DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 17. januar 1997

Letnik V

Zahtev;

i državnega sveta o obravnavanih
__
Jah in vprašanjih
Igljf

Izraba raziskovalnih rezultatov ir
zakona o organizaciji in financirć
področju znanosti in tehnologije
- javna razprava

Št. 1

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - državni
svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še
enkrat odloča

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o volilni kampanji
stroškov volilne kampanje na posameznega volilnega upravičenca
(npr. od 30 na 60 tolarjev za volitve v državni zbor). Z 10. členom
zakona pa se spreminja prvi odstavek 21. člena sedaj veljavnega
zakona, ki se nanaša na pravico do povrnitve stroškov za volilno
kampanjo, in sicer tako, da se znesek 30 tolarjev za dobljeni glas
poveča na 60 tolarjev.

Državni svet Republike Slovenije je na 81. seji, dne 8.10.1996, ob
obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni
kampanji, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 52.
izredni seji, dne 1.10.1996, sprejel
SKLEP

Državni svet meni, da tolikšno - torej stoodstotno povečanje
navedenih zneskov ni utemeljeno glede na to, da se na vedno več
področjih pripravljajo programi obvladovanja stroškov, s čimer naj
bi se zmanjševala javna poraba. Takšno povečanje stroškov pa ni
upravičeno tudi glede na splošne zaostrene ekonomske in socialne
razmere.

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o zakonu
o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji.
Obrazložitev
Državni svet meni, da določbe 9. in 10. člena zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o volilni kampanji, ki se nanašajo na stroške
volilne kampanje in na njihovo povračilo, niso sprejemljive glede na
sedanje zaostrene ekonomske in socialne razmere.

Državni svet zato predlaga državnemu zboru, naj ponovno odloča o
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji in
naj ga ne sprejme.
Za poročevalca na seji državnega zbora je določen državni svetnik
Miroslav Cerar.

Z 9. členom zakona se spreminja 20. člen sedaj veljavnega zakona
o volilni kampanji tako, da se bistveno povišujejo dovoljeni zneski

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet in
njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih organov
pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
o statutu Kliničnega centra Ljubljana
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12.4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča glede statuta Kliničnega centra in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

jasne. Posebej pa je nerodno pri tistih inštitutih in klinikah, katerih
status ni dokončno opredeljen oziroma bo z novim statutom
predvidoma spremenjen. Tipičen primer sta Nevrološka klinika in
Inštitut za klinično nevrofiziologijo, za katere naj bi bila predvidena
"združba" (skupno vodstvo dveh, sicer do določene mere avtonomnih
enot).

SKLEP

Brez statuta je planiranje strokovne dejavnosti nedvomno izredno
oteženo oziroma je tako stanje zanesljivo neproduktivno.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za zdravstvo,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet meni, da je vprašanje zelo utemeljeno tudi z vidika
mišično inživčno-mišično obolelih, ki jim te bolezni povzročajo hudo
napredujočo invalidnost in imajo poseben center s centralnim
registrom pri Inštitutu za klinično nevrofiziologijo. V Društvu mišično
obolelih Slovenije je namreč na strokovnih osnovah artikuliran interes
po razvoju reparativne medicine na področju nevroloških ved in je
odprto izjemno aktualno vprašanje, zakaj se to ne bi razvijalo v
Ljubljani v korist številnih nevroloških bolnikov oziroma specifičnih
skupin invalidov ter na drugi strani z ekonomskega vidika prav tako
v korist slovenske družbe. Namreč: lani je bil ustanovljen Inštitut
za reparativno nevrologijo na Dunaju, v deželi nesporne ortodoksne
medicine, čeprav so avstrijski raziskovalci neposredno prispevali k

Vprašanje se glasi:
V čem so utemeljeni razlogi, da Klinični center po treh letih
poslovanja kot javni zavod še vedno nima statuta?
Obrazložitev
V ozadju "brezstatusnega stanja" Kliničnega centra ostajajo
nerazčiščene pomembne vsebinske in razvojne teme. Že na nivoju
poslovanja so posledice takega "brezpravnega" stanja vsakomur
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statuta Kliničnega centra pojasnjujemo naslednje:

temu bore malo ali nič, slovenski znanstveniki pa zelo veliko izvirnih
misli in dognanj.

Vlada Republike Slovenije je dne 19. februarja 1996 sprejela Sklep
o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana, ki je bil
dne 1. 2. 1996 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.
13/96.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v roku 30 dni
sporoči odgovor.

Na podlagi določil navedenega sklepa o preoblikovanju bo
podrobnejša organiziranost zavoda določena s statutom, ki bo moral
biti skladno s 37. členom sklepa sprejet najkasneje v treh mesecih
od uveljavitve tega sklepa.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO
V zvezi z vprašanjem državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Danijela Božiča
v zvezi z urejanjem mednarodnih mejnih prehodov na meji z Republiko Italijo
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12.4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega
svetnika Danijela Božiča v zvezi z vzpostavitvijo mednarodnega
mejnega prehoda za osebni promet z Republiko Italijo na območju
med Sežano in Vrtojbo in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

2. Ali je Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma Vlada Republike
Slovenije določila, kateri prehod bo v pogajanjih z Republiko Italijo
predložila v prekategorizacijo?
3. Pod postavko 2728 - program PHARE - je v predlogu proračuna
Republike Slovenije za leto 1995 predvidenih 13 mio SIT, v letu
1994 pa je že bilo porabljenih 28 mio SIT za mejne prehode Učja,
Robič in Gorjansko. Koliko denarja je bilo (bo) porabljenega za
Gorjansko in za katere posege?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Danijela Božiča in predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.

4. V kakšni fazi so pogajanja z Republiko Italijo in kdaj naj bi
predvidoma prišlo do prekategorizacije?

Vprašanja se glasijo:
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve v roku 30
dni sporoči odgovor.

1 .V kakšni fazi je postopek prekategorizacije enega izmed kraških
maloobmejnih prehodov v mednarodnega za osebni promet?

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Glaviča
glede višine marž in provizij za izdelke farmacevtske industrije
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12.4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika dr. Petra Glavič v zvezi z višino marž in provizij za
farmacevtsko industrijo in lekarne in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

negospodarske dejavnosti podpira pobudo državnega svetnika dr.
Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, da naj v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo predpiše
višino marž in provizij za proizvode farmacevtske industrije in izdelke,
ki jih prodajajo lekarne, tako da bi se znižale cene zdravil.

SKLEP

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj in Ministrstvo za zdravstvo v roku 30 dni sporočita odgovor.

Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Zoltan Jana
o nameravani preselitvi bolnišnice za invalidno mladino s Stare Gore v šempetrsko
bolnišnico
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12.4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Zoltana Jana, da bolnišnica za invalidno mladino ostane v
Stari Gori pri Novi Gorici in se je ne preseli v šempetrsko bolnišnico
ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da pobudo preuči in nanjo odgovori.
V Stari gori, ki je zgrajena v obliki paviljonskega naselja, sredi
mirnega in minimalno urbaniziranega okolja, se trenutno zdravi okrog
60 invalidnih otrok, katerih večina ima cerebralno paralizo. Poleg
oddelka za invalidno mladino se nahaja v Stari Gori tudi ortopedski
oddelek, ki pa ga namerava Ministrstvo za zdravstvo preseliti v
šempetrsko bolnišnico. S preselitvijo tega oddelka pa ne bo mogoče
več zadostiti strokovnim normativom za obstoj invalidnega oddelka
s 60 invalidnimi mladoletnimi osebami v Stari Gori, zaradi česar

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
negospodarske dejavnosti podpira pobudo državnega svetnika
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stari zidani stavbi pa je ločeno začela delovati ortopedija.

nameravajo tudi ta oddelek preseliti v šempetrsko bolnišnico. Selitev
bolnišnice v mastodontsko betonsko stavbo šempetrske bolnišnice
pomeni občutno znižanje dosedanjega standarda storitev za invalidne
otroke, poleg tega pa javnosti tudi ni znan noben tehten in prepričljiv
strokovni argument, ki bi upravičeval takšen poseg.

Državni svet meni, da so stališča o "bolnišnicah kot poslovnih
sistemih" in da "bolnišnica ne more več prevzemati vloge socialnega
skrbnika in prevzemati nase nalog, za katere plačnik ni znan
vnaprej", ki so bila izrečena ob obisku ministra za zdravstvo dr.
Božidarja Voljča na severnem Primorskem, dne 10.3.1995, skrajno
problematična, istočasno pa značilna za našo politiko na področju
zdravstva. Presojanje pomoči tako kruto prizadetim otrokom zgolj
skozi prizmo varčevanja in zmanjševanja stroškov je nevredno
civilizirane države.

Državni svet poudarja, da je bilo zemljišče z zidanimi objekti v
Stari Gori pred letom 1950 podarjeno za potrebe invalidnih otrok.
Leta 1952 je bila ustanovljena bolnišnica za invalidno mladino
(tedaj je bila samostojna), namenjena zdravljenju in rehabilitaciji
otrok z motnjami v telesnem, pa tudi duševnem razvoju. V začetku
je bilo na zdravljenju okrog 200 otrok, med katerimi so bili tudi
otroci z ortopedskimi obolenji. Leta 1974 so otroke preselili v
paviljone in tako sta nastala dva oddelka; eden za rehabilitacijo
otrok z možganskimi okvarami ter drugi za poškodbe glave. V

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v roku 30 dni sporoči odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Zoltan Jana
o novih zadolžitvah učiteljev - prepisovanju ocen na obrazce
marsikatero podobno strokovno rešitev. Zato je možno, da bomo
v kratkem priče podobnih strokovno utemeljenih dodatnih
obremenitev slovenskih učiteljev, ki sicer tudi sedaj, v dobi, ko
njihovi učenci kopirajo spise z osebnimi računalniki, veliko svojega
časa porabijo za povsem nepotrebno prepisovanje iz ene evidence v drugo.

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12. 4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Zoltana Jana v zvezi s prepisovanjem vseh ocen vseh
predmetov vseh dijakov in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport v roku
30 dni sporoči odgovor.

Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za negospodarske dejavnosti podpira vprašanje državnega svetnika Zoltana
Jana in predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da vprašanje
preuči in nanj odgovori.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
V zvezi s sklepom, sprejetim na 48. seji Državnega sveta
Republike Slovenije dne 12.4.1995, vam odgovarjamo na
vprašanje o razlogih za spremembo Pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja v srednjem izobraževanju:

Vprašanje se glasi:
Kateri razlogi so vodili Ministrstvo za šolstvo in šport, da so s
posebno okrožnico zadolžili učitelje z novo nalogo, da učitelji z visoko
in višjo izobrazbo v svojem delovnem času prepisujejo vse ocene
vseh predmetov vseh dijakov?

V letih 1989-1994 je v srednjih šolah potekalo poskusno uvajanje
spremenjene organizacije pouka. Namesto štirih ocenjevalnih
obdobij smo začeli uvajati tri ocenjevalna obdobja.

Obrazložitev

Z drugačno organizacijo pouka se je spremenil tudi način
ocenjevanja dijakov. Ukinjeno je bilo polletno zaključevanje ocen
za posamezne predmete ter določanje splošnega učnega uspeha
in s tem tudi obvestilo o uspehu. Vendar pa se je izkazalo, da je
zaradi izboljševanja kvalitete pedagoškega dela in boljše
komunikacije nujno tesno sodelovanje s starši. Analiza stališč
staršev do sprememb je pokazala, daželijo biti obveščeni o ocenah
kot rezultatu šolskega dela svojih otrok. Zato je delovna skupina,
ki je usmerjala in spremljala izvajanje organizacije pouka v obliki
treh ocenjevalnih obdobij predlagala, da se predpiše obvestilo o
uspehu, ki naj ga dijaki dobijo po prvem in drugem ocenjevalnem
obdobju. V obvestilo naj se napišejo vse ocene, dobljene v
določenem ocenjevalnem obdobju (brez zaključevanja). Slabše
ocene pa se tudi obrazložijo.

Minister za šolstvo in šport je v svoji noveli pravilnika o preverjanju
in ocenjevanju znanja v srednjem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 81/94)
med drugim predpisal, da "izobraževalne organizacije morajo na
posebnem obrazcu obvestiti starše učencev o ocenah, doseženih
pri posameznih predmetih," kar zahteva, da vsak razrednik vsakega
oddelka na srednji stopnji izobraževanja za vsakega učenca prepisuje
na obrazec ocene, ki jih je učenec prejel v vseh predmetih v
ocenjevalnem obdobju.
S tem je minister tisočem učiteljev naložil dodatno delo, ki do sedaj
v plači (63.880 SIT neto za profesorja s strokovnim izpitom in 54.054
za učitelja z višjo izobrazbo ob 37% stopnji davkov in prispevkov)
ni bilo ovrednoteno. Postavlja se vprašanje, ali so vsi ti tisoči učiteljev
do sedaj prejemali del svoje plače za nedelo ali pa bodo sedaj
razbremenjeni kakšnega drugega strokovnega dela, da bodo lahko
opravili to visoko zahtevno prepisovanje, saj ni verjetno, da bi
minister pričakoval, da bodo učitelji to delo opravljali udarniško,
brez plačila.

Ob koncu pouka v šolskem letu šola starše kot doslej obvesti o
splošnem učnem uspehu dijaka.
Za realizacijo navedenega predloga je bila potrebna sprememba
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjem
izobraževanju in Pravilnika o pedagoški dokumentaciji in
evidencah v srednjem izobraževanju.

Vsekakor je izum delovne naloge, ki zahteva strokovnjaka z
visoko izobrazbo in obsega prepisovanje ocen, zelo izviren, saj
ga drugi šolski sistemi na srednji stopnji ne poznajo in bi bilo
mogoče to slovensko strokovno rešitev uveljaviti tudi v
mednarodnem prostoru, ki je zanjo osiromašen.

Manjše število ocenjevalnih obdobij pomeni hkrati tudi manjše
število obveznih ocen, ki jih morajo dijaki pridobiti v vsakem
ocenjevalnem obdobju..To je zanje vsekakor razbremenitev, kar
je bil navsezadnje cilj uvedbe treh ocenjevalnih obdobij.

