

K 30. členu 

Zaradi preglednosti komisija predlaga, da drugi odstavek postane 
tretji, sedanji tretji odstavek pa drugi odstavek. 

Obrazložitev 
Smiselno je, da naprej opredelimo obvezne republiške 
gospodarske javne službe in nato preidemo na občinske. 

K 32. členu 

1. V prvi vrstici drugega odstavka se za besedo "dolžan" doda 
besedilo "v soglasju z ministrstvom, pristojnim za energetiko." 

2 V šestem odstavku se v drugi vrsti za besedo "financira" 
dodajo besede "sam ali s katerokoli pravno osebo". 

Obrazložitev 

Upravičeni uporabniki zemeljskega plina morajo imeti vnaprej 
znane okvirne cene in druge komercialne pogoje za uporabo 
omrežja. Zato je prav da so te cene in pogoji pred objavo 
usklajeni s pristojnim ministrstvom in se s tem izognejo 
nepotrebnim postopkom, ki bi jih vodilo ministrstvo. 

Dopolnitev šestega odstavKa je namenjena vzpodbujanju 
interesa obstoječih uporabnikov in potencialnih investitorjev 
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za financiranje povečanja zmogljivosti omrežja, saj je 
obstoječe omrežje nezadostno in predvsem prepuščeno 
interesu obstoječih uporabnikov ne vzpodbuja pa novih 
potencialnih kupcev. 

K 40. členu 

Črta se četrti odstavek. 

K 51. členu 

V četrti vrstici se črta beseda "posebno". 

Obrazložitev 

Zakon ne uporablja termina "posebno energetsko dovoljenje" 
temveč samo energetsko dovoljenje. 

idue 
ilqv 

* oi ta K 57. členu 

Prvi stavek prvega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Objekti, naprave in omrežja za proizvodnjo in preiibS zemifjškega 
plina ter električne energije so javna infrastruktuj-p,";. jj-j| 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o splošnem upravnem postopku 
- tretja obravnava .. 'tJ 

Komisija za politični sistem je na 41. seji, 6.9.1999, obravnavala državnega zbora, da ga podpre in predlaga državnemu zboru, 
predlog zakona o splošnem upravnem postopku (EPA 641-11), ki da ga sprejme, 
je državnemu zboru predložen v tretjo obravnavo. 

Komisija meni, da je besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo 
ustrezno in zato predlaga matičnemu delovnemu telesu Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o zavarovalništvu 
- tretja obravnava  

Komisija za gospodarstvo je na 33. seji, dne 14. 9. 1999, 
obravnavala predlog zakona o zavarovalništvu (EPA 744-II), ki 
ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v drugo 
obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je podprla zakonski predlog, oblikovala pa je naslednjo 
konkretno pripombo: 

V prvem odstavku 49. člena se v prvi vrsti za besedo "članom" 
doda vejica in besedilo "del dobička nameni za donatorstvo za 
namene izobraževanja oz. šolstva, kulture ter za socialne in 
humanitarne namene". 

Za poročevalca je bil določen član komisije Boris Šuštaršič. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o prevozu nevarnega blaga 
- tretja obravnava 

I'S 
Komisija za politični sistem je na 41. seji, 6. 9.1999, obravnavala 
predlog zakona o prevozu nevarnega blaga (EPA 748-II), ki je 
državnemu zboru predložen v tretjo obravnavo. 

Komisija meni, da je besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo 

ustrezno in zato predlaga matičnemu delovnemu telesu držav- 
nega zbora, naj ga podpre in predlaga državnemu zboru, da ga 
sprejme. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in jjegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

orćjanov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Janeza Praperja glede 

novega načina karakterističnih številk telefonskega omrežja v Sloveniji 

Državni svet Republike Slovenije je na 43. seji, dne 29. 9.1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Janeza Praperja glede novega 
načina karakterističnih številk telefonskega omrežja v Sloveniji 
ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Janeza 
Praperja in predlaga Ministrstvu za promet in zveze, da vprašanje 
preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Janeza Praperja se glasi: 

Ali je smiselno, da uvajamo spet neko novo oz. dodatno členitev 
države Slovenije, preden niso dokončno določene pokrajine, 
njihovo število in njihova območja? 

itd. Telekom Slovenije predlaga novo in namerava preštevilčiti 
karakteristične številke vseh koroških občin. 

Sprašujem se o smiselnosti še ene dodatne členitve, za katero 
ne vidim pravega tehničnega oz. organizacijskega razloga. 
Predlagana rešitev je spet ena izmed mnogih "solo" akcij enega 
izmed izvajalcev javne službe v naši državi, ki je prepričan, da 
lahko svoje posodabljanje, ki v mnogočem posega v življenje in 
delo državljanov, opravi brez usklajevanja in preverjanja 
smiselnosti te odločitve s prizadetimi. 

Zavedam se, da dogovarjanje o členitvi na pokrajine zamuja, da 
tudi po vzpostavitvi pokrajin ne bo mogoče vseh državnih in 
javnih funkcij opravljati po samo enem in edinem delitvenem 
principu, kljub temu pa ni take nuje, da tako pomembno in zahtevno 
operacijo, kot je preštevilčenje telefonskih številk, opravijo brez 
strokovnih preverjanj in usklajevanj. 

Obrazložitev 

V Sloveniji je v tem trenutku v veljavi okrog 60 raznih členitev 
območij od statističnih regij, registracijskih območij, zavodov 
socialnega in zdravstvenega varstva, zavodov za zaposlovanje 

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

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

glede uvoza zdravil in zdravstvenih pripomočkov   

Državni svet Republike Slovenije je na 43. seji, dne 29. 9.1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 
glede uvoza zdravil in zdravstvenih pripomočkov ter na podlagi 
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

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

•iiv ■ 
Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
glasijo: 

Časnikar Ciril Brajer je v tedniku Nedeljski dnevnik v več 
nadaljevanjih popisal razmere pri uvozu zdravil in zdravstvenih 

pripomočkov. Iz zapisanega je mogoče sklepati, da se pri tem 
uvozu dogaja marsikaj, kar je v veliko škodo racionalnosti rabe 
sredstev za zdravstvo. Zapisal je, da je dokumentacijo, ki je lahko 
izhodišče za sodni pregon, poslal na več uradov in služb, tudi na 
Ministrstvo za zdravstvo in na policijo. Nič ne vem o tem, da bi 
imele njegove intervencije kakršne koli posledice. V Nedeljskem 
dnevniku 5. septembra je zapisal, da zdravstvene ustanove v 
Sloveniji uvažajo iz evropskih držav in iz Malezije injekcijske igle 
za enkratno uporabo po 11 do 12 tolarjev. Domači proizvajalec 
igel, ki ustrezajo vsem zdravstvenim zahtevam, ne more prodati 
po 6 do 7,5 tolarjev za kos. 

Predlagam, da državni svet Ministrstvu za zdravstvo v zvezi z 
uvozom zdravil in zdravstvenih pripomočkov naslovi naslednja 
vprašanja: 

1. Je res ministrstvo dobilo od g. Brajerja dokumentacijo, ki 
opozarja na sumljive zadeve pri uvozu zdravil in zdravstvenih 
pripomočkov? 
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2. Je resnična informacija, da domači proizvajalec (podjetje 
GRAMC iz Krškega) ne uspe prodati zdravstvenim 
ustanovam injekcijskih igel za enkratno uporabo po ceni 6 do 
7,5 tolarjev? 

3. Če so informacije, ki jih je objavil Ciril Brajer, resnične, kaj je in 
kaj še bo Ministrstvo za zdravstvo ukrenilo, da bi se zadeve 
razčistile? 

iv 

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

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

na vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec v zvezi z načrtovanimi 
projekti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v Mariboru  

Vlada Republike Slovenije je na 211. seji, dne 10. 9. 1996, 
obravnavala Razvojno problematiko Mestne občine Maribor in 
sprejela poleg drugih tudi naslednje predloge in sklepe s ciljem 
ohranjanja in odpiranja novih delovnih mest: 

1. Dopolni se vladni projekt pomoči pri kadrovski prenovi podjetij 
in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto 
brezposelnost, tako da se omogoči vključitev v ta projekt 
podjetjem in programom, ki izpolnjujejo določene kriterije - 
sklep o vključitvi sprejme Vlada RS na predlog vladne projektne 
skupine. 

2. Ustanovi se stalna skupina razvojnega projekta za Maribor, 
tako da se 9-članski projektni svet (v katerem so lokalni 
predstavniki) razširi s 4 člani - predstavniki Vlade RS. 

3. Podpre se projekt ustanovitve izobraževalnega centra v 
Pekrah za prekvalifikacijo brezposelnih oseb. 

4. Zadolžijo se predstavniki v Upravnem odboru Republiškega 
zavoda za zaposlovanje, da sprožijo postopek za potrebne • 
spremembe in dopolnitve aktov za realizacijo ukrepov APZ, 
s ciljem pospešenega zaposlovanja v mariborski regiji. 
Dopolnitev aktov s ciljem pospešenega zaposlovanja se 
nanaša tako na programe za presežne delavce v času 
odpovednega roka kot na programe za brezposelne osebe. 

Pregled Izvedenih aktivnosti 

1. V vladni projekt pomoči pri kadrovski prenovi podjetij in 
preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto 
brezposelnost je bilo vključenih 5 podjetij iz mariborske regije 
(TAM, Hidromontaža, MTT, MLM in Paloma). Ob vključitvi v 
vladni projekt (avgust 1996) je bilo v njih zaposlenih 7.652 
delavcev, predvidenih potencialnih presežnih delavcev pa je 
bilo 5.430. Na dan 31.1.1999 je bilo pozitivno rešenih 5.241 
primerov delavcev in sicer se je prezaposlilo izven imenovanih 
podjetij 1.650 delavcev in 179 invalidov, 3.412 delavcev pa je 
ohranilo delo v okviru podjetij. Za različne programe 
izobraževanja, preusposabljanja in prezaposlovanja je bilo 
za imenovana podjetja (v času: avgust 1996 - januar 1999) 
porabljenih skupaj 1.006.444.688,00 SIT proračunskih 
sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 
Republiškega zavoda za zaposlovanje. 

2. Projektni svet je za izdelavo Razvojnega projekta za Maribor 
sklenil 3-letno pogodbo z delovno skupino ekspertov, ki je 
bila zaposlena v Mariborski razvojni agenciji in bila za svoje 
delo neposredno odgovorna projektnemu svetu. Za 
sofinanciranje, oblikovanje in izvedbo razvojnega projekta, 
ki je vključeval programske usmeritve za pospeševanje 
zaposlovanja v regiji, je bila med RZZ, PCMG in Mariborsko 
razvojno agencijo podpisana Pogodba o sodelovanju in 
sofinanciranju stroškov priprave podprojekta za regijo 
Maribor. 

Skupni stroški projekta so znašali 14.183.913,15 SIT; od tega 
je bilo s strani RZZ nakazanih 5.887.064,20 SIT, s strani 
PCMG 3.476.190,50 SIT in s strani MO Maribor 1.884.13fr,80 
SIT. Po podatkih Mariborske razvojne agencije je ostalo 
2.936.519,65 SIT neporavnanih stroškov projekta (neizplačani 
OD in materialni stroški). 

Projektni svet se je sestal na 13 sejah in oblikoval delovno 
gradivo Razvojni koncept za Maribor - izbor prioritetnih 
razvojnih projektov, ki je bilo s popravki verificirano na 15. 
seji vladne projektne skupine, dne 4. 3.1997, in nato poslano 
pristojnim ministrstvom. V tem času je projektni svet za Maribor 
kljub pripravljenosti Ministrstva za delo in Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti prenehal delovati. Zato ni bilo možno 
izpeljati zahteve vladne projektne skupine, ki je delovala pri 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da se globalni 
koncept operacionalizira tako, da bodo razvidni nosilci, viri 
financiranja in terminski plan izvedbe prirotetnih projektov. 

V okviru lokalnih institucij in asociacij delodajalcev dolgo časa 
ni bilo pripravljenosti za aktivno sodelovanje; to se je po 
triletnih naporih pričelo šele v letu 1999. 

S strokovno in finančno pomočjo PHARE se je oblikoval Sklad 
za razvoj in usposabljanje človeških virov, ki postopoma 
prevzema vlogo koordinatorja regionalnih aktivnosti 
usposabljanja kadrov. 

Sklad za razvoj človeških virov se razvija kot vladni pilotni 
projekt regijskega pristopa k uvajanju vseživljenjskega učenja. 
Osnovni namen sklada je razvoj novih programov, modularnih 
oblik usposabljanja in vzpostavitev posebnega centra, ki bo 
nudil strokovno pomoč in informacije izvajalcem posameznih 
programov. V vladni program je bil uvrščen v letu 1998, ko je 
Vlada RS pričela oblikovati posebne oblike pomoči mariborski 
regiji za prehod iz tradicionalne industrijske regije v 
postindustrijsko regijo. 

>il 
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Ta projekt je bil zastavljen kot poskusni projekt, deluje na 
modelu skladov, kot jih razvijajo v članicah Evropske unije in 
predstavlja podlago za koriščenje sredstev Evropskega 
socialnega sklada in drugih evropskih programov. Sklad 
predstavlja partnersko inštitucijo med Vlado RS in lokalnimi 
akterji in tako zagotavlja učinkovito strokovno pomoč pri 
izvaja'nju programov usposabljanja in preusposabljanja 
brezposelnih in zaposlenih v mariborski regiji. Za delovanje 
sklada je v proračunu MDDSZ za leto 1999 zagotovljeno 
80.000.000,00 SIT sredstev. 

V letu 1997 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
v sodelovanju z lokalnimi razvojnimi koalicijami pristopilo k 
izdelavi razvojnih in eksperimentalnih zaposlitvenih 
programov. V letu 1998 je bilo za različne programe regionalnih 
in lokalnih razvojnih projektov, v katere so se vključevale 
brezposelne osebe, porabljenih 130.000.000,00 SIT 
proračunskih sredstev; od tega je odpadlo na mariborsko 
regijo 35.934.781,00 SIT oziroma 28 %. Sredstva so bila 
namenjena za sofinanciranje skladov dela, sofinanciranje 
povratnega načina financiranja samozaposlitev in zaposlitev 
na lokalnem in regionalnem nivoju ter za sofinanciranje razvoja 
projektov, programov in izvajalcev, ki so namenjeni aktiviranju 
brezposelnih oseb in vzpodbujanju lokalnih zaposlitvenih 
iniciativ. 

V letu 1999 je za sofinanciranje regijskih projektov in razvoja 
delovnih mest namenjenih 135.000.000,00 SIT sredstev; od 
tega bo odpadlo na Podravje po oceni 30 %. 

tudi več razvojno podjetniških centrov ob pomoči države. Ti 
v okviru svojih aktivnosti vzpostavljajo instrumente (garan- 
cijski skladi, skladi dela), ki lahko učinkovito pospešijo 
regionalni razvoj. 

Žal kljub večkratnim pobudam in dodatni pomoči (glej 2. točko) 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kakor tudi 
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem ter Ministrstva 
za ekonomske odnose in razvoj v Mariboru socialni partnerji 
niso zmogli moči, da vzpostavijo podoben sistem. 

Prav tako naj omenimo, da je Maribor ena od tistih regij, ki je 
v okviru CBC pomoči in PHARE prejela relativno največ 
sredstev. Omenimo naj le pripravo regijske razvojne strategije, 
ki je nastajala ob pomoči PHARE. Žal je ostalo le pri papirjih - 
ponovno zaradi nezmožnosti sporazumevanja med partnerji 
na lokalni ravni. 

4. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve si bosta še naprej prizadevala, da v okviru 
svojih pristojnosti in v skladu s proračunskimi možnostmi 
zagotovita maksimalno angažiranje finančnih sredstev in 
ostalih virov za sanacijo podravske regije, župani te regije pa 
si morajo prizadevati, da bodo zagotavljali aktivno sodelovanje 
lokalnih inštitucij in asociacij delodajalcev pri nastajanju 
socialno-razvojnih partnerstev za pospeševanje razvoja 
regije. 

Za učinkovito pripravo in implementacijo posebnih regijskih 
razvojnih programov je nujna vzpostavitev regijskega 
socialno-razvojnega partnerstva in implementacijske 
inštitucije. Zato je Vlada RS v letu 1996 sprejela Program 
spodbujanja razvoja pospeševalne mreže za malo 
gospodarstvo in zaposlovanje, na podlagi katerega je nastala 
mreža socialno-razvojnih partnerstev po vsej Sloveniji, pa 

Vprašanje državne svetnice 
Vekoslave Krašovec je objav- 
ljeno v Poročevalcu državnega 
sveta, št. 9/1998. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE 

na vprašanje državnega svetnika Jurija Kuštrina v zvezi s privatizacijo družbe Telekom 

Stara zakonodajna ureditev na področju telekomunikacij, ki se je 
uporabljala do 27.06.1997, je dopuščala investicijske aktivnosti, 
ki niso bile predvidene v razvojnem načrtu, če je bila izpostavljena 
zahteva zainteresiranih in ob pogoju, da so ti zainteresirani plačali 
povečane poslovne stroške, ki so s tem nastali. Dogajalo se je, 
da so bile na urbano nestrjenih naselij telekomunikacijske 
zmogljivosti najslabše razvite in je prihajalo do primerov, kot je 
opisano v obrazložitvi vprašanja državnega svetnika g. Jurija 
Kuštrina. Zakon o telekomunikacijah (Ur.l. RS, št. 35/97) pa 
vzpostalja načelo enakosti cen za vse območje delovanja in za 
vse istovrstne uporabnike. 

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 
32/93) so z dnem uveljavitve tega zakona, to je na dan 03.07.1993, 
postala lastnina države vsi infrastrukturni objekti, naprave 
oziroma omrežje ter mobilna in druga sredstva, namenjena 
izvajanju dejavnosti. Državni del kapitala se je določil z Aktom o 
lastninskem preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije, p.o. (Ur.l. 
RS, št. 11/98). 

V končnem besedilu Zakona o telekomunikacijah je bila oblikovana 
določba, da se "vlaganja lokalnih skupnosti in posameznih 
investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje povrnejo na način 

in pod pogoji, kot to določa poseben zakon" (3. odstavek 64. 
člena). 

V skladu z Zakonom o telekomunikacijah bo lokalnim skupnostim 
in posameznim investitorjem, ki so sovlagali v javno 
telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, zagotovljena 
udeležba v procesu privatizacije državnega dela kapitala, 
ugotovljenega na podlagi prvega odstavka 76. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93) na dan uveljavitve 
tega zakon, to je 03.07.1993. Status družbenega kapitala, ki je 
postal last Republike Slovenije, je dobila vsa infrastruktura, ki je 
bila zgrajena v času od 03.julija 1983 (glede na določbo tretjega 
odstavka 73. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki 
določa, da postane lastnina Republike Slovenije družbeni kapital, 
ugotovljen v prihodku podjetja v zadnjih desetih letih) do dne 
uveljavitve zakona. Ostala vlaganja lokalnih skupnosti in 
posameznih investitorjev se rešujejo neposredno med vlagateljem 
Telekomom Slovenije d.d. 

Udeležba lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev se bo 
ugotavljala na podlagi pogodb, sklenjenih do uveljavitve Zakona o 
gospodarskih javnih službah in sicer: 
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pogodb, ki imajo določbo o tem, da so bila sredstva 
nepovratno prenešena, 
pogodb, ki nimajo izrecne določbe o vračilu sredstev, 
pogodb, ki imajo sicer določilo o brezplačnem prenosu 
sredstev, dodano pa imajo še klavzulo o spreminjanju 
nepovratnih sredstev v lastninske deleže v primeru 
reorganizacije PTT podjetja. 

Ministrstvo za promet in zveze je pripravilo spisek vseh pogodb, 
ki bodo podlaga za ugotavljanje upravičencev do povračila 
sovlaganj. Spisek pogodb je arhiviran na Ministrstvu za promet in 
zveze. 

Ministrstvo za promet in zveze je do 01. aprila 1999 pripravilo 
osnutek Zakona o vračanju vlaganj lokalnih skupnosti in 
posameznih investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje 
Telekoma Slovenije, d.d. Pri tem je izhajalo iz načela, da so 
telekomunikacije v obsegu, ki jih zagotavlja gospodarska javna 
služba, temeljna človekova pravica. Ta pravica pomeni pravico 
vsakega državljana do telefonskega priključka pod enakimi pogoji 
ne glede na geografsko lego. 

Cilj zakona je izenačiti pogoje za pridobitev telefonskega priključka 
med uporabniki, ki so telefonski priključek pridobili pred uveljavitvijo 
Zakona o telekomunikacijah 

zavezanci za vračilo; 
- za pogodbe sklenjene v času od 03.07.1983 do u. v1 

03.07.1993 - Republika Slovenije ' 8 . 
- za pogodbe sklenjene v času pred 03.07.1983 in do6' 
03.07.1993 do 28.06.1997- Telekom Slovenije d.d. 

- višina vračila: razlika med ceno telefonskega priključka 
določenega s pogodbo in ceno, ki je veljala v PPT podjetju na 
območju vlaganja oziroma enotno ceno priključka, ki jo je 
določil Telekom Slovenije, d.d. 

• način vračila: denarni znesek 
- rok plačila: 

Republika Slovenija bo izplačala upravičencem denarna 
povračila v roku 18 mesecev po izvedeni privatizaciji 

Telekoma, d.d. na podlagi zakona o privatizaciji 
državnega premoženja 
Telekom Slovenije, d.d. v roku 18 mesecev po uveljavitvi 
Zakona o vračanju vlaganj lokalnih skupnosti in posameznih 
investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma 
Slovenije, d.d. 

Osnutek zakona je v proceduri na Vladi RS, vendar še ni 
koalicijsko usklajen. 

Predlog zakona bo določal: 

upravičence do vračila vlaganj v javno telekominikacijsko 
omrežje Telekoma Slovenije d.d., ki so lahko lokalne skupnosti 
oziroma njihovi pravni nasledniki in posamezniki 
obdobje, za katero je predvideno vračilo vlaganj: od 
03.07.1983 do 28.06.1997 

Vprašanje državnega svetnika 
Jurija Kuštrina je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 4/1999. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE 

na vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana glede izplačila hranilnih 

vlog varčevalcem HKS - LES iz Begunj  

V zvezi s problematiko reševanja izplačila hranilnih vlog 
varčevalcev HKS LES iz Begunj, ki je še vedno v stečajnem 
postopku, je pristojno sodišče, ki rešuje vsa sporna vprašanja 
glede pogodbenih razmerij. 

