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Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah
iz njegove pristojnosti

Mnenje državnega sveta k problematiki začasnega financiranja znanosti v Sloveniji
Državni svet Republike Slovenije je na 84. seji, dne 12.2.1997, ob
obravnavi problematike začasnega financiranja znanosti v Sloveniji, sprejel

ministrstva in je zmanjšala sredstva za to področje za približno
tretjino, kar pomeni skoraj 50% realen padec sredstev do sprejetja
novega proračuna za leto 1997. Državni zbor meni, da bi bilo zaradi
specifičnega sistema projektnega financiranja raziskovalnih zavodov, v katerem so zajete plače raziskovalcev, nujno da nova vlada
predloži državnemu zboru v sprejem zakon o začasnem financiranju iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju 1997. Po trditvah Ministrstva za znanost in tehnologijo naj bi to področje potrebovalo 1,2 mlrd SIT dodatnih sredstev, da bi bile pogodbeno sprejete obveznosti izže razpisanih in odobrenih raziskovalnih projektov
tudi izpeljane.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k problematiki začasnega financiranja znanosti v Sloveniji

Državni svet podpira prizadevanja Ministrstva za znanost in tehnologijo pri uveljavljanju predloga v Vladi Republike Slovenije za dodelitev dodatnih sredstev za to področje z zakonom o začasnem financiranju iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju 1997.

Državni svet je obravnaval problematiko začasnega financiranja
znanosti v Sloveniji, ki jo je sprožilo odprto pismo in apel za preprečitev protiznanstvene politike Konference raziskovalnih organizacij Slovenije v Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije.

Državni svet meni, da je potrebno vztrajati pri uresničevanju sprejetega raziskovalnega nacionalnega programa iz leta 1995, ki terja
10% rast sredstev za to področje, saj povečanje vlaganja v znanost iz državnega proračuna pelje tudi k uspešnemu in konkurenčnemu gospodarstvu. K Poročilu o izvajanju nacionalnega raziskovalnega programa s sredstvi iz proračuna Republike Slovenije v
letu 1995 je komisija oblikovala mnenje ter ga posredovala Odboru
državnega zbora za znanost, tehnologijo in razvoj, vendar ga odbor
na seji, dne 4.10.1996, ni vsebinsko obravnaval oz. upošteval.

Državni svet v razpravi ugotavlja, da so predstavniki neformalne
koordinacije raziskovalnih institucij Slovenije (KORIS) in Konference raziskovalnih organizacij Slovenije pojasnili nezavidljiv materialni položaj v javnih in drugih raziskovalnih zavodih. Po uredbi
Vlade Republike Slovenije o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 je bilo po
njihovih ugotovitvah namenjeno Ministrstvu za znanost in tehnologijo le 34,5 % sredstev iz leta 1996. To pomeni finančno stisko
za zaposlene raziskovalce v teh zavodih, ki so plačani s sredstvi
ministrstva za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Pojasnili so
tudi, da proračunska sredstva ministrstva, namenjena raziskovalnim in razvojnim projektom, po njihovih ugotovitvah konstantno upadajo že od leta 1992: iz 0,81 % BDP na 0,62 % BDP v letu
1996. Tako se tudi ne spoštuje v letu 1995 sprejet nacionalni
raziskovalni program, ki predvideva 10 % proračunskih sredstev za znanost do leta 2000.

Državni svet predlaga Odboru državnega zbora za znanost in tehnologijo, da čim prej obravnava problematiko začasnega proračunskega financiranja znanosti, ki jo je v odprtem pismu posredoval
državnemu zboru sindikat s tega področja, in pri tem upošteva mnenje državnega sveta.
Državni svet daje pobudo Ministrstva za znanost in tehnologijo, da
v sodelovanju s KORIS-om in Univerzo čim prej pripravi analizo
stanja in gibanj na tem področju. Ker gospodarstvo opušča razvojno
raziskovalno dejavnost zaradi propadanja velikih sistemov in njihovih inštitutov, je treba izdelati analizo stanja razvojno raziskovalnih
dejavnosti v gospodarstvu, vključno z internacionalizacijo, poslovanjem z izgubami, stagniranjem dodane vrednosti ter preveliko
javno in osebno porabo. V analizi je treba navesti vzroke zaostajanja, predvsem akumulativnost gospodarstva, zaostajanje izvoza,
nezadostne investicije, prenizko ustvarjalnost in podobno.

Državni svet je Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti opozoril na posledico takšnega padca proračunskih sredstev za
znanost, saj pristojno ministrstvo že drugo leto ni določilo nove
cene raziskovalne ure; to je v nasprotju z veljavnimi normativi in
standardi in po njihovih izračunih pomeni 25% podcenjenost raziskovalnega dela. Po podatkih Urada za statistiko RS se je od leta
1989 zmanjšalo število zaposlenih na področju znanosti in raziskovanja za 45,9 %.
Državni svet podpira navedene ugotovitve in proteste predstavnikov KORIS-a in SVIZ-a.

Državni svet predlaga Ministrstvu za znanost in tehnologijo, da naj
pri pripravi proračuna za leto 1997 upošteva analizo stanja na tem
področju in spremeni sistem projektnega financiranja tega področja
v sistem, ki je uveljavljen za javne službe na drugih področjih
negospodarstva.

Državni svet ugotavlja, da po trditvah predstavnika Ministrstva za
znanost in tehnologijo vlada z uredbo o začasnem proračunskem
financiranju za prvo polletje 1997 ni upoštevala prvotnega predloga
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Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 19. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
- če bi kmetijsko zemljišče pridobila fizična ali pravna oseba, ki ga
ne potrebuje za opravljanje kmetijske dejavnosti;

Državni svet Republike Slovenije je na 82. seji, dne 22.10.1996, na
podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem
sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) sprejel

- če bi pravni posel očitno pripeljal do uporabe zemljišča, ki je v
nasprotju z njegovo namembnostjo.

ZAHTEVO

Pravica do zasebne lastnine in dedovanja je ustavna pravica.
Zagotavlja jo 33. člen Ustave Republike Slovenije.

za začetek postopka za oceno ustavnosti 19. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 59/96) zaradi neskladja s 14., 33.,
67. in 74. členom Ustave Republike Slovenije.

Z zakonom se skladno z določbo 67. člena ustave določa način
pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena
gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Zakon tudi določa
način in pogoje dedovanja.

Komisija Državnega sveta za politični sistem je na seji dne
18.12.1996 in na korespondenčni seji dne 10.1.1997 oblikovala
naslednjo
Utemeljitev

Odvzem ali omejitev lastninske pravice sta skladno z 69. členom
ustave mogoča proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod
pogoji, ki jih določa zakon in le v primeru, ko gre za javno korist.

Zakon o kmetijskih zemljiščih v prvem odstavku 19. člena določa
splošno omejitev pridobitve lastninske pravice s pravnimi posli
med živimi in s pravnimi posli za primer smrti na kmetijskem
zemljišču, gozdu ali kmetiji tako, da upravna enota izda odločbo, s
katero odobri pravni posel po predhodnem mnenju občine, v kateri leži kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija.

Za ugotovitev varstva zemljišč predvideva ustava v 71. členu, da
se z zakonom določijo posebni pogoji za uporabo zemljišč. Posebno varstvo kmetijskih zemljišč določa zakon.
Ustavno sodišče je že v odločbah (Ur. I. RS, št. 58/95 in 76/94), s
katerimi je razveljavilo takrat veljavni zakon o kmetijskih zemljiščih in zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev, v svojih obrazložitvah poudarilo, da so določbe zakona, ki na splošno omejujejo oziroma izključujejo lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih, v nasprotju z ustavno pravico do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen). Ustava ne omejuje lastninske pravice, ampak le omogoča, da zakon določa
način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena
njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija oziroma omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice le v javno korist pod
zakonsko določenimi pogoji.

Izjeme od splošne omejitve so določene v drugem odstavku,
medtem ko tretji odstavek določa primere, ki prepovedujejo pridobitev lastninske pravice, in sicer:
- če niso izpolnjeni pogoji iz 18. člena zakona (kmetija iz 2. člena
zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev);
- če promet ni potekal po postopku in na način, določen s tem
zakonom;
- če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po 21. členu
zakona (prednostni upravičenci);

Omejevanje prometa s kmetijskimi zemljišči, predvsem pa prepoved pridobitve lastninske pravice na kmetijskem zemljišču, ne
more temeljiti zgolj na statusnih lastnostih bodočih lastnikov, torej
ne oziraje se na gospodarski pomen posameznih zemljišč in
druge okoliščine, ki jih je mogoče in potrebno upoštevati, da bi se
zagotovila utemeljenost in sorazmernost vsake omejitve posebej.

- če pridobitelj ni usposobljen za kmetijsko proizvodnjo ali je na
drug način očitno, da pridobitelj ne bo obdeloval pridobljenih zemljišč v smislu 7. člena zakona (raba kmetijskih zamljišč);
- če se na zemljišču, ki je bilo urejeno s komasacijo, bistveno
poslabša dosežena ugodna razdelitev zemljišč;
- če bi lahko prišlo do negospodarne razporeditve zemljiške posesti;

Tudi določilo 71. člena ustave, ki določa zakonsko varstvo zemljišč zaradi smotrnega izkoriščanja, ne omejuje lastninske pravice, pač pa dopušča določitev posebnih pogojev za uporabo zemljišč.

- če prodajna cena zemljišča pomembno odstopna od prodajne
vrednosti primerljivih zemljišč v okolišu;

Lastninska pravica na nepremičnini se lahko v skladu z 69. členom ustave odvzame ali omeji le v primeru, ko gre za javno korist
in proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih
določa zakon.

- če se pridobivajo kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetija oziroma njen del in se s tem veča veleposest preko 200 ha primerljive
kmetijske površine po zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev, vendar ne več kot skupno 600 ha, razen če gre za pridobitev v lastnino Republike Slovenije ali občine;

Ustava torej po eni strani zagotavlja lastninsko pravico, po drugi
strani pa vse lastnike (ne dela razlike med kmeti in nekmeti)
postavlja v enak položaj, ko gre za uresničevanje treh funkcij
lastnine (gospodarske, socialne in ekološke) in ko gre za varstvo zemljišč, saj se zaradi smotrnega izkoriščanja zemljišč za

- če ima nakup namen preprodaje;
- če bi bili ogroženi obrambni interesi, kar ugotavlja ministrstvo,
pristojno za obrambo;
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vse lastnike z zakonom določijo posebni pogoji za uporabo zemljišč ter posebno varstvo kmetijskih zemljišč.

boščin, ne glede na raso, barvo, spol itd.), 7. člena (vsi so enaki
pred zakonom, vsi brez diskriminacije...) in 17. člena (vsakdo ima
pravico do premoženja...).