Vprašanje je poleg tega še posebej aktualno, ker nova šolska
zakonodaja, ki je sedaj v parlamentarni proceduri, pooblašča
ministra za šolstvo, da povsem samovoljno predpiše učiteljem še

Z novim načinom ocenjevanja in obveščanja staršev o učnem
uspehu dijakov so učitelji razbremenjeni mučnega zaključevanja
ocen in določanja uspeha dijakov ob polletju.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Janka Sušnika
za pripravo podzakonskih predpisov za področje varnosti in zdravja pri delu
Državni svet meni, da varstvo pri delu tudi po sprejetju krovnega
zakona ne bo polno zaživelo, če ne bodo med drugimi ukrepi sprejeti
ustrezni podzakonski predpisi.

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12. 4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika dr. Janka Sušnika za pripravo podzakonskih predpisov v
zvezi s predlogom zakona o varnosti in zdravju pri delu ter na
podlčagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Državni svet zato predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve ter Ministrstvo za zdravstvo takoj pričneta
pripravljati naslednje podzakonske predpise, ki bi bili lahko sprejeti
hkrati:

SKLEP

- pravilnik o dopustnih ekoloških in psihofizioloških obremenitvah
pri delu z dopustnimi mejnimi vrednostmi in standardi postopkov,

Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
negospodarske dejavnosti podpira pobudo državnega svetnika dr.
Janka Sušnika in predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve in Ministrstvu za zdravstvo, da pobudo preučita in nanjo
odgovorita.

- pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev,
- pravilnik o poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom z navodili
za njihovo verifikacijo.

Zdravstveno varstvo delavcev je ogroženo, kar ugotavljata tudi
Ministrstvo za zdravstvo in sindikati na svojem prvem kongresu v
Republiki Sloveniji. Krovni zakon o varnosti in zdravju pri delu se
sicer počasi rojeva in bo na programu državnega zbora za prvo
branje šele konec leta 1995. Medtem nastaja škoda pri varstvu in
zdravju delavcev.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve in Ministrstvo za zdravstvo v roku 30 dni sporočita odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Glaviča
v zvezi s cenami odvetniških storitev
Državni svet Republike Slovenije je 48. seji, dne 12.4.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi s cenami odvetniških storitev in
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

in nanjo odgovori.
Državni svet zahteva odgovor oziroma obrazložitev glede podražitev
cen odvetniške zbornice za 100 do 500 %, saj gre za izrazito kartelni
dogovor, ki ne omogoča konkurence pri cenah in je s tem monopolen.
Brez dvoma bo ponovno dvignil cene storitev in stroške
gospodarstva.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
gospodarstvo podpira pobudo državnega svetnika dr. Petra
Glaviča in predlaga Ministrstvu za pravosodje, da pobudo preuči
: ! > ■' f-f; ' ■;
...

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v roku 30
dni sporoči odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Iva Benkoviča
o domnevnih kršitvah in nepravilnostih v komunalnem podjetju Sežana
da so vso zadevo predali sodišču, tam pa stvar očitno ne gre naprej.
Tako naj bi med drugim enkrat zbolel sodnik, ki menda obravnava
to zadevo, potem naj bi bili preobremenjeni in tako dalje. Kljub temu,
da je poteklože peto leto od preiskave, še vedno niso znana imena
osumljencev. Vse kaže, da je v določenem interesu prizadetih, ki
imajo velik vpliv, da se zadeva ne razčisti. Vse to pa povzroča
slabo voljo pri občanih, ki prihajajo do zaključka, da se nobene afere
pri nas ne razčisti.

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29.5.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnavati vprašanje državnega
svetnika dr. Iva Benkoviča - njemu pa ga je posredoval župan občine
Sežana dr. Benjamin Jogan - o domnevnih kršitvah in nepravilnostih,
ki so se dogajale v podjetju Komunala Sežana ter na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Iva Benkoviča in predlaga Ministrstvu za pravosodje,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v roku 30 dni
sporoči odgovor.

Vprašanje se glasi:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE

V letih 1989 do 1990 so organi Uprave za notranje zadeve Koper
zbirali dokaze o vrsti domnevnih kršitev in nepravilnosti, ki so se
dogajale v podjetju Komunala Sežana. Odkrivali so dejanja, ki naj
ibi imela kriminalno ozadje, vanje pa so bili vpleteni tudi ljudje izven
podjetja. Zadeva se je kmalu po prvih demokratičnih volitvah kot
vse kaže ustavila. Organi pregona se na razne intervencije izgovarjajo,

V zvezi z vašim dopisom z dne 30. 5. 1995, s katerim ste nam
poslali v obravnavanje vprašanje državnega svetnika dr. Iva
Benkoviča, vam sporočamo, da smo na Okrožnem sodišču v
Kopru v okviru svojih pristojnosti opravili poizvedbe in vam v
prilogi pošiljamo dokumentacijo o stanju zadeve pod opr. št. Kpr
11/95.
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postopku.

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 72. členom zakona o sodiščih
ne more ukrepati glede ažurnosti vodenja postopka, kajti župan
občine Sežana dr. Benjamin Jogan, ki je vprašanje o domnevnih
kršitvah in nepravilnostih, ki so se dogajale v podjetju Komunala
Sežana, posredoval državnemu svetu, ni stranka v zgoraj omenjenem

Opomba: Odgovoru so priložene 3 priloge, ki so na voljo v strokovni
službi državnega sveta.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Majde Šlajmer Japelj
v zvezi z odgovorom Kolaborativnemu centru Svetovne zdravstvene organizacije za
primarno zdravstveno nego
Na zastavljeno vprašanje dajemo naslednji odgovor:

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29.5.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državne
svetnice Majde Šlajmer Japelj v zvezi z odgovorom Kolaborativnemu
centru Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno
nego in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

Slovenija je kot država naslednica konec leta 1992 Mednarodni
organizaciji dela notificirala nasledstvo 65 konvencij, sprejetih v
okviru te organizacije, ki jih je bila ratificirala bivša Jugoslavija. Med
temi ni konvencije št. 149, ki v bivši Jugoslaviji ni bila ratificirana.
V okviru Mednarodne organizacije dela je bilo doslej na Generalnih
konferencah dela sprejetih 175 konvencij. Na ozemlju Republike
Slovenije, kot omenjeno, velja le tistih 65 konvencij, katerih ratifikacijo
je Slovenija nasledila.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državne
svetnice Majde Šlajmer Japelj in predlaga Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Slovenija je bila po osamosvojitvi leta 1991 že takoj naslednje leto
sprejeta v članstvo Mednarodne organizacije dela in se ves čas
redno udeležuje vsakoletnih Generalnih konferenc dela in v skladu
s pravili MOD redno letno poroča o uresničevanju na njenem ozemlju
veljavnih konvencij MOD. Vse te aktivnosti so precej zahtevne in
se, tako kot na nekaterih drugih področjih, tudi na področju
sodelovanja z MOD tekom dela usposabljamo in širimo krog
opravljenih nalog in nadaljnjih aktivnosti.

Vprašanje se glasi:
Zakaj Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve ni podpisalo Konvencije Mednarodne organizacije
dela (ILO št. 149) o pogojih dela inživljenja negovalnega osebja?
Obrazložitev
Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za primarno
zdravstveno nego je 7. 2. 1995 prosil Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve za pojasnilo, zakaj Republika Slovenija ni
podpisala Konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO št. 149)
o pogojih dela in življenja negovalnega osebja. V dopisu je bilo
pojasnjeno, da Kolaborativni center Svetovne zdravstvene
organizacije za primarno zdravstveno nego potrebuje odgovor,
ker je vključen v projekt Evropske unije o globalizaciji in
internacionalizaciji poklicne zakonodaje.

Tako se zavedamo, da pred nami stoji obsežna naloga proučitve
vseh tistih konvencij, sprejetih v okviru MOD, ki na ozemlju Slovenije
ne veljajo, ter nato ugotovitve, katere od teh je glede na spremenjeni
družbeni red mogoče podpisati oziroma ratificirati, in katere od teh
naj imajo prioriteto. Vedeti je namreč treba, daje postopek strokovne
proučitve morebitne nove mednarodnopravne obveznosti zahtevna
in sestavljena naloga, ki je praktično vedno vsebinsko vezana na
več pristojnih ministrstev. Po drugi strani pa je tudi sam formalni
postopek ratifikacije precej zamudno in dolgotrajno opravilo, ki je
glede na zakon o zunanjih zadevah takorekoč dvofazno. Poleg tega
je treba omeniti, da je še pred opisanimi dejanji treba izdelati
kvaliteten in strokovno usklajen prevod besedila dotične konvencije,
kar tudi terja svoj čas.

Državni svet ugotavlja, da po mesecu dni ni bilo nobenega
odgovora, zato je tajnica Kolaborativnega centra Svetovne
zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego klicala
tajništvo ministrice za delo, družino in socialne zadeve, pa ji je bilo
po telefonu sporočeno, da se po mesecu dni ne morejo spomniti
na vse prejete dopise. Ta dopis je bil nato ponovno priporočeno
poslan 6. 3. 1995. Tudi nanj ni bilo nobenega odgovora. 21. 4.
1995 pa je državna svetnica Majda Šlajmer Japelj ponovno pisno
obvestila ministrico Rino Klinarjevo in ji sporočila, da bo vprašanje
posredovala preko državnega sveta, da bi vendarle dobila odgovor
za pristojno telo Evropske unije.

Doslej smo v Sloveniji pričeli s strokovnimi pripravami za novo
ratifikacijo štirih konvencij MOD, od katerih so tri še iz časa pred
osamosvojitvijo, vendar doslej še nismo zaključili nobenega od teh
postopkov, deloma iz razlogov še vedno potekajočega strokovnega
usklajevanja oziroma proučevanja.
V okviru prejetih pisem državne svetnice razumemo, da se zavzema
za pristop oziroma za ratifikacijo konvencije št. 149, ki je bila sprejeta
na Generalni konferenci dela 21. julija 1977 inje začela veljati 11.
julija 1979 in ki jo je po podatkih do konca lanskega leta ratificiralo
35 držav od 171 držav članic MOD. Glede na to bomo pričeli s
strokovnimi pripravami, kot so prevod in posvetovanja s pristojnimi
institucijami, pri čemer opozarjamo na vlogo, ki jo bo v okviru teh
aktivnosti nujno enakovredno imelo tudi Ministrstvo za zdravstvo,
kot vsebinsko pristojno ministrstvo.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v roku 30 dni sporoči odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
Državna svetnica Majda Šlajmer Japelj je dne 29. 5. 1996 v
državnem svetu zastavila vprašanje, zakaj Republika Slovenija
ni podpisala Konvencije št. 149 Mednarodne organizacije dela o
pogojih dela in življenja negovalnega osebja. To vprašanje je v
začetku meseca februarja naslovila na Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, vendar kljub urgiranju do zastavitve vprašanja
v državnem svetu ni dobila odgovora.

Dodajamo, da sektor za mednarodno sodelovanje, s štirimi
zaposlenimi in eno pripravnico na referentskih delih, opravlja vse
operativne naloge s širokega delovnega področja mednarodnega
sodelovanja našega ministrstva. Tako v tem trenutku vodimo
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nekaj manj kot 30 mio SIT, pri čemer navajamo za primerjavo, da
ima samo Urad za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo
kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo za svoje delo
predvidenih nekaj več kot 40 mio SIT, poleg tega pa ima to ministrstvo
za ostalo mednarodno sodelovanje predvidenih še nadaljnjih 10 mio
SIT. Iz vsega povedanega jasno izhaja, da poslujemo na področju
mednarodnega sodelovanja, tako kot še na nekaterih drugih, z
minimalnimi sredstvi in premajhno kadrovsko zasedbo za obseg
dela, ki ga moramo opraviti.

pogajanja za sklenitev konvencije o socialni varnosti z Italijo,
Nemčijo, Švico, Nizozemsko, potekajo pa strokovne priprave na
začetek pogajanj s Češko republiko, Veliko Britanijo, Hrvaško,
Makedonijo, Avstralijo, pobude pa obstoje še s strani Avstrije za
spremembo veljavne konvencije ter Francije, Švedske, Rusije in
BIH za sklenitev nove. Poleg tega potekajo pogajanja z Italijo in,
Nemčijo za sklenitev sporazuma o urejanju vojnih grobišč. Poleg
sodelovanja z Mednarodno organizacijo dela, ki smo ga zgoraj
shematično že opisali, imamo razvito tudi sodelovanje s Svetom
Evrope, v okviru katerega to pomlad potekata pomembni konferenci
ministrov za socialno varnost ter za družino, kjer aktivno sodelujemo.
Razvijamo sodelovanje z UNICEFom ter sodelujemo v aktivnostih
Organizacije Združenih narodov, ki se nanašajo na socialno področje
(konferenca OZN o populacijskih vprašanjih lani v Kairu, Svetovni
socialni vrh marca letos v Kopenhagnu). Neposredne obveznosti
imamo tudi v okviru pogajanj z Evropsko unijo o sklenitvi
Asociacijskega sporazuma. V tem okviru je treba upoštevati še, da
se vse te dejavnosti opravljajo v okviru naše proračunske postavke
za mednarodno dajavnost, ki znaša v predlogu letošnjega proračuna

Dodajamo, da smo odgovor na zastavljeno vprašanje 30. 5.1995
posredovali tudi že ge. Šlajmer Japelj neposredno ter da smo se ji
opravičili za res dolgotrajno čakanje nanj s prošnjo, da z
razumevanjem sprejme izrecno pojasnilo našega sektorja za
mednarodno sodelovanje, da so druge neodložljive in v zadnjem
obdobju resnično nadpovprečno številčne zadeve na področju
mednarodnega sodelovanja odvračale dolžno pozornost od njenega
pisma.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta Vodovnika
glede združevanja v Slovenskih železarnah d. d.
Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29. 5.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Alberta Vodovnika glede združevanja v Slovenskih
železarnah d.d. in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

da ne razpolaga s kapitalom za investiranje v Jeklo Štore, zakonu o
zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna
sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih
železarn (Uradni list 70/94 in 13/95), kjer je za Metal Ravne
predvideno 318.442.500,00 SIT in Jeklo Štore 199.014.063,00 SIT
investicijskih sredstev in v analizah, ki jih je izdelalo vodstvo
Slovenskih železarn, iz katerih je izšla optimalna rešitev za
ekonomično vodenje dolgega programa na obeh lokacijah pod
skupnim vodstvom. Združitev je bila opravljena šele konec leta 1994
tako, da bo prva ocena uspešnosti združitve možna šele konec leta
1995. Plan za leto 1995 predvideva sicer še izgubo 1.345 mio SIT
(prvi kvartal 1995 je bila ta izguba 533 mio SIT, ki pa po zagotovilih
uprave Slovenskih železarn ne bo presegla planirane), v naslednjih
letih pa bo dolgi program posloval brez izgube oz. z dobičkom.
Odgovornost za planirane rezultate je na poslovodstvu nove družbe
Metal Ravne in upravi Koncema Slovenskihželezarn.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Alberta Vodovnika in predlaga Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Zakaj je potrebno v Slovenskih železarnah d.d. združevanje v skupno
družbo Metal na Ravnah in Jeklo v Štorah in kdo bo odgovarjal za
neuspeh takšne združitve?