S predlogom oziroma pobudo za sprejem zakona za izplačilo 
hranilnih vlog Ministrstvo za finance ni seznanjeno. Državni svetnik 
tudi ni navedel predlagatelja te pobude oziroma predloga. 

Veljavna zakonodaja - Zakon o hranilno kreditnih službah (Ur.l.RS, 
št. 14/90, dne 24.4.1990 in 30/90, dne 18.8.1990) - ureja jamstvo 
hranilnih vlog, žiro računov in tekočih računov pri HKS v 11. a 
členu in v 15. členu navedenega zakona, s katerimi je določeno 
nekaj stopenj jamstva. 

V prvi vrsti za svoje obveznosti odgovarja hranilno kreditna služba 
sama z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga (prvi odstavek 15. 
člena ZHKS). 

V drugi vrsti (če sredstva HKS ne zadoščajo za poravnavo njenih 
obveznosti) odgovarjajo za obveznosti HKS njene ustanoviteljice 
s svojimi sredstvi solidarno in neomejeno (drugi odstavek 15. 
člena). To je podkrepljeno tudi s prvim odstavkom 11. člena ZHKS, 
ki določa, da za tolarske hranilne vloge, žiro račune in tekoče 
račune pri HKS jamčijo ustanoviteljice solidarno in neomejeno. 

V tretji vrsti jamči za tolarske hranilne vloge pri HKS subsidiarno 
RS, če je hranilno-kreditna služba pridobila jamstvo banke (drugi 
odstavek 11. člena). Izjema od tega je določena v 11. a členu 
(Ur.l.RS, št.30/90), ki določa, da hranilno kreditni službi, 
ustanovljeni po Zakonu o hranilno kreditnih službah in blagajnah 
vzajemne pomoči (Ur.l.RS, št.4/80), za subsidiarno jamstvo 
republike za tolarske hranilne vloge do višine stanja teh vlog na 
dan uveljavitve tega zakona (2. 5.1990), ni treba pridobiti jamstva 
banke. 

Prvi dve obliki nastopata obvezno po samem zakonu, tretja nastopi 
po pogodbi, sklenjeni med HKS in banko, zadnja oblika jamstva 
pa je pogojna (subsidiarno jamstvo države) in je vezana na 
predhodno jamstvo banke. 

I f'; 

c 

Vprašanje državnega svetnika 
Jožeta Resmana je objavljeno v 
Poročevalcu državnega sveta, 
št. 5/1999. m 
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ODGOVOR SLUŽBE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE 

naivprašanje državnega svetnika Jurija Kuštrina glede širitve komercialne TV mreže — __    

;ib t 
Kolikor nam je znano, v tem trenutku ni nobene možnosti za 
pridobitev finančnih sredstev iz programa PHARE za širitev 
komercialnih TV mrež. 

•]i 6 iSlBV BC 
Vsa ptogramiranja znotraj programa PHARE, ki zajemajo obdobje 
do konca leta 1999, so zaključena. Novo programsko obdobje, ki 
zajema čas po letu 2000, pa je trenutno še v fazi dogovarjanja z 
Evropsko komisijo in z njihove strani opredeljenih in potrjenih 
smernic za vsako državo posebej. Pogajanja v okviru tega še 
potekajo, tako da je težko napovedati vse možnosti. 

V novem dokumentu Pristopnega partnerstva, ki je šele v 
preliminarni obliki, tovrstna pomoč v okviru programa PHARE ni 
predvidena. Predvidene so le aktivnosti na zakonodajnem področju 
(zakon o medijih), to je harmonizaciji audio-video zakonodaje in 
sprejetju acquis za to področje (npr. televizija brez meja). Ureditev 
in uskladitev zakonodajnega področja je prioriteta, ki je zapisana 
tudi v Evropski konvenciji o čezmejni televiziji, ki je opredeljena v 
okviru Sveta Evrope. 

Določene aktivnosti bo morda mogoče vključiti v PHARE pro- 
gram za čezmejno sodelovanje. Vendar imamo s strani Evropske 

komisije še premalo informacij glede oblikovanja tega programa 
po letu 2000. 

Glede na zadnje informacije s strani Evropske komisije so za 
Slovenijo predvidena zelo skromna sredstva za program PHARE. 
Zato bomo morali sredstva programa PHARE zelo racionalno in 
pragmatično uporabiti in jih usmeriti le v podporo tistim programom, 
ki so najnujnejši za izvajanje procesa vključevanja Slovenije v 
Evropsko unijo. O tem, katera področja bodo prioritetna, pa bo 
odločala Vlada Republike Slovenije. 

Vprašanje državnega svetnika 
Jurija Kuštrina je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 5/1999. 

ODGOVORI MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 

na ponovna vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca glede 

čipne zdravstvene kartice   

Vprašanje št. 1 

Citat iz prvega odgovora: 
"Načrt za nacionalno uvedbo zasleduje naslednje glavne cilje: 

optimizacija obdobja uvedbe sistema ob upoštevanju 
razpoložljivih virov in regulativnih okvirov, 
upoštevanje zmožnosti okolja (predvsem zavarovancev in 
zdravstvenega osebja) za obvladovanje novosti 
upoštevanje objektivnih možnosti izgradnje in širjenja 
tehnološke infrastrukture pri izvajalcih zdravstvenih storitev 
in omrežja samopostrežnih terminalov, 
zagotavljanje nadzora nad potekom in sprotne integracije 
pridobljenih izkušenj v nadaljnje faze in 
skrajšanje obdobja paralelnega delovanja (istočasno kartica 
in zdravstvena izkaznica) na minimum." 

Ti dejavniki narekujejo tudi omejitve časovne dinamike faze 
uvajanja. Še enkrat velja poudariti, da dinamiko projekta narekujejo 
ne toliko tehnološki vidiki, na katere se vztrajno in selektivno 
omejujejo komercialni promotorji posameznih tehnologij, pač pa 
tudi in predvsem pogoji okolja (snemanje, usposabljanje in 
obvladovanje novosti med uporabniki, gradnja infrastrukture 
itd.).Dinamika uvajanja je bila začrtana tudi na podlagi pozitivnih 
empiričnih izkušenj s pilotno uvedbo v Posavju, kjer so bili analogno 
upoštevani enaki argumenti in je bil na njihovi podlagi projekt 
uvedbe izveden uspešno. 

Vprašanje št. 2 

Ni novih elementov, zato še vedno velja prvotni odgovor. 
o: 

Vprašanje št. 3 

Švedska ima integralni državni sistem socialnega zavarovanja, v 
katerega spada tudi zdravstveno zavarovanje. Potrebe, poslovni 
procesi, informacijski tokovi, krog uporabnikov in drugi elementi 
v takem sistemu so bistveno drugačni in zato neprimerljivi ter 
težko prenosljivi na slovenski sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Zaradi drugačnih potreb, obsega problematike in pogojev ima 
švedska vlada oziroma pravilneje nosilec socialnega zavarovanja 
bistveno drugačne prioritete in načine delovanja. 

Drugo dejstvo, ki ga je za netendenciozno presojo nujno 
upoštevati, pa je, da so nosilci odločitev ne objavljajo svojih 
neodločitev. Če bi hoteli ustreči opazki prof. dr. Vodopivca, bi morali 
za popolno sliko tistim dejavnikom, ki svojih načrtov še niso objavili 
(ker pač še niso dozoreli do faze odločitev), samovoljno pripisati 
odločitve, ali pa jih celo potvoriti, kakor je bilo narejeno na primeru 
prikazovanja negativne odločitve švedskega združenja lekarn, 
kar je služilo kot osnova za vprašanje št. 3. 

Vprašanje št. 4 

Taksativno so bile države, kjer uporabljajo enako ali podobno 
kartico, kot se uvaja v Sloveniji naštete v odgovoru na vprašanje 
št. 10. V vmesnem času od prvotnega odgovora na vprašanje 
prof. dr. Vodopivca do sedaj se je spremenilo le to, da je Avstrija 
objavila odločitev za nacionalno uvedbo čipne kartice in je torej 
ne moremo več šteti med države, v katerih tečejo priprave. 

Popolnoma deplasirano je iz takega seznama držav izpeljati sklep, 
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kakršnega izpelje prof. dr. Vodopivec v svoji repliki: "Odgovor je 
torej jasen: mnogo se razvija in raziskuje, sklepa o uvedbi pa ni 
sprejela še nobena država." 

Vprašanje št. 5 

Cca 33 mio DEM ni niti namenjeno niti porabljeno za delo na 
projektu sodelujočih institucij, kot namiguje v svoji repliki prof. dr. 
Vodopivec. To bi morala biti jasno že ob vsaj bežnem pregledu 
finančnega načrta projekta. Finančni podatki o stroških projekta 
so javni in so bili objavljeni za zagotovitev transparentnosti projekta, 
ves čas pa se tudi spremljajo. 

Kot je bilo že navedeno v prvotnem odgovoru: "Praviloma so 
evalvacije opravljene brezplačno, ker so institucije, asociacije in 
posamezniki sami zainteresirani za možnost vpliva na razvojne 
usmeritve sistema in za vključevanje svojih potreb in zahtev vanj." 

V repliki ni konkretnega predloga, kako naj bi pripravljalec in nosilec 
projekta prišel do obsežnejših in poglobljenih evalvacij, če ne s 
plačevanjem storitev po običajnih tarifah? Z volonterskimi 
rešitvami, z ad hoc komisijami, z angažiranjem ponudnikov 
posameznih tehnologij ali z njimi povezanih oseb kot neodvisnih 
ocenjevalcev? Verjetno je strokovno bolj utemeljeno za specifična 
vprašanja odkrito "nad mizo" angažirati strokovnjake in jih plačati 
za njihovo delo ob upoštevanju njihove profesionalnosti in 
odgovornosti, za katero jamčijo tudi s svojim podpisom. 

Glede trditve "Iz privatnih virov sem izvedel, da je v mnenju 
laserska kartica dobila mnogo boljšo oceno od kartice, ki jo uvaja 
ZZZS" pa tole: V skladu s komentarjem pri vprašanju št. 6 v repliki 
prof. dr. Vodopivca "Če je to trditev, ki je bila nekje izrečena, je 
potrebno navesti vir:.." ima neimenovani privatni vir kot argument 
v razpravi skrajno dvomljivo težo. 

Vprašanje št. 6 

Trditev oziroma ocena izvira iz primerjalne analize sistemov 
financiranja zdravstvenega varstva v državah srednje in vzhodne 
Evrope na mednarodni konferenci v Bruslju "O NAJNOVEJŠIH 
REFORMAH NA PODROČJU ORGANIZACIJE, FINAN- 
CIRANJA IN IZVAJANJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V 
DRŽAVAH SREDNJE IN VZHODNE EVROPE V LUČI 
PRISTOPANJA K EVROPSKI UNIJI", v času od 24. do 26. 5. 
1998. Zelo pomembne konference, ki jo je sklicala Evropska 
komisija, so se udeležile delegacije iz vseh 12 t. i. PHARE/CEEC 
držav, in sicer po trije predstavniki, iz posamezne države - 
ministrstva,zavarovalnice ali drugih nacionalnih institucij, ki 
financirajo zdravstvo ter zdravniške zbornice. Poleg navedenih 
delegacij so se konference udeležili tudi predstavniki vseh 15 
držav-članic Evropske unije. Konferenco pa so vodili predstavniki 
Evropske komisije, generalnega direktorja za vprašanja socialne 
varnosti (DG 5). Iz Slovenije sta bila v delegaciji tudi dr. Marko 
Bitenc (predsednik Zdravniške zbornice Slovenije) in Helena 
Jagodic (Ministrstvo za zdravstvo). 

Konferenca je bila posvečena razpravi o uresničevanju reform 
držav članic CEEC na področju organizacije, financiranja in 
izvajanja zdravstvenih storitev v luči pristopanja in pridruževanja 
teh držav v EU. Osrednji del konference je bil posvečen razpravi, 
kaj morajo upoštevati in spoštovati države kandidatke za sprejem 
v Evropsko unijo pri oblikovanju, izvajanju predvsem pa 
financiranju sistema zdravstvenega varstva. Za našo državo je 
bilo najpomembnejše, za vse prisotne pa kar nekoliko 
nepričakovano, mnenje Evropske komisije o pripravljenosti 
posameznih držav kandidatk za vstop v EU z vidika ocene 
ustreznosti sistemov zdravstvenega varstva. Namreč 

predstavniki Evropske komisije (ga. Helene Bourgade, ^jopska 
komisija, DG IA (B.5), g. Alexandre Berlin, DG V) so podalToceno, 
da ima na področju organizacije, financiranja in izJMjanja 
zdravstvenih storitev zaenkrat le Slovenija sistem, ki "ustreza 
merilom in standardom držav Evropske unije. Vse ostale države 
kandidatke za vstop v EU, pa bodo morale storiti še kari nekaj 
resnih korekcij. Te bodo potrebne na področju zdravstvene 
zakonodaje, pri zagotavljanju osnovne zdravstvene varnosti, 
sodobne organizacije sistema zdravstvenega varstva in pa 
predvsem njegovega stabilnega financiranja in učinkovitosti, ki je 
osnova za doseganje ustrezne ravni kakovosti zdravstvenih 
storitev, ki naj bi bile pravično dostopne vsem prebivalcem. 

l?CO" 
To stališče se ne nanaša na zahteve po (obvezni) pravni 
prilagoditvi zakonodaje oziroma t.i. "acquis communautaire", ki 
čaka vse države kandidatke, tudi Slovenijo, temveč oceni 
kakovostne ravni zdravstvenega varstva v državah CEEC in 
sposobnosti (predvsem organizacijske, finančne, idr.) prilagoditve 
kriterijem držav EU. Zato je ta ocena, da Slovenija edina ustreza 
tem (evropskim) kriterijem, še toliko bolj pomembna, saj to pomeni 
da ima (je sama ustvarila in vzdrževala) sistem, organizacijo in 
financiranje, ki daje dobre rezultate na področju zdravja in 
zdravstvenega stanja ter, ki je finančno stabilen. 

Opisano stališče je preverljivo: 

1. iz zbornika te konference: Conference, Brussels, May 24-26, 
1998: RECENT REFORMS IN ORGANISATION, FINANCING 
AND DELIVERY OF HEALTH CARE IN CEEC IN LIGHT OF 
ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION, strani 9-10, 
Augsburg, 1998 

2. pri udeležencih konference: predstavniku Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije g. Borisu Krambergerju, 
predsedniku Zdravniške zbornice Slovenije dr. Marku Bitencu in 
predstavnici Ministrstva za zdravstvo ge. Heleni Jagodic. 

Vprašanje št. 7 

Če je prvotni odgovor kvalificiran kot "Ni odgovora", je na 
vprašanje nemogoče odgovoriti. Pri projektnem načinu dela število 
sodelavcev projekta ni stalno, ampak se spreminja v skladu z 
nalogami. Seznam sodelavcev, ki sodelujejo pri projektu glede na 
potrebe oziroma naloge ter seznam zunanjih sodelavcev in 
institucij pa je javno objavljen celo na Zavodovih www straneh 

Vprašanje št. 8 In vprašanje št. 9 

Zavod je izvedel nabavo računalniške opreme skladno s takrat 
veljavnimi predpisi in načeli dobrega gospodarjenja. Na razpis se 
je prijavilo osem ponudnikov in izbran je bil najugodnejši, IBM 
Slovenija. Zavod je določenim tendecioznim ugotovitvam 
inšpektorja (SDK, št. 93072 z dne 13.9.1993) ugovarjal, v šestih 
letih pa Zavod na te ugovore ni dobil nikakršnega uradnega 
odgovora s strani takratne SDK, niti kogarkoli drugega. Poročilo o 
nabavi je bilo predloženo tudi Ministrstvu za zdravstvo, februarja 
1993. 

Vprašanje št. 10 

Uvajanje kartičnih sistemov je dolgotrajen proces, saj ne gre le 
za tehnološka vprašanja (na kar poskušajo razpravo zožiti 
posamezni ponudniki tehnologij), pač pa za cel sklop vprašanj 
od organizacije sistema zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, 
poslovnih procesov, stopnje in vrste informacijske tehnologije, 
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pristojnosti, nujnosti uvedbe novega sistema glede na obstoječe 
stanje dokumentov, koncepta sistema in podatkov itd. Države 
(pravilneje: nosilci dejavnosti zdravstva oziroma zavarovanja) 
se praviloma ne odločijo "ne uvajati" ali "čakati z uvedbo", pač pa 
se "ne odločijo uvajati" ali pa izvajajo pripravljene dejavnosti, ki se 
odvijajo z različnimi dinamikami in končnimi rezultati (N.pr.: V Avstriji 
so priptavljalne dejavnosti na odločitev za uvedbo-potekate več 
kot pet let). Zato enostavno ni mogoče "našteti držav, ki so se 
odločile za čakanje". 

•}>loiib ,Bi- 
V vseh naštetih državah (Nemčija, Belgija, Francija, Avstrija) so 
se odločili za čipno kartico. Zelo verjetno je, da v začetnih fazah 
analiz možnih tehnologij (kar je samo en vidik začetnih analiz) 
vsak resen izvajalec v okviru vseh računalniško berljivih 
tehnologijah (magnetna kartica, čipna kartica, optična kartica, 
optični disk,..) preuči tudi optično kartico. Nikjer v svetu pa doslej 
iz takih analiz ni izšla optična kartica kot izbrana rešitev za 
nacionalne sisteme.To ne preseneča, saj optična kartica dejansko 
ni ustrezna tehnologija za potrebe sistema, navkljub naporom 
komercialnih promotorjev, da bi vsilili nasprotno prepričanje pod 
krinko boja za nacionalne interese. 

Ni jasno, kaj pomeni zadnja navedba v narekovajih v repliki, in 
sicer: "G. Cvilak še ni predložil dokazov o primerih uporabe optičnih 
kartic." Dejstvo je, da je ZZZS kot potencialni naročnik od g. 
Cvilaka, ne kot zasebnega raziskovalca, pač pa kot direktorja 
podjetja MCB d.o.o. (katerega solastnik je tudi državni svetnik g. 
Boris Šuštaršič), ki je zastopnik proizvajalca tehnologije optičnih 
kartic, upravičeno pričakoval in tudi zahteval reference in jih do 
sedaj ni dobil. Glede na vztrajnost g. Cvilaka kot zasebnega 
raziskovalca pri izpostavljanju tehnologije optičnih kartic je 
prikrivanje referenc tehnologije optičnih kartic na področju 
nacionalnih sistemov, tako v njegovi neposredni komunikaciji z 
ZZZS kot v javnih polemikah in pobudah, vsaj nenavadno. 

Vprašanje št. 11 

V vprašanju je bila navedena trditev (z navedenimi viri) v 
narekovajih "Optične kartice ali magnetno optični diski pa so 
primerni predvsem za aplikacije arhiviranja podatkov ali za 
aplikacije v okoljih, kjer ni na razpolago telekomunikacijske 
infrastrukture za dostop do podatkovnih baz.". Če bi ZZZS uvajal 
optično kartico (implicitno: če bi utemeljeval izbiro rešitve z 
nedostopnostjo podatkovnih baz), bi bilo vprašanje prof. dr. 
Vodopivca "Do katerih, za poslovanje potrebnih podatkovnih baz 
ZZZS nima dostopa zaradi slabe telekomunikacijske 
infrastrukture?" zelo na mestu. Ker pa ZZZS ne uvaja optične 
kartice, je vprašanje v logičnem protislovju z oceno v narekovajih 
oziroma ni predmetno. 

Dejstvo je, da ZZZS uvaja kartico v taki tehnologiji, ki izkorišča in 
nadgrajuje obstoječo telekomunikacijsko in informacijsko 
infrastrukturo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, na ZZZS in pri 
zavarovalnici Adriatic. Hkrati pa ( z mrežo samopostrežnih 
terminalov) dograjuje telekomunikacijsko infrastrukturo, ki bo 
lahko služila tudi drugim potrebam v zdravstvu. Pristop pri tem je 
izhajanje iz potreb, ne pa prilagajanje sistema specifičnim 
tehničnim možnostim, ki jih potencialno nudi posamezna 
tehnologija ob vseh drugih bistvenih pomanjkljivostih oziroma 
neustreznostih. 

Ponovna vprašanja državnega 
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 
so objavljena v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 7/1999. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 

na vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja glede incidenta na 

mednarodnem mejnem prehodu Rožna dolina  

Dogodek, ki se je pripetil dne 27. 4. 1999 ob 01.15 uri na mejnem 
prehodu Nova Gorica (Rožna dolina), obravnavamo z več zornih 
kotov. Nedovoljeno in nedopustno ravnanje italijanskih policistov 
smo obravnavali kot mejni incident in ukrepali v skladu s 
Pravilnikom o ugotavljanju in reševanju mejnih incidentov (Ur. I. 
RS, št. 19/91); o incidentu je bilo obveščeno Ministrstvo za zunanje 
zadeve. Ker so iz dejanj italijanskih policistov razvidni tudi določeni 
znaki kaznivih dejanj, je Policijska uprava Nova Gorica dejanje 
obravnavala kot sum storitev več kaznivih dejanj in ukrenila vse, 
kar policiji nalaga Zakon o kazenskem postopku. O dogodku je 
bilo obveščeno tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. 

Prav tako Policijska uprava Nova Gorica in Urad za pritožbe in 
notranjo zaščito Ministrstva za notranje zadeve natančno 
preverjata ukrepanje policistov, ki so v času incidenta opravljali 
dela in naloge na mejnem prehodu Nova Gorica. 

Vprašanje državnega svetnika 
Franca Batagelja je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 7/1999. 

L 

18 



Bi 
3 
T 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA b S 
 : loiii  

livs) 
    T 

i C'i'1 i 
Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za znanost in tehnologijo sta 18. februarja 

1999 organizirala predavanje IZKUŠNJE FINSKE PRI VKLJUČEVANJU V EVROP^E 

TEHNOLOŠKO-RAZVOJNE PROJEKTE. Predaval je profesor Heikki Kleemola, direktor 
VTT Manufacturing Technology, največje raziskovalne inštitucije v Skandinaviji. 

Dr. Verica Trstenjak, državna sekretarka v Ministrstvu za 
znanost in tehnologl|o, je v imenu Ministrstva za znanost in 
tehnologijo, ki je bil z državnim svetom soorganizator predavanja, 
pozdravila številne udeležence in se prof. Kleemoli zahvalila, ker 
se je odzval vabilu. 