Citirani 19. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (zlasti 4. in 8. alinea
tretjega odstavka) s tem, ko preprečuje pridobitev lastninske pravice na kmetijskem zemljišču, krši prevsem 33. člen ustave, hkrati
pa še 14. člen in 22. člen zaradi diskriminacije državljanov (saj jih
razvršča na kmete in druge državljane). Kršena pa sta tudi 67. člen
in 74. člen ustave, ker se preprečuje uresničevanje gospodarske
funkcije lastnine in onemogoča svobodno gospodarsko pobudo. Protiustavnost je podana tudi zaradi uvajanja neke vrste zemljiškega
maksimuma.

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (Ur. I. SFRJ,
št. 7/71, Ur. I. RS - mednarodne pogodbe, št. 9/92) v svojem 26.
členu določa, da so vsi pred zakonom enaki in imajo brez kakršne koli diskriminacije pravico do enakega zakonskega varstva.
V tem smislu mora zakon prepovedati sleherno diskriminacijo in
zagotoviti vsem enako in učinkovito varstvo pred kakšnim koli
razlikovanjem, zlasti na podlagi "... socialnega porekla, gmotnih
razmer, rojstva ali kakršnega koli drugega stanja."
Glede na vse navedeno državni svet

Vendar pa ne gre samo za kršitev navedenih določb Ustave Republike Slovenije, ampak predstavlja omenjena zakonska določba tudi
kršitev določil mednarodnih paktov o človekovih pravicah, ki jih je
ratificirala, bodisi prejšnja bodisi sedanja država.

predlaga
ustavnemu sodišču, da oceni ustavnost 19. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, s posebnim poudarkom na 4. in 8. alineo tretjega
odstavka, in po ugotovljeni protiustavnosti to določbo zakona
razveljavi.

Tako bi lahko navedli še kršitve naslednjih določil Splošne deklaracije o človekovih pravicah: 1. člena (vsi ljudje imajo enake pravice...), 2. člena (vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svo-

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 dr. Petra Glaviča
o izvajanju zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni
meri
ODGOVOR MINISTRSTVA
ZA FINANCE

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, ki se nanaša na izvajanje
zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni
obrestni meri, in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Dr. Glavič v prvem delu svojega vprašanja opozarja na nerazumljivost
določil omenjenega zakona, ki urejajo višino predpisane obrestne
mere zamudnih obresti in navaja, da ga strokovnjaki niso razumeli,
zamudnih obresti pa niso znali izračunati niti v lokalni izpostavi
Republiške uprave za javne prihodke, niti nižji uradniki v samem
finančnem ministrstvu. Zato v nadaljevanju sprašuje, kaj lahko
Ministrstvo za finance stori, da bi bila dosežena večja jasnost
zakonskih določb.

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

Ministrstvu za finance je znano, da se je z uveljavitvijo zakona o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni
meri v strokovni javnosti ^pojavilo vprašanje o načinu izračuna
zamudnih obresti v skladu z novim zakonom. To je tudi povsem
razumljivo, kajti zakon ne določa načina izračuna zamudnih obresti
v vseh podrobnostih, niti ne predvideva ureditve tega vprašanja
v podzakonskem predpisu (tako kot prej veljavni zakon o obrestni
meri zamudnih obresti). Začetne nejasnosti glede izračUha
zamudnih obresti z uporabo predpisane obrestne mere zamudnih
obresti pa so bile kljub manj podrobnemu predpisu kmalu
odpravljene. Ne glede na to, da se zakonske določbe uporabljajo
neposredno, tako kot so zapisane, je k odpravi dvomov glede
njihovega pomena prispevalo tudi Ministrstvo za finance, ki je v ta
namen sodelovalo pri poenotenju stališč Banke Slovenije,
Združenja bank Slovenije in drugih, o čemer je bila javnost sproti
seznanjena.

Vprašanje se glasi:
Vlada Republike Slovenije je junija 1995 posredovala državnemu
zboru v obravnavo in sprejem po hitrem postopku predlog zakona
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni
meri. Zakon je državni zbor sprejel na seji dne 25. 7. 1995.
Zakon je napisan tako, da ga strokovnjaki niso razumeli.
Zamudnih obresti niso znali izračunati niti v lokalni izpostavi
Republiške uprave za javne prihodke, ki je del finančnega
ministrstva, niti nižji uradniki v samem finančnem ministrstvu, ki
zakonov ne konkretizirajo v razumljivih, strokovnih, natančnih in
pravno doslednih aktih.
Glede na opisani položaj sprašujemo, kaj lahko Ministrstvo za
finance stori, da bi bila dosežena večja jasnost zakonskih določb.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni
odgovori na vprašanje.

Iz določil zakona je mogoče nedvoumno razbrati, da se v primeru,
če se upnik in dolžnik ne dogovorita drugače, zamudne obresti
4

za obveznosti v domačem denarju obračunavajo po predpisani
obrestni meri zamudnih obresti, ki je enaka temeljni obrestni meri,
povečani za 1,8-kratnik splošne eskontne stopnje Banke
Slovenije. Slednja trenutno znaša 10 %, zato velja, daje predpisana
obrestna mera zamudnih obresti enaka temeljni obrestni meri,
povečani za 18 odstotnih točk.

T

=

>"-1) *i°o

T = temeljna obrestna mera
M = mesečna temeljna obrestna mera
dm = število dni v mesecu, za katerega se računa temeljna
obrestna mera
dl = število dni v tekočem letu

2. odstavek 3. člena zakona vsebuje določilo, da temeljno obrestno
mero določa Banka Slovenije, 2. odstavek 7. člena pa določa, da se
do uveljavitve ustreznega sklepa Banke Slovenije kot temeljna
, obrestna mera uporablja aritmetično povprečje mesečnih stopenj
rasti cen na drobno v preteklih treh mesecih, preračunano na letno
raven. Aritmetično povprečje stopenj rasti cen na drobno v preteklih
treh mesecih je zato mogoče poimenovati tudi kot "mesečno
temeljno obrestno mero" za razliko od temeljne obrestne mere, ki je
letna obrestna mera.

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti se izračuna na
podlagi temeljne obrestne mere tako, da se številu odstotnih točk,
koliko znaša "T", prišteje dodatnih 18 odstotnih točk. Na ta način
izračunana predpisana obrestna mera zamudnih obresti
predstavlja letno obrestno mero, po kateri se obrestujejo denarne
obveznosti od dneva nastanka zamude do plačila, če se upnik in
dolžnik nista dogovorila drugače.

Čeprav zakon ne določa, kateri način naj se uporabi pri preračunu
"mesečne temeljne obrestne mere" na letno raven, je pri tem
edino smiselno in logično uporabiti takšen način preračuna, ki
omogoča, da je rezultat konkretnega obračuna obresti na podlagi
letne temeljne obrestne mere identičen rezultatu obračuna obresti
na podlagi "mesečne temeljne obrestne mere". Ker se zamudne
obresti v skladu z ustaljeno prakso obračunavajo na konformni
način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v mesecu in letu, je
najustreznejši način izračuna temeljne obrestne mere naslednji:

Zgoraj predstavljeno razumevanje določil zakona o predpisani
obrestni mr<ri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri je mogoče
po mnenju Ministrstva za finance argumentirano zagovarjati, videti
pa je, da se je uveljavilo tudi v praksi. Če pa se bodo v prihodnosti
glede določil zakona pojavljale nove nejasnosti (oziroma če se bo
katera od določb na drug način izkazala za neustrezno), lahko
Ministrstvo za finance predlaga Vladi Republike Slovenije, naj
državnemu zboru predloži v odločanje ustrezne spremembe
oziroma dopolnitve.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Eriha Šerbca
v zvezi z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Državni svet Republike Slovenije je na 59. seji, dne 23.10.1995,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Eriha Šerbca glede zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, s katerim se uredijo pravice
delavcev, katerih delovno razmerje v postopku prisilne poravnave
preneha z učinkom, kot da gre za stečaj podjetja.
Državni svet meni, da je nedopustno, da se odločitve ustavnega
sodišča ne spoštujejo. Državni svet hkrati zahteva od Državnega
zbora Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije odgovor,
zakaj v zahtevanem roku ni bil pripravljen in sprejet zakon, kot je to
zakonodajalcu naložilo ustavno sodišče.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije sprejema pobudo, da bo
državnemu zboru predlagal v sprejem zakon iz 8. člena zakona o

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Fedje Klavore
glede opredeljevanja pojmov pokrajina, regija in dežela
Državni svet Republike Slovenije je na 59. seji, dne 23.10.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Fedje Klavore glede opredeljevanja pojmov pokrajina,
regija in dežela in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
V obravnavi ali pripravi so različni zaVonf, nacionalni programi in
strategije razvoja, ki zelo poljubno uvajajo omenjene pojme. Zelo
nevzpodbudno učinkuje na razmere v občinah tako svobodna in
samovoljna določitev pojmov pokrajina, regija in dežela, ki se tudi
različno razlagajo v posameznih ministrstvih in upravah. Te
določitve pa imajo že neposredne razvojne posledice - običajno
slabe - za občine, ki niso nosilci pojma "regija".

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Fedje Klavore in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Izdelava prostorskega plana nedvoumno vključuje tudi odločitve,
vezane na določitev pojmov. Prostorski plan bo vseboval tudi
regionalne komponente, saj se pripravlja mreža regionalnih
izpostav urada za planiranje in ostale organizacije na tej osnovi.

Vprašanje se glasi:
Na kakšnih strokovnih osnovah pripravlja ministrstvo prostorski
plan, saj niso ustrezno zakonsko verificirani in opredeljeni pojmi,
kot so pokrajina, regija in dežela?

Dogovorjeni in razčiščeni pojmi bi olajšali metodološko pripravo
planov, če ne bi tudi pomembno vplivali na vsebino dokumentov.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v roku
30 dni sporoči odgovor.

\
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Franceta Vodopivca
v zvezi z izplačilom plač

SKLEP

piše, da več kot 2.000 podjetij že več mesecev ni izplačalo plač
na z zakonom predpisani način, torej preko žiro računa pri Agenciji
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, nekatera tu in tam
izplačujejo plače celo za nazaj, tudi za obdobje več mesecev,
čeprav zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja med
drugim določa, da delavcu pripada za delo osebni dohodek, ki se
mu izplačuje najmanj enkrat na mesec.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Franceta Vodopivca in predlaga Ministrstvu za finance in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da
vprašanje preučita in nanj odgovorita.