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Ker je projekt združevanja dolgega programa za sanacijo Slovenskih
železarn ključnega pomena (ostali programi bodo leto 199 končali
brez izgub), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti posveča posebno
pozornost realizaciji tega programa. Ker so se pojavila določena
nesoglasja, nesporazumi med zaposlenimi na obeh lokacijah je
ministrstvo opravilo več razgovorov s predstavniki delavcev na obeh
lokacijah, zadnji pa je bil 19.4.1995 z ministrom in predstavniki
sindikata SKEI Ravne na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
kjer so bili pojasnjeni tako razlogi za združitev kot potek združevanja
in pričakovani rezultati.

Predloge za odločitev o združitvi dolgega programa iz lokacij Metal
Ravne in Jeklo Štore v enotno podjetje Metal Ravne, so v študiji
PHARE, sklepu 88. sejeVlade Republike Slovenije, z dne 2.6.1994,

Ugotavljanje tehnoloških viškov delavcev na obeh lokacijah ob
združitvi dolgega programa pa po zagotovilih uprave Slovenskih
železarn poteka v skladu s strokovnimi analizami in zakoni.

Takšna rešitev ne razrešuje sočasno tudi nadaljnjih ugotavljanj viškov
delavcev, kot tudi ne kapitalske donosnosti v projektu sanacije
Slovenskih železarn d.d. Gre le za prečrpavanje kapitala in dodatno
zmanjševanje sanacijskega učinka metalurgije kot predelave na
lokaciji Ravne na Koroškem.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
vprašanje prouči in v toku 30 dni sporoči odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Petra Glaviča
glede delovanja Računskega sodišča RS in Agencije RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje
Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29. 5.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Glaviča glede delovanja Računskega sodišča

Republike Slovenije in Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji
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odgovorilo. Velja pa v Agenciji pravilo, da inšpektor Agencije, ki se
je odločil, da se zaposli na Računskem sodišču Republike
Slovenije, ne more sporazumno prekiniti delovnega razmerja z
Agencijo in da mora poravnati svoje obveznosti do Agencije (npr.
stroške izobraževanja, kredite).

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Računskemu sodišču
Republike Slovenije in Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, da vprašanja preučita in nanje
odgovorita.

Ad 2

V svojem odgovoru glede Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje je Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje sporočila, daje njene pristojnosti prevzelo
Računsko sodišče. Isto se je zgodilo tudi z državnim in občinskimi
proračuni ter z zdravstveno blagajno. V zvezi s tem državni svet
postavlja Računskemu sodišču Republike Slovenije in Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
naslednja vprašanja:

Agencija ni prepustila Računskemu sodišču nobenega prostora.

1. Koliko zaposlenih bo zaradi te spremembe prerazporejenih iz
Agencije v Računsko sodišče?

V zvezi z vprašanji državnega svetnika dr. Petra Glaviča (sklep
Državnega sveta Republike Slovenije št. 020-02/92-32 z dne
30.5.1995) vam sporočamo naslednje:

Ad 3
Iz Agencije ni prešlo nič opreme na Računsko sodišče.
ODGOVOR AGENCIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE
IN INFORMIRANJE

2. Katere prostore in koliko površin je Agencija prepustila sodišču?

Zakon o Računskem sodišču ni določil nobene kadrovske in
materialne kontinuitete med Računskim sodiščem Republike
Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje (oziroma nekdanjo SDK Republike
Slovenije). Zato Agencija ni mogla prerazporejati svojih kadrov v
Računsko sodišče in tej instituciji tudi ni mogla prepuščati opreme
in prostorov. Agencija v Ljubljani, kjer je sedež centralno
organiziranega Računskega sodišča, tudi ne razpolaga z nobenim
prostorom, ki bi ga lahko odstopila tej novi državni instituciji. V zadnjih
letih ima Agencija najetih 300 m2 prostorov, velike prostorske
probleme rešuje prav zdaj tudi z novo ekspozituro.

3. Koliko opreme je prešlo iz Agencije na Računsko sodišče?
4. Za koliko se bo znižala provizija plačilnega prometa, ker je
nadziranje javne porabe prevzel proračun, ki financira Računsko
sodišče?
Državni svet predlaga, da Računsko sodišče Republike Slovenije
in Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje v roku 30
dni sporočita odgovor.
ODGOVOR RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE

Agencija je na velik kadrovski problem v izvajanju nadzornih nalog
opozarjala že v času sprejemanja zakona o Računskem sodišču.
Zato tudi ni mogla predlagati svojim kadrom, da pred dokončanjem
nalog revidiranja lastninjenja stopijo v delovno razmerje v Računskem
sodišču (priloga - predsedniku Računskega sodišča).

Na postavljena vprašanja, ki se nanašajo na delo Računskega
sodišča, daje Računsko sodišče Republike Slovenije naslednje
odgovore:
Ad 1

Cene svojih storitev oziroma nalog Agencija tekoče prilagaja
spremembam v vsebini teh nalog. Ker pa ustanovitev Računskega
sodišča ni vplivala na zmanjšanje obsega nalog nadziranja, Agencija
v ta namen ni mogla zmanjšati provizije iz naslova razporejanja in
nadziranja javno-finančnih dajatev (davkov in prispevkov). Provizija
od razporejanja in nadziranja davkov in prispevkov, ki jo zaračunava Agencija Državnega proračuna, Zavodu za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, v letu 1994 ni pokrila celotnih odhodkov izvajanja nalog
nadziranja (glej Poročevalec državnega zbora št. 16, 5.5.1995).

Računsko sodišče je skladno z zakonom pričelo s svojim delom
1. januarja 1995. Od začetka svojega dela je večkrat objavilo
prosta delovna mesta revizijskih delavcev. Na te objave so se prijavili
tudi inšpektorji Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
ki so imeli pri imenovanju revizijskih delavcev Računskega sodišča
prednost, saj imajo na področju nadzora precejšnje izkušnje.
Agencijo za plačilni promet, nadziranje in inforamiranje smo prosili
in pričakovali, da jim omogoči sporazumen prehod v našo ustanovo
(prilagamo dopis). Vodstvo Agencije nam na priloženi dopis še ni

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Jožeta Resmana
za urejanje problematike odlaganja komunalnih odpadkov
Državni svet Republike Slovenije je na 51. seji, dne 14.6.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Jožeta Resmana za sprejem interventnega zakona ali
drugega ukrepa o urejanju zadev pri sanaciji in izgradnji prostorov
za deponijo, na kateri bo urejeno ravnanje s komunalnimi odpadki
ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

predstavnikov lokalnih interesov v tem času obremenjuje
reševanje odpadkov. Z zakonom o varstvu okolja, ki je bil sprejet
v letu 1993, je dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki in
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov opredeljena kot
obvezna lokalna javna služba. V skladu s tem zakonom so tudi
opredeljeni postopki za njihovo izvajanje, še posebej pa ukrepi, ki
naj bi jih sprejemala država v zvezi s tem. Ker gre za zelo občutljivo
zadevo in ker se ustvarja gibanje, ki predvsem preprečuje
izpostavitve primerne lokacije, obstoji nevarnost, da po normalni
poti do rešitve skorajda ne bo mogoče priti. Na ravni lokalne
skupnosti pa se odločitve brez ustrezne podpore v javnosti ter
avtoritete države tudi ne bodo realizirale. Prav v zvezi s tem
državni svet ugotavlja, da za reševanje teh problemov še ni
uveljavljenih standardov, zato prihaja pri utemeljevanju različnih
pogledov na to do številnih nasprotij, kar povzroča tudi nezaupanje
v kakršne koli ponujene rešitve. Nesprejemljivo je tudi to, da se

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Jožeta Resmana in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor,
da pobudo preuči in nanjo odgovori.
Obrazložitev
Del območja 10. volilne enote za volitve državnih svetnikov 8

avtocest v sredini leta 1993 odločilo, da predlaga Državnemu
zboru RS v sprejem dopolnitve zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor, s katerim naj bi se ustrezno uredili tudi postopki
priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov za vse objekte i
naprave s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in
vodnega gospodarstva ter varstva okolja, ki so z zakonom
določene kot obvezne republiške gospodarske javne službe. Žal
pa je takrat Državni zbor RS zavrnil predlog tukajšnjega
ministrstva in je sprejel dopolnitev zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor samo za postopek priprave in prejemanja
lokacijskih načrtov in izdaje dovoljenj za graditev avtocest.

med seboj ne uskladijo niti strokovne službe različnih ministrstev.
Zanesljivo v tem predimenzioniranem problemu ne bo mogoče
najti stalne rešitve, ampak zaenkrat začasne, čeprav so ustvarjeni
pogoji tudi za dolgoročno reševanje. Prav tako še niso izkoriščene
vse možnosti, ki jih daje zakon o varstvu okolja, zato država z
ustreznimi ukrepi lahko začne postopek za ureditev ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganja le-teh na območju občin Bohinj,
Bled in Radovljica.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v roku
30 dni sporoči odgovor.

Če bi bil koncem leta 1993 v Državnem zboru RS sprejet predlog
tukajšnjega ministrstva, bi se lahko na enak način kot lokacijski
načrti avtocest pripravljala in sprejemala prostorska dokumentacija
za objekte za ravnanje z odpadki, ki služijo več kot samo eni občini.
Ker je ob pripravi novega (kompleksnega) zakona o urejanju prostora
in graditvi tukajšnje ministrstvo ocenilo, da novi zakon ne bo mogel
biti dokončno sprejet pred koncem letošnjega leta, je (vzporedno s
pripravo novega zakona) pričelo pripravljati nujne spremembe in
dopolnitve uvodoma citiranih zakonov. V tem gradivu pa naj bi se
predvideli tudi skrajšani postopki pripravljanja in sprejemanja
prostorske dokumentacije in pridobitve dovoljenj za komunalna
odlagališča. Navedene novele zakonskih določb so trenutno že v
fazi medresorskega (medministrskega) usklajevanja. Tukajšnje
ministrstvo za to realno pričakuje, da bo predlagane spremembe in
dopolnitve navedenih zakonov obravnavala Vlada RS v najkrajšem
možnem času in jih posredovala Državnemu zboru RS v sprejem.
Tudi zaradi problematike, ki jo Državni svet RS v svojem sklepu in
predlogu opisuje, bo tukajšnje ministrstvo predlagalo, da se novele
* navedenih zakonov obravnavajo v Državnem zboru RS po
skrajšanem postopku.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR
V zvezi z navedenim sklepom in predlogom vam kot pristojno
ministrstvo v tej zadevi posredujemo naslednji odgovor:
Določbe 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/
93) sicer tudi določajo, da je ravnanje s komunalnimi odpadki in
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov obvezna lokalna javna
služba. Postopke priprave in sprejemanja prostorske dokumentacije
ter izdaje predpisanih dovoljenj za ureditev prostora, na katerem se
odlagajo ostanki komunalnih odpadkov pa urejajo drugi zakoni, to je
zlasti zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90), zakon o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/89), zakon o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90,3/91 - odločba US, 18/93, 47/93 in 71/93) ter zakon o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 40/94 - odločba US in 69/94 - odločba US).
Navedeni zakoni pa so poleg ostalega nesodobni ter povzročajo
dolgotrajne postopke pripravljanja in sprejemanja prostorske
dokumentacije in zapletene, s pravnimi oziroma z zakonitimi
sredstvi pogosto težko rešljive situacije, zlasti na vseh tistih
področjih posegov v prostor, ki lahko predstavljajo tudi bolj ali
manj negativne vplive na okolje. Ker z navedenimi zakoni skoraj
ni mogoče v ustreznem času primerno razrešiti t.i. NIMBY efekt,
se je tukajšnje ministrstvo že ob pripravi t.i. pospeševalnega
zakona za pripravo in sprejemanje lokacijskih načrtov za graditev

Glede na gornjo obrazložitev tukajšnje ministrstvo predlaga, da
Državni svet Republike Slovenije oziroma pristojno njegovo
delovno telo odgovor tukajšnjega ministrstva obravnava in podpre
naš predlog oziroma uvodno obrazložitev k predlaganim
zakonskim novelam, da so izpolnjeni pogoji po 204.a členu
poslovnika Državnega zbora RS, da se predlagane zakonske
novele obravnavajo po skrajšanem postopku.

Sklep državnega sveta ob ponovni obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa
Šuštaršiča v zvezi s tako imenovanim hendikepizmom v Zavodu za usposabljanje
invalidne mladine v Kamniku
Državni svet Republike Slovenije je na 51. seji, dne 14. 6.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika ponovno obravnaval vprašanja
državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede tako imenovanega
hendikepizma v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v
Kamniku in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

vcepljanja hendikepskega nihilizma ogroženim otrokom in mladini
do lastnega invalidnega telesa in posledično tudi do družbenega
okolja, kakor je ideolog tega izma in eksperimentalni praktični
pedagog dr. Dušan Rutar npr. vehementno razlagal v javnih
člankih?
3. Zakaj Ministrstvo za šolstvo in šport dosledno ne vztraja na
nakazanem izboru: ali naj se v zavodu dosledno uradno uporablja
beseda invalid z vsemi izraznimi izpeljankami ali pa naj se Zavod
za usposabljanje invalidne mladine preoblikuje v Center za kulturo
hendikepiranih, kot beremo v časopisju, in dosledno uporablja novo
identiteto z izrazom hendikepirani otroci?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča - z odgovori Ministrstva za šolstvo in
šport z dne 15. 7.1994 in 2. 9.1994 ni bil zadovoljen - in predlaga
ministrstvu, da vprašanja preuči in nanje odgovori.