Dejala je, da je predavanje organizirano tudi zato, da bi bilo 
vključevanje Slovenije v pridružitvenem procesu .zlasti v 
znanstvene raziskovalno razvojne in tehnološke projekte čim 
boljše in uspešno. * 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo vodi veliko tozadevnih akcij 
na tem področju, zlasti sedaj - v okviru petega okvirnega 
programa. Zato organiziramo predavanja in predstavljamo 
posamezne programe v okviru tega petega okvirnega programa. 
Posebej nas veseli, je dejala, da se je kot tuji ekspert odzval 
našemu vabilu profesor Heikki Kleemola, finski strokovnjak, ki 
zelo dobro pozna delo na domačem, finskem razvojnem področju, 
pa tudi v okviru Evropske unije. Profesor Kleemola je namreč 
direktor VTT Manufacturing Technology, ki je v sestavi VTT Hel- 
sinki-Espoo. Gre za največjo raziskovalno inštitucijo v 
Skandinaviji, ki ima skoraj 3.000 zaposlenih. Profesor Kleemola 
je bil dlje časa aktiven v različnih programih Evropske unije, zlasti 
pri projektih programa COST; bil je tudi predsednik upravnega 
odbora enega izmed teh programov. Finska, ki nam je na nek 
način sorodna, dosega zelo velike in zelo dobre rezultate. Zelo 
uspešna je tudi pri pridobivanju denarja iz Evropske unije - iz 
raznih strukturnih fondov, zlasti na področju znanosti in raziskav. 
Upam, je poudarila, da nam bo to predavanje koristilo, tako da 
bomo tudi mi v naslednjih letih čim bolj uspešni, tako da bomo 
pridobili nazaj iz Bruslja tudi čim več denarja iz različnih projektov 
in programov, ki so tam na razpolago. 

Prof. Heikki Kleemola je uvodoma dejal, da je tokrat že tretjič v 
Sloveniji ter da je v tem času obiskal kar nekaj podjetij in institucij. 
Med temi je tudi Kolektor, ki je odlično podjetje. Izrazil je upanje, 
da je takih podjetij v Sloveniji še veliko, saj je v tem primeru 
sodelovanje v procesu vključevanja v Evropsko unijo zelo 
preprosto. 

Predstavil vam bom finski sistem, je nadaljeval prof. Kleemola, ki 
je dajal zelo dobre rezultate, še posebej ko gre za programe 
Evropske unije in našega inštituta VTT. Inštitut je trenutno zelo 
aktiven; imamo približno 400 projektov, vključno z mednarodnimi, 
v katere se vključujemo, pa jih je blizu 550. Zato imamo bogate 
izkušnje, pa tudi moje osebne izkušnje so od leta 1992 povezane 
s sodelovanjem pri integracijah v Evropsko unijo. Na področju 
stroškov sem veteran, še posebej pri oblikovanju sistema 
programov COST; pri tem programu sem zelo aktivno sodeloval, 
poznam njegov pristop in sploh so ti programi za nas izjemno 
pomembni. 

Najprej bom spregovoril o finskem gospodarstvu na splošno, 
nato pa še o sistemu organiziranosti znanosti In tehnologije 
ter Izkušnjah pri vključevanju v evropske projekte. Posredoval 
bom tudi nekaj smernic in usmeritev za prihodnje leto, kajti vsi se 
pripravljamo za peti okvirni program, še vedno pa ne vemo, kakšna 
bodo njegova pravila. Imamo pa zelo dobre izkušnje s četrtim 
okvirnim programom, kar je dobra osnova za pripravo petega. 

Prihajam iz raziskovalnega centra VTT, ki ima 5 oziroma 6 velikih 
inštitucij; sem njegov predsednik. Podobne inštitucije v Evropi - 
inštitute v okviru Fraunhoferjeve družbe v Nemčiji, nizozemski in 
danski inštitut, Sinteff na Norveškem in VTT na Finskem - morda 
bolje poznate. Na Švedskem je sistem popolnoma drugačen; imajo 
majhne podružnične institute. Na Finskem pa veliki inštituti 
pokrivajo celotno področje tehnologije. VTT je odgovoren za vse 
vrste tehnologij, razen tehnologijo papirja; za papir in celulozo 
imamo ločen inštitut. Osebno sem odgovoren za proizvodno 
tehnologijo ; inštitut ima 320 zaposlenih. Pokrivamo vsa področja 
v povezavi z materiali in tehnologijo, vse bolj pa se ukvarjamo z 
operativnim delom in vzdrževanjem tehnologij. 

Gospodarska struktura na Finskem se je v zadnjih letih zelo 
spreminjala. Firtska ne živi več samo od gozdarstva kot v 
preteklosti. Kovinsko predelovalna industrija je v našem 
gospodarstvu najbolj dejavna, sledita pa elektronika in 
elektrotehniška industrija. Znano finsko podjetje Nokia ima sedaj 
v našem gospodarstvu izredno pomembno vlogo. Morda je ta 
vloga celo prevelika. Druga pomembna področja so tekstil ter 
pridobivanje rud in kamnin. Slednji dve področji sta danes mnogo 
manjši, kot sta bili nekoč. 

Največji problem sedaj je, kako prepričati politike in ljudi, da je 
raziskovanje pomembno. Gospodarske aktivnosti na Finskem 
naglo naraščajo, izredno visoka pa je nezaposlenost. Zelo pogosto 
splošno vprašanje je, ali je koristno, da vlagamo denar v raziskave, 
če le-te ne znižujejo nezaposlenosti. Moj odgovor na to vprašanje 
pa je, da brez investiranja v raziskave in tehnologije ne bi pridobili 
novih delovnih mest. Nezaposlenost pri nas je 11 -odstotna, stanje 
se sicer izboljšuje, vendar zelo počasi. Gospodarstvo napreduje 
mnogo hitreje, kot pa se zmanjšuje nezaposlenost. Finska se je 
odločila in zelo hitro povečuje vlaganja v raziskave, kar kažejo 
naslednji podatki: leta 1981 so znašala vlaganja v raziskave v 
primerjavi z domačim bruto proizvodom približno 1,2 %. Letos naj 
bi znašal vložek v raziskave že 2,9 % bruto domačega proizvoda; 
glede na Evropo je to zelo visoka številka, kajti v večini drugih 
evropskih držav se to stanje uravnava, v našem primeru pa ta 
odstotek naglo narašča. Podjetja namreč prodajajo svoje delnice 
in uporabljajo ta denar za raziskave. Med drugimi našimi cilji je 
tudi namera, da bi povečali našo povezavo s sistemi iz drugih 
držav; gre zlasti za mednarodno sodelovanje na področju trgovine 
in raziskav. 
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v lani smo dobili skoraj tisoč novih doktorjev različnih disciplin. 
'"^Kolikšno je to število v Sloveniji, ne vem, vendar pa bi bila na 
1 9ibsrvovi.razmerja med številom prebivalcev v Sloveniji in na 
01 Finskem bi bila ta številka okoli 400. Kot je slišati, jih je pri vas 200, 

' forej imate možnost, da to število povečate. Izkoristek znanja in 
podatkov ter baz podatkov je izredno pomemben in koristen. Če 
torej želite napredovati in nadaljevati svoje raziskovalno delo, je 
bistveno, da prepričate ljudi, da so pravi rezultati predvsem tisti, 
ki jih lahko takoj uporabimo. Ne gre torej' za to, da bomo delali 

^ raziskave, katerih rezultati so koristni in uporabni čez 10 ali 20 
let, kot je bilo nekoč. Danes ni več tako, rezultate raziskav je 
treba javnosti in lokalni skupnosti predložiti takoj. 

In kaj se dogaja na Finskem? Kolikšna je poraba pri raziskavah 
na Finskem? V zadnjem letu je ta številka nekoliko višja, približno 
18 milijard finskih mark (okoli tri milijarde nemških mark). Osnovni 
cilj politikov je bil, da za pokritje teh stroškov 60 % izvira iz industrije, 
40 % pa od države. Vendar pa ta cilj ni bil dosežen, kajti industrija 
mnogo hitreje in veliko več vlaga v raziskave; delež industrije je 
sedaj 70 %, države pa 30 %. 

O pomembnosti inštituta VTT govorijo številke; naša investicija 
znaša namreč 3 milijarde finskih mark (okoli 340 milijonov nemških 
mark), kar pomeni približno 6 do 7 % celotnega področja raziskav 
na Finskem. 

Sedaj se vračam k Nokii, ki sem jo že omenil. Prav iz nekaterih 
podatkov o tem podjetju lahko dobro vidimo, kako se dvigujejo 
stroški te in drugih elektronskih podjetij. V letu 1985 so imeli približno 
500 milijonov stroškov finskih mark, danes pa znašajo ti stroški 
že skoraj 5 oziroma 6 milijard finskih mark. Strojni inženiring 
oziroma strojegradnja je v teh letih skoraj stabilna, stroški ne 
naraščajo. 

Politiki se ob tem vprašujejo, kakšna je vloga države pri vlaganju 
v raziskave. Ali naj bi še naprej vlagali svoja sredstva v to, po 
stroških naraščajočo elektroniko, torej tehniško industrijo, ali pa 
v druga področja, kot so strojegradnja, kovinsko predelovalna 
industrija in tako naprej? ' 

In kakšni so rezultati te visoke tehnologije? Pri izvozu izdelkov 
visoke tehnologije so ZDA, Velika Britanija in Japonska približno 
na isti ravni z visokim odstotkom izvoza; v primeru Finske te 
številke naglo rastejo. Leta 1991 smo imeli le 5 % izvoza, lani pa 
je ta številka že presegla 15 %. Ponosni smo, da smo prehiteli 
Švedsko. Med tema dvema državama nenehno poteka neka 
posebna konkurenca. Ker izvažajo surovine in nafto, imajo omejen 
izvoz tehnologije, zato je tudi njihova struktura drugačna. Glede 
na Švedsko smo na približno isti ravni, trenutno pa smo boljši od 
Nemčije. 

Omenjena je bila tudi številka 1000 novih doktorjev znanosti, 
vendar vas vprašujem, koliko jih je s področja tehnologije; verjetno 
zajema to število vsa področja. Nokia išče visoko usposobljene 
strokovnjake za svoje področje, ne le doktorje s področja znanosti 
in tehnologije. 

V zvezi z organiziranostjo sektorja naj vam povem, da na 
Finskem nimamo ministrstva za znanost in tehnologijo. Kdo torej 
predstavlja našo državo na ministrskih srečanjih? To je svet za 
znanost in tehnologijo. Na Finskem je to najmočnejši organ, ki 
definira politiko znanosti in tehnologije. Vodi ga ministrski 
predsednik; imamo pa še štiri druge ključne ministre. V svetu so 
zastopani tudi predstavniki podjetij, kot je Nokia; tudi predstavnik 
našega inštituta je član tega sveta. Svet združuje vse 
najuglednejše predstavnike z različnih področij v naši državi. Ta 
organ sicer definira politiko, sprejme pa jo vlada. Ker imamo štiri 
ključne ministre, se pričakuje, da odločitve sveta sprejme tudi 
vlada. To je zelo verjetno. 

Sledita še dve ustanovi. Ministrstvo za izobraževanje je 
zadolženo za univerze. Na Finskem imamo 20 univerz, kar je 
izredno visoko število. Deloma je bil to rezultat naše regionalne 
politike, da se ustanovi čim več univerz, v vsakem mestu, kjer je 
to možno. Tu je še akademija, ki ne združuje prominentnih uglednih 
ljudi; gre za drugačno institucijo, zadolženo za distribucijo denarja. 
V njej torej ni visoko izobraženih ljudi; to je urad za razdeljevanje 
denarja, ki ima svoje organe za raziskovanje. Sledi ministrstvo 
za trgovino in industrijo. Nekateri ste že obiskali naš zelo 
močan tehnološki center. V letošnjem letu ima center 1 milijardo 
nemških mark prometa. V delo centra se veliko vlaga, financira 
se približno 20 % naših aktivnosti. Na Finskem se financirajo tudi 
raziskovalne aktivnosti v manjših in srednje velikih podjetjih. Institut 
VTT sodi pod ministrstvo za trgovino in industrijo in ne pod 
ministrstvo za izobraževanje. Žal pa povezave med našim centom 
in centrom za tehnološki razvoj ni. V VTT ne dotekajo direktna 
finančna sredstva. 

Svet za znanost in tehnologijo sestavlja nekaj predstavnikov (tudi 
naš direktor), številni predstavniki velikih univerz pa so že 
avtomatično člani tega sveta. Center za tehnološki razvoj pa ima 
neke vrste svetovalni organ, v katerem so predstavniki industrije 
in raziskovalnih centrov. Ves čas je glavni poudarek namenjen 
predstavnikom industrije, saj jih svet želi v svojih organih. Ljudje 
iz znanosti poudarjajo, da želijo predstavljati industrijo; to je 
nekakšna splošna naravnanost. 

V našem sistemu financiranja predstavljajo velik del projekti, ki so 
skupno financirani. Večinoma so to sicer naši lastni projekti. 
Približno ena tretjina je državnih sredstev, ki prihajajo neposredno 
v VTT, 30 % pa financira neposredno industrija. Približno 14 % pa 
je raziskav, za katere se sami odločamo in imamo pri izbiri 
projektov proste roke. Zelo veliko sodelujemo tudi v evropskih 
projektih; približno 46 % je takih skupnih programov in ta del 
vključuje tudi zelo veliko finančnih sredstev. Slišal sem, da je ljudi 
zlasti zanimalo, kako dobiti sredstva iz Bruslja. V letih, ko smo 
delali v teh okvirnih programih, ni bil najbolj pomemben samo. 
Morda je to nekoliko provokativno, vendar nekateri raziskovalni 
instituti menijo, da je bistveno dobiti kar največ sredstev iz Bruslja. 
Vendar je treba vedeti, da potrebujete za vsak tak projekt 50 % 
lastnih sredstev. Če so projekti resnično dobri in zanimivi, je 
primerno, da si izberete projekte, ki so koristni za vašo državo. 
Pri tem morate biti zelo pazljivi in praktični, ker angažirate zelo 
veliko svojih ljudi; ne smete se usmerjati izključno na to, kaj boste 
dobili iz Bruslja, ker s tem lahko napačno angažirate svoje ljudi. 
Ko se boste pridružili Evropski skupnosti, bo pomembno, da boste 
imeli neko določeno obdobje priučevanja oziroma privajanja, pa 
tudi, da boste takrat imeli zelo veliko skupnih projektov. 

Raziskovalci so za take skupne projekte navdušeni tudi zato, 
ker se iz njih lahko veliko naučijo. Pri projektih je treba sodelovati 
zlasti v začetni fazi. Pri nas zelo skrbno računajo, koliko sredstev 
dobimo nazaj iz Bruslja; vendar to ni temeljno vodilo. Pomembno 
je, kaj dobimo iz sodelovanja v evropskih projektih, neposreden 
pritok denarja pa je le majhen del koristi, ki jih imamo v skupnih 
projektih. Bolj pomembni'so resnično dobri stiki, skupno delo kot 
učenje in izkušnje, ki jih s tem pridobivamo. 

Na inštitutu VTT smo imeli v 90.letih 80 mednarodnih projektov 
(nordijski kooperanti tu niso všteti), 1994. leta smo jih imeli 351, 
sedaj pa imamo že 559 takih projektov. 

Vmesno vprašanje in komentar 

V deželah bivšega komunističnega sistema obstoječi veliki inštituti 
niso imeli skoraj nobenega vpliva na prenos tehnologije v industrijo. 
Ta miselnost vsaj v Sloveniji še danes povzroča, da mora biti 
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raziskovanje praktično samo sebi namen, ne pa da pospešuje 
takšne projekte, ki v zelo kratkem času dajejo neposredne 
rezultate. Občutek imam, da bo ta denar šel praktično v temeljna 
raziskovanja, korist pa bodo imeli predvsem tisti, ki so jih financirali, 
to se pravi zahodne industrijske države;sredstva pa se ne bodo 
prenašala v industrijo, ker industrija enostavno miselno ni v stanju 
sprejemati dejanskega razvoja. 

Odgovor 

Popolnoma se strinjam z vami, da problemi obstajajo. V marsikateri 
evropski projekt predstavniki industrije iz Finske niso vključeni. 
Če sodelujejo finska podjetja in finska industrija, so možnosti, da 
znaša delež sredstev pri financiranju 20 %, sicer pa tega denarja 
ni. Za nas je sodelovanje pri projektih, v katere ni vključena tudi 
industrija, zelo veliko breme, ker podjetja oziroma tisti, ki na 
Finskem dajejo sredstva, zahtevajo, da so v te projekte vključena 
tudi industrijska podjetja. Sicer, kot že rečeno, teh sredstev ni in 
potem moramo to sfinancirati sami; šele pozneje to lahko 
prenesemo na industrijo. Tu vam ne morem prav veliko svetovati. 
Vendar pa obstaja nevarnost, da bi prominentni raziskovalni inštituti 
delali tudi v prihodnjee na projektih, ki morda za industrijo niso 
neposredno zanimivi. 

Naj nadaljujem; trenutno sodelujemo v 559 mednarodnih projektih 
na vseh ravneh; delno so to projekti iz okvirnega programa, delno 
pa drugi projekti. Naš inštitut sedaj sodeluje v več kot 180 evropskih 
projektih in med našimi partnerji je tudi Slovenija. Skupaj z nami 
sodelujete v petih različnih evropskih programih: v programu 
jedrske tehnike, v treh prometnih programih, v programu Phare 
in v nekaterih programih Cost. Skratka, sodelujemo pri 17 
programih; med drugim so to trije programi Cost in program Cost- 
517 s področja jeklarske industrije. 

Zakaj so finska podjetja in organizacije želele sodelovati v teh 
okvirnih programih? Opravili smo študijo in na podlagi rezultatov 
(rezultate sem dal na voljo g. Puklu in g. Gnamušu) ugotovili, da 
so razlogi za to na različnih ravneh različni. Velike družbe so 
želele razvoj tehnologije, boljše izdelke in boljše tehnološke 
procese. Majhna in srednje velika podjetja imajo druge interese; 
tudi ta podjetja si želijo gospodarsko izkoriščati razne izboljšave, 
želijo si novih znanstvenih spoznanj. Znanstveni inštituti so zlasti 
zainteresirani za nova znanstvena spoznanja, za evropsko 
sodelovanje in seveda tudi za financiranje razvoja so 
zainteresirane univerze, ki potrebujejo največ denarja. Rezultati 
tega procesa, ki smo ga opravili v četrtem okvirnem programu za 
vso Finsko, kažejo, da so podjetja dobila nova znanstvena znanja, 
nove proizvodne metode in tehnike, uvedeni so bili novi proizvodi. 
Tudi mala in srednje velika podjetja so imela določene koristi; 
nekateri so pridobljeno uporabili za vzpostavljanje stikov in za 
boljše trženje. Pri malih in srednje velikih podjetjih je bil to pravzaprav 
osnovni namen, raziskovalni inštituti in univerze pa so želeli dobiti 
nova znanstvena spoznanja. Seveda pa je bilo ugotovljenih tudi 
veliko različnih problemov, ki so jih navajali naši anketiranci. Velika 
podjetja so se zanimala zlasti za pravice industrijske oziroma 
intelektualne lastnine in to je prav gotovo ovira pri sodelovanju. 
Če se ljudje oziroma podjetja preveč zavedajo svojih industrijskih 
pravic, svojih pravic industrijske ali intelektualne lastnine, potem 
je težko sodelovati. Nekaj težav je bilo z različnimi strogo tehničnimi 
standardi in dokaj običajen za vsako skupino je bil tudi problem 
neaktivnih partnerjev. 

V nadaljevanju bom govoril o tem, kako zelo je pomembno, da 
najdete in izberete najboljše partnerje. Zelo skrbno morate izbirati, 

s kom sodelujete in kako komunicirate. Pri malih in srednje velikih 
podjetjih so bili problemi z "zanesljivimi" partnerji morda bolj prisotni 
kot pri velikih podjetjih. Malo podjetje lahko hitro propade, fe nima 
dobrega partnerja. Zato so to tudi vedno dolgoročni procesi. 
Morda so za mala podjetja ti procesi skupnih projektov malo 
preveč dolgotrajni. 

i 
Sodelovanje lahko ovirajo nedejavni partnerji, četudi so "pravi"; 
problem se pojavi tudi kadar so konzorciji združb podjetij preveliki. 
Marsikje v podjetjih nimamo pravih ljudi. Velik problem -,vsaj za 
nas, mislim pa, da bo velik problem tudi za vas - je, kje dobiti 
izkušene ljudi, ki poznajo svojo stroko, znanost in tehnologijo in ki 
znajo hkrati tudi ustrezno voditi projekte. To je sorazmerno redka 
kombinacija znanj. 

V znanstvenih inštitucijah se zlasti pritožujejo zaradi nezadostnih 
sredstev, pa tudi zaradi slabega vodenja koordinatorjev. 
Koordinatorji so namreč ključne osebe pri takih projektih. Če 
načrtujete, da boste koordinirali več in večje projekte, potem je 
zelo pomembno, da imate dobre koordinatorje, dobre vodje; le 
tako boste dobili najboljše rezultate. Lepo je sicer biti koordinator, 
vendar je to zelo težka in zahtevna naloga. 

Samo kot primer: na našem inštitutu je okrog 200 raziskovalcev 
in lahko bi dejal, da je med njimi mogoče samo 30 takih, ki bi lahko 
bili koordinatorji ali vodje programov in projektov. Na univerzah 
se ponavljajo enaki problemi kot pri raziskovalnih inštitutih. 

Postavljeno je bilo že vprašanje v zvezi s stimulacijo; kako torej 
spodbujati državo in kako pomagati industriji, da bi bila bolj 
zainteresirana za projekte? V ta namen obstaja nekaj javnih oblik 
financiranja; nekaj jih prihaja iz Bruslja, nekaj jih je tudi na državni 
ravni. Tudi obrtno dejavnost je možno spodbujati; imeli smo dva 
taka projekta s področja obrtne dejavnosti, ki sta bila delno 
financirana iz Bruslja. Na Finskem smo kontaktirali s 120 podjetji, 
razpravljali smo o njihovih problemih in jih vpraševali, ali so morda 
pripravljena sodelovati v nekem skupnem evropskem projektu. 
Razdelili smo jim razna gradiva in jim pojasnili, kako naj zaprosijo 
za sredstva; od vseh 120 je le 15 podjetij pokazalo interes za 
sodelovanje. Treba je bilo vložiti veliko časa in truda, vendar smo 
po letu ali dveh končno prišli do dveh projektov s področja obrti. 
Tako spodbujanje vzame veliko časa, morda terja tudi najboljše 
ljudi v inštitutu. Povedati moram, da mi tega ne ponavljamo več. 
Naše izkušnje pri pridobivanju industrijskih oziroma obrtnih podjetij 
za take projekte niso bile posebno dobre. Ne vem, kako se boste 
tega lotili vi; morda je pametno poskusiti, vendar vas opozarjam, 
da je težko. 