Če je objavljeni podatek točen in če resnično povzroča motnje pri
delu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda
za zdravstveno zavarovanje, naj navedena ministrstva preučijo,
kdaj in na kakšen način jih bodo razrešili.

Obrazložitev

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance in Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve v roku 30 dni odgovorita na
vprašanje.

Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika dr. Franceta Vodopivca v zvezi z izplačilom plač in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

V časniku Finance z dne 18.10.1995 novinarka Alenka L. Jakomin

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Zoltana Jana v zvezi s
srečanjem šolskih oblasti Republike Slovenije z zastopniki slovenskih šol v Italiji
Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Zoltana Jana v zvezi s srečanjem šolskih oblasti
Republike Slovenije z zastopniki slovenskih šol v Italiji in na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Ker državni svet vsako leto postavlja kar po nekaj vprašanj in
pobud s tega področja, morda ne bi bilo slabo, če bi se organiziral
pristojni resor Ministrstva za šolstvo in šport na takšen način, da
bi lahko izpolnjeval svoje naloge, ki so povezane s ključnimi
vprašanji obstoja Slovencev v Italiji.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport v roku
30 dni sporoči odgovor.

SKLEP

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

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

24. oktobra letos smo se predstavniki Ministrstva za šolstvo in
šport ter predstavnik Zavoda za šolstvo na slovenskem
Generalnem konzulatu v Trstu srečali s predstavniki šolstva s
slovenskim učnim jezikom na Tržaškem (z ravnatelji šol, s
predstavniki Sindikata slovenskih šol ter Šolskega odbora), 6.
novembra letos pa se je delegacija iz Slovenije v isti sestavi
srečala še s predstavniki šol s slovenskim učnim jezikom na
Goriškem ter z ravnateljico dvojezične šole iz Špetra Slovenov v
Videmski pokrajini (vaš dopis je bil sestavljen 9.11.1995).

Vprašanje se glasi:
Zakaj na srečanje predstavnikov šolskih oblasti Republike
Slovenije z zastopniki slovenskih šol v Italiji niso bili vabljeni tudi
zastopniki šol s slovenskim učnim jezikom z Goriškega (in
špeterskega šolskega središča)?

Obrazložitev in komentar:

Obrazložitev

Ministrstvo za šolstvo in šport je vnaprej napovedalo obe srečanji.
Srečanji sta bili namenjeni predstavitvi treh meddržavnih
dokumentov s področja izobraževanja, ki sta jih v zadnjem letu
podpisali Republika Slovenije in Republika Italija.

Na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Trstu je 24. 10.
1995 potekalo srečanje predstavnikov italijanskih državnih šol s
slovenskim učnim jezikom s predstavniki šolskih oblasti Republike
Slovenije, ki so jih predstavljali podsekretarka in vodja službe za
mednarodno sodelovanje, poleg nje pa še predstavnik za šolstvo
v zamejstvu iz Ministrstva za šolstvo in šport ter predstavniki
Zavoda za šolstvo.

Bistvo teh dokumentov, še posebej tistega s področja
manjšinskega šolstva je v tem, da vsaj formalno v meddržavnem
sodelovanju izenačuje vse tri pokrajine, kjer v Italiji živijo Slovenci.
Ministrstvo za šolstvo in šport pa v svojem konkretnem
sodelovanju z zamejstvom ni delalo razlik med tremi pokrajinami
(med drugim je dokaz dejstvo, da tudi na Goriškem ter za
dvojezično šolo v Špetru deluje pedagoški svetovalec iz Slovenije,
kljub temu, da so dosedanji meddržavni dogovori predvidevali
takega svetovalca le za Trst).

Ker italijanske šolske oblasti slovenskemu šolstvu na Goriškem
in v Beneški Sloveniji priznavajo bistveno manjše pravice kot
šolam na Tržaškem, s takšnim ravnanjem Republike Slovenije
priznava takšno krivično prakso, ki učiteljem na Goriškem ne
omogoča izpopolnjevanje v Sloveniji, preprečuje obstoj
izpopolnjevalnih seminarjev pred začetkom pouka, kakršni so v
Trstu, v še težjem položaju kot v Trstu je Sindikat slovenskih šol
itd. Ob tem pa Slovensko šolsko središče v Špetru Slovenov
sploh nima zadovoljivo rešenega statusa pravne osebe oziroma
privatne šole.

Drugi sklop vprašanj na dnevnem redu se je nanašal na
poglabljanje strokovnega sodelovanja na področju šolstva med
matico in šolo s slovenskim učnim jezikov v Italiji, s posebnim
poudarkom na izpopolnjevanju učiteljskega kadra.
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Tretje vprašanje pa je bilo namenjeno vzpostavitvi enotne in
pooblaščene delegacije predstavnikov slovenskega šolstva s
Tržaškega, Goriškega ter Videmske pokrajine, ki bi bila
sogovornica Ministrstvu za šolstvo in šport RS za vprašanja, ki
so za slovensko šolstvo v zamejstvu strateškega pomena. V ta
namen se bo 28. novembra minister za šolstvo in šport v Ljubljani
srečal s pooblaščenimi predstavniki iz Trsta, Gorice in Videmske
pokrajine.
Predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport smo se torej srečali
s predstavniki vseh treh pokrajin, kjer v Italiji živijo Slovenci.

Vprašanju, ki ga torej zastavlja gospod Zoltan Jan, botruje velika
neinformiranost in ker so bila še vsa vprašanja, ki jih je gospod
Zoltan Jan postavil državnemu svetu (ta pa nato našemu
ministrstvu) s tistega strokovnega področja, ki ga pokriva naša
služba, zelo podobna, bi za večjo racionalizacijo dela svetovala,
da se pred postavljanjem tovrstnih vprašanj pred sam državni
svet gospod Jan obrne, vsaj za osnovno informacijo, na samo
Ministrstvo za šolstvo in šport, tako kot smo mu prijazno svetovali
že ob prvem podobnem pismu pred skoraj tremi leti.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobud državnih svetnikov Eriha Šerbca in dr. Petra
Čeferina za razpis predhodnih zakonodajnih referendumov
Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8. 11. 1995,
obravnaval pobudo državnega svetnika Eriha Šerbca za razpis
predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s prepovedjo
reklamiranja tobaka in tobačnih blagovnih znamk in pobudo
državnega svetnika dr. Petra Čeferina, da bi v primeru sprejema
pobude državnega svetnika Eriha Šerbca predhodni zakonodajni
referendum vključeval tudi naslednje vprašanje: Ali ste za to,
da ne sme imeti med vožnjo v cestnem prometu in ko začne
voziti, noben voznik brez izjeme alkohola v krvi, in na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
1 .Pobudi državnega svetnika Eriha Šerbca in državnega svetnika
dr. Petra Čeferina se ne sprejmeta.
2. Državni svet oziroma njegove komisije bodo najprej v okviru
nadaljnjih faz zakonodajnega postopka za sprejem predloga
zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in predloga
zakona o varnosti cestnega prometa posvetile navedenima
vprašanjema posebno pozornost in uveljavljale svoja stališča, po
sprejemu navedenih zakonov pa ocenile, ali so podani razlogi za
zahtevo državnemu zboru, da o teh zakonih ponovno odloča.
3. Če državni svet oziroma njegove komisije ne bi uspele uveljaviti
svojih stališč v tekočem zakonodajnem postopku, bo državni
svet ponovno razpravljal o možnosti razpisa referenduma.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Fedje Klavore za
organiziranje razprave o uporabi sredstev sklada za regionalni razvoj in ohranitev
poseljenosti slovenskega podeželja
Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Fedje Klavore za organiziranje razprave o uporabi
sredstev sklada za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti
slovenskega podeželja in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Fedje Klavore in predlaga Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da pobudo preučita in nanjo odgovorita.
Obrazložitev
Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS, št.
45/95) je v 12. členu določil, da se ustanovi sklad za regionalni
razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja. Sredstva
Iz naslova kupnine se že nabirajo, sklad pa še nima oblikovanih
organov in ne more delovati. V skladu z 29. členom zakona
(predhodne določbe) sta za dodeljevanje sredstev do
konstituiranja sklada skupno zadolženi ministrstvo, pristojno za
ekonomske odnose in razvoj in ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ker ministrstvi še nista objavili razpisa za kandidiranje občin za
dodelitev sredstev, se zastavlja vprašanje, kaj bo z nakopičenimi
sredstvi. Velika škoda je, da sredstva ležijo neizkoriščena, mnoge
občine pa jih potrebujejo.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj in Ministrstvo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku
30 dni nanjo odgovorita.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ
Državni svetnik gospod Fedja Klavora daje pobudo v zvezi s
koriščenjem sredstev, ki so po zakonu o uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 45/95) namenjena Skladu za
regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja,
ki ga v 12. členu ustanavlja citirani zakon. Gospod Klavora predlaga,
da v skladu z 29. členom citiranega zakona Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pristopita k razpisu natečaja za
dodeljevanje sredstev.
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja (v nadaljnjem besedilu: Sklad) je bil ustanovljen z dnem
uveljavitve zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,

Sklad bo namreč kot finančna organizacija, ki skrbi za upravljanje,
razpolaganje in usmerjanje sredstev, pridobljenih v procesu
lastninskega preoblikovanja podjetij in drugih sredstev za
poslovanje Sklada, namenjenih spodbujanju uravnoteženega
regionalnega razvoja razvojno šibkih in razvojno nestabilnih
območij. Zbrana sredstva bo dodeljeval v enakem deležu
spodbujanju regionalnega razvoja in ohranjanju poseljenosti
slovenskega podeželja.

dne 19. 8. 1995. Sredstva kupnine, ki predstavljajo osnovo za
zagotovitev ustanovnega kapitala Sklada, je Sklad Republike
Slovenije za razvoj vplača 19. 9. 1995 v proračun Republike
Slovenije in so bila v ustreznem deležu nakazana na poseben
račun pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v soglasju z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smatralo, da
je primerneje usmeriti aktivnosti v konstituiranje Sklada in zagotoviti
ustrezno pravno, finančno in kriterijalno podlago za dodeljevanje
sredstev Sklada, kot pa pristopiti k delitvi sredstev, brez jasne
strategije delovanja Sklada in potrjenega poslovnega načrta.
Menimo, da je z ustanovitvijo sklada vzpostavljena dolgoročna
osnova za spodbujanje razvoja območij s posebnimi razvojnimi
problemi, zato bi bilo nesmiselno slabiti začetni kapital sklada.