4.Kakšno stališče do uporabe vzgojno-izobraževalnih metod tako
imenovanega hendikepizma ima Davorin Dominkuš, direktor
Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, ki je najprej sredi
svojega mandata odstopil, sedaj pa naj bi bil ponovno imenovan
za direktorja ob soglasju Ministrstva za šolstvo in šport?

Vprašanja se glasijo:
1. Kateri pristojni državni organ in kdaj je ta izrecno soglašal z
uvedbo tako imenovanega hendikepizma v izobraževanje in
vzgojo invalidne mladine v kamniškem zavodu, ki se seveda v
celoti financira iz javnih sredstev?

Obrazložitev

2,Ali so bili doslej evalvirani ali vsaj spremljani rezultati načrtnega

V letu 1994 je državni svet postavil Ministrstvu za šolstvo in šport
9

zavodu in da zadeve v zvezi z metodami zdravljenja invalidne
mladine v Kamniku niso bile akceptirane v programu, ki bi nam bil
poznan, bi državni svetželel dobiti natančne in precizne odgovore
na zastavljena vprašanja.

dve vprašanji v zvezi s tako imenovanim hendikepizmom v
Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku, na kateri
je sicer dobil odgovore, vendar z njimi že takrat ni bil povsem
zadovoljen. Glede na to, da se postavlja novo vodstvo v tem

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Majde Šlajmer Japelj
o izvajanju zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode
zagotavljanja sredstev določa Vlada Republike Slovenije. Predlog
letnega programa investicij v skladu z določili zakona pripravi
Odbor za investicije v javne zdravstvene zavode, ki je ustanovljen
pri Ministrstvu za zdravstvo.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport v roku
30 dni odgovori na vprašanja.
Državni svet Republike Slovenije je na 51. seji, dne 14. 6.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državne
svetnice Majde Šlajmer Japelj o izvajanju zakona o investicijah v
javne zdravstvene zavode in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

Glede na taka določila zakona je Odbor za investicije v javne
zdravstvene zavode na svoji 3. seji, 20. 2. 1995, pripravil predlog
programa investicij v javne zdravstvene zavode v letu 1995 in ga
posredoval v nadaljnje postopke obravnave in določitve Vladi
Republike Slovenije.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državne
svetnice Majde Šlajmer Japelj in predlaga Ministrstvu za zdravstvo,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 150. seji, dne 22. 7. 1995,
določila program investicij v javne zdravstvene zavode v letu 1995.
Program investicij v javne zdravstvene zavode v letu 1995 je
vključen v dokumente proračuna Republike Slovenije za leto 1995,
saj je eden od virov sredstev za izvajanje investicij v javne
zdravstvene zavode tudi del namenskih sredstev, določenih z
državnim proračunom.

Vprašanje se glasi:
Kako se bo v letu 1995 izvajal zakon o investicijah v javne
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija?
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v roku 30 dni
sporoči odgovor.

Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 se bo tako v letu
1995 izvajal na podlagi programa določenega s strani Vlade Republike
Slovenije, katerega Vam pošiljamo skupaj s tem odgovorom.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO
Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenije, za obdobje 1994-1999 določa, da
letni program investicij v javne zdravstvene zavode in dinamiko

Priloga: Program investicij v javne zdravstvene zavode v letu 1995,
je na voljo v strokovni službi državnega sveta.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnih svetnikov dr. Janka Sušnika in
Eriha Šerbca v zvezi z izvajanjem 56. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju
Državni svet Republike Slovenije je na 51. seji, dne 14. 6.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnih
svetnikov dr. Janka Sušnika in Eriha Šerbca v zvezi z izvajanjem
56. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

pri delu in poklicne bolezni različne po posameznih dejavnostih,
odvisno od stopnje nevarnosti za nastanek take bolezni oziroma
poškodbe. Nadalje zakon določa, da takšno zvišano stopnjo Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko določi zavezancu, ki
presega povprečno višino stroškov te dejavnosti v Sloveniji.
Takšno zakonsko določilo je po mnenju Zavoda za zdravstveno
zavarovanje sicer ustrezno, vendar iz objektivnih razlogov zaenkrat
še ni uresničljivo. Omenjeno zakonsko določilo namreč zahteva
spremljanje izdatkov za zdravljenje poklicnih bolezni in poškodb na
delu po posameznih podjetjih ter zavodih oziroma po dejavnostih.
Teh podatkov pa zavod zaenkrat še nima. Del problemov je v
informacijskem sistemu zdravstvene službe in Zavoda, ki zaenkrat
še ne moreta zagotoviti vseh potrebnih podatkov o izdatkih za
zdravljenje po vzrokih, dejavnostih in zavezancih prispevkov. Drug,
še pomembnejši razlog, da takšni podatki še niso dosegljivi, je v
uvajanju novih šifer oziroma registracije podjetij, usklajene z
mednarodno klasifikacijo dejavnosti (NACE). To klasifikacijo
Slovenija uvaja postopoma, vendar bo zavezujoča za vse pravne
in fizične osebe šele od 1. januarja 1996 dalje. V tem času pa
nekateri uporabljajo še stare, nekateri pa že nove šifre dejavnosti.
S tem pa je onemogočeno izračunavanje povprečij in primerjanje
izdatkov za poklicne bolezni in poškodbe pri delu po zavezancih
znotraj posameznih dejavnosti.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnih
svetnikov dr. Janka Sušnika in Eriha Šerbca in predlaga Ministrstvu
za zdravstvo, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Zakaj se ne izvajajo ukrepi, ki izhajajo iz 56. člena zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju?
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v roku 30 dni
sporoči odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO
56. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju določa, da so lahko stopnje prispevkov za poškodbe
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Odgovor je pripravljen v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.

Po zagotovilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bodo
določila 56. člena zakona v celoti uresničena, čim bodo vsi potrebni
podatki dosegljivi.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Alberta Vodovnika
glede začetka postopka lastninjenja Slovenskih železarn
2.6.1994, da ne razpolaga s kapitalom za investiranje v Jeklo Štore,
zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna
obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del
Slovenskih železarn (Uradni list 70/94 in 13/95), kjer je za Metal
Ravne predvideno 318.442.500,00 SIT in Jeklo Štore 199.014.063,00
SIT investicijskih sredstev, in v analizah, ki jih je izdelalo vodstvo
Slovenskih železarn iz katerih je izšla optimalna rešitev za
ekonomično vodenje dolgega programa na obeh lokacijah pod
skupnim vodstvom. Združitev je bila opravljena šele konec leta 1994
tako, da bo prva ocena uspešnosti združitve možna šele konec leta
1995. Plan za leto 1995 predvideva sicer še izgubo 1.345 mio SIT
(prvi kvartal 1995 je bila ta izguba 533 mio SIT, ki pa po zagotovilih
uprave Slovenskihželezarn ne bo presegla planirane), v naslednjih
letih pa bo dolgi program posloval brez izgube oz. z dobičkom.
Odgovornost za planirane rezultate je na poslovodstvu nove družbe
Metal Ravne in upravi Koncema Slovenskihželezarn.

Državni svet Republike Slovenije je na 51. seji, dne 14. 6.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Alberta Vodovnika glede začetka postopka lastninjenja
Slovenskih železarn in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Alberta Vodovnika in predlaga Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti, da pobudo preuči in nanjo odgovori.
Pobuda se glasi:
Na predlog strokovnjakov in želja zaposlenih v Slovenskih
železarnah naj se začne postopek lastninjenja Slovenskihželezarn
ter omogoči uporabo listin za manj izplačane osebne dohodke.

Ker je projekt združevanja dolgega programa za sanacijo Slovenskih
železarn ključnega pomena (ostali programi bodo leto 1995 končali
brez izgub) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti posveča posebno
pozornost realizaciji tega programa. Ker so se pojavila določena
nesoglasja, nesporazumi med zaposlenimi na obeh lokacijah je
ministrstvo opravilo več razgovorov s predstavniki delavcev na obeh
lokacijah, zadnji pa je bil 19. 4. 1995 z ministrom in predstavniki
sindikata SKEI Ravne na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
kjer so bili pojasnjeni tako razlogi za združitev kot potek združevanja
in pričakovani rezultati.

Iz dosedanje delniške družbe Slovenske železarne naj se formira
še delniška družba na lokaciji bivše Železarne Ravne, s čimerželijo
prevzeti polno odgovornost za poslovanje tudi delavci kot bodoči
delničarji po vzoru, ki ga poznajo v Združenih državah Amerike in
Veliki Britaniji.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v
roku 30 dni nanjo odgovori.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Ugotavljanje tehnoloških viškov delavcev na obeh lokacijah ob
združitvi dolgega programa, pa po zagotovilih uprave Slovenskih
železarn, poteka v skladu s strokovnimi analizami in zakoni.

Predloge za odločitev o združitvi dolgega programa iz lokacij
Metal Ravne in Jeklo Štore v enotno podjetje Metal Ravne so v
študiji PHARE, sklepu 88. seje Vlade Republike Slovenije, z dne

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Franca Zavodnika
V ZVezi Z Zakonom o gospodarskih družbah

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19. 7.1995, v

skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Franca Zavodnika v zvezi z zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

najkasneje v osmih mesecih.
Državni svet meni, da so vsa našteta določila, ki različno obravnavajo
razvrščanje malih podjetij in ob tem zahtevajo od njih revizijo, najmanj
v medsebojnem nasprotju.

SKLEP

Ker je veliko nejasnosti v zvezi z revizijami, metodologijo in
postopki, je nemogoče v predvidenem roku pripraviti in oddati
revizijska poročila. Po informacijah revizijske hiše PLUS d.o.o.
Ljubljana je v Sloveniji 22 firm za revizijsko dejavnost, ki zaradi
nejasnosti in premajhnega števila revizorjev v predpisanih terminih
niso sposobna pripraviti revizijskih mnenj za konsolidirane bilance
za vse družbe skladno z zakonom o gospodarskih družbah.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Franca Zavodnika in predlaga Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti in Agenciji za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, da vprašanje preučita in nanj odgovorita.
Obrazložitev

Državni svet meni, da bi bilo potrebno:

Skladno z zakonom o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 30/93) so
po 51. členu družbe razvrščene v majhne, srednje in velike. Majhna
podjetja, ki so po 460. členu istega zakona kapitalsko med seboj
povezana z večinskim deležem, sodijo po 51. členu tč. 4 med velike
družbe - povezane družbe, ki so po 60. členu tega zakona dolžne
predložiti konsolidirane letne izkaze.

1. podaljšati rok za prvo verzijo za 1 leto;
2.pripraviti metodologijo, postopke in pregled, katere firme morajo
opraviti revizijo;
3.razčistiti nejasnosti v zvezi z malim gospodarstvom - 51. člen,
460. člen;

Skladno s 53. členom morajo tako tudi mala podjetja opraviti revizijo
in revizijsko poročilo v skladu s 70. členom tč. 3 predložiti Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
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4. pripraviti ustrezno spremembo zakonodaje;

POJASNILA (Revizor, št. 4/94)

5. pripraviti ustrezna navodila.

Pojasnilo 1

Za malo gospodarstvo je tovrstna revizija nelogična; v tujini se
revizije izvajajo samo v velikih sistemih, pri nas pa je bila z zakonom
o gospodarskih družbah revizija uvedena predvsem zaradi
kontrole družbenih podjetij, zato bi morala biti mala in zasebna
podjetja izvzeta ali drugače obravnavana.

Po 53. členu zakona o gospodarskih družbah mora letne
računovodske izkaze
- velikih in srednjih delniških družb,
- velikih družb z omejeno odgovornostjo,
- povezanih družb in
- družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi,

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje naj pripravita
ustrezna tolmačenja in odgovore takoj, ker se roki za oddajo
revizijskih poročil iztekajo.

najkasneje v 6 mesecih po preteku poslovnega leta pregledati
samostojno revizijsko podjetje v skladu s posebnimi predpisi.
Računovodskih izkazov po zakonu ni treba revidirati tistim družbam
in organizacijskim oblikam podjetij, ki še niso organizirane po zakonu
o gospodarskih družbah. To velja predvsem za tista podjetja, ki še
niso končala postopka lastninskega preoblikovanja po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij, in sicer dokler preoblikovanje
ni opravljeno. Preoblikovanje je po 20. členu zakona o lastninskem
preoblikovanju izvedeno z dnem vpisa v sodni register. Kljub temu,
da takim podjetjem po zakonu ni treba revidirati računovodskih
izkazov, pa jim Slovenski inštitut za revizijo priporoča, da to vendarle
storijo.

ODGOVOR AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI
PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE
V zvezi z vprašanji državnega svetnika Franca Zavodnika, ki se
nanašajo na revidiranje računovodskih izkazov povezanih družb v
skladu z določili zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 30/
93,29/94 in 82/94), vam sporočamo, da Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju:
Agencija), glede na določila 4. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.l. Rs, št.
48/94 in odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. I-U158/94 z dne 9.3.1995 - Ur.l. RS, št. 18/95), ki opredeljuje naloge
Agencije, ni pristojna za razlago zakonov.

Pojasnilo 2 - Revidiranje skupinskih računovodskih izkazov
Po 53. členu zakona o gospodarskih družbah so reviziji podvržene
tudi povezane družbe. O tem, katere družbe se štejejo za
povezane, je Slovenski inštitut za revizijo sprejel stališče 3.
Revidiranje povezanih družb pomeni, da je treba dati mnenje o
resničnosti in poštenosti skupinskih računovodskih izkazov kot
celote. Za posamezne družbe, ki sestavljajo skupino povezanih
podjetij, mora revizor podati mnenje, ali so

Predlagamo vam, da vprašanja, obravnavana v navedenem sklepu,
predložite v proučitev Slovenskemu inštitutu za revizijo, ki v skladu
s 6: členom zakona o revidiranju (Ur.l. RS, št. 32/93, 65/93) med
ostalimi nalogami opravlja tudi nadziranje izvajanja nalog revidiranja
revizijskih družb po zakonu o revidiranju, raziskovanje dosežkov
teorije in prakse revidiranja ter določa in objavlja računovodske in
revizijske standarde.

- velike ali srednje delniške družbe,
- velike družbe z omejeno odgovornostjo,
- družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi.