Mala in srednje velika podjetja smo vprašali, kakšne koristi so 
imela od takega sodelovanja; tudi v tem primeru je šlo zlasti za 
razvoj novih izdelkov in novih tehnologij. Zainteresirani so bili za 
povečanje svojih proizvodnih kapacitet, iskali pa so tudi nove 
tehnologije iz drugih podjetij v Evropi. To sodelovanje jim je 
pomagalo pri ustvarjanju stalnih in dobrih stikov z drugimi podjetji 
v mednarodnem prostoru, prek teh projektov so pravzaprav prišli 
v širši prostor, izven države. Vzpostavili so ustrezne stike, 
sodelovali z različnimi ljudmi in prek osebnih stikov dosegli 
dolgoročne odnose. Tega nikoli ne morete doseči preko interneta, 
ampak morate sodelovati z ljudmi; dolgoročna vlaganja v osebne 
stike prinašajo največ koristi. Ob tem lahko zatrdim, da financiranje 
iz Evropske skupnosti ni najpomembnejši razlog za tako 
sodelovanje. Tudi pri malih in srednje velikih podjetjih ni bil denar 
osnovno gibalo sodelovanja; poudarjajo, da je sodelovanje izredno 
koristna oblika šolanja za vodenje projektov. Mala podjetja, ki 
sodelujejo v velikem projektu, se pravzaprav učijo te projektne 
kulture in to ocenjujejo kot eno pomembnih koristi takega 
sodelovanja. 
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Vmesno vprašanje in komentar 

Opažarti.da se tudi na tehnološkem področju ustvarja organizacija 
zaradi organizacije. Zelo me veseli, da ste poudarili, kar je tudi 
moja osebna izkušnja: da so osebni stiki zelo pomembni ter da je 
največji problem pri razvoju najti tistega, ki res zna voditi projekt. 
Projekt mora realiziratitisti, ki z njim živi in mu daje svojo osebnost; 
to se v Sloveniji sploh ne upošteva. Menim, da je to eden izmed 
najvažnejših problemov za industrijski razvoj, za inovativni razvoj 
in sploh za nove industrije v vseh deželah. 

Odgovor 

Resnično priporočam, da poskušate izkoristi vse možnosti, ki jih 
dajejo programi skupnosti za izmenjavo znanstvenikov in 
raziskovalcev. Mi smo imeli problem, ker ljudje niso hoteli oditi iz 
Finske. Zdaj je to še težje, vsak je vezan na svojo družino, na 
hišo, prijatelje; niso prav posebej navdušeni, da bi šli delat v neko 
drugo organizacijo ali v drugo družbo. Edini način, da mladi 
znanstveniki in inženirji spoznavajo druge razvojne inštitute in 
njihovo kulturo, je, da jih pošiljate v druge države. 

Dovolite, da zdaj nadaljujem in preidem na naše konkretne 
Izkušnje s skupnimi projekti. O petem okvirnem programu še 
vedno nimamo vseh informacij, a kot smo izvedeli, delovni 
programi prihajajo. 

Za naše raziskovalce imamo pripravljene prosojnice (prof. 
Kleemola jih je uporabil tudi v nekaterih delih svojega predavanja), 
s pomočjo katerih jim dajemo praktične napotke, kako naj zaprosijo 
za sodelovanje v določenem projektu. Ne vem, kako dobro 
poznate bruseljski sistem, zato vam bom dal najprej nekaj splošnih 
informacij. 

Ena prvih težav je, kako izkoristiti možnost, da je nekdo sploh 
izbran oziroma kako zadostiti zahtevam, da bi bil nekdo primeren 
za projekt. Tudi glede obsega sredstev so postavljene določene 
meje. Zelo morate paziti, da ste s svojimi predlaganimi projekti v 
okvirih, ki jih bo zastavil peti okvirni program. Tu so npr. določbe, 
kolikšna je zgornja meja vrednosti projekta, ali je vključena industrija 
ali ne. Lani smo izgubili tri ali štiri projekte zaradi tega, ker nismo 
vključili pravih ljudi, potem pa smo krivili naše koordinatorje. Pa 
niso bili krivi, ker so preprosto samo združevali tisto, kar so jim 
povedali drugi in kar so od njih zahtevali. Tudi vloga za projekt ni 
tako poceni; stane približno 30 do 50 tisoč mark. Če pa ste 
koordinator projekta, vas to prav gotovo stane 50 tisoč mark. To 
je zelo draga vaja. Morda Smo lani imeli 25 ali 30 prijav za projekte 
in kar izračunajte, koliko denarja je šlo v ta namen. To so bili naši 
izdatki kot naložba za prihodnost; iz tega smo se učili in prav 
gotovo ne bomo več vlagali toliko prijav. 

Napisati prijavo ni samo nekakšna domača naloga, ki jo naredi 
raziskovalec doma ali kar tako mimogrede. Prijava zahteva 
ogromno priprav, veliko dela in denarja. Prav težko smo izračunali, 
koliko taka naložba dejansko stane. Ne bi navajal podrobnosti o 
merilih, ki so za to potrebna; zadnjič je bilo treba izpolniti enajst 
različnih meril oziroma zahtev; veliko je bilo tehnoloških, nekaj pa 
tudi socialno ekonomskih kriterijev. To bo verjetno v petem 
okvirnem programu nekoliko drugače. 

Prvo merilo je znanstvena in tehnična odličnost, primernost; gre 
za vprašanje, ali je določen inštitut primeren oziroma ali dobro 
opravlja svoje delo. Če niste dobri, boste težko dobili dobre 
partnerje; če ste na visoki ravni, boste dobili tudi partnerje na 
visoki ravni. 

Naslednje je, kaj to prinaša za Evropo, kakšna je dodana vrednost 
za Evropo. Povedati je treba, kakšne koristi prinaša vaš projekt 
Evropi. 

Sledijo socialni cilji, to je, kako pomagate pri zaposlitvi, pri okoljski 
problematiki in podobno. To je popolnoma novo tudi za nas. Ko 
bomo pripravljali naslednje projekte, bomo verjetno morali vključiti 
tudi sociologe, zagotovo pa okoljevarstvenike , kajti naši 
raziskovalci prav gotovo niso sposobni, da bi ustrezno zadostili 
tem zahtevam. Na tem posebnem področju so potrebna posebna 
znanja. Treba je vedeti, kako koristni bodo rezultati, kako jih bo 
mogoče izkoriščati, kako bodo gospodarsko in znanstveno- 
tehnološko oziroma tehnološko pomagali vašim državam. Zakaj 
vedeti morate, da so napake, ki se dogajajo v Bruslju oziroma v 
komisiji, povezane zlasti s tem, da morate zelo skrbno izvajati 
vse kar oni zahtevajo in se prilagoditi njihovemu načinu dela. 

Še nekaj o merilih in kriterijih. Iz nekaterih naših izkušenj vam 
želim povedati naslednje: vse projekte, tudi tiste, ki niso bili sprejeti, 
smo analizirali, kajti raziskovalci običajno pozabljajo projekte, ki 
niso sprejeti, vendar so ti zelo koristna informacija. Če npr. projekt 
ni bil sprejet, potem gaje treba zelo temeljito preučiti in analizirati, 
da bi ugotovili, kaj ste storili narobe; iz teh napak se boste veliko 
naučili, sicer boste enake napake ponavljali. Mi smo preverili vse 
naše prijave za projekte in ugotovili, kje in kakšne probleme smo 
imeli. 

Iz naših izkušenj, če se omejim na koristne dejavnike, lahko 
povem, da smo v naših prijavah zelo dobro pojasnili evropske 
dimenzije projektov oziroma koristi za Evropo. S tega vidika so 
bile naše naše prijave dobre; pojasnili smo, kako je mogoče te 
projekte izkoriščati. Izgubljali pa smo, ker nismo znali dovolj 
poudariti inovativnoga značaja in nismo znali prav oceniti, kakšno 
je trenutno stanje tehnike in tehnologije v Evropi. Pri izkušenih 
raziskovalcih se pričakuje, da to poznajo tako v svetu kot v 
Evropi ter da to svoje znanje ustrezno vključijo v projekt. Tu smo 
bili torej nekoliko šibki. Druga napaka je bila včasih tudi v znanstveni 
in tehnološki kakovosti naših predlogov. Naslednji problem je bila 
ocena stroškov, kajti le-ti morajo biti primerljivi oziroma sorazmerni 
s pričakovanimi koristmi. 

Proces evalvacije bo verjetno podoben, kot je bil doslej. Ta proces 
je zelo preprost, izvajajo ga uradniki, kajti pravila so jasna. Prav 
tako imamo vnaprejšnje screeninge in menim, da je to izredno 
koristno. Zelo velik del tega dela se namreč opravi na takem 
screeningu. Gre torej za kompetenčno delo. Evalvacijo opravljajo 
le tisti, ki niso vključeni v projekte. Pri tehnološki oceni pa običajno 
sodeluje veliko strokovnjakov; vem, da se je tudi iz Slovenije 
veliko strokovnjakov vključevalo v te procese. To je izredna 
priložnost za učenje. Mislim, da so še vedno možnosti, da pošljete 
svoje življenjepise v Bruselj in se prijavite za te naloge. Tako 
boste lahko hitro videli, kakšen je dober in kaj slab predlog. Na 
pogled je predlog lahko dober in ustrezen, pomembna pa je 
njegova vsebina. Gre torej za to, da strokovnjaki jasno izrazijo, 
kar želijo povedati in da se takoj opazi strokovnost in 
kompentenčnost. 

Evalvacijo samostojno opravljajo trije strokovnjaki in če predlog 
ni ustrezen, se zadrži. Včasih sledi neke vrste diskusija, v kateri 
pridejo do konsenza, do strinjanja ali skupnega zaključka. Če 
konsenza ni, pokličemo dodatnega ocenjevalca in končno 
pripravimo predloge. 

Sledi tudi socialno ekonomska ocena, kjer gre za obsežno 
evalvacijo. To je zelo kompleksno delo. Tudi sam sem bil 
ocenjevalec in izredno zaupam v ta sistem. Ponavljam, močno 
zaupam v ta sistem, ki je trden, kajti oblikovanje skupin se nenehno 
spreminja; ne gre za to, da bi nenehno tri iste osebe ocenjevale 
projekt, pač pa se te osebe menjajo in isti projekt vedno ocenjuje 
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več ljudi. Torej nikdar ne more priti do situacije, kjer bi oceno 
podala samo ena oseba, ki bi imela zelo močan vpliv. 

Predstavil bom tudi smernice, ki smo jih posebej pripravili in ki jih 
morajo upoštevati naši uradniki za raziskave pri pripravljanju 
oziroma pisanju vloge. Izredno pomembna je, kot sem že povedal, 
usklajenost in pa da sledimo ciljem programov. Nekdo se pač 
vključuje v program, kar je to v njegovem interesu. Velika napaka 
pa je, če ne prikažete, da je vse vaše delo usklajeno s celotnim 
okvirom celotnega projekta, z obsežnimi cilji programov; to je za 
mlade znanstvenike izredno težavno in jim povzroča velike 
probleme. Pomembno je, da zelo jasno predstavite svojo nalogo. 
Zelo težaven del je tudi oblikovanje kratkoročnih, srednjeročnih 
in dolgoročnih rešitev vprašanj, kajti ljudje se velikokrat pri 
reševanju nekega problema omejijo samo na bližnjo prihodnost, 
morda za obdobje 20 let; vendar to ni učinkovito. Pomembno je, 
da pokažete tudi na kratkoročne in srednjeročne rezultate, kajti 
na tak način boste lahko uspeli. 

Zelo lahko je reči, da je treba cilje oblikovati kar najbolj jasno. 
Velikokrat sem prisostvoval zagovorom doktorskih dizertacij in 
vedno vprašal, kaj je namen predloženega dela. V številnih primerih 
mladi kandidati ne vedo, kaj bi odgovorili; nekdo je pač meril nekaj 
v laboratoriju, pa sploh ne ve, za kaj na splošno gre in ne ve 
osnovnega odgovora na to vprašanje, še posebej, če gre za 
mlajše ljudi. Izredno pomembno je torej, da je vse v ravnovesju, 
tako cilji kot viri sredstev. Za zelo zahtevno nalogo potrebujete 
veliko sredstev, veliko raziskav. Za rešitev na nekem področju 
gre morda za 120.000 nemških mark. Običajno ne gre za situacijo, 
ki bi bila tako preprosta. Vprašanje je, kako bomo našli najbolj 
kvalitetne in najbolj uspešne ljudi in jih pritegnili k sodelovanju; to je 
najtežje. Izredno pomembno je, da imate prijatelje v različnih 
državah Evrope, ki so zelo sposobni. Zelo koristen je vertikalni 
pristop, kar pomeni, da ljudje iz osnovnih centrov za raziskave 
uporabljajo te raziskave, vključimo pa tudi večja in manjša podjetja 
in vsi so osredotočeni na isti cilj, na primer v raziskavo oziroma 
razvoj novega proizvoda. Naše izkušnje kažejo, da konzorcij 
konkurenčnih podjetij ne more biti uspešen. Če razvijete samo 
tehnologijo, je to v redu, če pa razvijete nekaj, kar je bližje 
proizvodu ali procesu, potem ta večja podjetja pokažejo zanimanje 
za zaščito intelektualnih pravic; torej želijo zaščititi vse svoje 
pravice in to seveda na koncu ne more dati dobrih rezultatov. 

Kot sem omeni že prej, je pomembno, da zmorete vzpostaviti 
kompetenten konzorcij, ki bo seznanjen z vsem, kar se dogaja v 
Evropi. Tipični razlog za neuspeh je, na primer, če nimamo stalnega 
projekta, ki sledi nekemu okvirnemu programu. Izredno 
pomembno je torej, da veste, kaj se na tem področju že dogaja, 
če pa ste prišli na novo, je to težko. Pomembno je, da imate 
osebo, ki pozna ozadje. Kot sem povedal že prej, se sam 
vključujem v program Cost in v projekt B; to sta programa, ki sta 
si na neki način sovražna in med njima ni dobrega pretoka 
informacij, zato je včasih izredno težko izvedeti, kaj se v teh 
različnih programih dogaja. 

Zdaj pa se bomo lotili kvalitete vodenja in upravljanja. Če imate 
torej neko osebo, ki je splošno znana v Evropi, potem ni nobenega 
problema. V nasprotnem primeru pa morate razložiti, kakšna je 
kompetenčnost vašega predstavnika oziroma vodje. Vsaka 
ključna oseba v konzorciju mora biti zelo podrobno predstavljena. 
Tehnološka kompetenčnost osebe je pomembna, še bolj pa njene 
managerske sposobnosti. Če imate koordinatorja ali projektnega 
vodjo, ki je že bil aktiven v številnih projektih in drugih aktivnostih, 
je to izredno koristno. Pomaga tudi, če sodelujete z dobro in znano 
organizacijo. Obstajajo tudi različne tehnike pisanja, vedno pa 
morate delovati profesionalno, strokovno. 

Omenil bi tudi dominantnost organizacije. Naše izkušnje kažejo, 

da močne organizacije poskrbijo za nek projekt in nam prepustijo 
samo manjše zadolžitve. Vendar to ni dovolj. Pomembno je, aa 
obstaja določeno sorazmerje. Če vzamete recimo inštitut ^a 
merjenje temperature na Irskem in tak inštitut v neki drugi dr<?aivi, 
je pomembno, da je med tema dvema inštitutoma ustrgzno 
razmerje, tako da ena inštitucija ne dominira v primerjavi z drugo. 

Nekaj sem že povedal o prvem vprašanju in se vračam nanj; gre 
za to, zakaj se želite lotiti nekega evropskega projekta, če to 
lahko naredite s podjetjem ali inštitutom znotraj vaše države. 
Pomembno je, da razmislite kaj boste pridobili iz tega evropskega 
projekta, kaj bo iz tega pridobila Evropa, kakšne bodo prednosti 
za oba. Dodatno koristno je, da lahko različne rezultate raziskav 
apliciramo in uporabimo tudi na drugih področjih. 

Poudarek dajemo tudi uporabnosti in koristnosti teh raziskav; 
pomembno je, da vemo, kaj bomo delali z rezultati in da zelo 
pozorno zapišemo, kako jih uporabljati. Zelo pozorno morate 
opredeliti odgovornosti; na primer, kdo je odgovoren za organizacijo 
seminarjev, zadolžen za objavo v lokalnih sredstvih obveščanja, 
za oblikovanje računalniškega programa in za njegovo prodajo v 
prihodnosti. Vse te podrobnosti so izredno pomembne in izredno 
koristne. Kajti pomembno je, da že ob snovanju raziskave 
razmišljamo, kaj se bo zgodilo potem, ko bomo dobili rezultate, 
kako in kaj bo družba s tem pridobila. 

Omenil sem že, da so pravice intelektualne lastnine zelo težavno 
področje. Pred petimi, desetimi leti mi to sploh ni povzročalo 
glavobola. Zdaj pa lahko rečem, da približno 20 % svojega časa 
posvečam tovrstnim vprašanjem v zvezi s podjetji, kajti znanje in 
spretnosti imajo dandanes svojo vrednost. Treba je oblikovati 
veliko soglasnih, usklajenih skupnih mnenj in dokumentov, zato 
sem najel celo odvetnika, ki sodeluje z menoj in dela zame; 
nenehno mi mora biti na voljo. 

Če imate torej nek načrt, kako boste oblikovali distribucijo teh 
intelektualnih pravic oziroma kdo bo lastnik teh pravic, je namreč 
pomembno vedeti, da je zelo težko vzpostaviti neko soglasje o 
tem, kar pravzaprav še ne obstaja. Če bi v tem prostoru imeli kup 
denarja, bi si ga lahko seveda mirno razdelili. Če pa bi bil ta denar 
še v vreči, bi bilo seveda težko ta denar razdeliti. Izognemo se 
lahko ogromno problemom, če vzpostavimo soglasje skupna 
stališča. 

Pomembno je, da imate ustrezno usposobljenega odvetnika za 
evropske zadeve, kajti v nasprotnem primeru lahko zaidete v 
težave. Mi imamo izreden privilegij, saj imamo odličnega odvetnika 
z izredno redkimi sposobnostmi v vseh pravnih zadevah. 

Zadnja pomembna stvar je, da imamo glede projektov Evropske 
unije veliko možnosti. Pomembno je, da so koristni za nas, za 
javne in za raziskovalne institucije. Če lahko uporabite te 
vzporedne programe, je pomembno, da veste, kaj se v Evropski 
uniji dogaja, da uporabite vse različne možnosti. 

Moja zadnja misel pa je povezana z jezikom. Običajno se ne 
razmišlja o tem, da ocenjevali večinoma niso Angleži. To morate 
upoštevati in o tem razmisliti. Če pišete v zelo sofisticirani oxfordski 
angleščini, v katero boste vključili pol latinskih izrazov, vedite, da 
večina evalvatorjev tega ne bo razumela. Pišite z upoštevanjem 
ključnega pravila, da morajo biti stvari "preproste in neumne"; to 
je fraza, ki se uporablja. Čim bolj preprosto in neposredno boste 
pisali, bolj uspešni boste. Človek je zelo hvaležen, da ste že na 
začetku navedli najpomembnejše stvari. Pravzaprav gre za to, 
da jasno napišete cilje. Če boste cilje pisali šele na koncu 
dokumenta, jih bo lahko bral nekdo, ki je že utrujen, lačen, komaj 
čaka na večerjo. Naj vas torej opozorim, da je izredno pomembno, 
da takoj na začetku navedete ideje, tisto, kar se vam zdi najbolj 
pomembno, in da podrobnosti ohranite za kasneje. 
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Izredrto pomemben je tudi povzetek, kajti včasih so ljudje v časovni 
stisk?lh preberejo samo povzetek. Še enkrat poudarjam, da pišite 
v pVeptosti angleščini, dokument pa naj prebere tudi angeško 
gov6V6či človek. Besedila dajte lektorirati, hkrati pa opozorite 
lektorji, naj stvari ne zakomplicira preveč, kajti jasen, preprost 
ozirortia vsakdanji jezik je v tehnologiji zelo slaba angleščina; 
pomembno je, da je ta jezik dovolj strokoven, kljub temu, da mora 
biti preprost, 

nnot i ftdf-il 
Iz svojih izkušenj vam lahko povem še naslednje. Omenil sem 
že, da je razmerje med stroški in cilji izredno pomembno. Vendar 
pa je izredno pomembno, da upoštevamo tudi količino ur, torej 
stroške oziroma postavke plačil na uro. Za delo, ki ga boste 
plačali na uro, angažirajte strokovnjake, ne študente. Pri vseh teh 
kategorijah morate biti pozorni. Na Finskem imamo navado, da 
lahko zelo preprosto nadomestimo eno osebo z drugo. V naši 
državi je to možno, v Bruslju pa ni. 

* * * 

Po predavanju je prof. Kleemola odgovarjal na nekatera vprašanja 
oziroma jih komentiral. 

Vprašanje 

Kakšen je vpliv lobiranja pri izbiri projektov? Partnerji pogosto 
zahtevajo, da najprej preko naših predstavnikov v evropskih 
organih poskušamo vplivati, da bodo projekti sprejeti. 

Odgovor 

Morali bi poznati kompetentne ljudi, ki delajo v Bruslju in ki morda 
že kakšna tri leta delajo s temi projekti oziroma programi ter 
poznajo njihove cilje. Sicer pa tako lobiranje ne pomaga, da bi 
prodrli s svojimi projekti, kajti ljudje v Bruslju ne morejo vplivati na 
evalvatorje. Predno oddate svoje prijave, je dobro, če se pogovorite 
z vašimi ljudmi v Bruslju, da vam bodo povedali, kaj je pomembno 
in čemu morate posvetiti posebno pozornost. Velikokrat se sicer 
govori, da se z lobiranjem v komisiji veliko doseže, pa ni tako. 
Sam sem sodeloval pri ocenjevanju in moram poudariti, da je to 
pošten proces. 