Zato je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravilo
osnutek statuta sklada in predlog za imenovanje Upravnega
odbora Sklada, ki ju mora sprejeti Vlada Republike Slovenije, ki
kot edini družbenik Sklada, predstavlja Skupščino sklada.
Predvidevamo, da bo gradivo Vlada obravnavala do 15. decembra
1995 in s tem podala osnovo za začetek delovanja sklada.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Glinška za
ustanovitev agencije za stike z javnostjo
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika Franca Glinška za ustanovitev agencije za stike z
javnostjo in sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Franca Glinška in predlaga Ministrstvu za okolje in
prostor, da pobudo preuči in nanjo čim prej odgovori.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano glede sprejema zakona o kmetijsko-gozdarskih zbornicah
Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je že 14. 11. 1994 obravnavala predlog zakona o kmetijskogozdarskih zbornicah v drugi in tretji obravnavi, sprejela ustrezna
stališča in jih posredovala predlagatelju. V tistem času je bil predlog
zakona umaknjen iz procedure, zato se postavlja vprašanje, zakaj
se s sprejetjem tega zakona zavlačuje.

Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje Komisije
državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede
sprejema predloga zakona o kmetijsko-gozdarskih zbornicah in
sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje Komisije za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da vprašanje preuči in nanj
odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 30 dni odgovori na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja in pobude Komisije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v zvezi s pogajanji Vlade Republike Slovenije za članstvo v
organizaciji CEFTA
Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8. 11.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje in pobudo
Komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v zvezi s pogajanji Vlade Republike Slovenije za članstvo v
organizaciji CEFTA in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Kot je znano, se slovenska vlada pogaja o vstopu Republike
Slovenije v organizacijo CEFTA, v kateri so države Poljska,
Madžarska, Češka in Slovaška. Obstaja mnenje, da je predlog
CEFTE za področje kmetijstva v Sloveniji skrajno neugoden in bi
njegov sprejem povzročil ekonomsko in socialno katastrofo v
slovenskem kmetijstvu. Po prvih ocenah bi povzročil okrog 60 %
padca dohodka v kmetijstvu, posledično pa razpad celotnega
sistema pridelave hrane. Slovenija bi se s tem ne le odpovedala
sprejeti strategiji razvoja slovenskega kmetijstva, ampak bi
doživela tudi ekonomski in socialni propad podeželja in popolno
odvisnost od uvoza hrane. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano poziva, da se pred sprejemanjem kakršnih koli
odločitev izčrpno informira Državni svet Republike Slovenije.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje in pobudo
Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da vprašanje
in pobudo preuči in nanju odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 30 dni sporoči odgovor.

Obrazložitev
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Petra Glaviča
o brezcarinski prodaji
odnos in zakaj ne obdavči monopolnega dobička vsaj pol tako
ostro, kot je obdavčila igralnice? Igralnice morajo svoj dobiček
ustvariti v normalnih pogojih poslovanja in niso oproščene
prometnega davka.

Državni svet Republike Slovenije je na 61. seji, dne 6.12.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika dr. Petra Glaviča glede brezcarinske prodaje in na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev

SKLEP

Kompas mejni turistični servis d.d. je v letih 1993 in 1994 ustvaril
3.906.386.000 SIT skupnega čistega dobička. Gre za monopolno
podjetje, ki je oproščeno prometnega davka. Oproščeni davek
se sedaj preliva v privatne žepe (Delo, 18.10. 1995).

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

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

Zakaj ima Vlada Republike Slovenije do brezcarinske prodaje tak

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi s
sprejemom ukrepov za zaščito slovenskega jezika
Državni svet Republike Slovenije je na 61. seji, dne 6.12.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Poldeta Bibiča glede ukrepov za zaščito vedno bolj
ogrožene slovenščine in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

Utemeljitev
V slovenski jezik se vedno bolj vrivajo izrazi iz tujih jezikov,
predvsem angleščine. Čistih slovenskih nazivov za podjetja in
trgovine skorajda ni več. Pogovorni jezik mladine je do nedopustne
mere poangležen in se tak uporablja tudi v javnih medijih. Treba bi
bilo nekaj storiti, da se to onesnaževanje slovenščine zaustavi,
podobno kot to počnejo večji narodi, npr. Francozi.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Poldeta Bibiča in predlaga Ministrstvu za kulturo,
Ministrstvu za šolstvo in šport in Ministrstvu za pravosodje, da
vprašanje preučijo in nanj odgovorijo.

Zato naj pristojna ministrstva državnemu svetu odgovorijo, kaj
nameravajo storiti v zvezi s tem.

Vprašanje se glasi:

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za
šolstvo in šport in Ministrstvo za pravosodje v roku 30 dni
odgovorijo na vprašanje.

S kakšnimi ukrepi nameravajo pristojna ministrstva na svojih
področij zaščititi vedno bolj ogroženo slovenščino?

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Glaviča
o položaju Ekonomsko-socialnega sveta
usklajevanja med delodajalci in delojemalci državnemu svetu ter
da razpravlja o problemu sestave interesne skupine delodajalcev in
o morebiti potrebnih volitvah novih članov te skupine, ker ni podlage
za začetek postopka pred ustavnim sodiščem.

Državni svet Republike Slovenije je na 62. seji, dne 22. 12. 1995,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnega
svetnika dr. Petra Glaviča, ki se nanaša na položaj Ekonomskosocialnega sveta ter zastopstvo predstavnikov delodajalcev v
Državnem svetu Republike Slovenije in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

2. Državni svet priporoča interesnima skupinama delodajalcev in
delojemalcev, naj po svoji presoji predložita državnemu svetu v
razpravo vprašanja, ki so predmet dogovarjanja v Ekonomskosocialnem svetu, da bi lahko državni svet po potrebi oblikoval
stališča do teh vprašanj in jih posredoval volilni bazi obeh interesnih
skupin.

SKLEP
1. Državni svet Republike Slovenije ne podpira pobude državnega
svetnika dr. Petra Glaviča, da ustavno sodišče odloči o ustavnosti
Ekonomsko-socialnega sveta oziroma da vrne funkcijo
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Fedje Klavore
v zvezi s položajem v kombiniranih oddelkih podružničnih šol
12), kombinirani oddelek 3. in 4. razreda pa 13 učencev (8 + 5).
Podružnična šola Soča ima 11 učencev, in sicer 4 v 1. razredu, 3
v 2. razredu, 2 v 3. razredu in 2 v 4. razredu. Pouk poteka v dveh
kombiniranih oddelkih (1. in 2. razred 7 učencev ter 3. in 4. razred
4 učenci), le pri pouku športne in glasbene vzgoje se učenci vseh
štirih razredov (skupaj torej 11 učencev) združujejo v eno učno
skupino.

Državni svet Republike Slovenije je na 62. seji, dne 22.12.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega
svetnika Fedje Klavore v zvezi s položajem v kombiniranih oddelkih
podružničnih šol ter položajem učiteljev in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Fedje Klavore in predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport,
da vprašanje preuči in nanju odgovori.

Če pravilno razumemo vprašanje, se veže prav na primer
podružnične šole Soča, saj gre tu za podnormativne oddelke
zaradi majhnega števila učencev. Menimo pa, da bi moralo biti
vprašanje zastavljeno drugače:

Vprašanji se glasita:

Koliko sredstev je država v primeru Podružnične šole Soča dodala,
ker je upoštevala specifiko demografsko ogroženega področja?

1. Koliko sredstev bo ministrstvo in s tem državni proračun
prihranilo v enem letu, ko zaradi podnormiranega števila učencev
v kombiniranih oddelkih podružničnih šol ne priznava šolam in s
tem učiteljem polno število ur za dopolnilni in dodatni pouk ter za
ločen pouk športne in glasbene vzgoje?

V skladu s prej navedenimi veljavnimi normativi in standardi bi
glede na število otrok v Podružnični šoli Soča pouk moral potekati
v 1 učni skupini, ki bi jo sestavljali učenci vseh štirih razredov,
šola pa bi imela sistemiziranega le enega učitelja s 24 urno
tedensko učno obveznostjo (22 ur pouka in 2 uri za dopolnilni in
dodatni pouk).

Državni svet posebej prosi za oceno v primeru OŠ Bovec za
njene podružnične šole.
2. Ali je pedagoško delo na podeželju in posebej v odročnih,
hribovskih, demografsko ogroženih, posebej zavarovanih
območjih vredno posebne pozornosti države?

Prav zato, ker na ministrstvu želimo otrokom v demografsko
ogroženih območjih zagotoviti čim boljšo kvaliteto pouka, šolam
na teh področjih odobravamo odstopanja od normativov v skladu
s Sklepom o določitvi normativov in standardov. V primeru
Podružnične šole Soča smo dodali 11 pedagoških ur za izvedbo
pouka, tako da poteka pouk vseh predmetov v dveh kombiniranih
oddelkih (kljub zelo nizkemu številu učencev), le pri pouku športne
in glasbene vzgoje (t.j. pri petih učnih urah v tednu) se učenci
združujejo v eno učno skupino. Oblikovanje ene učne skupine pri
pouku glasbene in športne vzgoje so narekovala strokovna
izhodišča.

Ministrstvo za šolstvo in šport naj se opredeli v tem smislu:
- izobraževanje je temeljna kvaliteta življenja, vsaj približna
izenačenost v državni pa ustavna pravica;
-otroci z demografsko ogroženih območij hribovskega sveta (kjer
ni javnih prevoznih sredstev v šolske centre, oddaljenosti velike,
zimska dostopnost otežena), so že tako silno prikrajšani glede
možnosti izobraževanja v primerjavi s tistimi v mestih, še posebej
v večjih in razvitih okoljih;
na demografsko ogroženih območjih bi načelom moral biti
pedagog še posebej stimuliran, saj je kot človek v marsičem
prikrajšan;
- v nacionalnem parku bi morala biti vloga pedagoga iz znanih
razlogov izrazito cenjena.