V nadaljevanju navajamo stališče in pojasnila Slovenskega inštituta
za revizijo, ki so objavljena v reviji o reviziji Revizor in se nanašajo
na revidiranje računovodskih izkazov in predlaganje skupinskih
računovodskih izkazov.

Revizor pa si mora zagotoviti dovolj zanesljivih dokazov in
spoznanj o tem, ali so navedbe v skupinskih računovodskih izkazih
pravilne, tudi za male delniške družbe ter male in srednje družbe
z omejeno odgovornostjo. Za take družbe mora s preverjanjem
zbrati dovolj revizijskih dokazov o vseh tistih podatkih, ki niso
vključeni v revidirane računovodske izkaze posameznih družb,
a so za skupino povezanih podjetij pomembni.

STALIŠČE 3 - Skupinski (konsolidirani) računovodski izkazi
(Revizor, št. 3/94)
Skupine (konsolidirane) računovodske izkaze morajo sestavljati
povezane družbe v vseh tistih primerih, ko ima matično podjetje
večinski vpliv v odvisnem podjetju. Šteje se, da ima matično podjetje
večinski vpliv v odvisnem podjetju, če je izpolnjeno eno izmed sodil,
predpisanih v 9. točki Uvoda v slovenske računovodske standarde.

Pojasnilo 3 - Predlaganje skupinskih računovodskih izkazov
Družbe, ki so po 53. členu zakona o gospodarskih družbah
zavezane k reviziji, morajo skupinske računovodske izkaze
predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje
podatkov, v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje
pa v 8 mesecih po preteku poslovnega leta.

Obrazložitev
Po 60. členu zakona o gospodarskih družbah morajo povezane
družbe sestavljati in predlagati tudi skupinske (konsolidirane) letne
računovodske izkaze, sestavljene iz skupinske bilance stanja in
skupinske bilance uspeha z ustreznimi pojasnili, pod pogoji in na
način, ki jih določajo računovodski standardi. Slovenski
računovodski standardi v 9. točki Uvoda določajo, kateri pogoji
morajo biti izpolnjeni, da se šteje, da ima matično podjetje večinski
vpliv v drugem, odvisnem podjetju. Takšen vpliv je odločilen pri
vključevanju podjetja v skupino, za katero je treba izdelovati in
predlagati skupinske računovodske izkaze, zato je Slovenski
inštitut za revizijo sprejel navedeno stališče, da morajo izdelati
skupinske računovodske izkaze le družbe, ki izpolnjujejo pogoje
iz 9. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde, in ne
vse povezane družbe, opredeljene v 460. členu zakona o
gospodarskih družbah.

Obrazložitev
To pojasnilo je potrebno zaradi družb, ki so po 60. členu zakona o
gospodarskih družbah dolžne izdelovati skupinske (konsolidirane)
računovodske izkaze. Drugi odstavek 70. člena zakona o
gospodarskih družbah določa, da je treba skupinske računovodske
izkaze predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in
objavljanje podatkov, najkasneje v 3 mesecih po preteku poslovnega
leta. Skupinski računovodski izkazi se običajno sestavijo na podlagi
že revidiranih računovodskih izkazov družb, ki sestavljajo skupino
podjetij. Za te pa je v tretjem odstavku 70. člena zakona določeno,
da jih je treba predložiti v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila,
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Pojasnilo 4

najkasneje pa v 8 mesecih po preteku poslovnega leta, zato bi bilo
predlaganje skupinskih računovodskih izkazov, sestavljenih na
podlagi najprej nerevidiranih računovodskih izkazov, kasneje pa še
revidiranih skupinskih računovodskih izkazov, nepotrebno dodatno
delo.

Po 53. členu zakona o gospodarskih družbah je treba revidirati in
vključiti v skupinske računovodske izkaze odvisna podjetja v
Sloveniji in v tujini. Tako je treba razumeti tudi tisti del 31 .a člena
zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki se nanaša na
revidiranje računovodskih izkazov.

Sklep državnega sveta ob obravnavni vprašanj državnega svetnika dr. Petra Glaviča
o sejninah in plačah v občinah
ODGOVOR SLUŽBE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19. 7.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi s sejninami in plačami v občinah
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

Služba Vlade RS za reformo lokalne samouprave je vseskozi
zastopala stališče, da naj člani občinskih svetov opravljajo svojo
funkcijo nepoklicno. Stališče je povzeto v določbi prvega odstavka
37. b člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/
94 in 14/95). Člani občinskega sveta opravljajo funkcijo v skladu
z zakonom, statutom občine in po poslovniku občinskega sveta.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Službi Vlade Republike
Slovenije za reformo lokalne samouprave, da vprašanja preuči in
nanje odgovori.

Ker se, v skladu z določbo 100. b člena zakona o lokalni
samoupravi, za člane občinskega sveta enako kot za druge
funkcionarje v občini uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih
v državnih organih (Ur. list RS, št. 30/90,18/91, 22/91-1 in 4/93) in
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti, imajo nepoklicni funkcionarji pravico
do nadomestila plače oz. do izgubljenega zaslužka, dela plače,
določene za funkcijo in plačila stroškov, ki jih imajo pri delu in v
zvezi z delom (2. odstavek 2. člena zakona o funkcionarjih v
državnih organih).

Občinski sveti so po volitvah uvedli sejnine za seje občinskega
sveta in za seje njegovih komisij. Sejnine so zelo različne, največkrat
vsakemu svetniku po 100 DEM v tolarski protivrednosti za vsako
sejo občinskega sveta in po 50 DEM za sejo vsake komisije. Seveda
niso redki primeri, ko je sejnina dvakrat tolikšna.
Na tej osnovi državni svet zastavlja naslednja vprašanja:
Ali obstaja pregled višine sejnin oziroma dogovor o le-teh glede na
velikost občine?
Kakšen je vpliv teh sejnin na znižanje sredstev za delovanje občin?
Kakšna je praksa glede sejnin v primerljivih evropskih državah?

V 13. členu opredeljuje zakon o funkcionarjih v državnih organih
pravico nepoklicnih funkcionarjev do nadomestila plače oz. do
izgubljenega zaslužka ter priznanje dela plače za opravljanje funkcije,
v sorazmerju z obsegom opravljenega dela. Ta del plače lahko znaša
največ 33 % plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno
opravljanje funkcije v polnem delovnem času.

Funkcionarji v občinski in državni upravi so po volitvah spremenili
ovrednotenje vodilnih mest v vrstah uprave oziroma samouprave,
zaradi česar prihaja do razlik v plačah med enako velikimi
občinami.

Komisija DZ za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je
na 139. seji, dne 6. 6. 1995, sprejela začasni sklep o razvrstitvi
občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo
v posamezni skupini, s katero se na podlagi 12. člena zakona o
funkcionarjih v državnih organih razvrščajo občine v skupine
glede na njihovo družbeno in gospodarsko razvitost ter določajo
koeficienti.

Na tej osnovi državni svet zastavlja naslednje vprašanje:
Na podlagi katerih predpisov se določajo plače za funkcionarje v
občini in v upravni enoti?

Občina v statutu določi organ pristojen za določanje plač občinskih
funkcionarjev. Praviloma je za to pristojen občinski svet. V okviru
citiranih zakonskih in podzakonskih aktov občine samostojno
določajo primernost in višino nadomestil občinskim svetnikom.

Državni svet predlaga, da Služba Vlade Republike Slovenije za
reformo lokalne samouprave v roku 30 dni nanje odgovori.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Miroslava Cerarja
glede pripomih razlogov iz 201. člena zakona o kazenskem postopku
Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 11.10.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Miroslava Cerarja glede pripornih razlogov iz 201. člena
zakona o kazenskem postopku in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Vprašanje se glasi:
Ali je z določilom o priporu po 201. členu zakona o kazenskem
postopku v zadostni meri zagotovljena pravica ljudi do varnosti, ki
jo prvi odstavek 20. člena Ustave Republike Slovenije šteje za enega
od pogojev za odreditev pripora?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Miroslava Cerarja in predlaga Ministrstvu za pravosodje,
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Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v roku 30 dni
sporoči odgovor.

Obrazložitev
Ni sprejemljivo, da bi se priporni razlogi navezovali zgolj na težo
kaznivih dejanj (glede na predpisano kazen) ali na vrsto kaznivih
dejanj (npr. umore, ugrabitve in druga težja kazniva dejanja po
nazivih). Menim, da bi bilo potrebno vsebinsko dopolniti sedanje tri
priporne razloge v zakonu o kazenskem postopku tako, da bi bolje
zagotovili uveljavljanje 20. člena Ustave Republike Slovenije, ki
govori, da sodišče z odločbo lahko odredi pripor, če je to neogibno
potrebno za potek kazenskega postopka ali za varnost ljudi.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
1. Ministrstvo za pravosodje se intenzivno in poglobljeno ukvarja s
problematiko pripora in z vprašanji ter problemi, ki se v zvezi s tem
pojavljajo in so delno nakazani tudi v zastavljenem vprašanju. Od
začetka uveljavitve zakona o kazenskem postopku spremljamo
sodno prakso rednih sodišč in ustavnega sodišča, opravljamo
primerjalnopravne analize in sledimo stališčem mednarodnih pravnih
aktov s tega področja; vse to z namenom, da bi kot sestavljalec in
predlagatelj zakona oziroma njegovih sprememb sporna vprašanja
čim bolje rešili.

Sam potek kazenskega postopka je zadostno zagotovljen s
sedanjimi pripornimi razlogi, ni pa to mogoče reči za zagotovitev
varnosti ljudi.
Po oceni Državnega sveta Republike Slovenije ustava nima v mislih
le varnost obdolžencev ali žrtev, temveč tudi varnost drugih
potencialnih ogrožencev, ljudi iz okolja, kjer je storilec izvršil kazniva
dejanja, oz. ljudi, ki se storilca bojijo zaradi lastne varnosti, varnosti
svojih otrok, svojih bližnjih, morda celo varnosti svojega premoženja.
Kaj vsebuje pojem "varnosti ljudi" po slovenski ustavil?

2. Že iz povedanega je razvidno, da se je ureditev pripora in pripornih
razlogov v veljavnem zakonu o kazenskem postopku v obdobju od
1.1.1995 dalje pokazala za sporno in nedorečeno, tako iz
ustavnopravnega gledišča ali skladnosti z ustavo kot tudi iz stališča
varovanja varnosti posameznikov in družbe pred storilci kaznivih
dejanj. Zakonska ureditev je razpeta med kladivom ustavnih določb
o odreditvi in trajanju pripora in restriktivno razlago ustavnega sodišča
na eni strani in nakovalom ogroženih oziroma potencialno ogroženih
posameznikov ali širšega kroga ljudi (včasih celo večine
državljanov), ki zahteva, da (po njihovem mnenju) nevarni storilci
kaznivih dejanj za zapahi čakajo na primemo kazen, na drugi strani.

To je treba razmisliti in določiti v zakonu o kazenskem postopku
možnost, da se s priporom iz okolja izloči tistega, ki ogroža varnost
ljudi, saj je hudo kaznivo dejanje že izvršil in obstoje okoliščine, ki
vzbujajo občutek ogroženosti pred njim pri ljudeh.
Po sedanji ureditvi je primeroma možno odrediti pripor storilcu, če je
storil poskus umora (ponovitvena nevarnost), ne pa za dokončano
kaznivo dejanje umora, če ne obstoji priporni razlog begosumnosti.
Tipičen takšen primer je umor, ki gaje zagrešil zobozdravnik Fuks
v Ljubljani, ko je ubil svojo asistentko. Glede na to, da ima v
Sloveniji veliko premoženje, je slovenski državljan in redno
zaposlen, ni bilo možno trditi, daje begosumen ali pa da bo vplival
na soobdolžerice ali priče, ker teh ni bilo. Glede na to, da je
dejanje dokončal, tudi ni bilo moč trditi, da bo storil podobno kaznivo
dejanje, saj je bil doslej nekaznovan in ni bilo podatkov, da bi gojil
sovraštvo do koga drugega. Tako je ostal na prostosti in tudi
pobegnil na Hrvaško ter se s tem izognil postopku, vsaj za nekaj
časa. Njegova prisotnost je med ljudmi v okolici vzbujala zgražanje,
pa tudi občutek ogroženosti, saj je za dejanje uporabil orožje, za
katero ni imel dovoljenja.

3.Edino ustavno sodišče je pristojno za pravno relevantno razlago
ustavnih določb. Ministrstvo za pravosodje se mora njegovi
interpretaciji v vlogi sestavijalca zakona kar najbolj približati, če ne
želi, da bi bili v postopku reševanja ustavnih pritožb (kot se je že
dogajalo), razveljavljeni posamezni sklepi sodišč o odreditvi oziroma
podaljšanju pripora ali postaviti pod vprašaj celo razveljavitev
celotnega predpisa o odreditvi in trajanju pripora v postopku za
oceno skladnosti zakona z ustavo.
4. Ministrstvo za pravosodje pripravlja predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku, v katerem bo med
drugim na najboljši mogoči način poskušalo urediti problematiko
odrejanja pripora in pripornih razlogov, upoštevaje vse zgoraj opisane
dileme in vprašanja in s tem tudi vprašanje, ki se zastavlja
državnemu svetniku g. Miroslavu Cerarju.

Zato menimo, da je potrebno razmišljati o spremembi tega člena
zakona o kazenskem postopku. Treba bi bilo zagotoviti več
možnosti za izločitev storilcev iz okolja, če so nevarni za varnost
ljudi, ne da bi prestopili ustavo ali vsebino mednarodne pogodbe
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki tudi govori
o preprečitvi storitev novih kaznivih dejanj. Odvzem prostosti v
takšnih posebnih primerih pa je ukrep, ki nova kazniva dejanja
nedvomno preprečuje.

Z vedenjem, da je obstoječo ureditev potrebno spremeniti, se na
načelni ravni in v okviru zastavljenega vprašanja pridružujemo
mnenju in stališčem državnega svetnika in Državnega sveta
Republike Slovenije, ki njegovo vprašanja podpira.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Petra Glaviča
o sejninah in plačah v organih lokalnih skupnosti
Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 11.10.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi s sejninami in plačami v lokalni
samoupravi - z odgovori na vprašanja, postavljena na 55. seji
državnega sveta, ni bil zadovoljen - in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Službi Vlade Republike
Slovenije za reformo lokalne samouprave, da vprašanje ponovno
preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Kakšna je praksa glede sejnin v primerljivih evropskih državah?