Vprašanje 

Ali na Finskem obstaja kakšna zunanja pomoč tistim, ki pripravljajo 
projekte za Evropsko unijo? Je tam kdo, ki projekte neodvisno od 
inštitutov pregleduje, daje pripombe in jih pomaga izboljšati? 

Odgovor 

Poleg zunanjih inštitucij morate imeti v konzorciju tudi tuje partnerje 
in nekaj inštitutov. V vsakem projektu je nekaj tega skupnega 
sodelovanja in to zahtevajo že sama pravila. V majhni državi, kot 
je Finska, je preprosto tako, da se osredotočimo na določene 
teme. Če bi želeli sodelovati v večjem projektu, potem vedno 
potrebujete tudi znanje in izkušnje drugih inštitutov. Vodilna ideja 
pri tem delu v Evropi je, da s sodelovanjem pridete do znanj in 
veščin, ki jih v vaši državi nimate, pridobite pa si jih z dolgoročnim 
sodelovanjem med državami. Osebno se zelo zavzemam za 
mednarodno sodelovanje in v našem inštitutu smo v zadnjih 20 
letih prav na tem področju zelo veliko naredili. Preprosto ne vidim 
drugačnega načina za napredovanje. 

Vprašanje 

Kolikšen delež državnega denarja, ki je na Finskem namenjen za 
znanost, razdeli ta akademija za projekte in za razvoj 
raziskovalcev? Ali se proračun akademije na Finskem napaja iz 
virov iz zasebnega sektorja? 

Odgovor 

Imamo dva financerja. Akademija Finske financira zlasti bazične 
raziskave, drugi pa aplikativne raziskave; za slednje je razdeljena 
približno milijarda nemških mark. Akademija Finske pa razdeli 
približno 5oo milijonov finskih mark, kar je precej manj. V preteklosti 
sta bila ta dva financerja zelo ločena med seboj, zdaj pa vedno 
bolj sodelujeta; v naših nacionalnih projektih, ki jih imenujemo 
tehnološki programi, zdaj že tudi skupaj financirata določene dele 
programov. 

Vprašanje 

Slovenija in Finska sta imeli v letu 1965 približno enak nivo BDP. 
Danes je Finska 2 in pol- ali 3-krat pred nami, ker so imeli v vrhu 
države kreativno politiko. Ker je raziskovanje pomembno ne le za 
ekonomski položaj države, ampak tudi za njen splošni ugled v 
evropskem in svetovnem prostoru, nam prosim povejte, kako so 
uspeli prepričati vrh svoje politike, vrh svoje države. 

Odgovor 

To ni tako preprosto vprašanje. Ko smo se pridružili Evropski 
uniji, so postale pomembne tudi druge stvari, ne samo socialne. 
Kadar politiki odločijo, da bomo šli v Evropo, v Evropsko unijo, 
pomeni to tudi, da bo treba spremeniti sistem, da bo treba 
vzporedno s tem spremeniti tudi financiranje. Ljudje iz industrije 
so nekoliko vplivali na politike, pa tudi ljudje iz raziskav so pri tem 
nekaj pripomogli. Vendar mislim, da je bil glas industrije tisti, ki je 
pretehtal. Torej vam ne morem vam dati točnega odgovora. 

Vprašanje 

Omenili ste, da vaš inštitut dobi približno 40 % sredstev iz raznih 
gospodarskih dejavnosti, ostalo pa iz projektov, bodisi zunanjih, 
vaših ali skupnih. Kakšno je torej razmerje med bazičnimi in 
aplikativnimi raziskavami oziroma razvojem in kakšne so te 
številke? In vprašanje z mednarodnega vidika: ali morda veste, 
kakšno je razmerje med denarjem, ki ga Finska daje Evropski 
uniji in denarjem, ki ga dobiva nazaj oziroma ga je dobila v zadnjih 
nekaj letih, recimo v okviru četrtega okvirnega programa. 

Odgovor 

Zelo težko mi je odgovoriti, kakšno je razmerje med bazičnimi in 
aplikativnimi raziskavami v našem inštitutu, vendar mislim, da je 
od celotne dejavnosti morda 10 do 15 % osnovnih ali bazičnih 
raziskav, vse ostalo pa so aplikativne raziskave. Od tega, kar 
delamo pogodbeno oziroma v povezavi z naročniki ali z določenimi 
industrijami, bo morda prihajalo v prihodnje tudi več kot 50 % 
vsega našega denarja. Glede razmerja med denarjem, ki ga 
plačamo Bruslju in ki ga dobimo nazaj, je v zadnjih letih tako, da 
dobivamo nekoliko več kot dajemo. Dajemo približno 1,8 %, dobili 
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pa smo 2,5 % od celotnega financiranja teh programov; to so 
podatki za Finsko. Za VTT pa lahko rečem, da evropski projekti 
niso bili kakšen poseben posel; več smo pridobili od tega, da smo 
se veliko naučili, si pridobili veliko izkušenj. Kratkoročno ti evropski 
projekti ne prinašajo dobička, dolgoročno pa ga. Na začetku, ko 
smo šli v projekte, je bilo to razmerje morda celo bolj ugodno, ker 
je Evropska unija dajala nekaj prednosti novim članicam. Verjetno 
bo tudi pri vas tako, da boste lažje dobili sredstva iz Bruslja kot pa 
stari člani; to je nekakšen "medeni mesec", ki ga boste verjetno 
deležni tudi vi. 

Vprašanje 

Ali je za slovenske, pa morda tudi za finske razmere zelo velik 
inštitut z bogato strukturo in celo z več raziskovalci, kot jih je na 
finskih univerzah, prednost za vaše delovanje v Evropi ali pa je 
morda ta značilnost za vaš inštitut celo moteča? 

Odgovor 

Lahko bi dejal, da je za finske razmere taka struktura zelo primerna. 
Opazili smo, da so večji inštituti bolj učinkoviti in imajo boljše 
možnosti za sodelovanje v mednarodnih projektih. Če imate majhno 
podjetje ali majhen inštitut, nimate veliko sposobnih ljudi in če vam 
eden manjka, se to pozna v celotnem inštitutu, enako kot v podjetju. 
Velika organizacija v tem smislu ni tako ranljiva. Potrebujete torej 
predvsem sposobne posameznike. Seveda je pomembna tudi 
organiziranost, vendar verjemite, najpomembnejši so sposobni 
posamezniki. 

Vprašanje 

Ali obstaja znotraj vaše organizacije notranja konkurenca med 
posameznimi "podizvajalci"? 

Odgovor 

Pred letom 1994 smo imeli 34 laboratorijev in vsi so bili samostojne 
gospodarske enote ali profitni centri, nato pa smo to spremenili, 
tako da imamo zdaj znotraj naše organizacije 9 inštitutov in moj 
inštitut je eden od teh devetih. Ti inštituti so dovolj veliki, da so 
lahko konkurenčni na mednarodni ravni. Pred tem pa smo imeli 
notranje tekmovanje med posameznimi direktorji, ker je vsak 
direktor hotel, da bi njegov laboratorij prevzemal določene naloge, 
ne glede na to, ali je bil za to dovolj sposoben ali ne. Moram reči, 
da smo s to reorganizacijo zmanjšali konkurenčni boj znotraj 
inštituta, vendar pa se še dogaja. 

Vprašanje 

Omenili ste vašo kampanjo za spodbujanje obrti, pa vprašujem, 
ali še kdo drugi spodbuja tovrstne dejavnosti v evropskih projektih 
in ali se vam zdi to koristno. 

Odgovor 

Morda sem dal prej nekoliko preveč pesimistično sliko. Vendar s 
stališča nas, ki dajemo tehnologijo in znanje ter si vedno 
prizadevamo, da bi pritegnili te male in obrtne organizacije, menim, 
da smo pri tem uspešni. Povezujemo mala in srednje velika podjetja, 
pomagamo jim pripravljati prijave in projekte, svetujemo, kdo bi 

bili zanje primerni partnerji. Izdajamo tudi posebno glasil^ tem, 
kaj se v Evropi dogaja in kakšni projekti se pripravljpjjp. Ta 
organizacija prav gotovo uspešno deluje in zastopa Fins^tjudi v 
številnih odborih; ta uspešni model sodelovanja je pray^t od 
Nizozemske. Naši ljudje, ki prihajajo iz nizozemske organizacije, 
obiskujejo tudi podobne organizacije po drugih državah, .npr. na 
Danskem, in njihovo obliko dela so poskušali prenesti tudi na 
Finsko. Še preden se odhaja v Bruselj, se pripravljajo na 
pripravljalnih sestankih. Na vsak način se je treba nasloniti na 
ljudi, ki jih je prav gotovo dovolj tudi v majhnih podjetjih in^brtnih 
organizacijah. ■ , E|- 
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Vprašanje 

Kdo v znanstveno raziskovalnih organih na Finskem odloča o 
raziskovalni politiki? Pri nas žal o tem skoraj v celoti odloča 
raziskovalna sfera. Kdo so člani, ki odločajo o raziskovalni politiki 
na Finskem, koliko je med njimi izvajalcev in, če sem prav razumel, 
naročnikov? To se pravi, da sta industrija in gospodarstvo močno 
zastopani. Pri nas ne vemo, kdo od tistih, ki sredstva prispevajo, 
odloča o ne tako majhni proračunski vsoti za raziskovalno 
dejavnost? 

Odgovor 

Težko komentiram vaše notranje razmere. Vendar, kot sem že 
dejal, ima pri nas največjo moč pri oblikovanju politike svet za 
znanost in tehnologijo. Tu sodeluje 4 ali 5 ministrov, predstavniki 
industrije ter predstavniki akademije. V tem svetu je direktor Nokie 
in cela vrsta drugih pomembnih predstavnikov gospodarstva; 
naš glavni direktor v tem svetu zastopa interese naše raziskovalne 
inštitucije. Skratka, vsi poskušajo doseči neke vrste ravnovesje 
na najvišji možni ravni; vsi imamo razne svetovalne odbore, v 
našem inštitutu na primer svetovalni odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki naših največjih uporabnikov; vse največje družbe in 
podjetja so zastopani v našem svetovalnem odboru. Ko 
razpravljamo o našem nadaljnjem raziskovalnem delu, imajo 
izredno pomembno vlogo, saj v tem odboru izmenjujemo in 
sprejemamo naše ideje oziroma ideje predstavnikov iz 
gospodarstva - torej naših največjih uporabnikov, pa tudi iz 
univerz, čeprav se slednjim sam praviloma izogibam. Univerza 
ima v našem 12-članskem svetovalnem odboru trenutno enega 
predstavnika, drugi so iz gospodarstva. 

Komentar in vprašanje 

Zastopam območje, ki še nima pogojev za spogledovanje, za 
sodelovanje s tehnološko razvito Evropo. To je območje 60 
osrednjih kilometrov na zahodni meji Slovenije z Republiko Italijo, 
ki je totalno demografsko ogroženo. Komu naj zaupamo naš 
projekt? Organizirani smo v medobčinsko projektno gospodarsko 
interesno združenje in naš prvi cilj je dvigniti to skoraj popolnoma 
razseljeno območje na nivo, da bo lahko začelo sodelovati z 
razvito Evropo. Upamo si trditi, da če tega območja od Nove 
Gorice do Kobarida ne bomo revitalizirali, Slovenija ne bo imela 
pogojev za vstop v Evropsko skupnost. Ne upoštevati nerazvite 
mejne doline reke Idrije, tudi ne bo predstavljajo pravih pogojev. 
Komu naj se zaupamo, kdo naj nas vodi oziroma naj dodeluje 
naše projekte, naše zamisli, naše iniciative za ta odločilni korak? 

Odgovor 

Nemogoče mi je odgovoriti na to vprašanje. 
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Mag. Boris Pukl, državni podsekretar v Ministrstvu za znanost 
In tehnologijo, se je gostu iz Finske še enkrat zahvalil za izčrpno 
in kompetentno predavanje. Poudaril je, da so mu ob vabilu v 
Slovenijo nakazali, da želimo, da nam predstavi raziskovalno 
politiko na Finskem, njegovo inštitucijo, predvsem pa izkušnje in 
rezultate, ki so jih imeli pri vključevanju v evropske in druge 
mednarodne projekte. Menim, da je s podatki predstavil tisto, kar 
smo želeli slišati, je dejal. 
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■I Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je ob otvoritvi 

strokovnega posveta dejal, da državni svet nadaljuje z že ustaljeno 
prakso organiziranja posvetovanj in javnih razprav. Državni svet 
Republike Slovenije je zastopstvo nosilcev socialnih, gospo- 
darskih, poklicnih in lokalnih interesov in v okviru svojih pristojnosti 
omogoča tudi uveljavljanje širših interesov civilne družbe. Zgleden 
primer skupnega sodelovanja Državnega sveta Republike 
Slovenije in Regionalnega centra za okolje za Srednjo in Vzhodno 
Evropo ter Zavoda za odprto družbo Slovenije je tudi organizacija 
tega strokovnega posveta. 

Državni svet Republike Slovenije je v okviru zakonodajne iniciative 
na 18. seji, dne 21. 10. 1998, predlagal obravnavo pobude za 
sprejem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o dohodnini z namenom, da bi spodbudil ustanavljanje, obstanek 
in razvoj neprofitnega sektorja, spodbudil donacije ustanovam in 
društvom kot temeljnima institutoma civilne družbe kakor tudi 
razvoj trga kapitala. Državni svet je prisluhnil tudi pobudi Centra 
za razvoj neprofitno volonterskoga sektorja in preložil obravnavo 
predloga tega zakona; s tem je ekspertni skupini pri Centru za 
razvoj neprofitno volonterskega sektorja in Regionalnemu centru 
za okolje za srednjo in vzhodno Evropo omogočil sodelovanje pri 
sooblikovanju predloga tega zakona ter predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih 
oseb. Taka možnost bo darla v prihodnje tudi za druga področja. 

Ta strokovni posvet odpira široke možnosti za sodelovanje 
strokovne javnosti, nevladnih organizacij ter civilne družbe. Vsi 

Poudaril je tudi, da so številke in podatki, ki jih je predstavil, zelo 
impresivni in se bo marsikdo - predvsem na področju vlaganja v 
znanost in raziskave - ob tem lahko zamislil. Te številke za 
Finsko so štiri- do petkrat večje kot so v Sloveniji, to pa je morda 
tudi del odgovora na to, zakaj je Finska v zadnjih tridesetih letih 
naredila tako visok skok v svojem razvoju. 

predlogi, mnenja in stališča bodo omogočili skupno oblikovanje 
najbolj učinkovitih rešitev za pripravo zakonodajne iniciative - za 
oblikovanje predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o dohodnini in predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb. 

t 
Posebej je še poudaril, da bodo uvodni referati in razprave 
objavljeni v skupnem zborniku, ki. bo predstavljal gradivo za 
razprave ob sprejemanju omenjenih zakonov, obenem pa tudi 
gradivo za določena področja, na katerih bo treba še kaj postoriti. 

Povzetek uvodnih referatov 

Mag. Maja Vo|novič, SINCO - Center za razvo) neprofitno 
volonterskega sektorja, je zaradi boljšega razumevanja pred 
svojim referatom "Strategije pluralizacije storitvenega sistema" 
najprej predstavila nekatere osnovne pojme s tega področja. 

Pojem oziroma sintagmo "sistem blaginje" sta razvila dr. I. Svetlik 
in prof. E. Sik zaradi premoščanja razlik v poimenovanju istega 
pojava v različnih družbenih okoljih, in sicer iz dveh pojmov: pojma 
"socialna država" oziroma "država blaginje", ki se je uveljavil v 
industrijsko razvitih zahodnih družbah, in pojma "socialna politika", 

Državni svet Republike Slovenije, REC - Regionalni center za okolje za Srednjo in 

Vzhodno Evropo in Zavod za odprto družbo Slovenije so 10. marca 1999 pripravili 

strokovni posvet DAVČNE OLAJŠAVE KOT OBLIKA POSREDNEGA FINAN- 

CIRANJA NEPROFITNO VOLONTERSKIH ORGANIZACIJ. 

Uvodni referati 

Mag. Maja Vojnovič Vesna Petek-Slabe 
Strategija pluralizacije sistema blaginje Donacije fizičnih In pravnih oseb kot davčna olajšava 

Primerjalna analiza dr žav EU 
Mag. Andreja Črnak-Meglič 
Financiranje neprofitno volonterskih organizacij v 
svetu in pri nas 
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ki se je razvil v vzhodnoevropskih družbah. Prvi in drugi pojem 
sta po njunem mnenju nezadostna, kajti država ni edini subjekt, ki 
prevzema odgovornost za socialno blaginjo ljudi, obstajajo tudi 
drugi subjekti. Neustrezen je, kot menita, tudi pojem "socialna 
politika", saj vključuje le socialne cilje in strategije, kako priti do 
teh ciljev, zanemarja pa njihovo produkcijo. Sistem blaginje je torej 
po mnenju avtorjev dovolj širok pojem in predstavlja skupni 
imenovalec za socialno državo in družbo blaginje oziroma zajema 
družbene službe in vse druge organizacije, ki delujejo v okoljih, 
kot so družina, gospodinjstvo, lokalna skupnost, civilna družba 
ali pa se vključujejo v tržno menjavo kot profitne organizacije in 
producirajo dobrine in storitve za zagotavljanje socialne varnosti 
in blaginje ljudi. 

Drugi pojem, ki ga moramo tudi spoznati, je dejala, je koncept 
pluralizma; prvi so ga razvili politologi. Bistvo pluralizma je 
priznavanje obstoja pluralnih organizacijskih oblik na vseh 
področjih življenja v posameznih družbah. V pluralni družbi naj bi 
različne družbene skupine in organizacije v odnosu do države 
uživale določeno samostojnost in imele možnosti, da svojim 
članom zagotavljajo uresničevanje njihovih interesov. Pred tem je 
prevladoval v družbenih znanostih bisektorski (dualni) pristop, ki 
je priznaval le dva organizacijska kompleksa, državo in trg. Ta 
koncept se je pozneje prenesel tudi na področje socialne politike 
in postal v 70-ih letih ena od centralnih tem v socioloških razpravah 
na tem področju. 

Koncept pluralnega sistema blaginje se je razvil v okviru teoretskih 
prizadevanj za pojasnitev dejanskega obstoja različnih načinov 
zagotavljanja socialne blaginje ljudi. V njem je produkcija dobrin in 
storitev razumljena kot celovit sistem, ki ga sestavljajo posamezni 
storitveni podsistemi, od katerih ima vsak določeno avtonomno 
vlogo. Istočasno pa se med seboj dopolnjujejo in se ne izključujejo. 
Ti podsistemi so: privatni profitni sektor, javni sektor, neprofitno 
volonterski sektor in neformalni sektor. Zagovorniki pluralnega 
sistema blaginje izhajajo v bistvu iz neuspeha države in zato 
zahtevajo zmanjšanje vloge države pri zagotavljanju socialne 
blaginje ljudi in povečevanje vloge drugih akterjev. 

Glavno vprašanje, ki si ga postavljajo pluralisti, ni, v kateri sektor 
vgraditi sistem blaginje, temveč kako različne sektorje med seboj 
najbolj smotrno kombinirati, kako najbolj izkoristiti njihove prednosti. 
V vseh poskusih pluralizacije storitvenega sistema ima praviloma 
najpomembnejšo vlogo neprofitno volonterski sektor. 

Če to ponazorimo s t. i. blaginjskim trikotnikom, imamo tri sektorje: 
državo in javni sektor, potem trg in privatni profitni sektor in 
neformalni sektor ali skupnost; vsi trije so vogali tega trikotnika. 
Neprofitno volonterskega sektorja ni, pa ne zato, ker je 
najpomembnejši, ampak ker ta tvori sečišče vseh lastnosti 
preostalih treh sektorjev. Od vrste organizacije je odvisno, 
kateremu sektorju se bolj približuje. 

V nadaljevanju je obrazložila pojem "pluralizacija sistema blaginje", 
ki pomeni priznavanje ter spreminjanje vloge in odgovornosti 
različnih akterjev, sodelujočih pri preskrbi socialnih servisov. Te 
spremembe so lahko spontane in nezaznane, lahko pa so tudi 
jasno opažene in namenoma sprožene. V tem primeru so predmet 
socialne politike oziroma družbene regulacije. Regulacija pluralnega 
sistema blaginje pomeni iskanje ravnotežja v interakcijah med 
različnimi agenti socialne preskrbe kot tudi njihovo spodbujanje 
za čim boljše učinke. 

Regulacijo razumemo primarno kot intervencijo države, ki na 
področju socialne blaginje temelji na "neuspehu" trga in njegovih 
negativnih posledicah za blaginjo in kvaliteto življenja. To še 
posebno lahko rečemo za področje socialne preskrbe, kjer je 
začela po drugi svetovni vojni država igrati izredno pomembno 
vlogo. Bila je glavni regulator, pa tudi glavni agent financiranja in 

.8 ,t 
>nt1c 

preskrbe s socialnimi servisi. Obdržala jo je vse do 80-ihll#t,' ko je 
prišlo do krize socialne države, ki je pokazala tudi nazaldostnost 
oziroma "neuspeh države" pri socialni preskrbi. 

tetli 
Neuspeh države zahteva nujno deregulacijo oziroma delni sestop 
države s tega področja in vstop drugih akterjev v preskrbo 
socialnih servisov. Zaenkrat se ne kaže nikakršna druga boljša 
alternativa kot je strategija pluralizacije sistema blaginje. Za 
pluralizacijo sistema blaginje pravijo, da je enako pomembna 
socialna inovacija XX. stoletja kot je bila socialna država v XIX. 
stoletju. 

V literaturi, ki je v 80-ih in 90-ih letih izrazito obsežna, so ponujene 
različne strategije države k pluralizaciji sistema blaginje. Delno bi 
jih lahko sistemizirali v naslednje štiri: 

1. Strategija ohranitve "status quo"; to pomeni, da ostaja 
država neobčutljiva za zagotavljanje pogojev za razvoj 
socialnih servisov v nejavnem sektorju. Zato se preskrba v 
teh sektorjih ne more razviti in ostaja na ravni elementarnih 
oblik. Tudi kadar država postane bolj občutljiva za druge 
sektorje, jih podpira samo do meje, ko še ne ogrožajo 
interesov javnih služb, torej njenih služb. Ta strategija ne 
rešuje nastalih problemov socialne države. V primeru 
pluralizacije sistema blaginje postane lahko država zaradi 
svojih osnovnih in še dodatnih odgovornosti celo preo- 
bremenjena. 