Prepričani smo tudi, da je mogoče delo v tako majhnih oddelkih (4
oz. 7 učencev) organizirati tako, da učitelj individualizira in
diferencira učno snov že v okviru pouka in dodatne ure za dopolnilni
in dodatni pouk niso potrebne.
5 finančnega vidika pomeni priznavanje odstopanj od normativov
in standardov praktično to, da je ministrstvo v primeru Podružnične
šole Soča dodalo polovico učitelja. Za učitelja, ki bi imel visoko
izobrazbo, 10 let delovne dobe, naziv mentor, tedensko učno
obveznost in 1 uro razredništva bi znašala polovica plače v letu
(z vsemi prispevki in davki) skupaj 1.025.123,00 SIT. Ta znesek
predstavlja dodatni strošek v državnem proračunu v letu 1996
za upoštevanje specifike Podružnične šole Soča. Dodatne stroške
pa ima s to šolo tudi občina Bovec, ki zagotavlja materialne stroške
za 2 oddelka na tej podružnični šoli in ne le za enega, kot bi bilo
potrebno v primeru, če bi bili oddelki oblikovani v skladu z normativi.
Podatka o tem, koliko sredstev je za ta namen planiranih v okviru
občinskega proračuna za leto 1996, žal nimamo. V skladu z Merili
za opredelitev obsega zagotovljene porabe osnovnega
izobraževanja, ki jih je naše ministrstvo izdelalo za leto 1995, pa
naj bi občina Bovec za ta namen planirala vsaj 397.100,00 SIT
letno.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport v roku
30 dni odgovori na vprašanji.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje
vzgojnoizobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah, glasbenih
šolah in domovih za učence osnovnih šol (Ur. I. RS, št. 4/92) v 10.
točki poglavja B določa naslednje normative za oblikovanje:
- kombiniranega oddelka (iz dveh razredov) je 24 učencev
-oddelka za izvedbo individualnega in skupinskega dela z učenci
več razredov je 16 učencev (3. odstavek 47. člena zakona o
osnovni šoli).
Število učencev v razredu se sorazmerno zmanjša (na 21 oz. 14
učencev), če so vanj vključeni učenci prvih razredov.

Podobno kot v primeru Podružnične šole Soča ravna Ministrstvo
za šolstvo in šport tudi v številnih drugih primerih šol v majhnih in
odročnih krajih. S priznavanjem odstopanj od normativov in
standardov želimo zagotoviti čim bolj kvalitetno izvedbo pouka in ,
ohraniti šole v demografsko ogroženih krajih, saj se zavedamo,
da zanje predstavljajo središče kulturnega in drugega življenja.

Osnovna šola Vladimirja Nazorja Bovec ima poleg centralne
osnovne šole s 16 oddelki in 281 učenci ter 1 oddelkom
podaljšanega bivanja še dve podružnični šoli. Podružnična šola
Žaga ima 33 učencev, ki so vključeni v 2 kombinirana oddelka.
Kombinirani oddelek 1. in 2. razreda obiskuje 20 učencev (8 +
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Petra Glaviča
glede menedžerskih zavarovanj
ovadbe, ki so jih sprožili, niso pripeljale do obsodb. Trenutno sta
na okrožnem sodišču v Ptuju dve taki ovadbi za podjetje Talum,
Kidričevo (12 oseb).

Državni svet Republike Slovenije je na 62. seji, dne 22.12.1995, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika dr. Petra Glaviča glede menedžerskih zavarovanj in
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Drugi problem je izplačevanje zavarovalnin po izteku zavarovanja. Pogodbe so največkrat sklenjene tako, da dobi izplačilo zavarovanec in si s tem poveča plačo, ne da bi plačal ustrezne
dajatve in prispevke. Pravilno bi bilo, da bi zavarovalnino po preteku zavarovanja in če ni prišlo do bolezni ali smrti zavarovanca,
vrnili podjetju, ki je menedžerja zavarovalo.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za finance, da
vprašanja preuči in v roku 30 dni nanj odgovori.

Podatki Banke Slovenije kažejo, da so taka izplačila zelo porasla
v obdobjih zamrznitve plač (v letih 1993 in 1995). To še krepi sum
o izplačevanju dela menedžerskih plač preko zavarovalnin.

Zavarovalne premije v višini od 500 do več tisoč mark se obračunavajo v breme pravne osebe. Izkazani stroški so v nasprotju z
72. členom zakona o računovodstvu, saj se v stroške podjetja
lahko vključijo samo tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za
opravljanje dejavnosti pravne osebe ali so posledica opravljanja
te dejavnosti oz. tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. Stroški za menedžerska zavarovanja torej povzročajo previsoko izkazane stroške poslovanja in oškodovanje
družbene lastnine. Po informaciji Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje nekatera podjetja to delajo že 5 do 6 let;

Zato državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance odgovori
na naslednje vprašanje glede tega kršenja zakona in osebnega
okoriščanja z družbenimi sredstvi;
Kaj namerava vlada oziroma tožilstvo storiti, da bi sodišča take
malverzacije preprečila in storilce iz preteklih 5 do 6 let kaznovala
oziroma jim odvzela protipravno pridobljeno premoženje?

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta Resmana
o izvajanju zakona o varstvu okolja na področju koncesij
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 10.1.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana o izvajanju zakona o varstvu okolja
na področju koncesij, ki jih urejata 23. in 24. člen, in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Občina Bohinj je dala pobudo omenjenima ministrstvoma, da čim
prej pripravita ustrezen koncesijski akt za ribogojništvo in ribištvo v Bohinjskem jezeru, Savi Bohinjki in drugih bohinjskih vodotokih. Omenjeno izkoriščanje vode naj bi temeljilo tudi na pridobivanju možnosti ribogojništva in ribolova tudi za lokalno ribiško
družino; ta je sedaj edina v Sloveniji, ki na svojem območju teh
pravic nima. Ali bodo pristojna ministrstva predlagala navedeni
koncesijski akt neposredno po Zakonu o varstvu okolja, sprejetem v letu 1993, ali bodo to urejala skupaj s pripravo področnega
zakona, lahko povzroči določene dileme. Prav tako pa lahko povzroča dileme tudi to, da to dejavnost v navedenih vodah sedaj
opravlja javni zavod, ki naj bi po omenjenem zakonu opravljal
predvsem splošne naloge varstva okolja in zaščite ob izkoriščanju in uporabi naravnih dobrin. Skratka, tudi ta problem je v območju Triglavskega narodnega parka in v povezavi z njim ga je
treba čim prej rešiti.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Jožeta Resmana in predlaga Ministrstvu za okolje in
prostor in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da
vprašanje preučita in nanj odgovorita.

Vprašanje se glasi:
Ali sta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že pripravila predlog koncesijskega
akta za izkoriščanje in uporabo naravne dobrine - sladkovodnega ribištva v Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki?

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 30 dni odgovorita na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
glede uvedbe nove kartice zdravstvenega zavarovanja
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 10.1.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede uvedbe nove kartice zdravstvenega zavarovanja in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za znanost in
tehnologijo, da vprašanja preuči in nanje odgovori.
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načrtno pojavljajo fobije pred uvedbo tega medija, in to z navideznimi racionalizacijami, kot so postopnost uvajanja, večletno preučevanje tujih izkušenj, prejšnje definiranje nabora podatkov, preden se izbere tehnologija, nihilistično obravnavanje razvidnih dejstev, izločanje kvalificiranih predstavnikov zavarovancev iz soodločanja, kritiziranje navezanosti na ameriško tehnologijo in podobno?

Vprašanja se glasijo:
1. Ali je Drexlerjeva (LaserCard Systems Corporation) laserska
optična kartica v primerjavi z drugimi karticami (magnetnimi, čipnimi in smart) tista edinstvena in neoporečna (ekonomsko in
tehnično optimalna) rešitev, ki popolnoma upravičuje takojšnjo
uvedbo prav te kartice kot nacionalne zdravstvene kartice v
Sloveniji?

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za znanost in tehnologijo v
roku 30 dni odgovori na vprašanja.

2. Ali lahko smatramo, da je ta kartica tisti medij (orodje), ki je
dosegel v svetovnem merilu tehnološko zrelost in ki ga zmoremo
kot standardni izdelek uporabljati za doseganje racionalnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti tudi v slovenskem zdravstvu, še zlasti, če upoštevamo, da se po svetu ta kartica hitro širi v zdravstvenih in mnogih drugih aplikacijah, da ima ISO standarde, da ima
soglasje zelo stroge FDA (Federal Drug Administration) za uporabo v ameriškem zdravstvu, da jo je že pred leti dokončno izbralo za svoje večnamenske in zelo različne potrebe ameriško obrambno ministrstvo in da jo že kar nekaj držav uvaja kot nacionalno
zdravstveno kartico (Koreja, Kitajska, Hongkong, Italija...)?

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
V zvezi s sklepom Državnega sveta Republike Slovenije, sprejetim na njegovi 64. seji, vam sporočamo naša naslednja mnenja:
- glede na stanje tehnologije in standardov zapisa na laserskih
optičnih karticah menimo, da je njihova uporaba za hranitev osebnih
podatkov smotrna, saj omogoča shranjevanje velikega števila
podatkov, ki so varno shranjeni v zaščiteni obliki, in nespremenljiv zapis. Prednost laserske kartice pred ostalimi podobnimi mediji (čip kartica, magnetna kartica) je večja kapaciteta, večja varnost in zanesljivost medija;

3. Ker je v 2. členu Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 32/95, zdne 9.6.1995, določena
pod točko 1 za osnovno zdravstveno listino ZDRAVSTVENA
KARTICA (Obr. ZK), v razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 60/95, z dne 20.10.1995, pa gre za parcialno uvajanje
KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVOROVANJA (KZZ), ki je po
omenjenem pravilniku neobstoječi obrazec, nastajata dve logični
načelni vprašanji:

- v nasprotju s čip ali magnetnimi karticami, ki so namenjene
spremenljivim podatkom, je laserska optična kartica namenjena
za shranjevanje podatkov, ki morajo ostati nespremenjeni, saj s
tem ohranjajo dokumentarno varnost (arhiviranje);
- laserska optična kartica poleg tega omogoča pozitivno identifikacijo lastnika in arhiviranje dokumentov v izvirni obljki.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo na tej podlagi priporoča, naj
pristojni za odločanje o uvedbi modernejših načinov prometa oz.
uporabe podatkov resno pretehtajo in upoštevajo prednosti laserske tehnologije, v tem primeru laserskih optičnih kartic.

- ali gre za nezaželeni pojav družbene entropije in
- v čem naj bi bil smisel uvajanja kartice zdravstvenega zavarovanja, ki ima celo bistveno zmanjšano funkcionalnost od že več
desetletij stare zdravstvene knjižice in to mimo uradno določene
in predpisane nove zdravstvene kartice?