SKLEP

Državni svet predlaga, da Služba Vlade Republike Slovenije za
reformo lokalne samouprave v roku 30 dni odgovori na vprašanje.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
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IRSKA: Izvoljeni predstavniki opravljajo dejavnost s krajšim delovnim
časom in imajo pravico le do povračila stroškov za prehrano in
prevoz.

ODGOVOR SLUŽBE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE
Na vašo zahtevo vam pošiljamo pregled ureditve plač oziroma
nadomestil ter dodatkov za opravljanje funkcij v organih lokalnih
skupnosti v nekaterih evropskih državah.

ITALIJA: Župani prejemajo dodatek za svojo funkcijo, drugi izvoljeni
predstavniki pa dodatek za prisotnost in dodatek za opravljene
naloge.

Iz pregleda je razvidno, da imajo v vseh navedenih državah
funkcionarji pravico do nadomestila za izgubljeni zaslužek in do
povračila stroškov. V večini držav funkcionarji dobivajo še dodatek
za udeležbo na sejah, v nekaterih državah pa imajo še pravico do
drugih dodatkov in ugodnosti, ki jih lokalni organi samostojno določijo.

NEMČIJA: Izvoljeni predstavniki prejemajo splošni dodatek,
nadomestilo za izgubo zaslužka, dodatek za prisotnost (se razlikujejo
od organa do organa) ter povračilo stroškov pri opravljanju funkcije.
NIZOZEMSKA: Člani izvršne oblasti občin in provinc prejemajo plačo
(za polni delovni čas v večjih občinah, v manjših - pod 24.000
prebivalcev pa za krajši delovni čas). Drugi izvoljeni predstavniki
prejemajo dodatke kot nadomestilo za izgubo zaslužka.

V večini držav se opravljajo funkcije s polnim delovnim časom ali
krajšim od polnega, odvisno od velikosti občine glede na število
prebivalcev. Tudi višina plače v lokalnih organih je odvisna od števila
prebivalcev na območju lokalne skupnosti. Plače funkcionarjev se
določijo z zakoni, s primerjavo z ministrstvi in drugimi višjimi uradniki,
v nekaterih državah pa višino plač določajo lokalni organi samostojno.

NORVEŠKA: Župani, člani izvršne oblasti in predsedujoči odborov
so upravičeni do nagrade glede na delovno obremenitev. Lokalni
organi pa se samostojno odločajo za denarna nadomestila še drugim
izvoljenim predstavnikom, in sicer kot dodatek za funkcijo ali
dodatek za udeležbo na seji ter o nadomestilu za izgubljeni
zaslužek.

Vir: Status and working condition of local and regional elected representatives, Svet Evrope, 1992
Sejnine v primerljivih evropskih državah

PORTUGALSKA: Člani izvršne oblasti s polnim delovnim časom
prejemajo splošno denarno nadomestilo - plačo glede na velikost
občine po prebivalstvu. Drugi izvoljeni predstavniki prejemajo
nadomestilo za izgubo zaslužka, za potne stroške in dodatke za
prisotnost.

AVSTRIJA: Izvoljeni predstavniki prejemajo dodatek za nadomestilo
izgube zaslužka in za kritje stroškov ter dodatek za prisotnost na
sejah (razlike med deželami).
BELGIJA: Župani dobivajo plačo glede na velikost občin po številu
prebivalcev, in sicer v skladu s skalo ministrstev. Drugi izvoljeni
predstavniki dobivajo simboličen dodatek za prisotnost na sestankih.

ŠPANIJA: Vsak lokalni organ odloči, kateri izvoljeni predstavniki
prejemajo nadomestilo za svoje delo. Določi se glede na raven
odgovornosti izvoljenega predstavnika (plača za polni delovni čas
ali dodatek za krajši delovni čas). Izplačujejo se še dodatki za
udeležbo na sestankih, pavšalni dodatki, povrnitev stroškov in
nadomestila v naravi.

DANSKA: Plače županov se določajo na podlagi plač vladnih
uradnikov in so odvisne od velikosti lokalnega organa. Drugi izvoljeni
predstavniki prejemajo pavšalni letni dodatek, dodatek za vsak
odbor ter dodatek za prisotnost na sejah (razen župana). Povrnejo
se jim še dejansko nastali stroški in stroški za varovanje otrok v
času političnih aktivnosti.

ŠVEDSKA: Vsak lokalni organ samostojno odloča o denarnem
nadomestilu kot splošnem dodatku - plači, nadomestilu za
izgubljeni zaslužek in o povračilu stroškov.
ŠVICA: Samo člani izvršne oblasti velikih mest opravljajo svoje
funkcije s polnim delovnim časom in prejemajo plačo, ki je višja od
najvišjih uradnikov organa, kateremu pripadajo. Drugi izvoljeni
predstavniki prejemajo splošni dodatek. Praviloma ni nadomestila
za izgubljeni zaslužek, vendar se priznava dodatek za prisotnost,
ki se ga določi na lokalni ravni. Lokalni organ tudi sam odloči, ali
bo izvoljenim predstavnikom plačeval še druge dodatke.

FINSKA: Noben lokalni izvoljeni predstavnik ne opravlja svojih
političnih dolžnosti profesionalno, vendar nekateri delajo s polnim
delovnim časom za lokalni organ. Prejemajo dodatek za prisotnost,
nadomestilo za kritje izgube zaslužka ter povračilo stroškov.
FRANCIJA: Vse lokalne funkcije so neprofesionalne in se za
nobeno funkcijo ne izplačuje plača. Župani in njihovi namestniki
dobivajo uradni dodatek glede na velikost občine. Drugi izvoljeni
predstavniki prejemajo dodatek za prisotnost (za kritje stroškov
in izgubljeni dobiček). Za regionalne in splošne svetnike zakon
predvideva povračilo potnih stroškov, za prehrano ter stroškov
pri opravljanju posebnih funkcij.

VELIKA BRITANIJA: Svetniki opravljajo prostovoljno javno službo.
Po novi ureditvi - od aprila 1991 - se svetnikom izplačujejo različni
dodatki, da se jim krijejo stroški in zagotovi denarno nadomestilo,
za katerega je določena splošna zgornja meja. V okviru te omejitve
pa lahko vsak svet sam odloči, kakšni bodo ti dodatki in kako jih
porazdeliti. Obstaja pa osnovni dodatek z enakimi zneski za vse
svetnike. Svet pa lahko določi še dodatke za posebno
odgovornost, dodatke za prisotnost, ločene dodatke
predsedujočemu, plačilo izdatkov za potovanje in prehrano itd.

GRČIJA: Izvoljena funkcija je častna in zato nosilcu ne pripada
denarno nadomestilo. Dobi pa dodatek za prisotnost in povračilo
izdatkov.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Petra Čeferina
v zvezi s prostori za pridržanje v zaporih na Povšetovi 5 v Ljubljani
Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 11.10.1995,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Čeferina v zvezi s prostori za pridržanje v kleti
zaporov na Povšetovi 5 v Ljubljani in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Čeferina in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.
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2. Ali bi si hoteli ta prostor (morda v družbi predlagatelja pobude)
ogledati?

Vprašanja se glasijo:
1. Ali vam je znano, da obstaja v Ljubljani na Povšetovi 5 v kleti
zaporov prostor za pridržanje, ki je pod neposrednim nadzorom in v
izključni uporabi policije, in v katerega policija zapira za 48 ur tudi
po pet ljudi naenkrat, čeprav je v te*n prostoru le eno ležišče, ena
odprta latrina in gre za prostor brez vsake dnevne svetlobe?

3. Kaj nameravate v zvezi s tem ukreniti?
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v roku
30 dni odgovori na vprašanja.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Čeferina
za izdajo uredbe o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju
prevajalstva in o vodenju tega razvida
Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 11.10.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika dr. Petra Čeferina, da državni svet predlaga Vladi Republike
Slovenije izdajo uredbe o pogojih za vpis v razvid samostojnih
ustvarjalcev na področju strokovnega, konsekutivnoga, simultanega
in sodnega prevajalstva in o vodenju tega razvida in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

in izda uredba o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev
na področju strokovnega, konsekutivnega, simultanega in
sodnega prevajalstva ter o vodenju tega razvida, s čimer bodo
postali prevajalci, ki kot samostojni poklic opravljajo strokovno,
tehnično, sodno in drugo družbeno izjemno pomembno
prevajalsko delo, enakopravni s prevajalci na področju leposlovnih
zvrsti.

SKLEP

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za znanost in tehnologijo in
Ministrstvo za pravosodje v roku 30 dni odgovorita na pobudo.

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika dr. Petra Čeferina in predlaga Ministrstvu za znanost in
tehnologijo in Ministrstvu za pravosodje, da pobudo preučita in nanjo
odgovorita.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
Na Ministrstvu za pravosodje smo preučili pobudo, ki ste nam jo
poslali v zvezi z izdajo uredbe o pogojih za vpis v razvid samostojnih
ustvarjalcev na področju strokovnega, konsekutivnega, simultanega
in sodnega prevajalstva ter o vodenju tega razvida.

Obrazložitev
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije je obvestilo
o nevzdržnem položaju svojih članov, ki so z uveljavitvijo Uredbe
o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture in o vodenju tega razvida (Ur. I. RS, št. 23/95) "brez statusa
in torej praktično nezaposleni".

V zvezi z omenjeno problematiko smo se sestali tudi s predsednico
Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije gospo
Doris Debenjak in se dogovorili, da bomo poskušali skupaj v
sodelovanju z ostalimi pristojnimi ministrstvi rešiti problem
prevajalcev, ki so ostali brez statusa.

Navedena uredba namreč določa pogoje, pod katerimi se lahko
od poklicnih prevajalcev kot posameznik vpiše v razvid
samostojnih ustvarjalcev le "prevajalec na področju leposlovnih
zvrsti ali literature z estetskega, humanističnega in
družboslovnega področja", "izven zakona" pa ostajajo vsi, ki kot
samostojni poklic opravljajo za državo in družbo izjemno
pomembno prevajalsko delo na področju znanosti, tehnike,
tehnologije, prava, medicine, informatike, pravosodja, domače in
tuje zakonodaje, mednarodnih stikov itd.

Pristojnost Ministrstva za pravosodje je, da imenuje, kontrolira
delo in razrešuje sodne tolmače, v skladu z zakonom o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94). Na ministrstvu sicer vodimo imenik
sodnih tolmačev, ki ga posredujemo sodiščem za njihovo
delovanje, vendar pa vpis v imenik sodnih tolmačev ne more
prinesti večjih pravic, kot je to določeno z zakonom.
Naše mnenje je, da je potrebno za reševanje tega problema vključiti
tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in z njegovo
pomočjo urediti status svobodnih prevajalcev.

Zato državni svet predlaga, da se opisana pravna praznina odpravi

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Petra Glaviča
glede povečanja drugih prejemkov iz delovnega razmerja
Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 11.10.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi s povečanjem drugih prejemkov
iz delovnega razmerja in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

Vprašanje se glasi:.
Zakaj so se tako povečali drugi prejemki iz delovnega razmerja, kaj
bo Ministrstvo za finance ukrenilo, da se prepreči skrivanje teh
dobičkov oziroma kaj konkretno namerava storiti za obdavčenje
teh prejemkov oziroma njihovo znižanje na normalno raven?

SKLEP
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za finance, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.

V zadnjem času so plače in pokojnine rasle hitreje kot produktivnost,
še bolj so se povečali drugi prejemki iz delovnega razmerja.
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Masa evidentiranih ostalih prejemkov prebivalstva iz dela je znašala
pred osamosvojitvijo 12,7 % mase plač. Iz nje so zaposleni prejemali
regrese za dopust, dodatke za prehrano in prevoz na delo, pogodbe
o delu in avtorske honorarje. Po osamosvojitvi je masa teh prejemkov
rasla hitreje od mase neto plač in je leta 1993, ko je ob 2,8 % nižji
proizvodnji poprečna plača realno zrasla za 16,4 % in masa neto
plač za 15,5 %, masa drugih prejemkov zrasla na 41,9 % mase
neto plač. Potem je delež upadal do februarja letos, ko beležimo
ponovno hitro rast na 50,6 %. S tem se seveda znižajo prihodki
proračuna, močno popačijo podatki o resničnih prejemkih prebivalstva
ter izmaličijo primerjave plač med sektorji in primerjave plač s
pokojninami, znižajo plače negospodarstva in pokojnine.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v zvezi z
zastavljenim vprašanjem pridobilo podatke Agencije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, ki razpolaga s podatki o izplačilih
drugih prejemkov iz naslova delovnih razmerij.

Vlada je izenačila obdavčitev plačil za pogodbe o delu z rednimi
plačami, bivša SDK je revidirala najhujše primere regresov. Vendar
je očitna korelacija med zaviranjem rasti plač in dvigovanjem drugih
prejemkov iz delovnega razmerja. V Gospodarskem vestniku 35/
1995 je bila objavljena analiza, v kateri je g. Andrej Flajs trdil, da so
v teh prejemkih končala tudi sredstva prodanih stanovanj in da
obstajajo tudi druge, inflacijske oblike prikrivanja dodane vrednosti
in dobičkov (napihnjena amortizacija, rezervacije, odpisi terjatev,
indeksacija obresti).

Glede hitrejšega povečevanja rasti teh prejemkov v letošnjem letu.
ki ga navaja dr. Glavič v svojem vprašanju, je potrebno opozoriti na
ugotovitev Agencije, daje dinamika teh izplačil med letom različna.ter
da se izplačila povečujejo zlasti v spomladanskih mesecih leta, ko
se najbolj intenzivno izplačuje regres za letni dopust, ki predstavlja
tudi enega večjih prejemkov iz tega naslova.

Iz podatkov, navedenih v priloženem odgovoru Agencije za plačilni
promet, ki je bil v vednost posredovan tudi Komisiji državnega sveta
za gospodarstvo, izhaja, da se je razmerje drugih prejemkov v
primerjavi s plačami v zadnjih letih občutno spreminjalo ter da je
bilo najvišje v letu 1993, ko je znašalo 41,9 %. Agencija ocenjuje,
da je to delno mogoče pripisati uvedbi posebnega davka na
določene prejemke, ki je stopil v veljavo v januarju tega leta.