2. Privatizacija je možna strategija, ki pomeni splošno sprostitev 
in izstop države iz preskrbe socialnih servisov, financiranja 
in regulacije ter popolno odstranitev ovir za razvoj nejavnega 
sektorja. Ta strategija ne zagotavlja avtomatično pluralizacije. 
Lahko celo povzroči veliko pomanjkanje servisov, povečanje 
socialnih rizikov, socialnih razlik in socialne izključenosti ljudi. 
Nejavni servisi praviloma niso splošni, ne usmerjajo se na 
vse ljudi, ki jih potrebujejo in zato pluralizacija servisov v 
bistvu povečuje izbiro samo kompetentnim uporabnikom. 

Če servisi v nejavnem sektorju nimajo podpore države, se 
njihova ponudba lahko občutno zmanjša, pade pa tudi kvaliteta 
njihovega dela. Lahko bi rekli, da je ta strategija najbližje 
liberalnemu tipu socialne države. Obe strategiji pa pomenita 
skrajnost. Težko je v času, ko je treba socialno državo in tudi 
sistem blaginje družbeno regulirati, govoriti o privatizaciji in 
liberalizaciji sektorja ter produkciji socialnih dobrin in storitev. 
Ta produkcija je namreč nastala zaradi tega, ker so bile 
posledice liberalizacije trga tako nedopustne. 

3. Reorganizacija države je ena od predlaganih oziroma 
navedenih strategij. Gre za spreminjanje vloge države ter za 
selektiven prenos preskrbe dobrin in storitev iz javnega na 
druge sektorje, zlasti na profitno volonterske organizacije. 
Obenem pa ohranja država svojo osrednjo odgovornost za 
regulacijo (kontrolo, koordinacijo) ter financiranje na tem 
področju. Za razliko od prvih dveh skrajnosti, kjer gre za 
preobremenjeno državo na eni strani in splošen odmik države 
na drugi strani, gre pri tej strategiji za delni, selektivni izstop 
države. Pri tej strategiji ne bi smel biti poudarek na deregulaciji 
ampak na regulaciji. Z razširitvijo koordinitivne vloge bi se 
država postavila v nov položaj, v katerem bi dobila novo vlogo 
predvsem s prevzemom funkcij, kot so določanje minimalnih 
pogojev in standardov za delovanje, pripravo pravilnikov o 
prioriteti, svetovanje, informiranje in koordiniranje, servise pa 
bi zagotavljali le tam, kjer nejavni producenti niso uspešni. 
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BBrtem bi se gotovo povečala fleksibilnost in izbira, v določeni 
' iWeri pa tudi selektivnost servisov. Povečala bi se tudi 
neposredna prisotnost uporabnikov in izkoriščanje vseh 
možnih volonterskih potencialov ter ohranila vloga in pomen 
države pri preskrbi socialne blaginje, brez povečanja 
birokratskega aparata. 
. i 
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4. Revitalizacija skupnosti je naslednja strategija, pri kateri 
gre za krepitev lokalne skupnosti in z njo tudi neprofitno 
volonterskoga sektorja. Primarnega pomena pri tej strategiji 
je izgradnja celovitega podpornega sistema oziroma mreže, 
ki pospešuje volonterske iniciative in samoorganiziranje ljudi 
ter omogoča razvoj in obstoj teh organizacijskih oblik v lokalnih 
skupnostih. 

Gre za izgrajevanje integralne socialne mreže, v kateri imata 
enako pomembno vlogo država in civilna družba. V mreži 
mora obstajati enakopraven odnos in zagotavljati mora 
opravljanje strokovno zahtevnejših funkcij. 

5. Zadnja strategija, ki jo razberemo iz literature, je pluralna 
regulacija. Na podlagi sistemske teorije predpostavlja, da je 
v modernih družbah sistem tako diferenciran, da ne obstaja 
en center, ki vse vodi in koordinira; država naj postaja le eden 
izmed funkcionalnih sistemov. V praksi je pluralna regulacija 
težko uresničljiva; radikalne pluralne regulacije sistema 
socialne blaginje so dejansko daleč od realnih možnosti. V 
vseh državah je mogoče trenutno najti državo kot glavnega 
regulatorja in financerja, posameznike, ki se samoorganizirajo 
ter druge oblike organiziranja. 

dobrin in storitev, hkrati pa tudi svojo odgovornost za financiranje 
te preskrbe. Govor je bil tudi, da so ustanovili poseben razvojni 
sklad za razvoj neprofitno volonterskega sektorja, tako kot smo 
na primer mi imeli poseben sklad za privatizacijo gospodarstva. 

Rast nejavnega sektorja na Madžarskem je v tem času pripisati 
predvsem pragmatični strategiji vlade, ki je prepoznala pomen 
tega sektorja in ga začela sistematično podpirati. Model celovite 
pravne regulacije je Madžarska povzela po nemškem modelu in 
ga prilagodila svojim razmeram. 

Drugi pogoj za uspešno realizacijo strategije pluralizacije so tudi 
intenzivnejše iniciative - od spodaj navzgor - za ustanavljanje 
nevladnih organizacij. Če pogledamo primer Slovenije, v njej prav 
gotovo manjka razvita civilna družba. Na to kaže njen marginalni 
položaj, njena fragmentarnost in nepovezanost, slabo urejeni 
institucionalni odnosi z državo, zlasti v segmentu, kjer prevzema 
od javnih servisov funkcijo produkcije kolektivnih dobrin in storitev; 
nezadosten je tudi obseg volonterskega inputa ter "rezervoar" 
usposobljenih neprofitnih managerjev in lokalne mreže "elite" kot 
pogonske sile v upravnih odborih teh organizacij. 

Dejstvo je, je dejala, da je vloga nevladnih organizacij v sistemu 
blaginje v veliki meri odvisna tudi od tega, koliko se vključujejo v 
regulacijo. Na izbor strukture sistema blaginje in tipa regulacije 
brez dvoma vplivajo tudi prevladujoče vrednostne orientacije, na 
primer pro- civilno družbene, pro- individualne, pro- državne. Te 
orientacije so promovirane s političnim delovanjem vladajočih 
strank in množičnimi mediji. V postsocialističnih državah, Slovenija 
ni izjema, celo opozicija redko odprto izraža te zahteve, zato bo 
pluralizacija sistema blaginje realno možna, predvsem pa 
dominantna sprememba, kot je menila, šele v prihajajočih 
desetletjih. 

V zaključnih mislih je povedala, da so dogodki, do katerih je prišlo 
po letu 1990 v državah vzhodne in srednje Evrope, vključno s 
Slovenijo, sprožili procese temeljnih ekonomskih, političnih in 
socialnih sprememb. Uveljavljanje tržne ekonomije, pravne države 
ter demokratične pluralistične družbe so najpomembnejši cilji teh 
sprememb. Socialna transformacija naj bi bila le ena od teh 
sprememb, pomeni pa spremembe, ki zadevajo državo, njene 
institucije ter organizacije civilne družbe in sicer v smeri ustvarjanja 
razmer, v katerih bi postali posamezniki sposobni v večji meri 
odgovarjati sami zase in za razvoj družbe. 

To vključuje tudi prestrukturiranje sistema socialne blaginje. 
Konkretne rešitve so brez dvoma odvisne od pogojev, ki obstajajo 
v posameznih državah. V postsocialističnih državah, kjer se 
nejavni sektor kot preskrbovalec dobrin in storitev šele začenja 
razvijati in kjer "mehka" regulacija države ni obstajala, bi bila 
verjetno potrebna delna regulacija in razvoj nejavnih sektorjev. V 
teh državah ni pravo vprašanje, kako odstraniti državo, ampak 
kako spodbuditi, pritegniti in povezati predstavnike producentov 
iz različnih sektorjev. Zato pa je v prvi vrsti potrebna izdelana 
strategija, pa tudi volja in pripravljenost države, da to naredi. 
Implementacija strategije pa zahteva tudi aktivno vlogo državne 
administracije ter vključevanje strokovnih raziskovalnih inštitucij. 
Razvoj v tej smeri namreč zahteva odstranitev vseh zakonskih 
in administrativnih ovir z izgradnjo nove infrastrukture, zagotovitev 
posebnih finančnih spodbud ter razvoj ustreznega podpornega 
okolja, pa tudi nove vzorce vedenja. 

Nujni pogoj je tudi decentralizacija in delni prenos finančnih 
sredstev na lokalne skupnosti. Za razliko od slovenske vlade, je 
dejala, je na primer madžarska vlada začela takoj po spremembah 
postopno odstranjevati državni monopol pri preskrbi kolektivnih 

Na koncu je na primeru Francije in Velike Britanije prikazala, kako 
so se pluralizacije sistema blaginje konkretno lotili v teh državah. 

V Franciji je prišlo do intenzivnejšega razvoja javnega sektorja, 
zlasti neprofitno volonterskega, v času, ko je leta 1982 prišla na 
oblast socialistična stranka, ki si je med drugim postavila za cilj 
tudi decentralizacijo državne uprave. Znano je, da je jakobinska 
tradicija v Franciji zgradila enega najmočnejših državnih aparatov. 
V neprofitno volonterskem sektorju je videla ta stranka oziroma 
vlada učinkovito orodje za implementacijo te politike. V ta namen 
je storila naslednje: 

ločila je financiranje in produkcijo socialnih servisov, iri sicer 
tako da je centralna vlada še naprej zagotavljala finančna 
sredstva, lokalne vlade skupaj z neprofitno volonterskim 
sektorjem pa produkcijo dobrin in storitev; 
preusmerila je del sredstev neposredno na neprofitne 
volonterske organizacije in jih začela neposredno financirati; 
izvedla je spremembe v državni upravi in usposobila državni 
aparat za novo komuniciranje in za bolj zahtevno delovanje; 
ustanovila je nacionalni svet za asociativno življenje in 
formirala vladni organ za razvoj neprofitno volonterskega 
sektorja, vezan neposredno na predsednika republike. 

Drugače pa je bilo v Veliki Britaniji. Konzervativna stranka, ki je 
zopet prišla na oblast leta 1979, je skušala omejiti vlogo države 
pri zagotavljanju socialne blaginje. V ta namen je začela finančno 
in tudi drugače intenzivno podpirati razvoj neprofitno 
volonterskega sektorja; v njem je sicer videla mehanizem za 
privatizacijo storitvenega sistema, namenoma pa je zanemarila 
problem povečevanja socialnih razlik. Lokalne skupnosti je 
obvezala k sklepanju pogodb z neprofitno volonterskimi 
organizacijami. Država je ohranila svojo vlogo pri postavljanju 
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standardov, določanju prioritet, nadzoru nad izvedbo natečajev, 
posredovanju informacij ter financiranju. Lotila se je tudi sprememb 
davčne zakonodaje, ki so se nanašale tako na direktne davke 
kot tudi na davčne olajšave za donatorje tem organizacijam. 
Pripravila je tudi novo zakonodajo, s katero je opredelila poseben 
status, iz katerega danes izhajajo davčne olajšave, priznan tistim 
organizacijam, ki delujejo v splošno koristne namene. Takšnih 
organizacij je manj kot polovica. Finančno je podprla tudi krovne 
organizacije na nacionalni in regionalnih ravneh, ki servisirajo in 
podpirajo razvoj neprofitno volonterskih organizacij in jih tudi 
zastopajo nasproti državi, zlasti pri zahtevah o zagotavljanju 
ustreznega podpornega okolja za njihovo delovanje. 

Ta dva primera kažeta, je menila, da mora vsaka država/vlada, 
zlasti če se odloči za tako pomembne spremembe, kot je 
pluralizacija sistema blaginje, aktivno sodelovati v tem procesu. 
To pa ji omogoča le jasno začrtana razvojna strategija, ki ne 
vključuje le usmeritev, temveč tudi načine in poti za njihovo 
reševanje. 

Mag. Andreja Črnak-Megllč, SINCO - Center za razvoj 
neprofitno volonterskega sektorja, je dejala, da so davčne 
olajšave pravzaprav samo en segment, samo eno orodje, ki ga 
ima v rokah država, da dosega svoje cilje. V našem primeru je cilj 
države, da ponudi pestrejšo izbiro zadovoljevanja potreb ter 
možnost neprofitno volonterskim organizacijam, da se v večji 
meri vključujejo v to funkcijo. 

V nadaljevanju je opredelila naslednje glavne značilnosti neprofitnih 
volonterskih organizacij: 

neprofitne volonterske organizacije delujejo in obstajajo 
neodvisno od države in jih ustanavljajo posamezniki oziroma 
privatne pravne osebe; 
njihova glavna značilnost je, da so neprofitne; to ne pomeni, 
da ne ustvarjajo določenega presežka svojih sredstev, 
vendar pa morajo presežek reinvestirati v izvajanje svoje 
osnovne dejavnosti; 
so samostojno vodene in upravljane; 
vključujejo določen obseg prostovoljnega dela; v nekaterih 
organizacijah je ta prostovoljni prispevek lahko zajet samo v 
delu upravnih oziroma izvršilnih odborov, drugje pa izredno 
velik, morda celo prevladujoč; 
delujejo tudi v širšem družbenem interesu, kar pomeni, da 
producirajo dobrine in storitve, ki niso pomembne le za njihove 
člane, ampak tudi za širšo družbeno skupnost. 

V Sloveniji je natančna analiza, ki jo je na Inštitutu za družbene 
vede izvedla raziskovalna skupina pod vodstvom Zinke Kolarič, 
pokazala, da kar 96 % neprofitno volonterskih organizacij 
predstavljajo društva; po ponovni preregistraciji jih je sedaj približno 
11.500. V to skupino pa vključujemo tudi fundacije oziroma 
ustanove, privatne zavode, ki delujejo na neprofitni osnovi, 
stanovanjske zadruge, ki so obligirane, da delujejo na neprofiten 
način, kajti druge zadruge lahko razporejajo del presežka svojih 
sredstev med člane, in pa humanitarne cerkvene organizacije. 

Kot je bilo že omenjeno, te organizacije niso več samo relikt neke 
preteklosti, ampak postajajo čedalje pomembnejši partner države 
v zadovoljevanju potreb. Če pogledamo stanje v Sloveniji, bi lahko 
rekli, da sploh ni tako slabo, saj imamo izredno veliko število 
organizacij in tudi relativni kazalci, kolikšno število prebivalcev 
pride povprečno na organizacijo, uvrščajo Slovenijo v sam vrh. 
Vendar je ta informacija izrazito zavajajoča in pravzaprav ne 
odraža realnega stanja, kje smo in kje se nahajamo. 

Kako pomemben partner oziroma kako pomemben producent, 

pa tudi ekonomski akter so neprofitno volonterske organjzacije, 
kažejo tudi podatki o njihovem deležu odhodkov v deležu od 
bruto družbenega proizvoda. 

>(T1 
Morda še najizrazitejši dokaz tega, kako se pravzaprav v spre- 
membi neke strategije razvoja države blaginje pojavi neprofitno 
volonterski sektor, pa so podatki o hitrem naraščanju zapo- 
slovanja. Podatki kažejo, da je bila od leta 1990 do leta 1995 
povprečna letna rast zaposlovanja v neprofitno volonterskih 
organizacijah 4 % oziroma 23 % v petih letih, medtem ko je v 
celotnem gospodarstvu to zaposlovanje naraščalo za 6,2 %. 
Skratka, to je eden najbolj dinamičnih sektorjev novega 
zaposlovanja. Nova delovna mesta se odpirajo predvsem na 
področju zdravstva, socialnih servisov, izobraževanja, razvoja, 
se pravi razvoja lokalne skupnosti, kulture in športa itd. Toda 
največji del odpade prav na zdravstvo in socialno varstvo. To 
potrjujejo tudi raziskovalni podatki iz analize univerze Johns 
Hopkins iz Baltimora, ki je bila izvedena v 22 državah sveta. 

Daleč največji delež zaposlenih v neprofitno volonterskom sektorju 
je v nekaterih državah konservativno korporativističnega tipa - 
na Nizozemskem, na Irskem, v Belgiji - in pa tudi v nekaterih 
državah liberalnega tipa, skratka, v tistih državah, kjer so se 
odločili, da imajo neprofitno volonterske organizacije primarno 
vlogo pri zadovoljevanju socialnih potreb ljudi, država pa jim izdatno 
pomaga s sredstvi za njihovo funkcioniranje. 

# 
In kako se to pravzaprav odraža v,financiranju dejavnosti? 
Neprofitno volonterski sektor je najmočnejši tam, kjer je država 
najpomembnejša pri financiranju njihove dejavnosti. Vendar pa je 
treba pri tem poudariti, je dejala, da se te organizacije financirajo 
iz več virov. Trije glavni viri financiranja so: plačila za storitve, 
subvencije države in privatne donacije. Zanimivo je, da 
predstavljajo pravzaprav najmanj pomemben delež v financiranju 
teh organizacij privatne donacije, medtem ko je delež, ki ga te 
organizacije dobijo s trženjem svojih storitev na trgu, enakovreden 
deležu, ki ga prispeva za njihovo delovanje država. 

V bistvu so se uveljavili trije različni vzorci, s katerimi država 
pomaga tem neprofitno volonterskim organizacijam pri delovanju; 
pokrivajo se s tipom države blaginje. 

V liberalnem tipu država pomaga neprofitno volonterskim organi- 
zacijam pri izvajanju njihovega poslanstva tako, da jim daje zelo 
velike davčne olajšave (npr. v Ameriki je takšen delež davčnih 
olajšav pri posameznikih 50 % davčne osnove, pri podjetjih 10 
%). Vendar pa ni zanemarljiv tudi tisti delež, ki ga prispeva država 
neposredno, to se pravi v obliki subvencij in plačil za storitve, s 
sklepanjem pogodb in z voucherskimi oblikami financiranja. V ta 
liberalni tip se uvrščajo predvsem ZDA, deloma pa tudi Velika 
Britanija. 

Naslednjo skupino držav predstavljajo države konservativno 
korporativističnega tipa, v katerih se je država odločila, da 
zagotavlja nizke posredne oblike pomoči (davčne olajšave) in 
visoke neposredne oblike pomoči (subvencije, plačila za storitve, 
voucherji, sklepanje pogodb). V teh državah predstavljajo prihodki, 
ustvarjeni s subvencijami države, izredno visoke deleže; sem 
sodijo Belgija, Irska, Nemčija, Francija, kjer ti deleži prispevka 
države krepko presegajo 50 %. 

Zadnjo skupino držav pa predstavljajo države tako imenovanega 
socialdemokratskega tipa, lahko bi rekli tudi neke vrste podskupina 
bivših socialističnih držav, kajti vzorci obnašanja se navkljub 
tranziciji relativno težko spreminjajo. V teh državah same davčne 
olajšave ne igrajo skorajda nobene vloge, država zagotavlja 
zmerno višino neposrednih oblik pomoči, torej kot neke vrste 
komplementar primarni produkciji, ki jo zagotavlja sama. V to 
skupino sodijo Švedska in Finska, pa tudi Madžarska in Slovenija; 
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slednji državi, prejemata najmanjši neposredni prispevek države. 

Slovenija je specifična, in tisti, je dejala, ki smo se ukvarjali s 
Studiranjem neprofitno volonterskoga sektorja, ugotavljamo, da 
je Specifična tudi v skupini tranzicijskih držav. 

Država do teh organizacij ni spremenila svojega odnosa, saj še 
vedno razmišlja tako, da se v teh organizacijah združujejo ljudje 
zato, da uresničujejo neke vzajemne članske interese, v manjši 
meri pa tako, da predstavljajo izredno pomemben element ali 
dopolnitev njene dejavnosti. Še manj pa razmišlja o tem, da bi 
lahko znaten del tega, kar počne sama, prevzele neprofitno 
volonterske organizacije, ki bi to naredile ceneje in morda tudi 
bolj učinkovito, kajti ena glavnih značilnosti neprofitno volonterskih 
organizacij je prav njihova izredno velika fleksibilnost. 

Na podlagi že omenjene raziskave je na reprezentativnem vzorcu 
narejen natančen posnetek virov financiranja neprofitno volon- 
terskih organizacij. Ugotovili smo, je dejala, da predstavljajo 
članarine enega najpomembnejših individualnih virov financiranja; 
zlasti pri manjših organizacijah, ki ustvarjajo do 3 milijone SIT 
prihodka, predstavljajo članarine 22-odstotni vir njihovih prihodkov 
in to v veliki meri ovira njihovo delovanje. Sicer pa obstaja razlika 
med dvema skupinama organizacij: 85 % je takih, ki delujejo s 
prihodki pod 3 milijoni SIT in od teh jih 20 % trdi, da v tekočem letu 
niso prejeli nobenega prihodka (po podatkih za leto 1996); pri 
organizacijah s prihodki do 3 milijone SIT so pomemben vir 
članarine (44 %), ostali prihodki pa so pridobljeni z donacijami 
neposredno od posameznikov (14 %) in donacijami podjetij, 
fundacij, raznih skladov in tako naprej. Država prispeva za 
delovanje teh organizacij zgolj 11 % sredstev. Pri večjih 
organizacijah je struktura nekoliko drugačna: plačila za storitve 
(saj so te organizacije sposobne nastopati na trgu in tudi ponujati 
svoje storitve) predstavljajo najpomembnejši vir prihodkov (33 
%); donacije predstavljajo 26 %, pomoč države 25 % , članarine 
pa samo 4 %. 

Glede same strukture donacij, ki je zanimiva zaradi tega, ker se 
donacije neposredno navezujejo na davčne olajšave, je poudarila, 
da v večini držav predstavljajo najpomembnejši vir prihodkov iz 
donacij pravzaprav tista sredstva, ki jih dajejo posamezniki. Na 
drugem mestu so podjetja, fundacije pa, čeprav si včasih 
predstavljamo, s kako velikimi denarji razpolagajo, so z 11 % na 
tretjem mestu. 

Za Slovenijo pa je slika naslednja: 50 % sredstev iz donacij 
prispevajo podjetja, 36 % posamezniki, 14 % fundacije oziroma 
razni skladi. Menila je, da je slika taka zato, ker gre vendarle za 
nek določen vzorec obnašanja, ki se je prenesel še iz prejšnjega 
sistema, ko je bilo željeno, da se podpira delovanje teh organizacij, 
ustvarjeni so bili določeni skladi in ta inercija se na nek način 
nadaljuje. Po drugi strani pa je s prestrukturiranjem oziroma s 
privatizacijo prišlo do novega pogleda. Nekatere organizacije so 
spoznale, da lahko povečajo svoje trženje tudi s sodelovanjem z 
neprofitno volonterskimi organizacijami, zato jih podpirajo in na 
določen način dvigujejo tudi svoj ugled. 