Hkrati pa vam sporočamo, da Ministrstvo za znanost in tehnologijo nima neposrednih pristojnosti za (so)odločanje o uvajanju
tovrstne tehnologije v zdravstveno prakso ali druge uporabe.

4. Ali lahko ministrstvo za znanost in tehnologijo v okviru svojih
pristojnosti ter na podlagi zbranega znanja, strokovnih potencialov in uradne evalvacije družbene koristnosti medija laserske
optične kartice odločilno poseže v dogajanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer se vsaj že dve leti očitno in

S tem odgovorom hkrati seznanjamo tudi Ministrstvo za zdravstvo, resorno odgovorno za področje, kjer trenutno poteka odločanje o uvedbi modernejšega poslovanja s pomočjo kartic.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Petra Čeferina glede
identifikacijskih dokumentov nekdanjih častnikov jugoslovanske ljudske armade
(k svojim družinam) ne bi mogli več vrniti, ki (brez vozniškega
dovoljenja) ne morejo voziti lastnih avtomobilov, ki ne morejo odkupiti stanovanj, na katerih so imeli desetletja stanovanjsko pravico, ki nimajo zdravstvenega varstva, ki so brez zaposlitve,
brez pokojnine in tudi sicer brez sredstev za preživljanje. Nimajo
niti statusa tujca. Pravno torej sploh ne obstajajo.

Državni svet Republike Slovenije je na 65. seji, dne 17.1.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega svetnika dr. Petra Čeferina glede identifikacijskih dokumentov
nekdanjih častnikov jugoslovanske ljudske armade in na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

Ti ljudje so bili neprostovoljno brisani iz evidence prebivalstva, na
njihove prošnje za dovoljenje za začasno bivanje, za dovoljenje
za stalno bivanje in za pridobitev slovenskega državljanstva pa
pristojnim organom do danes (peto leto) ni uspelo izdati pravnomočnih odločb.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika dr. Petra Čeferina in predlaga Ministrstvu za notranje
zadeve, da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Obstajajo ljudje, ki prebivajo na ozemlju sedanje države že nekaj
desetletij, pa v novi državi Sloveniji že peto leto nimajo nobenega
identifikacijskega dokumenta. So brez potnega lista, brez osebne
izkaznice, brez vozniškega dovoljenja, brez zdravstvene izkaznice in brez vseh drugih dokumentov. Gre za nekdanje častnike
nekdaj skupne jugoslovanske armade, ki jim je gibanje na ta
način omejeno, saj (brez potnega lista) ne morejo zapustiti države, kjer prebivajo že nekaj desetletij, ker se v tem primeru vanjo

Državni svet postavlja naslednja vprašanja.
- koliko je teh oseb oziroma koliko je v zvezi s prošnjami teh ljudi
za izdajo dovoljenja za začasno bivanje, dovoljenja za stalno
bivanje in za pridobitev slovenskega državljanstva tekočih upravnih postopkov,
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na podlagi tega prijava stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
državljanom drugih jugoslovanskih republik je iz pjej navedenih zakonskih razlogov nemogoča. Prav tako je nemogoče, da bi se v
centralnem registru prebivalstva še nadalje vodile te osebe kot stalno prebivalstvo Republike Slovenije.

- koliko časa ti postopki v konkretnih primerih trajajo in
- iz kakšnih razlogov ti postopki še vedno niso pravnomočno končani?
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v roku 30
dni odgovori na vprašanja.

Občinski upravni organi (sedaj upravne enote) in Ministrstvo za notranje zadeve so sprejemali vloge navedenih oseb (zatečenih državljanov drugih republik nekdanje SFRJ) za izdajo dovoljenja za
prebivanje ali delovnih oziroma poslovnih vizumov tudi po 26.2.1992,
saj je tako narekovala specifičnost nastanka statusa tujcev v Republiki Sloveniji kot posledica osamosvojitve države in s tem reševanja tako imenovanega zatečenega stanja. Potrebe po urejenem
statusu tujca so se pri mnogih pokazale šele kasneje. Počasi je
situacija večino državljanov drugih republik nekdanje SFRJ pripeljala do tega, da so si uredili ali pričeli urejati prebivanje v Republiki
Sloveniji. Na podlagi računalniške evidence Ministrstvo za notranje
zadeve ocenjuje, da v Republiki Sloveniji kljub temu prebiva nekaj
tisoč ljudi, ki so tu prebivali še pred osamosvojitvijo in si svojega
statusa kot tujci iz različnih vzrokov še niso uredili.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je preučilo zastavljena vprašanja, ki zadevajo čas trajanja in število nedokončanih upravnih postopkov v statusnih zadevah tujcev, in sicer postopkov za pridobitev dovoljenj za začasno in stalno prebivanje tujcev
ter postopkov za pridobitev slovenskega državljanstva, pri čemer
je še posebej izpostavljen problem oseb - častnikov nekdanje skupne
Jugoslovanske armade, ki že nekaj desetletij prebivajo na območju
Republike Slovenije. Navedeni naj bi bili neprostovoljno izbrisani iz
evidence prebivalstva in bili tako že peto leto brez identifikacijskih
dokumentov. Ministrstvo za notranje zadeve na ta vprašanja daje
naslednja pojasnila oz. odgo-vore.

Zakon o tujcih v 13. členu določa, da sme tujec, ki pride na območje
Republike Slovenije z veljavnim potnim listom, v njej prebivati tri
mesece oziroma toliko časa, kolikor mu to dovoljuje izdani vizum,
če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače. Tujec, ki v državo
vstopi na podlagi turistične prepustnice ali v skladu z določitvijo
Vlade Republike Slovenije, da lahko državljani posameznih držav
vstopajo v državo tudi samo z osebno izkaznico oziroma z drugim
dokumentom o istovetnosti, predpisanim v državi tujca, pa sme tu
prebivati 30 dni.

V skladu s 13. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur. I. RS, št. 1/91-1 in 45/94) in v skladu s 40. členom zakona o
državljanstvu Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1,30/91,38/92
in 13/94) so lahko državljani drugih republik bivše Jugoslavije, ki so
imeli na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti Republike
Slovenije, dne 23. decembra 1990, prijavljeno stalno bivališče v
Sloveniji in so tukaj tudi dejansko živeli, pridobili državljanstvo Republike Slovenije, če so v šestih mesecih vložili vlogo pri upravnem
organu občine, pristojnem za notranje zadeve, na območju, kjer so
imeli stalno prebivališče. V 81. členu zakona o tujcih (Ur. I. RS, št. 1/
91) je določeno, da določbe tega zakona ne veljajo za državljane
bivše SFR Jugoslavije, ki so državljani drugih republik, v primerih,
ki so v navedenem šestmesečnem roku vložili prošnjo za državljanstvo v skladu s 40. členom zakona o državljanstvu Republike
Slovenije, in sicer vse do dokončnosti odločbe v upravnem postopku za sprejem v državljanstvo.

Če želi tujec na območju Slovenije prebivati dlje in ima za to upravičen razlog, zaradi katerega bi bilo njegovo daljše prebivanje v državi potrebno, mora pri pristojnem organu (upravni enoti, na območju
katere prebiva) pred potekom časa, za katerega mu je dovoljeno
prebivanje, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. O
vloženi vlogi se izda tujcu potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje in na podlagi katerega mu je dovoljeno prebivanje v
državi do dokončnosti odločbe (tretji odstavek 13. člena zakona).
Za pridobitev dovoljenja za prebivanje mora tujec izpolnjevati enega izmed upravičenih razlogov iz drugega odstavka 13. člena zakona o tujcih, imeti sredstva za preživljanje, veljaven potni list oziroma dokument za izkazovanje istovetnosti in ne smejo obstajati drugi zadržki za izdajo dovoljenja za prebivanje, kot jih določata 19. in
23. člen zakona o tujcih.

Za državljane SFRJ, ki so bili državljani druge republike in niso
zaprosili za državljanstvo v navedenem roku ali jim je bila izdana
negativna točka, so začele veljati določbe zakona o tujcih dva
meseca po preteku roka, v katerem bi lahko zaprosili za državljanstvo, oziroma od dokončnosti odločbe. Tudi v primeru častnikov nekdanje JLA je bilo od njihove volje odvisno, ali so vložili
zahtevo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije oziroma
zahtevek za ureditev statusa tujca.

Ustava Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/
91) v 32. členu, ki govori o svobodi gibanja, določa, da se tujcu
lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej le na podlagi zakona. Tako 28. člen zakona o tujcih določa, da lahko tujca, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v roku, ki mu ga je določil pristojni
organ oziroma republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, kot tudi tujca, ki prebiva v Republiki Sloveniji dlje, kot je določeno v prvem odstavku 13. člena zakona o tujcih, ali prebiva dlje, kot
mu je z odločbo dovoljeno začasno prebivanje, pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve privede do državne meje ali do
diplomatsko-konzularnega predstavništva, katere državljan je, in ga
napoti čez državno mejo ali izroči predstavnikom tuje države.

Za državljane bivše Jugoslavije, ki niso državljani Republike Slovenije in niso vložili vloge za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu zakona o državljanstvu Republike Slovenije, je
začel veljati zakon o tujcih 26.2.1992. Občinski upravni organi za
notranje zadeve (sedaj organizacijske enote upravnih enot za notranje zadeve) so z dnem, ko so za te osebe začele veljati določbe
81. člena zakona o tujcih, prenesli te osebe iz obstoječega registra
stalnega prebivalstva v evidenco tujcev. Od navedenega dne so si
morale te osebe v Republiki Sloveniji urediti status tujca po zakonu
o tujcih, prebivališče pa so lahko oziroma so ga bile dolžne prijaviti
le na podlagi predhodno izdanega dovoljenja za prebivanje ali delovnega oziroma poslovnega vizuma. Ex lege so bile tudi izbrisane
iz centralnega registra slovenskih državljanov. Centralni register prebivalstva je zbir občinskih registrov stalnega prebivalstva in računalniško vodena evidenca o stalnih prebivalcih, državljanih Republike Slovenije (3. člen pravilnika o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije, Uradni list Republike
Slovenije, št. 50/92), zato gre pri črtanju tujcev, državljanov drugih
republik nekdanje SFRJ, iz tega registra samo za vzpostavitev evidenc v skladu s tem pravilnikom. Zahteva, da se avtomatično prizna status tujca z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje in tudi

Če si je tujec posameznik uredil status tujca v Republiki Sloveniji,
je upravičen do pridobitve osebne izkaznice za tujca (49. člen zakona o tujcih), izjemoma pa tudi do potnega lista za tujca (44. člen
zakona o tujcih), vendar je izdaja le-tega v skladu s Pravilnikom o
načinu izvajanja zakona o tujcih (Ur. I. RS, št. 19/91-1 in 52/94) zelo
restriktivna. Po 112. členu zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list Republike Slovenije, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91 -I) lahko tujec pridobi tudi vozniško dovoljenje oziroma podaljša njegovo veljavnost, če ima v Republiki
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Poleg navedenih vlog je imelo Ministrstvo za notranje zadeve konec leta 1995 v reševanju še 62 pritožb zoper zavrnjene vloge za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, 2 pritožbi zoper prvostopenjsko odločbo za izdajo poslovnega vizuma, 15 pritožb v zadevah izdaje delovnega vizuma in 7 prošenj za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje iz humanitarnih razlogov.