Podrobnejših analiz glede strukture in gibanj teh izplačil ni mogoče
pripraviti, saj Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje
doslej ni razpolagala z analitičnimi podatki glede strukture teh
prejemkov. Podrobnejši podatki bodo zagotovljeni s spremenjenim
sistemom šifriranja, ki ga namerava Agencija uvesti že z letom
1996.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni
sporoči odgovor.
ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
V zvezi z vprašanjem glede povečanih izplačil drugih prejemkov
iz delovnega razmerja, posredujemo naslednje pojasnilo:

JAVNA RAZPRAVA
Državni svet Republike Slovenije je na pobudo in v sodelovanju s Slovenskim razvojnim svetom 18. junija 1996 organiziral javno
razpravo o IZRABI RAZISKOVALNIH REZULTATOV IN PREDLOGU ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU NA PODROČJU
ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE.
Povzetek uvodnih razprav

Raziskovalci ne vemo, kdo ustvarja raziskovalno politiko, l^i je v
popolnem nasprotju s politiko v državah EU in je samo slabo
posnemanje raziskovalne politike iz preteklosti.

V uvodnem nagovoru je prof. dr. FranceVodopivec (DS in Slovenski
razvojni svet) opozoril na nerazveseljivo stanje raziskovanja, ki se
financira ali sofinancira iz proračuna. To stanje je deloma posledice
premajhne vključenosti raziskovanja v potrebe po znanju v vseh
segmentih države, izhaja pa tudi iz materialne stiske v raziskovalno
razvojni (v nadaljevanju: RR) sferi. Dokaz za to je dejstvo, da se je
število zaposlenih na inštitutih po podržavljenju zmanjšalo za
42 %, kar je več kot v katerem drugem segmentu države. Največji
del krivde za kritičen materialni položaj RR sfere nosi država, ki
ne spoštuje obveznosti, ki jih je sprejela v Državnem zboru pri
sprejetju nacionalnega raziskovalnega programa, da bodo
proračunska sredstva za RR rastla realno 10 % letno. To se ne
dogaja, sredstva za RR v proračunu realno padajo. Del krivde je
tudi na gospodarstvu, ki manj kot v preteklosti vključuje
raziskovalce na inštitutih in na univerzah v projekte razvoja
tehnologij in proizvodov. Država tudi ne spoštuje obvez, ki jih
nalaga deklaracija UNESCA o statusu raziskovalcev. K slabemu
materialnemu položaju je prispevalo tudi resorno ministrstvo za
znanost in tehnologijo, ker je s premalo premišljenim odločanjem
administrativnih in strokovnih služb pripeljalo do tega, da dosega
delež sredstev za podporo gospodarsko in inovativno
usmerjenega RR v letu 1996 samo 7,8 %. To je v popolnem
nasprotju s stanjem in trendi v državah Evropske unije (v
nadaljevanju: EU). Tu se za podporo inovativno usmerjenemu
raziskovanju iz proračuna namenja večina sredstev.

Zakon, o katerem naj bi tudi razpravljali, je Odbor za znanost in
tehnologijo Državnega zbora vrnil v prvo obravnavo z argumentacijo,
da premalo upošteva številna priporočila, ki jih je obikoval DZ na
tekst iz prve obravnave. Številne vsebinske pripombe so dali tudi
drugi zainteresirani, npr. Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije
in Univerzi.
Naslednji uvodničar prof. dr. Janvit Golob (Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, SRS) je opozoril na nesprejemljivo sterilnost
programa vzgoje novih doktorjev znanosti, ker ta program posredno
in neposredno ne ustvarja novih delovnih mest in ne krepi
gospodarskih subjektov. Brez večjega angažmaja akademske RR
sfere za realne probleme države ne more biti zanjo iz proračuna več
sredstev in to omejuje tudi gospodarski sektor, da se ne vključi bolj
v RR sfero. Premalo je tudi sinergije strok in v rezultatih RR sfere je
premalo stvari in dogajanj, ki bi se lahko posredno ali neposredno
tržila v našem okolju. Premalo se čuti vloga države kot regulatorja
stanja, še posebej zato, ker imajo napake v majhnih sistemih po
navadi hujše posredice. RR sfera naj se bolj angažira pri povečanju
tehnološke vrednosti prozvodov, država pa naj preko moči, ki jo
daje solastništvo, omogoči, da pridejo v podjetniško sfero odločanja
kompetentni strokovnjaki, ki bodo znali angažirati domače RR
kapacitete. Dokler ne bodo uravnoteženi interesi, ne bo mogoče
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spremeniti usedlin preteklosti, ki se odražajo v RR sferi kot dota,
preslikana na projektih, ki s stališča realnih interesov države često
ne ponujajo nič več kot v jalovi preteklosti. Ne glede na vse težave
pa je že skrajni čas, da postane akademska RR sfera produktiven
del razvojnega potenciala Slovenije.

zmanjšati obseg svobodnih raziskav. To je zapisano v več uradnih
dokumentih, pa se ne izvaja.Tudi za Slovenijo se je izkazalo, da so
podjetniška vlaganja v RR premosorazmerna s tehnološko
učinkovitostjo industrije.

Mag. Štefan Čelan (Bistra - biro za razvoj Ptuj, SRS) je opozoril
na slabosti majhnih gospodarskih sistemov, ki jih poznajo celo
doma le maloštevilni in opozoril na uspešno delo Razvojnega
sklada v občini Ptuj. Ta ima tudi zaslugo, da se je število
nezaposlenih zmanjšalo od 6.300 na 4.250 in se je povečala
dodatna vrednost. Za uspeh so potrebni znanje, pravna podlaga
in ekonomski pogoji. Na Ptuju so te probleme obvladali s pomočjo
na novo ustanovljenih Centra za gospodarsko sodelovanje,
Tehnološkega parka in Razvojnega sklada. Potrebno je najti
spodbude, da bodo aplikacije za raziskovalce enako ali boj
zanimive od čistega temeljnega raziskovanja in objave. Izobrazba
enega doktorja znanosti stane državo blizu 1 mio. DEM. To
zahteva, da doktor znanosti nima preozkega področja dela. Proces
evalvacije v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo izloči 90
% projektov razvojnega značaja, kar se ne sme nadaljevati.
Ministrstvo mora najti sredstva za večje financiranje takih
projektov, lahko tudi s posebnimi davčnimi spodbudami.
Raziskovalce je potrebno preverjati na tri leta, ne pa vsako leto.
Slovenski razvojni svet se je pripravljen vključiti v pripravo
potrebnega zakona.

Minister za znanost in tehnologijo prof. dr. Andrej Umek je poudaril,
da je osnovni cilj njegove politike in predloga novega zakona prenos
rezultatov in kadrov. Novi zakon terja tudi nove družbenoekonomske razmere. V Sloveniji potrebujemo evropsko primerljivo
univerzo, raziskovalno usmerjeno v podiplomsko šolo, ki bo
vključena v mednarodni sistem univerz. Razlog za novi zakon je
tudi potreba, da se v Sloveniji ustvarijo pogoji, da bi lahko dobila
nazaj za RR in EU več, kot bo tja vplačala. To zahteva primerljivo
organiziranost raziskovanja. Slovenija se mora odpovedati
nekaterim organizacijskim strukturam in spremeniti razmerje med
njimi. Cilj nove zakonodaje je tudi, da vir za financiranje univerz in
raziskovalni inštitutov ni en sam. Današnje odprto financiranje je
nesprejemljivo, ker tisti, ki sprejema odločitve, ni odgovoren za
posledice. Pomen relevantnosti je različen in se navezuje na
uporabo rezultatov v industriji ter vzgojo kadrov. Predvideni so
štirje stebri financiranja: pasovno, projektno, fundacije in direktna
naročila gospodarstva in javne sfere. Potrebno je ustvariti več
kadrov, kot jih potrebuje RR sfera, in jih usmerjati v industrijo, kjer
lahko ustvarijo centre za absorpcijo znanja in pogoje za "scientific puli". Že sedaj so davčne olajšave za vlaganje v RR. Ministrstvo
za znanost in tehnologijo bo vložil amandma za 60% olajšavo iz
dobička. Podpiral bo tudi zaposlovanje raziskovalcev v industriji.
Vse te zadeve so inherentno vgrajene v predlog novega Zakona
o organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije.

Potrebno je spremljati učinke proračunskih sredstev, ki so bila
vložena v raziskovanje, meni prof. dr. Miran Mihelčič (Fakulteta
za računalništvo in informatiko, SRS), podobno kot je to potrebno
značaj družbe spremeniti iz razdelitvene v ustvarjalno. Ne vemo, ali
ima Slovenija razvojno strategijo in odnos države do velikih
gospodarskih sistemov ni spodbuden. Tudi ne vemo, kolikšna je
utemeljenost proračunskih naložb v raziskovanje. Vse to se odslikava
na težavah tistih, ki menijo, da ima relevantnost v raziskovanju
premajhno težo. Od proračunskega vložka v RR se srednje in
dolgoročno, včasih tudi kratkoročno, pričakuje rast bruto družbenega
proizvoda, več novih izdelkov, več zaposlovanja in izvoza. Danes
se je potrebno vprašati, kaj in po kakšni ceni se bo izvažalo leta
2005 in koliko bo v prodajni ceni dodatne vrednosti. Ali danes starši
pravilno ocenjujejo, kakšne možnosti za zaposlitev se obetajo
otrokom, ob tem, da potrebe otrok neprestano rastejo. Zato
prizadevanje za večje upoštevanje relevantnosti ni nagajanje, cilj
le tega je strateška usmerjenost RR, preseganje samozadostnosti
posameznikov in večjega sinergija z drugimi segmenti države. Tržno
uspešnost danes in v preteklosti je potrebno upoštevati kot
kazalnik verjetnosti doseganja tudi pri RR. Razen za redke nosilce
posebnih znanj v Sloveniji danes ni prostora za raziskovalce,
katerih dosežki niso potrjeni na trgu. Zato je potrebno vzpostaviti
razmere, da bodo raziskovalci zainteresirani za potrditev
razultatov dela v neraziskovalnih segmentih države. Zelo je
verjetno, da bi bilo v tem primeru več pripravljenosti za financiranje
RR zunaj proračuna. Nadzor koristnosti uporabe proračunskih
sredstev postaja tudi v raziskovanju čedalje bolj potreben.

Dr. Anton Recelj (Krka - Novo mesto, SRS) meni, da so objektivne
danosti za prenos znanja iz RR inštitucij v proizvodno sfero zelo
neugodne. Vzroki so številni. Redka podjetja imajo še RR oddelke,
razpoložljivi kader pa ima premalo izkušenj, da bi naročal in sprejemal
znanje. Ekonomski učinek nastane šele po utečenem postopku in
očiščenih stroških, zato ga je neumestno vnaprej opredeljevati.
Avreola M.B.A. ne zagotavlja tržnega uspeha. Industrija zunaj
Ljubljane ne pravlači inženirjev z dobrim znanjem in prakso. Delo v
RR inštitucijah je tudi socialno varnejše, bolj ugledno ter navrže več
člankov in citatov. Slovenija ima intelektualno moč za eno tehnično
univerzo z dislociranimi oddelki in je premajhna, da bi se lahko
prepustila tržnemu liberalizmu. Prave RR ekipe nastajajo le v velikih
podjetjih in se ne smejo nikdar umikati na piediestal elitnosti.
Industrija je kadrovsko osiromašena in komaj sposobna, da prevzame
modernejše tehnologije in izdelke z dobro profitno stopnjo. RR sfera,
ki se napaja iz proračuna, živi alienirano življenje in raste tem bolj,
čim bolj se potaplja industrija. Učinki nove RR politike so sedaj še
malo zaznavni in znanstvena sfera išče partnerstvo le preko
posameznikov. Partikularizem raziskovalcev še ni preteklost.
Potrebujemo dobro izobrazbo in pogoje za usmerjanje znanje iz
inštitucij v majhna podjetja. Ekipe za prenos znanja, ki lahko zaživijo
kot nova podjetja, bi lahko nastale v velikih inštitutih. Te ekipe bi
lahko vlada tudi zadolžila za boljše informiranje o izvoznih tržnih
zmožnostih.

Po mnenju dr. Petra Stanovnika (Ekonomski inštitut, SRS)
zaostajamo v izobrazbi okoli 2,5 leta za državami EU. V globalu ni
zaostajanja pri vlaganjih v RR, ki so ocenjena na 1,77 % BDP. V
Avstriji znaša ta delež 1,52 %, na Danskem 1,8 %, na Finskem
2,2 % in na Švedskem 3,26 %. Vlaganje iz proračuna dosega v
Sloveniji cca. 0,87 % BDP, sredstva pa so namenjena za
raziskovanje in za financiranje raziskovalne infrastrukture. Delež
temeljnih raziskav dosega 50 do 60 %, za spodbujanje
tehnološkega razvoja pa se namenja okoli 8 %. V tujini izvaja
poslovni sektor 76 % RR, pri nas pa je okoli 41 %. To ne bi bilo
slabo, če bi se več akademskega RR namenjalo problemom
poslovnega sektorja. Rezerva v inštitucijah je močna tehnična in
administrativna podpora. V tujini zaposluje večino raziskovalcev
poslovni sektor, pri nas pa univerze in inštituti. Slovenija mora

Dr. Jože Kobe (Kemijski inštitut, SRS) je opozoril, da podjetji Lek in
Krka v fazi lastninjenja nista predložili nobene intelektualne lastnine.
Kaj je torej s tako opevanim RR delom in sodelovanjem z Univerzo
in inštituti? Generične farmacevtske firme, taki sta Lek in Krka,
vlagajo v razvoj od 1 do 5 % firme z imenom pa do 15 %. Potrebno
bi bilo preveriti, ali industrija res porabi deklarirana sredstva za
RR. Produktna rast zahteva povsod več javne podpore, ki jo je
država dolžna dajati zaradi lastništva inštitucij ter lastninskega deleža
v gospodarstvu. Država mora biti aktivna tudi ob opredelitvi
strateških usmeritev.
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sus dezintegrirana univerza, univerzalna versos specializirana
univerza, mobilna-odprta versus zaprta univerza ter raziskovalna
in ustvarja versus reproduktivna univerza. Položaj slovenskih
rektorjev v odnosu do partitokratsko - birokratske sfere je ponižujoč.
Pot v novo boljše stanje odpirata dva projekta; eden je Zakon o
organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije, drugi
zakon pa načrtuje združenje univerze in znanosti v en resor, kot je
to urejeno v sodobnih državah. Oba zakona je potrebno sprejeti
sedaj in uveljaviti po volitvah, ker se bo le tako lahko uresničilo
nekaj danes povedanega.