V organizaciji SINCO - Centru za razvoj neprofitno volonterskega 
sektorja so razmišljati, da je treba nekaj storiti, da se bo vloga 
neprofitno volonterskih organizacij povečala ter da bodo postale 
pomembnejši producent dobrin in storitev. Kajti, če je 85 % teh 
organizacij brez zaposlenih, od tega 91 % društev in 81 % fundacij, 
potem te organizacije enostavno niso sposobne prevzemati večje 
odgovornosti. Menila je, da so ob takšni strukturi popolnoma ali v 
veliki meri izčrpani viri plasiranja storitev na trgu. Če hočemo 
nekaj radikalno spremeniti, se mora država odzvati tako z 
neposrednimi kot s posrednimi oblikami podpore in prav davčne 
olajšave so ena izmed teh podpor. 

Ob koncu je dodala, da država ne podpira vseh neprofitno 
volonterskih organizacij na enak način. Zanjo so pomembnejše 
tiste organizacije, ki zadovoljujejo potrebe širše družbene 
skupnosti, skratka, prispevajo nekaj več ne le za člane, ampak 
tudi za druge. Zato je uvedena neke vrste ločitev teh davčnih 
olajšav, pri čemer za večino držav in za večino neprofitno 
volonterskih organizacij velja, da uživajo davčne olajšave pri davku 
na dobiček, medtem ko možnost, da donacije uveljavljajo kot 
davčne olajšave, pripada zgolj organizacijam, ki delujejo v širšem 
družbenem interesu. 

V Sloveniji smo tukaj resnično še na čistem začetku poti. Zakon 
o društvih je bil pripravljen tako, da upošteva to ločitev; posamezna 
ministrstva bi morala pripraviti regulacijo, na osnovi katere bi 
posamezna društva lahko pridobila ta status. Kljub temu, da je ta 
rok, dve leti po sprejemu zakona, že potekel, ministrstvi za šolstvo 
in šport ter za kulturo, še nista pripravili teh pravilnikov oziroma 
so ti pravilniki izredno rigorozni in odsevajo točno to, kar je mag. 
Vojnovič že povedala: izredno rezistenco neke birokracije za to, 
da bi pripustila k vključevanju v zadovoljevanje potreb tudi 
neprofitno volonterske organizacije. Zato te živijo na neke vrste 
marginah in dostikrat zaradi obstojajočega načina financiranja 
praktično ne vedo, kakšen bo njihov jutri. 

Vesna Petek-Slabe, SINCO - Center za razvoj neprofitno 
volonterskega sektorja, je na primerih nekaterih držav Evropske 
unije predstavila davčne olajšave fizičnih in pravnih oseb kot 
oblike financiranja neprofitno volonterskega sektorja ter govorila 
o skupnih značilnostih, ki veljajo za te države. 

Prvo vprašanje, ki se postavlja je, ali so donacije davčne olajšave 
ali ne. V Avstriji, Belgiji, na Danskem, v Franciji, Italiji, Nemčiji, na 
Nizozemskem in Sloveniji so donacije davčne olajšave, v primeru 
Švedske pa to ne velja, saj imajo drugačen način financiranja; 
Švedska se je namreč odločila bolj za neposredne oblike 
financiranja (iz proračuna) neprofitno volonterskih organizacij. 

Drugo vprašanje se nanaša na segmentacijo samih davčnih 
olajšav v tistih državah, kjer so le-te priznane ter ali obstaja katera 
država, kjer so donacije določenim organizacijam v bistvu v celoti 
vključene med poslovne odhodke (torej ni omejitev); v tem primeru 
gre za 100-odstotno davčno olajšavo. Na primeru že omenjene 
skupine držav pa je razvidno, da takšnih 100-odstotnih davčnih 
olajšav ni. Edina izjema je Avstrija, ker gre za donacije za Izrazito 
specifičen segment neprofitno volonterskega sektorja - za 
področje znanstveno raziskovalne dejavnosti. 

Zaradi omejevanja davčno priznanih donacij se v nekaterih državah 
Evropske unije dovoljuje njihovo razmejevanje. Kako so torej te 
davčne olajšave vključene v davčno bilanco v posameznem letu? 
Če fizična ali pravna oseba izplača neprofitni volonterski 
organizaciji sredstva, ki morebiti presežejo davčno priznani 
limitirani znesek, lahko donacijo prenese kot davčno olajšavo v 
naslednja leta. Taka možnost je v Franciji in v Nemčiji. V zvezi z 
razmejevanjem se moramo najprej vprašati, je dejala, kaj to 
pomeni z vidika proračuna in državnih financ; ali država v takih 
primerih dobi morda manj v proračun? Ne, to ne vpliva na višino 
proračunskih prihodkov, ker je davčna olajšava v posameznem 
letu takšna, kot jo je priznala država. 

Tretje vprašanje se nanaša na ločitev na javni sektor oziroma na 
organizacije, za katere država ocenjuje, da delujejo v širšem 
interesu ali pa v bistvu v interesu svojih članov. Vprašanje je 
prisotno, vendar je, kot je bilo omenjeno na forumu nevladnih 
organizacij, politično etično-. To je ponazorila na preprostem primeru 
športnega društva: ali je športno društvo organizacija, ki deluje v 
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javnem interesu? Je in ni. Z vidika posameznega člana in tudi z 
vidika družbe je v javnem interesu; namreč v interesu države je, 
da ima zdravo mladino, da ima mladino, ki se ukvarja s športom, 
ki skrbi zase, ki dobiva delovne navade in podobno. Po drugi 
strani pa se tudi osebni interesi članov tega društva seveda 
prepletajo s skupnim širšim interesom. Gre za splet problematike, 
o kateri bi imeli kolegi iz družboslovnih dejavnosti kar precej 
povedati. Ugotavljamo, da nekatere države ločujejo organizacije 
na neprofitnom področju v javne in tiste, ki delujejo v javnem 
interesu, in tiste, ki ne. To so Avstrija, Francija in Nemčija; tak je bil 
naš predlog tudi za Slovenijo. 

Četrta pomembna zadeva je vprašanje limitov, in sicer, ali so limiti 
za davčne olajšave postavljeni v odstotkih ali v nominalnih zneskih. 
V vseh omenjenih državah vidimo, da gre za določeno davčno 
osnovo, na katero se določa limit; npr. v Avstriji gre za končno 
davčno osnovo, v primeru Francije, Nemčije in Italije gre za skupne 
dohodke. 

Zadnje vprašanje, ki ga je pojasnila, so olajšave, ki jih za fizične in 
pravne osebe priznava država. Ugotavljamo, da je skupna 
značilnost v državah Evropske unije, da so davčne olajšave za 
donacije fizičnih oseb priznane v višjem odstotku kot pri pravnih 
osebah. 

V drugem delu je posredovala primerjavo med spremembami in 
dopolnitvami predlogov zakonov, ki sta jih posredovala državni 
svet in neprofitno volonterski sektor. S strokovnega vidika 
ocenjujem, je dejala, da imata oba predloga nekaj dobrega, seveda 
pa je stvar politične presoje in nadaljnjega dela, kaj izmed obojega 
velja upoštevati. V dosedanjem zakonu o dohodnini so za izplačila 
neprofitno volonterskomu sektorju priznane davčne olajšave. 
Limitirane so na 3 % od obdavčljivega dohodka, ki ga izkazuje 
posamezna fizična oseba, vendar pa so v celotni paleti 3 odstotkov 
vključeni tudi drugi nameni, navedeni v 9. členu, in ne samo izplačila 
za neprofitne volonterske organizacije. Edino, kar je v sedanji 
zakonodaji izvzeto iz omejitev, je samoprispevek, kjer je dovoljena 
100-odstotna davčna olajšava. 

Državni svet predlaga, da se poleg povečanja procenta davčnih 
olajšav v tem zakonu dopolni tudi 7. člen v tem smislu, da so kot 
davčne olajšave priznana tudi vsa izplačila za ustanovitev 
neprofitno volonterskih organizacij. Tega do sedaj v obstoječem 
zakonu ni bilo. 

Naslednja tema pa je povečanje odstotka davčnih olajšav za 
namene donacij neprofitno volonterskomu sektorju. Državni svet 
vključno z razvojem kapitalskega trga predlaga 10 % "posebnih 
davčnih olajšav", kot jih je imenovala. To pomeni, da 3 % ostajajo 
za vse ostale namene, kot so bili prej, v 10 % pa so vključene 
poleg donacij neprofitno voloterskemu sektorju tudi zadeve, ki so 
pomembne za razvoj kapitalskega trga. 

Predlog neprofitno volonterskoga sektorja pa vsebuje rešitev, da 
se izplačila neprofitnim in drugim takim organizacijam obravnavajo 
na enak način kot samoprispevek, torej s 100-odstotno davčno 
olajšavo. Konec koncev gre za samoprispevek za tiste, ki so 
pripravljeni prispevati k razvoju neke organizacije in na ta način 
graditi infrastrukturo za njeno širše delovanje. V primerjavi z 
veljavno zakonodajo in davčnimi stopnjami naj bi torej v 100- 
odstotno davčno olajšavo poleg omenjenega samoprispevka 
vključili tudi izplačila neprofitnim organizacijam. Predlog državnega 
sveta pa vsebuje še dodatno 10-odstotno davčno olajšavo, torej 
v bistvu uvaja dodatno davčno stopnjo. 

Ob obravnavi zakona o davku od dobička pravnih oseb je 
analizirala omejitev davčne olajšave na 0,3 % prihodkov pravne 
osebe. Če ima nekdo 10 milijonov tolarjev prihodkov, torej lahko 

da v enem letu samo 30 tisoč tolarjev donacij, ki so neobdavčene. 

Primerjalna tabela nazorno kaže zneske in razpon. 
/olS 
Dl'tS 

Skupni letni prihodki (v mio SIT) Davčno priznana vižina donacij (v SIT) 

 10  30.000   

 100 300.000  
 500 1.500.000   
 1.000  3.000.000 

Tisti, ki ima milijardo prihodkov, kar je v bistvu 10 milijonov DEM, 
lahko dš neobdavčeno maksimalno 3 milijone tolarjev. Pri številu 
naših neprofitnih organizacij je vse skupaj kaplja v morje. Človek 
konec koncev ne pričakuje, da bodo sedaj vsa podjetja dajala 
donacije; gre preprosto za načelno vprašanje, koliko je v bistvu 
država pripravljena pomagati in omogočiti ekonomski razvoj teh 
organizacij. 

Ugotavljala je tudi, da pri 0,3 % davčne olajšave ni razlike, ali so 
prejemniki tisti, ki delujejo v splošnem interesu (in konec koncev 
so podaljšana roka države) ali tisti, ki to niso. 0,3 % velja namreč 
za vsa izplačila za določen namen, pri čemer je edina omejitev, 
da so vse te organizacije organizirane po predpisih v okviru 
zakona o fundacijah in zakona o društvih. 

Sedanji sistem tudi ne omogoča razmejevanja davčnih olajšav. 
Tisti, ki je imel 50 milijonov tolarjev prihodkov, je v primeru takšne 
donacije sedaj neobdavčen do višine 150 tisoč SIT. Če bi lahko v 
posameznem letu, ko mu likvidnostna situacija to dopušča, dal 
petkrat večji znesek, bi posamezna organizacija dobila 750 tisoč 
tolarjev. Ampak navsezadnje bi država konkretni pravni osebi 
priznala 150 tisoč, v naslednjem letu bi ta pravna oseba spet 
uveljavljala 150 tisoč, ko bi imela slabšo likvidnostno situacijo. 
Meril za razdelitev med organizacijami, ki delujejo v javnem 
interesu in tistimi, ki ne delujejo v javnem interesu, nimamo. Sta- 
tus neprofitnih organizacij ima zdaj v Sloveniji samo 42 organizacij. 
Res pa je, da ne moremo pričakovati od države, da nam bo vse 
dala, je dejala; tudi sami naj bi delovali za povečevanje tega števila. 
Ta status je namreč v njihovem predlogu izjemno potreben. 

25. člen, ki obravnava davčne olajšave pravnih oseb, govori samo 
o izplačilih. Vedno so obstajale dileme glede tega, ali lahko 
posamezna pravna oseba izplača donacijo tudi v stvareh, torej v 
naravi. Država oziroma proračun ne pridobi nič manj, če izplačilu 
v denarju dodamo tudi izplačila v naravi, je dejala. 

Glede povečanja odstotka davčnih olajšav je državni svet 
predlagal 5 % ustvarjenih prihodkov, neprofitno volonterski sektor 
pa se zdaj zavzema za manjši odstotek. To varianto je ocenila kot 
bistveno bolj realno, saj državni proračun za funkcioniranje države 
in za funkcioniranje lokalnih skupnosti le potrebuje določene 
proračunske prihodke. Glede tega nobena država nikoli ni 
radodarna. Bistveni problem pa je izhodišče oziroma pogled države 
na ta neprofitni sektor in na zagotavljanje ekonomskega položaja 
tega sektorja. Zato je naš predlog, je dejala, da pravic, ki jih ima 
neprofitno volonterski sektor v sedanji zakonodaji, ne znižamo in 
še vedno ostajamo na 0,3 % ustvarjenih prihodkov. Za organizacijo 
v javnem interesu pa se odstotek davčnih olajšav poviša za 
dodatnih 0,3 oziroma na maksimalno 0,6 % ustvarjenih prihodkov. 

Davčne olajšave kot oblika posrednega financiranja pomenijo 
tudi z vidika države priznanje, da ta neprofitno volonterski sektor 
obstaja in da je njena podaljšana roka. Davčne olajšave pqmenijo 
ekonomsko možnost za delovanje teh organizacij. To pa je še 
dodatni vzvod in element za zmanjševanje oziroma za reševanje 
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problema brezposelnosti. Neprofitno volonterski sektor je 
dolgoročno gledano lahko izjemno zanimiva konkurenca javnemu 
sektorju z vplivom na zniževanje cen in s tem tudi na 
razbremenjevanje proračuna, je zaključila. 

ic 

Povzetek razprave 

Jože Snoj, Zveza društev diabetikov Slovenije - SLODA, je 
uvodoma predstavil organiziranost in delovanje zveze, ki je bila 
ustanovljena leta 1956; deluje torej že 42 let. V Sloveniji je 90.000 
odkritih diabetikov, prav toliko pa je še neodkritih. Njihovo število 
v svetu in pri nas nenehno narašča. Naša zveza ima 15.000 
članov v 39 društvih. Imamo približno 500 prostovoljcev, ki stalno 
delujejo v svojem okolju; prizadevajo si za spremembo miselnosti, 
za izobraževanje in pa organiziranje (pridobivanje) dodatnih 
sredstev za delovanje, ne samo med svojimi člani, ampak tudi 
med svojci in med vsemi drugimi, da bi se zmanjšale posledice te 
bolezni ter izboljšala kvaliteta življenja. 

Po novi klasifikaciji nismo ne pacienti ne bolniki, ampak smo osebe 
z diabetesom. To pa pomeni, da sami lahko skupaj s stroko 
ogromno pripomoremo h kvalitetnemu in normalnemu življenje. 
Pogoj za to pa je izobraževanje vsakega diabetika, okolja in 
nediskriminacija okolja. 

Pozdravljamo iniciativo državnega sveta. Rezultat tega ne bo 
samo, da bodo društva dobila več sredstev, ampak jih bodo 
obogatila, kar je že dokazano v razvitih državah. Ta iniciativa pa 
tudi potrjuje, je poudaril, da vlaganje ni strošek, ampak je pomoč, 
ki se bo bogato vračala. Pri nas bi to pomenilo konkretno povečanje 
obsega storitev, predvsem malih podjetij, pa tudi uslug. 
Spremembe bi pomenile pomoč tudi tistim, ki si ne morejo privoščiti 
izdatkov, ki spremljajo to bolezen. Z uvajanjem davka na dodano 
vrednost bomo morali najti korekcije, nujno potrebne za tiste, ki si 
standarda že ne morejo privoščiti. 

Sprememba bi bila tudi aktivizacija miselnosti, namreč storiti vse, 
da ne postanemo invalidi; torej več denarja tudi za tiste, ki so ali 
bodo postali invalidi. V Sloveniji je zdravstvena oskrba trenutno 
primerna, zelo veliko pa bo treba storiti za ljudi z diabetesom na 
področju izobraževanja in socialne politike. 

Že sedaj delujemo v javnem interesu, na žalost pa nam je lani 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odbilo še delovanje 
v javnem interesu na področju sociale. Verjetno je med nami 
premalo strokovnjakov, vsi smo namreč volonterji, da bi pripravili 
boljšo podlago oziroma elaborate, čeprav je zdravstvo v Sloveniji 
in tudi v tujini dokazalo, da je sociala tudi na področju oseb z 
diabetesom nujna. 

Rafael Zupančič, društvo Invalidski forum Slovenije, je 
pozdravil prizadevanja, da bi na tem področju poiskali neko novo 
ravnotežje. V Sloveniji obstaja več vrst nevladnih in neprofitnih 
organizacij in vse so registrirane na osnovi zakona o društvih. 

Govoril bom o specifičnem invalidskem področju, je dejal, kjer se 
invalidska društva oziroma invalidske organizacije delijo na 
privilegirane in neprivilegirane. Ne glede na to so davčne olajšave 
za ta društva oziroma invalidske organizacije relativno dobro 
urejene. Vendar se postavlja vprašanje privilegiranih, ki imajo 
monopolno v rokah namenski državni denar za izvajanje 
programov in za zadovoljevanje potreb invalidne populacije. Ko 
se te organizacije pojavijo pri donatorjih, sponzorjih, so le-ti običajno 

v dilemi, ker vedo, da država namenja za invalidske organizacije 
precejšnja sredstva, konkretno na primer preko Loterije Slovenije 
oziroma preko tako imenovane novo ustanovljene fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. V zaostrenih 
tržnih razmerah - kakršne so pač v Sloveniji in lastne vsaki tranziciji 
- ostanejo tovrstna dogovarjanja kljub najboljšim nameram 
največkrat zgolj pri vljudnostnih frazah. Navedel je nekatere 
primere sponzorskih in donatorskih akcij, o katerih veliko beremo 
v časopisih. Takih primerov in akcij je veliko. S tem tega nočem 
podcenjevati, je dejal, vendar se človek vpraša, kaj potem 
dejansko počnejo te organizacije, ki dobivajo velika denarna 
sredstva. 

Upam, da bomo v Sloveniji prišli do integralnega zakona o invalidih, 
ki bo reševal davčne olajšave in druge davčne zadeve tudi na 
individulni ravni. Ne glede na to, ali gre za nevladne ali kakšne 
drugačne organizacije, se na prvo mesto vedno postavi vprašanje 
uporabnikov. 

Po 52. členu Ustave Republike Slovenije je država dolžna ustvariti 
pogoje za aktivno vključevanje invalidov v procese izobraževanja, 
usposabljanja in zaposlovanja. Poudaril je, da se novo ustanovljene 
organizacije, ki se že 2 leti gibljejo med tnalom in nakovalom, kar 
se tega tiče, počutijo izredno diskriminirane. V praksi se celo 
dogaja, da nekatere privilegirane invalidske organizacije 
prevzemajo primat s svojimi storitvami na področju socialnega 
varstva. Posledica tega je, da je to vse prevečkrat nedosegljiva 
dobrina številnih invalidov, ki ali niso člani neke invalidske 
organizacije ali pa niso všeč vodilni garnituri te invalidske 
organizacije. V zadnjem času se to prenaša celo na področje 
zdravstva in v praksi obstaja huda diskriminacija invalidov glede 
uveljavljanja pravice do, recimo, ortopetskih pripomočkov in drugih 
zadev. Potrebno bi bilo prisluhniti tudi tistim invalidskim podjetjem, 
ki zaposlujejo najtežje prizadete invalide in glede katerih bi morale 
na davčnem področju veljati določene razlike in olajšave. 

Ko je govoril o statusu neprofitno volonterskih, invalidskih in 
humanitarnih organizacij, je opozoril, da je podlaga za vse te 
organizacije zakon o društvih, vendar se dogaja, da so se nekatere 
kar same oklicale za invalidske organizacije, čeprav so pred leti 
imele status humanitarne organizacije. 

Ob koncu razprave je opozoril še na eno, dokaj zaskrbljujočo 
zadevo; državni zbor je marca 1991, še v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji, sprejel sklep o oblikovanju razvojne 
koncepcije invalidskega varstva, ki se je pripravljal v takratni 
državi.Ta koncept je z vidika sodobnih svetovnih trendov dejansko 
preživel, zato bi bilo treba oblikovati in podpreti nacionalni pro- 
gram invalidskega varstva. 

Andrej Klemene, Slovenski E-Forum, društvo za energetsko 
ekonomiko in ekologijo Iz Ljubljane, je to društvo predstavil 
kot eno novih nevladnih organizacij, ki se je ustanovila po letu 
1990. Zelo dobro čutimo breme razlike med kontinuiteto ter 
organizacijami, ki so nastale na novo v novih časih, čeprav se je 
verjetno vsaj na področju okolja po letu 1990 za organizacije, ki 
izhajajo še iz prejšnjega obdobja, položaj poslabšal. 

Glede na večletne izkušnje na področju dela nevladnih organizacij 
bi bilo relevantno, je menil, opozoriti oziroma popraviti navedbe 
ge. Petkove o zakonskih rešitvah oziroma variantah za davčne 
olajšave pri davku od dobička pravnih oseb. Na forumu nevladnih 
organizacij so namreč konsenzualno sprejeli sklep, da bi se 
predlagala druga varianta, po kateri se organizacijam, ki delujejo 
v javnem interesu, donacije izvzamejo v celotnem znesku. Na to 
so možni številni strokovni ugovori, je dejal in predstavil svoje 
strokovno stališče: šele če se bo odprl ta prostor in možnosti 
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tega financiranja, bomo pravzaprav prišli v politični proces, ki bo 
omogočil, da se vzpostavijo jasna in čvrsta pravila igre in da se 
tudi izenačijo nekatere diskriminacije med starimi in novimi 
organizacijami. Zakaj? 