Sloveniji stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot
šest mesecev. Osebam, ki imajo veljavno tuje vozniško dovoljenje,
se po 180. členu zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni
list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91) '• ^vezi s prvim odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije namesto
veljavnega tujega vozniškega dovoljenja izda slovensko vozniško
dovoljenje, ob izpolnjevanju v tem členu navedenih pogojev, če imajo
v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.

Nadaljnje reševanje prošenj v posameznih primerih je odvisno od
zapletenosti ugotovitvenega upravnega postopka in zlasti od premajhnega števila kadrov na področju statusnih zadev tujcev, ki
delajo na tem področju na upravnih enotah in v Ministrstvu za
notranje zadeve. Zakon o tujcih, ki v svojih določilih predpisuje
upravičene razloge in druge pogoje, na podlagi katerih se tujcu
lahko izda dovoljenje za prebivanje, tudi določa, da lahko pristojni
organ pri odločanju uporabi prosti preudarek oziroma diskrecijsko pravico, čeprav tujec izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje
za izdajo dovoljenja za prebivanje. Možnost odločanja po prostem preudarku daje beseda "lahko" v 14. oziroma 16. členu
zakona o tujcih, ki pooblašča pristojni organ, da kljub izpolnjevanju vseh v zakonu predpisanih pogojev ne izda dovoljenja za
prebivanje. Namen pooblastila v 14. oziroma 16. členu zakona
sicer ni izrecno določen ali obrazložen, je pa posredno ugotovljiv
predvsem iz 23. člena zakona o tujcih, ki se nanaša na odpoved
prebivanja. Po 23. členu zakona o tujcih se lahko začasno prebivanje tujcu odpove, če to terjajo razlogi javnega reda, nevarnosti
za obrambo ali varnost države. Namen pooblastila je ugotovljiv
tudi iz 1. člena zakona o tujcih, ki določa dolžnost tujcev ravnati
se po določbah tega zakona ter po predpisih in odločitvah organov, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije, zakonih Republike
Slovenije in njenih obveznostih iz mednarodnih pogodb.

Potne listine na podlagi zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, letnik I, št. 1/91),
lahko dobijo državljani Republike Slovenije.
Veljavni zakon o osebni izkaznici pri izdaji osebne izkaznice ne
govori eksplicitno o državljanih, ampak o občanih, ki se jim te
listine izdajajo po kraju stalnega prebivališča. Zato te listine še
pripadajo osebam, katerih vloge za pridobitev državljanstva po
40. členu zakona o državljanstvu še niso rešene.
Na posamezna vprašanja o statusnih zadevah tujcev in tekočih
upravnih postopkih za pridobitev slovenskega državljanstva vam
posredujemo naslednje podatke iz računalniške evidence na dan
31.12.1995:
80.181 oseb je imelo oznako 'TUJEC" (444 jih ima oznako, da
so umrli);
35.260 oseb je imelo urejen status tujca (veljavno dovoljenje
za stalno ali začasno bivanje, delovni ali poslovni vizum);
20.432 osebam je potekla veljavnost enega od omenjenih dovoljenj oziroma vizumov ali njihova veljavnost ni bila
obnovljena;
24.489 oseb ni nikoli zaprosilo za izdajo omenjenih dovoljenj ali
vizumov (si ni nikoli urejalo statusa tujca v Republiki
Sloveniji po zakonu o tujcih);
950 oseb je imelo vloženo prošnjo za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje;
2.005 oseb je imelo vloženo prošnjo za izdajo dovoljenja za
začasno bivanje.

Kjer gre za nekdanje častnike JLA, ki so v času med agresijo na
Republiko Slovenijo opravljali naloge in dejavnosti JLA, ki so merile na rušenje ustavnega rega Republike Slovenije oziroma škodovale interesom Republike Slovenije, se v postopkih za izdajo
dovoljenja za prebivanje glede obstoja morebitnih zadržkov z
vidika nevarnosti za varnost ali obrambo države pridobiva tudi
mnenje Ministrstva za obrambo, tako da se prosti preudarek
utemeljuje na konkretno ugotovljenih dejstvih.
Zakon o tujcih sicer sam izrecno ne določa meril za ugotavljanje
obstoja nevarnosti za varnost ali obrambo države, je pa merila za
presojo teh razlogov določila Vlada Republike Slovenije v Uredbi
o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/94), ki se analogno uporablja tudi
pri reševanju statusnih zadev tujcev. Po mnenju Službe za zakonodajo pri Vladi Republike Slovenije z dne 12.1.1995 je analogna
uporaba te uredbe v statusnih zadevah dopustna, ker gre za
ureditev enakega oziroma podobnega vprašanja na področju statusnih tujcev, kjer organ pri odločanju naleti na pravno praznino,
zato ni kršena zakonitost in enako postopanje v vseh podobnih
primerih odločanja. Posamezni členi uredbe natančno opredeljujejo, kdaj je podana nevarnost za varnost države oziroma kdaj je
podana nevarnost za obrambo države. Na podlagi določil te uredbe
Ministrstvo za notranje zadeve v posameznih primerih ugotavlja,
ali je glede na dejstvo, da gre za tujca, ki je nekdanji poklicni
pripadnik tujih oboroženih sil (JLA) in ki je aktivno služil v oboroženih silah tujih držav, lahko podana nevarnost za varnost in
obrambo države. Zaradi teh razlogov se po prvi alinei 23. člena
zakona o tujcih lahko tujcu prebivanje celo odpove, ob uporabi
diskrecijske pravice pa so to tudi razlogi za zavrnitev vloge za
izdajo dovoljenja za prebivanje, kar je bilo tudi storjeno v posameznih primerih nekdanjih častnikov.

Navedeni podatki kažejo, da je v računalniški evidenci 44.921
oseb z oznako "tujec", ki jim je potekala veljavnost dovoljenja za
prebivanje oziroma, ki niso nikoli urejali svojega statusa v Republiki Sloveniji, hkrati pa ne vemo, ali na območju Slovenije dejansko
prebivajo (pri odhodu se tujci večinoma ne odjavljajo). V večini
primerov gre za tako imenovane zatečene tujce, ki so bili pred
26.2.1992 evidentirani v registru stalnega prebivalstva in sedaj
"bremenijo" evidenco tujcev. Predpostavljamo lahko, da večina
teh tujcev ne prebiva več v Sloveniji, saj si več kot polovica ni
nikoli urejala statusa tujca oziroma začasnega begunca. Izjema
so tiste osebe, ki so zaprosile za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (po naturalizaciji) in si niso uredile statusa tujca
ali začasnega begunca.
Čas reševanja prošenj'za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje na upravnih enotah je bil na dan 9.2.1996 naslednji:
do

nad
skupaj:

0,5 leta
1 leta
1,5 leta
2 leti
2,5 let
3 leta
3,5 let
4 leta

1033 prošenj
164
138
267
249
143
11
0

Število nerešenih prošenj za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje tujca v RS, ki se vlagajo pri pristojni upravni enoti, vnešenih
31.12.1995 v računalniško evidenco Ministrstva za notranje zadeve, je bilo 950. Posamezne prošnje so bile vložene v naslednjih
časovnih obdobjih:

2005 prošenj
14

pred

0,5 leta
1 letom
1,5 letom
2 letoma
2,5 letoma
3 leti
3,5 leti
pred 4 leti

skupaj:

568 prošenj
247
93
18
4
19
1
0

Trenutno so v postoDku vloge, ki so prispele v ministrstvo maja
1993.
Skupno število nerešenih vlog, vloženih na omenjenih podlagah,
je 6.284, od tega je:
2.221 vloženih vlog po 10. členu, ki istočasno prosijo za
sprejem 797 mladoletnih oseb;
1.530 vloženih vlog po prvem odstavku 12. člena zakona o
državljanstvu, ki istočastno prosijo za sprejem 122 mladoletnih oseb in še niso v postopku;
2.533 oseb, za katere je postopek že v teku, in sicer:

950 prošenj

Ministrstvo za notranje zadeve je v letu 1995 prejelo 740 prošenj
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, iz leta 1994 pa jih je
ostalo v reševanju še 275. V letu 1995 je bilo izdanih 592 dovoljenj
za stalno prebivanje tujca, v reševanju pa je ostalo še 423 prošenj. Ugotavljamo, da narašča število vlog za izdajo dovoljenj za
stalno in začasno prebivanje tujca v Sloveniji.

a) za 1.703 oseb, ki so vložile vloge po 10. členu zakona o
državljanstvu in
b) za 830 oseb, ki so vložile vloge po drugem odstavku 12.
člena zakona o državljanstvu.
Ministrstvo za notranje zadeve mora odločiti še v 65 primerih
zahtevkov, vloženih po 40. členu zakona o državljanstvu, od tega
mora v skladu z napotili iz sodbe Vrhovnega sodišča, ki je odpravilo prvotno odločbo, ponovno odločiti v 45 primerih, v 20 primerih
pa ministrstvo akta še ni izdalo, bodisi zato, ker čakamo še na
akte sodišč v kazenskih zadevah ali pa ker vročitev izdanih
negativnih odločb še ni bila opravljena. V zvezi s 40. členom še
pojasnjujemo, da je pri Vrhovnem sodišču 250 tožb. Ko bo ministrstvo prejelo sodbe, bo dolžno upoštevati napotila sodišča, če
bo pravnomočna odločba odpravljena.