Prof. dr. Marko Kos (SRS) meni, daje glavna napaka slovenske
gospodarske politike, da ne ve, kaj početi s tehnološkim razvojem
ter pozna le stagnacijo rasti plač in zmanjševanje socialnih
prispevkov. Potrebujemo strukturno prodorno industrijsko in
tehnološko politiko, ki je izhodišče za povečevanje števila delovnih
mest. Razvoj v drugih okoljih ne nudi možnosti za dolgoročno
uspešnost delovno intenzivni industriji. Napolniti ga je potrebno z
inženirskim razmišljanjem.Tega pravno-ekonomski management ni
sposoben, ker so mu tuja najbolj hitro razvijajoča se industrijska
področja. Gospodarstvo mora biti zastopano v osnovnih gremijih, ki
odločajo o usmerjanju sredstev za RR iz proračuna. V Avstriji imata
enako besedo pri tem industrijska zbornica in rektorska konferenca.
Slovenija mora zmanjšati razlike v RR politiki v primerjavi z državami
EU. Industrija danes ne more sama voditi inovacijske prenove. Ne
uresničuje se inovacijska strategija, za katero so se obvezale država
in mnoge institucije. Več inovacijske dinamičnosti je pričakovati tudi
od ureditve stanja na univerzah in inštitutih. Preveč inštitutov je
zunaj univerz, zato naj se postopoma vključujejo vanje in naj se
doseže razdelitev raziskovalcev, podobna tisti v majnih državah
EU. Dvigniti je potrebno zahtevnostno stopnjo tehnologije od sedanje
nizke vrednosti 4,3 vsaj za dve enoti.

Rektor univerze v Ljubljani prof. dr. Alojz Kralj meni, da od še tako
dobrega zakona ni pričakovati skokov v kakovosti, ker imata
univerzitetna in inštitutska sfera neko časovno konstanto. Vendar
pa sedanja ureditev dela veliko škodo, zato je potrebno zadeve
spremeniti. Univerza v Ljubljani predlog zakona podpira zaradi
evropske usmerjenosti in ker ji omogoča mednarodno primerljivost.
Tudi rektorji evropskih univerz ugotavljajo, da v proračunu slovenskih
univerz manjka postavka pasovno financiranje temeljnega
raziskovanja. Univerza prostorsko in kadrovsko ne sledi
naraščajočemu vpisu
študentov. Danes primanjkuje Univerzi v
Ljubljani 80.000 m2 prostora. Nekateri oddelki delujejo z 0,7 m2
prostora na študenta. Pri vsem tem pa se uvajajo še novi programi
visokega strokovnega šolstva. Pričakovati je osip vpisa na univerzo
in nadaljevanje osipa za študij naravoslovja in tehnike, ker sta oba
študija študijsko in delovno zelo zahtevna. Dohodki na univerzi
zaostajajo za tistimi na železnici. Zamujeno v izobraževanju se ne
da več nadoknaditi. Kvalitetne spremembe se dosežejo samo
dolgoročno in izobraževanje je najboljša investicija za bodočnost.
Za napredovanje je potrebno uveljaviti evropske metode in kriterije.

Mag. Dušan Caf (SRS) meni, da so za uspeh gospodarskega in
tehnološkega razvoja odločilni prav mladi raziskovalci. Pri
usposabljanju mora biti poudarek na kvaliteti in učinkovitosti, ne pa
na funcionalni organiziranosti. Kakovost in učinkovitost naj postaneta
temeljno merilo v vseh segmentih javnega in upravnega sektorja.
Kvaliteta programov na univerzah stagnira ali se celo zmanjšuje.
Vlada nima strategije gospodarskega razvoja in zakonodaje, ki bi jo
podpirala. Politika obravnava zadeve prepogosto iz ozkega
strankarskega stališča in ima premalo ljudi z vizijo.

Štefan Horvat (SRS) pravi, da bi hotel besedo "znanstvenik"
izgovarjati z globokim spoštovnajem, če se seveda znanstvenik
zaveda celovitosti svojega poslanstva. Vsi vlagajo v znanost kot
dolgoročno investicijo, vendar pa je vprašanje, če se tega zavedajo
vsi znanstveniki. Prav gotovo te zavesti ni pri tistih znanstvenikih,
ki se zadovoljijo z nekaj članki letno in se ne zavedajo, da se morata
znanost in znanje odražati na vseh segmentih države in življenja
državljana - investitorja. Po samosvojitvi znanost svoje vloge ni
opravila, čeprav je imela za to priliko. Ne vključuje se tudi v pomoč
pri reševanju aktualnih problemov, ki težijo državo ter družbo.
Znanstveniki so preveč varni na inštitutih in univerzah, ki se napajajo
iz proračuna. Tam najdemo tudi preveč magistrov in doktorjev
znanosti. Potrebno je znova ovrednotiti znanstvenike in inštitucije
in rezultate primerjati glede na vsa vložena sredstva. Danes bi bilo
stanje drugačno, če bi raziskovalni segment delil vlogo gospodarstva.

Dr. Dušan Nendl (SRS) je opozoril, da EU ni zainteresirana, da bi v
bivših deželah socializma nastala konkurenčna industrija. Slovenska
vlada je klonila pred zahtevami EU, zato ne podpira industrijskega
razvoja, ampak le posredniško usmerjeno prodajo evropskih
proizvodov v Sloveiji. Mnogi mislimo, da številni stečaji niso potrebni,
ampak da je to scenarij za ustvarjanje občutka brezizglednosti, če
Slovenija ne vstopi v gospodarski prostor EU.Slovenija potrebuje
nove tovarne, nove tehnologije in nov managersko upravni kader.
Na katerih premisah sloni danes pretirano liberalna gospodarska
politika slovenske vlade? Zakaj 'v Sloveniji ni mogoča izravnava
dolgov podobno kot v Avstriji, ampak se čaka, da dolgovi prerastejo
vrednost podjetja in se nato uvede stečaj?
Rektor univerze v Mariboru prof. dr. LudvikToplak (SRS) meni, da
je čas, da se odpre vprašanje konstituiranja legitimnih interesov
univerze in raziskovalne sfere. Še vedno traja konfrontacija med
svobodoumnim raziskovalnim duhom, ki ga simbolizira univerza, in
nenasitno požrešnostjo države in birokracije. S politiko "Divide et
impera" se poskuša hujskati inštitute proti univerzam, podobno kot
se je pred leti hujskalo Maribor proti Ljubljani, študente proti
profesorjem, mlade proti starim in podobno. Vse to se je izvajalo
zaradi zaščite položaja partitokracije in birokracije. Univerza še vedno
ni avtonomna, ker kot javni zavod ni prirejeni in odgovorni partner
države in z njenimi subjekti ni povezana v ustvarjalno koeksistenco.
Drugo težko vprašanje slovenskih univerz je notranja organiziranost.
Je univerza povezava fakultet, ki so nekaj pristojnosti prenesle nanjo,
ali pa je po evropskem vzorcu enotna inštitucija, ki se deli na
organizacijske celote? Na rektorski konferenci je 400 rektorjev o
svojih univerzah predstavilo naslednje podatke: kdaj je bila univerza
rojena, svoj priimek in ime, koliko ima študentov in profesorjev,
kakšen je proračun in koliko tega proračuna se ustvarja iz
pedagoškega in raziskovalnega dela. Vseh teh podatkov slovenska
rektorja nista mogla dati, kjer jih ne poznata, saj se denar nakazuje
neposredno na fakultete in inštitute. Nerešena protislovja so tudi
globalizirana versus lokalno determinirana univerza, integrirana ver-

Ivan Grebene (Gospodarska zbornica Slovenija) meni, da cilj
Slovenije ne sme biti borba za preživetje, ampak borba za
enakovrednost z razvitim svetom. In v doseganju tega cilja je vloga
znanosti zelo velika. Njena naloga niso samo dosežki, odmevni na
mednarodnem nivoju, temveč tudi dosežki, uporabni za dvig
slovenskega gospodarstva. Taki dosežki morajo biti v sedanjih
razmerah prednostna usmeritev. Gospodarstvo rabi znanost za večjo
kakovost, učinkovitost in konkurenčnost brez česar se ne bo
obdržalo v odprtem evropskem prostoru. Novi zakon na področju
znanosti mora zagotoviti nastanek okolja, ki bo pospeševalo
tehnološki in kadrovski razvoj gospodarstva. Danes je vloga znanosti
premalo določena in premalo uokvirjena v pameten izkoristek. Zato
mora biti dano v zakonu več prostora tej vlogi in moči odločanja
gospodarstva.
Dr. Dušan Mlinšek (Fakulteta za gozdarstvo, SRS) meni. da je vlogo
raziskovanja težko opredeliti, dokler nimamo razvojnega programa
in ekološke niše in dokler bomo samo posnemali. Ni vedno razumno
čim hitrejše prenašanje dosežkov raziskovanja v industrijo, narava
vse novo temeljito preveri, predno ga sprejme. Zakon profita premalo
upošteva okolje, znanost in tehnologija od tega temeljnega problema
bežita. Na univerzah je treba močneje uveljavljati interdisciplinanost,
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sektorjem. Zakon tudi opredeljuje zagotavljanje materialnih pogojev
za raziskovalno delo.

da ne bodo preveliki specialisti ustvarjali bolnega človeka in okolja.
Ali vemo, kakšne so prednosti velikih in majhnih institucij? Potrebno
je omejiti megalomanijo. V gozdarski stroki so s trikotnikom vzgoja,
raziskovanje in praksa dobro uspeli in danes se Evropa uči iz izkušenj
slovenskih gozdarjev, ki so izboljšali stanje slovenskih gozdov.
Razmere v državi danes niso naklonjene znanosti.

Prof. dr. Stane Pejovnik (Kemijski inštitut) meni, da so proračunska
sredstva za znanost dosegla stopnjo, ko je ogroženo delo vseh
raziskovalcev; ta trenutek so v težavah vsi zavodi, ki so financirani
preko projektov in neprestano evalvirani, celo evalvirani pod
pritiskom, saj je ogrožena eksistenca raziskovalcev, ki ne dobijo
projekta. Stalna evalvacija pod pritiskom je prej destimulativna kot
stimulativna. Pravo vprašanje ni, kje so raziskovalci, ampak, kaj in
kako delajo in kolikšno je njihovo število v primerjavi z državami
EU. Na pobudo za pridruženo članstvo univerzi, ki jo je dal Kemični
inštitut, ni odgovora.

Jože Pukl (Gospodarska zbornica Slovenije) pravi, da se znižuje
cena raziskovanja v Sloveniji, še posebej hitro pa padajo sredstva
za aplikativno raziskovanje, ki jih že leta 1997 ali 98 ne bo več. To
pomeni, da je v državi nekaj hudo narobe. Večina gospodarstva je
na nivoju dodane vrednosti 17.000 DEM in trži izdelke, ki so po
zasnovi stari 100 let. Nekaj držav s cenejšo delovno silo dela izdelke
na stopnji zahtevnosti do 4. Ponudba znanja v Sloveniji je precejšnja,
vendar z njim ne znamo gospodariti. Segment znanosti se zapira
vase in je brez povratne vrednosti z drugimi deli države. Znanost
naj preneha biti fasada družbe in naj postane esogenerator razvoja
družbe. Prostor prenosa znanja je zmanjšan, ker se je število delovnih
mest v industrijskih RR ekipah zmanjšalo od 8.000 na 3.000. V
slovenski znanosti je preveč akademskega, povpraševanje industije
pa je zelo pragmatično. Industrija potrebuje spodbude za aplikativno
raziskovanje ter za razvoj tehnologij in izdelkov.

Dr. Janez Možina (Fakulteta za strojništvo, SRS) pravi, daje prevelik
pritisk novo vzgojenih kadrov na univerze in inštitute, ker
gospodarstvo ne kaže posluha za njihovo zaposlitev. Odpoveduje
že sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Država ne more zagotoviti
pogojev gospodarjenja z znanjem. Plače v industriji naj ureja tržišče.
Prof. dr. France Vodopivec je razpravo zaključil z ugotovitvijo, da
je bila izmenjava mnenj o zadevah, ki so danes pomembne za
raziskovalni segment države, koristna. Lahko se računa, da bo minister vsaj nekaj, kar je bilo povedano v razpravi, upošteval pri
oblikovanju novega teksta Zakona o organizaciji in financiranju na
področju znanosti in tehnologije. Velika škoda je, da med udeleženci
ni bilo več nosilcev RR projektov, ki se financirajo iz proračuna. To
kaže na zanemarjanje potrebe, da se raziskovanje močneje uokviri
v prostor znanja, ki ga potrebuje država Slovenija.

Prof. dr. Marko Kos je v repliki povedal, da je Svet za znanost in
tehnologijo že dvakrat predložil združitev financiranja univerze v
enem resorju. V razvitih državah ni več generalističnih univerz, saj
ni več mogoče doseči, da bi lahko tehničnim fakultetam na pravšnji
način prisluhnil rektor humanist in nasprotno. Vedno prihaja do
majorizacije. Univerza v Ljubljani naj najde moč za ločitev v dve
univerzi.
Prof. dr. Peter Tancig (Državni zbor) meni, da obstajajo v politiki
do znanosti tri dimenzije: odnos velike politike do akademske in
intelektualne sfere, oblikovanje razvojne strategije in končno, kdo
naj poganja razvojno vizijo. Politika in politiki danes ne čutijo potrebe
po razvojni viziji. Pri pripravi novega zakona je bil minister Umek
pod velikim pritiskom in je premalo upošteval komunikacije,
koordinacijo in konsenz. Japonski zakon o znanosti in tehnologiji je
lahko zgled za Slovenijo. Njegovo izhodišče je delo za državo in
narod, ki rasteta na kreativni tehnologiji s harmonizacijo vseh vrst
raziskovanja in sodelovanja med inštituti, univerzami in privatnim

Povzetek uvodnih razprav in povzetke razprav je po dobesednem
zapisu pripravil prof. dr. France Vodopivec, državni svetnik.
Dobesedni zapis (magnetogram) javne razprave je na voljo v
strokovni službi državnega sveta.
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