Če bo možnost financiranja iz oproščenih sredstev tako široka, 
se bo povečalo število organizacij, ki se bodo trudile dokazati, da 
delujejo v javnem interesu in začele razvijati temu ustrezne 
programe. Šele na ta način bomo pravzaprav začeli prihajati do 
trga oziroma do konkurence med državnim sektorjem in javnim 
neprofitno volonterskim sektorjem ali državno javnim sektorjem 
in javnim neprofitno volonterskim sektorjem. Seveda se bodo 
začele takoj pojavljati številne zlorabe in ker se nam obeta še 
nadaljnja bipolarizacija slovenskega političnega prostora, bo 
prihajalo do tega, da bodo stranke na oblasti oblikovale kriterije, 
ki bodo v skladu s svetovnim nazorom, pa tudi političnimi 
navezavami med določenimi nevladnimi organizacijami in 
strankami, diskriminirane pa bodo druge, ki imajo drugačna 
svetovno nazorska izhodišča ali pa drugačne povezave s 
strankami ali pa jih sploh nimajo. To bo privedlo do politizacije in 
konflikta. Šele takrat bo vsa stvar postala tudi politično relevantna 
in interesantna in prišli bomo v položaj, ko bo nujno treba oblikovati 
določene kriterije in določen konsenz glede koncepta nevladnega 
sektorja in njegove družbene vloge. Kajti če bo ostalo tako, kot je 
bilo predlagano v prvem predlogu, bo tistih 42 organizacij v 
Sloveniji, ki so zdaj dobile status nevladne organizacije, verjetno 
pa še kakšna kasneje, obdržalo ta status, nekatere pa bodo tako 
ali drugače ta status pridobile. Ker pa to ne bo pomenilo nobenega 
posebnega izdatka ali stroška za državo, ampak samo dejansko 
notranje prerazporejanje sredstev med nevladnimi organizacijami, 
tudi ne bo državnega interesa in ne bo interesa vodilnih političnih 
akterjev za to, da se ta segment uveljavi v celoti, zakonsko in v 
skladu s sodobnimi trendi. 

Stališče, ki gaje prejšnji teden sprejel forum nevladnih organizacij, 
pelje v politični proces ali pa je lahko izhodišče nekega političnega 
procesa, ki potencialno vključuje tudi možnost širšega reševanja 
te problematike, je menil ob zaključku svoje razprave. 

Franc Hegler, Regijsko društvo ekološko gibanje Ivančna 
Gorica, je v razmislek državnemu svetu načel vprašanje, kako 
financirati to društvo, ki si prizadeva zst čisto, zdravo življenjsko 
okolje.Če gremo od Kamnika do Črnomlja, od Kranja do Prekmurja, 
pa do Primorske, vidimo, kako zastarele ekološke proizvodnje 
obstajajo, ki emisijsko in misijsko obremenjujejo naravno 
življenjsko okolje, s tem pa tudi negativno vplivajo na zdravje 
človeka. 

Glede davčnih olajšav se je strinjal s tem predlogom. Je pa 
specifično prav za naše društvo - ker se borimo proti one- 
snaževalcem naravnega življenjskega okolja - da ravno ti 
onesnaževalci nimajo posluha za naše društvo, je dejal. Od njih 
zahtevamo ekološke sanacije, te pa zelo veliko stanejo. Konkretno 
je navedel IMP Livar Ivančna Gorica, del Livarja Črnomelj in farmo 
prašičev iz Stične, ki s svojo proizvodnjo in ker nimajo urejenih 
čistilnih naprav, zastrupljajo urbano naselje in krajane.Tragično je 
tudi to, da je v neposredni bližini v šolskem centru 1200 otrok, ki 
gredo vsak dan mimo te tovarne in akumulirajo ta strup. Kot 
ekološko gibanje se vprašujemo, kaj bo z njimi čez 20 let. Imeli 
bomo zelo velik zdravstveni in socialni problem. Pripravili smo 
peticijo, pa ne za ukinitev IMP in te farme, ampak za ekološko 
sanacijo obeh.Zdaj pa se vprašajmo, kako nam bodo ta podjetja, 
od katerih zahtevamo, da izvedejo sanacijo za dobrobit vseh 
nas, dala denar. Niti tolarja ne bomo dobili. Takšnih podjetij je še 
veliko, ne samo v mojem okolju, ampak po vsej Sloveniji, je poudaril, 
zato se sedaj odpira problem, kako financirati društva, ki se 
izpostavljajo in si prizadevajo za čisto okolje in za zdravega 

človeka. Na približno 6o vlog za sredstva so dobili le tri odgovdr^. , , 

Povedal je tudi, da je društvo leta 1997 in 1998 prostovoljno opravilo 
pet sanacij divjih odlagališč nad vodnim izvirom. Od tega je občina 
plačala odvoz, nakladanje, vse drugo pa so s prostovoljnjim delom 
naredili sami. Po svojih močeh se bodo še naprej trudili, da bi 
preprečili čim več ekoloških žarišč, prizadevali pa si bodo tudi za 
ekološke sanacije v podjetjih. Vedo pa, da od podjetij denarja n^ 
bodo dobili. Zato je menil, da bosta morala imeti državni zbor in" 
država za take primere malo več posluha glede denarnih sredstev 
oziroma financiranja. 

i : .i 

Petra Gorlšek, Društvo za zdrav osebnostni razvoj Radov- 
ljica, je poudarila, da so vse predlagane spremembe zakona 
zelo pomembne, predvsem zato, ker se ukvarjajo s preventivo. 
Njihovo delo je usmerjeno predvsem na otroke in mladostnike, ki 
so tako občutjiva populacija, da njihovih problemov in težav ne 
smejo kaj dosti javno razgrinjati. V primeru, da bi kakšen otrok 
prepoznal svoj lastni problem ali težavo, bi poteptali osnovni načeli 
delovanja tega društva, to pa sta anonimnost in zaupnost. 

Društvo ima sedež v radovljiški občini, delujejo pa na območju 
celotne bivše radovljiške občine, tako da so sedaj razdeljeni na tri 
občine. Z njimi se morajo trikratno dogovarjati, se na tri načine 
predstavljati in kar naprej se srečujejo s težavami, ker bi vsaka 
občina financirala samo tisti del programa, ki bi se izvajal pri njih. 

Zavedajo se, da preko javnih razpisov ministrstev, kljub temu, da 
so društvo v javnem interesu, ne morejo pričakovati take podpore, 
kot jo potrebujejo. Zavedajo se tudi, da se bodo morali zelo potruditi, 
da bodo k sodelovanju pritegnili fundacije in donatorje, da bodo 
delovanje ne samo ohranili, temveč tudi izboljšali. 

Milena Marega, Regionalni center za okolje za Srednjo In 
Vzhodno Evropo, je opozorila, da so nevladne organizacije na 
forumu pred tednom dni zahtevale večjo odločnost glede predlogov 
za spremembe zakonov. V predlogu je bila predvidena stopnja 
0,2 % za nevladne organizacije, 0,3 % pa za društva s statusom 
javnega interesa. V današnjem predlogu (varianta 2) sta obe stopnji 
že višji. 

Opozorila je tudi na drugi predlog, ki je bil predstavljen na forumu 
nevladnih organizacij. Gre za spremembe zakona o dohodnini, 
po katerem naj bi imela članarina, ki jo posameznik plača nevladni 
organizaciji, enak status kot članarina političnim organizacijam. 

Menila je, da bi morali na posvetu prvenstveno oblikovati stališča 
k predlogom za spremembe omenjenih zakonov in sicer predno 
bodo le-ti poslani v državni zbor. 

Božidar Brudar, Zveza Inženirjev In tehnikov Slovenije, je 
pozdravil prizadevanja za nov način financiranja neprofitnih 
organizacij; sem spada tudi Zveza inženirjev in tehnikov, ki deluje 
v javnem interesu. 

Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije je zadnja štiri leta vključena 
v Evropsko zvezo združenj inženirskih organizacij FEANI. V tem 
združenju so razvili projekt tako imenovanega evroinženirja - 
naslov podeljujejo inženirjem po Evropi v skladu z zahtevami, ki 
jih priznava Evropska skupnost. Pokazalo se je, je dejal, da je to 
treba urediti tudi pri nas, saj so štiri fakultete podeljevale naslov 
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diplomiranega inženirja, vendar niso izpolnjevale pogojev, ki jih je 
zahtpvala Evropska skupnost. To smo uredili s pomočjo 
MinišUstva za šolstvo in šport in Ministrstva za znanost in 
tehnologijo, ki prispevata del sredstev za naše članstvo v tej 
evropski zvezi. 

Poudaril je, da moramo stalno sodelovati v evropskem združenju 
in v njegovih komisijah in sicer ne le kot spremljevalci, ampak kot 
krčati\)hi udeleženci. Decembra lani so uspeli prvim slovenskim 
inženlfjem podeliti naslov evroinženirja. Dolžnost njihove zveze 
pa je, da vzdržuje register evroinženirjev, kar seveda pomeni 
dodaten strošek in zahteva dodatna sredstva. 

Spremenjeni zakon o financiranju neprofitnih organizacij nam bo 
koristil v tej smeri, da bomo lahko izpolnili pričakovanja v okviru 
delovanja našega društva, pa tudi v okviru Evropske skupnosti. 

Vesna Čopič je povedala, da se posveta udeležuje kot držav- 
ljanka, kajti če se državljan ne želi politično opredeljevati, je civilna 
družba edino okolje, v katerem lahko uresničuje svoje 
državljanske pravice. In glede na to se ji zdi civilna družba 
temeljnega pomena. 

Civilna družba je imela v preteklosti predvsem svojo subverzivno 
vlogo in značaj, vsaj za področje kulture to velja. In če tedaj 
država ni bila navdušena nad njo, je imela svoj razlog. Vendar pa 
se je vprašala, kaj je danes, ko so se spremenile družbenopolitične 
razmere in ko je civilna družba zares izgubila svojo rušilno moč, 
razlog za to, da se civilna družba in njen položaj v novi državi ne 
normalizirata. Globoko upam, je dejala, da je to samo začasno 
stanje in posledica objektivnega razloga, da ima mlada nova 
država ogromno dela sama s sabo, da mora najprej postaviti 
svoje državne institucije ter da bo prišla civilna družba na vrsto 
kasneje. Civilna družba je odraz zdravja demokracije; za 
participacijo mora biti civilna družba močna, propulzivna, 
predvsem mora imeti dovolj profesionalne podpore, da lahko 
državljanske ideje plasira v politični prostor. 

Za normalizacijo stanja so ključnega pomena sredstva, zato je 
podprla prizadevanja, da bi s spremembami davčne ureditve 
pridobili neodvisen vir financiranja oziroma pluralizirali te možne 
vire financiranja. 

V nadaljevanju je opozorila na naslednji problem. Pri pravnih osebah 
je odbitek od davčne osnove 0,3 %; to je morda premalo, vendar 
je bila po uradnih podatkih agencije za plačilni promet ta davčna 
olajšava v letih 1993, 1994 in 1995 realizirana takole: leta 1993 
oktog 16,7 %, leta 1994 28 % in leta 1995 46 oziroma 47 %. Po 
letu 1995 so to nehali spremljati, vendar je takrat nastala nova 
situacija, ki je aktualna predvsem danes - to je privatizacija. 
Mogoče so imeli v podjetjih pred privatizacijo več občutka in več 
interesa, ker tega niso šteli kot svojo lastnino in kot nekaj, kar se 
jim od dobička odvzema, bolj so bili naklonjeni donacijam. ->e bi to 
spremljali naprej, bi lahko ugotovili, da se je situacija potem obrnila 
celo navzdol. 

Državni zbor v prejšnji sestavi je že, ko je šlo za spremembe 
zakona o davku od dobička pravnih oseb, sprejel sklep, da bi 
morali pravni osebi dati pravico razpolaganja z določenim delom 
davka, se pravi tistega denarja, ki bi ga sicer morala v celoti dati 
državi, da torej za določeni znesek lahko sama odredi, komu naj 
bi šel. Enaka logika naj bi seveda veljala za fizično osebo. 

Na koncu je še dodala, da bi se morali državljani emancipirati 
oziroma naj bi država priznala državljanu pravico, da bo vsaj v 
delčku tistega, kar se nameni za te namene državi, lahko odločal 
sam. 

Rudi Leskošek je predstavil Društvo vzdrževalcev Slovenije, 
ki je strokovno neprofitno društvo; združuje približno 1500 kolegov, 
ki vodijo vzdrževalno funkcijo, to je tiste, ki zagotavljajo obratovalno 
sposobnost delovnih sredstev iz 250 slovenskih podjetij. Pozdravil 
je pobudo, da se neprofitnim volonterskim organizacijam pomaga 
preko davčnih olajšav, ker se drugje pravzaprav niti ne da. 
Opozoril je, da veliko govorimo o donatorstvu, gre pa tudi za 
sponzoriranje. Oboje je treba jasno opredeliti. Glede sprememb 
zakonov pa je menil, da se bo v proceduri ta tematika še 
dopolnjevala, prav gotovo pa je to tudi stvar stroke. 

Vesna Petek-Slabe, SINCO - Center za razvoj neprofitno 
volonterskega sektorja, je pojasnila, da članarine neprofitnemu 
volonterskemu sektorju niso posebej poudarjene zato, ker so 
članarine političnim organizacijam in sindikatom, ki so opredeljene 
kot davčna olajšava, navedene posebej. Humanitarne in druge 
neprofitne dejavnosti so v pomembni točki navedene in navedeno 
je tudi izplačilo. Izplačila pa so lahko v obliki samostojnih donacij 
ali pa v obliki članarin, zato so ocenili, da jih ni treba še dodatno 
vključevati. 

Če uspe državnemu svetu, da bo za donacije fizičnih oseb za 
neprofitno volonterski sektor priznana 100-odstotna davčna 
olajšava, torej enako kot samoprispevek, je to stvar političnega 
konsenza in ne stroke. Moramo vedeti, je poudarila, da je 
dohodnina eden od poglavitnih virov financiranja lokalnih skupnosti 
ter da je dohodnina 25-odstotni in zagotovljeni vir državnega , 
proračuna. 

Glede davčnih olajšav in ustreznega odstotka ni problem, lahko 
predlagamo 20 %, vendar bodimo realni. Ob čedalje večjih 
finančnih problemih proračuna ne verjamem, je dejala, da bosta 
odbor za finance in Ministrstvo za finance dala soglasje k 
predlaganim spremembam. Velik dosežek bo že, če s predlogi 
opozorimo na obstoj tega sektorja. Neprofitne organizacije morajo 
zahtevati od države, da jim omogoči udeležbo na trgu, torej 
ponudbo njihovih uslug in storitev. 

Samo s tovrstno spremembo ne bomo mogli rešiti tega problema. 
Se pa zavedam, je dejala, da sta v državah Evropske unije v 
glavnem aktualna samo ta dva vzorca in se temu tudi ne čudim, 
kajti v teh državah ni prišlo do prekinitve tradicije v mecenstvu, 
donatorstvu ter v občutku javnosti, da je odgovorna tudi zase, za 
dobrobit svoje družine in okolja. Pri nas pa se je pred 50 leti ta 
tradicija v trenutku prekinila in če jo hočemo danes vzpostaviti, 
niso dovolj samo neki običajni ukrepi. Direktive Evropske unije so 
obvezne samo za davek na dodano vrednost, na področju drugih 
davkov pa izrecnih direktiv, ki bi bile tako zelo omejujoče, ni. Torej 
ima slovenska država manevrski prostor. 

Majda Šlajmer-Japelj, Kolaboratlvni center Svetovne zdrav- 
stvene organizacije Maribor, ki se pri svojem delu srečuje z 
neprofitnimi organizacijami iz zdravstva, sociale, okolja in 
invalidskih organizacij, je pozdravila pobudo državnega sveta za 
dopolnitve oziroma spremembe zakona. Državni svet je s tem 
ponovno dokazal, da se ne ukvarja s politično popularnimi temami, 
ampak z dejanskimi problemi, s katerimi se državni svetniki 
srečujejo v svojih bazah. Z zelo konkretno sliko volonterskega 
neprofitnega dela v Sloveniji, ki je bila predstavljena, bo dobil 
državni svet nedvomno podporo ter močne argumente za svojo 
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pobudo. Zato politični organi, kakor je državni zbor, vlada ali 
ministrstvo za finance, najbrž povsem konkretnih situacij in načel 
ne morejo ignorirati. 

Nevladne organizacije danes povsod opravljajo dve zelo 
pomembni nalogi. Prva je, da volonterske organizacije na izrazito 
racionalen način pokrivajo deficite na vseh strokovnih področjih 
tam, kjer jih država ni mogla, ni sposobna ali jih ni uspela pokriti. V 
času, ko ljudje ne delajo in ne cenijo tega, kar se ne splača, je za 
obstoj neke družbe potrebno to, kar delajo nevladne organizacije 
in čemur se posveča civilna družba. 

Druga izredno pomembna dejavnost je humanizacija družbe. To 
morda zveni za nekatere politike z gospodarskega področja 
preveč abstraktno, vendar smo zaradi hitre tranzicije postali 
nehumana družba. Celo v zdravstvu govorimo o humanizaciji te 
službe in zdravstvenih ustanov. Vemo, je dejala, da smo 
volonterske organizacije že imeli in da so izginile. Poznali smo 
solidarnost, ki se je izrodila tudi zato, ker smo verjeli, da mora 
sistem, ki se imenuje socialističen, reševati vse človeške težave; 
danes pa je kvaliteta, da si materialno uspešen. 

Ponovna humanizacija družbe je torej v spoznanju, da ni edina 
vrednost to, da nekaj proizvajamo, ampak tudi registriramo, kaj 
ljudje potrebujejo ter da spoznamo, da lahko z lastno solidarnostjo 
nekaj prispevamo, da se nam bo to vrnilo, da lahko ljudi s posebnimi 
potrebami aktiviramo in da je to tudi pozitivni in profitni produkt 
družbe. 

V razpravah sem zasledila tudi "bojazen" pred širšim delovanjem 
volonterskih, neprofitnih, zasebnih organizacij, češ da se nam 
bo potem podrl sistem zato, ker bo država hvaležno prepustila to 
dejavnost - celo na področju zdravstvene in socialne dejavnosti, 
okoljevarstvene problematike v lokalnih skupnostih - in se 
popolnoma odmaknila. Zato je treba ljudem, je poudarila, ki ne 
živijo s temi dejavnostmi, ponovno definirati odgovornost države 
in sistema, kakšna mora biti kontinuiteta in kakšna je vloga teh 
organizacij. 

delovanja se bodo lahko vključile na lokalni, regionalni in nacionalni 
ravni. Zato podpirajo pobudo državnega sveta, da pomaga pri 
nadaljnjem razvoju. Nevladne organizacije imajo veliko možnosti 
za sodelovanje v mednarodnih mrežah, vendar je velikokrat pogoj 
članarina, ki pa je nimajo od kod vzeti. 

Tiste organizacije, ki imajo tak nacionalni pomen, ki prinašajo 
veliko novosti v slovenski prostor, bi morale imeti možnost, da bi 
dobile sredstva za normalno delovanje in za pokrivanje teh 
stroškov, ne pa da se dogaja, da pride do veliko inovativnih 
predlogov, ki so sprejeti na nacionalni ravni, v postopkih 
kandidiranja za sredstva pa so izločeni. V tem smislu bi bilo dobro 
dodelati kriterije, po katerih bi lahko prišli do določenega dela 
sredstev. 

Dušan Bavec, Združenje slovenskih častnikov, je v zvezi s 
spremembami in dopolnitvami zakona o davku od dobička pravnih 
oseb in zakona o dohodnini povedal, da podpirajo kateri koli 
predlog, ki je boljši od sedanjega stanja ter menil, da je 100- 
odstotna olajšava za fizične osebe prej utopija kot realnost; država 
na to ne bo pristala. 

Izpostavil je dvoje vprašanj, od katerih je odvisna tudi nadaljnja 
usoda združenja oziroma sodelovanje v tem projektu. Združenje 
slovenskih častnikov je organizirano in deluje kot zveza 59 
občinskih oziroma območnih organizacij; imajo status društva, ki 
deluje v javnem interesu na področju obrambe. Zanimalo ga je, ali 
ta status združenja avtomatično pomeni enak status za občinske 
in območne organizacije, ki so samostojne pravne osebe. Pojasnil 
je tudi, da nimajo nikjer v statutu eksplicitno napisano, da so 
humanitarna, znanstvena, vzgojno-izobraževalna organizacija, 
ki so jim priznane olajšave, čeprav dejansko pokrivajo vse te 
navedene dejavnosti. 

Viktorija Rehar iz Društva za promocijo in vzgojo za zdravje 
Slovenije, nevladne, neprofitne organizacije, ki združuje okrog 
200 članov, je povedala, da so verjetno ena redkih nacionalnih 
organizacij s statusom nacionalnega pomena, ki nima zaposlenih. 
Menila je, da je treba zagotoviti sredstva za normalno delovanje 
takšnim in vsem drugim organizacijam na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni, čeprav v bistvu danes v glavnem govorimo o 
globalnem problemu in to o problemu na nacionalni ravni, ker gre 
za sprejemanje zakonskih obveznosti in pokrivanju le-teh. 

Nevladne organizacije same ogromno prispevajo; ne gre le za 
finančna sredstva, ampak gre tudi za človeške in druge resurse, 
ki nikoli niso bili dovolj izmerjeni. Večina teh organizacij posluje 
tako, da nekako "nafehtajo" stvari, da potem lahko delujejo ali pa 
jim nekatere stroške pokriva nekdo drugi. To pa zopet posega v 
kakovost dela in zahteva veliko več energije. 

Nevladne organizacije so danes v svetu priznane kot izreden 
segment civilne družbe, s čimer smo se danes zelo dobro 
seznanili, je dejala. Menila je, da bi morali imeti pri nas vizijo 
razvoja teh organizacij, kam gredo, kaj želijo in s kakšnim načinom 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil za vse prispevke v 
razpravi, ki jih bodo zbrali v zborniku. V nadaljnji razpravi v 
državnem svetu in v naših komisijah bomo upoštevali vse vaše 
predloge in prispevke uvodničarjev, pa tudi predloge, ki se bodo 
še pojavili, je poudaril. 

Mislim, da je prav, je dejal, da se ta razprava nadaljuje do takega 
konca, da rodi sad, da doseže svoj namen, ki smo si ga zadali na 
začetku: torej, sprememba zakonodaje, ki bo temu področju dala 
nov polet. Državni svet želi prispevati vtem smislu tudi na področju 
vrednot, ne pa samo na gospodarskem področju. Prav področje 
vrednot je zapostavljeno in ga na ta način v državnem svetu tudi 
odpiramo. 

S strokovnega posveta objavljamo 
povzetke uvodnih referatov in 
razprav, ker bo celotno gradivo 
objavljeno v zborniku. 
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Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm?language=slo 
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