V postopkih za pridobitev državljanstva je Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije odločalo tudi o naturalizacijskih zahtevkih tujcev. Od 25.6.1991 do 31.12.1995 je ministrstvo prejelo
17.585 zahtevkov, vloženih na podlagi 10., 12., 13. in 14. člena
zakona o državljanstvu Republike Slovenije, za pridobitev slovenskega državljanstva.
Za kategorizacijo oseb, ki so vložile zahtevek po 10. in 12. členu
zakona, zakon o državljanstvu predpisuje pogoj dejanskega bivanja v Republiki Sloveniji, ne pa pogoja, da mora imeti tujec
formalno urejeno bivanje v Republiki Sloveniji po zakonu o tujcih.
Od teh vlog ministrstvo rešuje tekoče vloge oseb slovenskega
porekla in vloge za sprejem mladoletnih oseb, če ti izpolnjujejo
pogoje. Po vrstnem redu prispelosti v Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije se rešujejo vloge, vložene:

Dolgotrajnost postopkov je posledica preobsežnega pripada zadev, saj je za leto 1995 prispelo v ministrstvo 1.290 zahtevkov,
vloženih po 10. in 12. členu zakona o državljanstvu. Kljub prizadevanju za izboljšanje razmer na tem področju ter skrajšanje čakalne dobe, upoštevajoč objektivne okoliščine, ni mogoče hitrejše
reševanje zahtevkov.
V upanju, da smo Vam uspeli odgovoriti na vsa zastavljena splošna in konkretna vprašanja, ki se nanašajo na statusne zadeve
tujcev v Republiki Sloveniji, Vas lepo pozdravljamo!

po 10. členu, od teh imajo prednost tisti tujci, ki so rojeni v
Sloveniji in
po drugem odstavku 12. člena zakona o državljanstvu.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Poldeta Bibiča
glede splošno-izobraževalnih knjižnic
Državni svet Republike Slovenije je na 66. seji, dne 26.1.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval vprašanji državnega svetnika Poldeta Bibiča glede splošno-izobraževalnih knjižnic in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev ad 1)
Po uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi je določeno, da občine
same financirajo tudi dejavnost splošno-izobraževalnih knjižnic.
Ker ob ustanovitvi novih lokalnih skupnosti niso bila sprejeta nova merila in standardi za ohranitev obstoječe mreže knjižnic, so v
mnogih občinah zagotovili sredstva za financiranje njihove dejavnosti z rebalansi občinskih proračunov.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega svetnika Poldeta Bibiča in predlaga Ministrstvu za kulturo, da vprašanji
preuči in nanju odgovori.

Obrazložitev ad 2)
Z zakonom o pogojih za opravljanje reproduktivne video in audio
dejavnosti je posredovanje videogramov dovoljeno tistim, ki izkazujejo urejena razmerja z imetniki avtorskih pravic. Dokumentacija je zahtevana za vse fizične in pravne osebe, registrirane za
opravljanje te dejavnosti, sicer je tržna inšpekcija dolžna ukrepati. Zato je šestim knjižnicam tržna inšpekcija že zapečatila zbirke
neknjižničnega gradiva. Ker veljavni zakon nima podzakonskih
aktov s tarifinimi predlogi, knjižnice teh tantiem niso usposobljene
zaračunavati. Za knjižnično izposojanje bi bilo treba v zakonu ali
podzakonskem predpisu določiti izjeme od izposoje v videotekah, ki opravljajo svojo dejavnost tržno. Tudi pogodbe med ustanovitelji in splošno-izobraževainimi knjižnicami ne vključujejo profitnega izposojanja vsega gradiva od knjig, plošč, CD, videokaset, umetniških slik, itd.

Vprašanji se glasita:
1. Ali so za ohranitev mreže splošno-izobraževalnih knjižnic zagotovljena sredstva v državnem proračunu za leto 1996, če nove lokalne skupnosti ne bi zmogle financirati njihove dejavnosti iz svojih
proračunov?
2. Zakaj so splošno-izobraževalne knjižnice dolžne plačevati avtorske tantieme za izposojanje neknjižničarskega gradiva (audio kasete, CD plošče...) v enaki višini kot videoteke?
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podlage za uveljavitev financiranja knjižnic iz proračunskih sredstev občin v skladu z merili. V letu 1996 so te možnosti dane na
podlagi novega zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 5/96), ker določba iz 1. in 2. odstavka 80. člena
zakona omogoča, da lahko Vlada Republike Slovenije na predlog
pristojnega ministrstva ustavi nakazovanje sredstev za finančno
izravnavo v občini, ki ne uporablja sredstev proračuna za kritje odhodkov v skladu s sprejetimi finančnimi merili zagotovljene porabe
občin, ki so predvideni v drugem in tretjem odstavku 20. člena zakona o financiranju občin.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kulturo v roku 30 dni odgovori na vprašanji.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO
Ministrstvo za kulturo daje na vprašanji Državnega sveta Republike
Slovenije z dne 29.1.1996 naslednje pojasnilo:
1. Financiranje splošno-izobraževalnih knjižnic
Ministrstvo za kulturo v državnem proračunu za leto 1996 nima
zagotovljenih dodatnih sredstev, s katerimi bi lahko omogočali
ohranitev mreže splošno-izobraževalnih knjižic v primerih, ko lokalne skupnosti ne bi zmogle financirati njihove dejavnosti iz svojih
proračunov.

Zavedamo se, da bo mogoče zagotoviti stabilne pogoje za na-daljnji obstoj in razvoj mreže splošnih knjižnic samo na podlagi novega
zakona o knjižnični dejavnosti in opredeljeni odgovornosti države
za delovanje in strokovno ureditev mreže javnih splošnih knjižnic v
Sloveniji, pri čemer pa bi se moralo zagotavljanje pogojev za delo
posameznih knjižnic opredeliti kot izvedena pristojnost občin. Ministrstvo za kulturo je že pripravilo predlog besedila novega zakona,
ki naj bi urejal pogoje za delo splošnih, šolskih, specialnih in univerzitetnih knjižnic in ga predložilo v usklajevanje Ministrstvu za šolstvo in šport.

Iz sredstev državnega proračuna zagotavlja Ministrstvo za kulturo
splošno-izobraževalnim knjižnicam del sredstev za nakupe knjig,
sofinancira računalniško opremljanje in vključitev knjižnic v enotni
knjižnični sistem COBBIS, del sredstev pa tudi za obnovo knjižničnih prostorov, izobraževanje in druge skupne naloge. V letu 1996 bo
v enotni knjižni sistem COBBIS povezanih še preostalih 10
splošno-izobraževalnih knjižnic, za sredstva, ki so bila doslej namenjena računalniškemu opremljanju knjižnic, pa se bo prihodnje
leto povečal obseg denarja za nakupe knjig.

2. Plačevanje avtorskih tantiem za izposojo neknjižničarskega gradiva splošno-izobraževalnim knjižnicam
Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti (Ur.l. RS, št. 42/94, 50/94 in 1/95) prepoveduje opravljanje
reproduktivne video in avdio dejavnosti tistim fizičnim in pravnim
osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom. Osnovni pogoj je določen v 2. členu tega zakona, ki zahteva, da imajo
te osebe v zvezi z opravljanjem te dejavnosti urejena razmerja z
imetniki pravic avtorjev, poustvarjalcev in proizvajalcev videogramov oziroma fonogramov. Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja tržna inšpekcija. Kadar pooblaščena oseba tržne inšpekcije pri
opravljanju nadzora nad izvajanjem tega zakona utemeljeno sumi,
daje storjen prekršek, začasno zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali so nastali s prekrškom ter predlaga uvedbo postopka o prekršku pristojnemu organu za postopek
o prekrških (6. člen istega zakona).

Ministrstvo za kulturo je v letu 1996 za 20 % povečalo sredstva za
nakupe knjig v primerjavi s preteklim letom:
v tisoč SIT
1995

1996

sredstva za nakupe knjig

256.993

308.392

računalniško opremljanje,
delovanje COBBIS, oprema
knjižnic, izobraževanje

107.368

163.211

skupaj

364.361

471.603

Omenjeni zakon ni predvidel posebnih podzakonskih aktov, s katerimi bi bile določene tarife za javno izposojo "neknjižničnega gradiva", niti ni predvidel, da bi s posebnim predpisom uvedli pravno
distinkcijo med javnim posojanjem v knjižnicah in dajanjem v najem v videotekah. Ta zakon je bil namreč sprejet kot interventni
predpis predvsem z namenom, da bi se kolikor mogoče hitro zmanjšal obseg nelegalnega posredovanja videogramov in fonogramov v
Sloveniji. V času njegove uveljavitve je bil v zakonodajnem postopku že predlog zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki je stopil v
veljavo približno šest mesecev pozneje (Ur.l. RS, št. 21/95). Ta zakon pa posebej obravnava pravico javnega posojanja (36. člen) in
pravico dajanja v najem (25. člen) ter med drugimi predvideva tudi
možnost sklepanja tarifnih sporazumov med kolektivno organizacijo avtorjev in uporabniki ali združenji uporabnikov, s katerimi se
lahko določijo posebne tarife (tretji odstavek 153. člena). Tudi za
nadzor nad izvajanjem tega zakona je zadolžena tržna inšpekcija.
Z uveljavitvijo zakona o avtorski in sorodnih pravicah je zakon o
pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti pridobil tiste vsebinske razsežnosti, ki so v prvih šestih mesecih njegove veljave manjkale in je zaradi tega dejstva prihajalo na področju
varstva avtorskih pravic do mnogih težav.

Sredstva za redno delovanje splošno-izobraževalnih knjižnic so dolžne po sedanji zakonodaji zagotoviti občine kot ustanoviteljice knjižnic in sicer iz sredstev zagotovljene porabe občin, skladno z določbo 20. člena zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 80/94) ter na
podlagi posebnih meril, ki jih je izdelalo Ministrstvo za kulturo v
sodelovanju z občinami in s strokovno pomočjo Zveze splošno izobraževalnih knjižnic Slovenije. Finančno ovrednotena merila za oblikovanje zagotovljene porabe v vsaki občini so opredeljena v višini, ki omogoča normalno poslovanje knjižnic in njihov minimalni
razvoj pod pogojem, da jih vse občine spoštujejo.
V letu 1995 je ob uveljavitvi novih lokalnih skupnosti resnično prihajalo do velikih motenj pri poslovanju mnogih splošno-izobraževalnih
knjižnic, ker vse novo nastale občine mad letom niso zagotavljale
zadostnih sredstev za delo knjižnic in nakupe novih knjig v skladu
z merili ter knjižničnimi normativi. Šele v mesecu oktobru, po sprejemu državnega proračuna in po sprejetju finančnih meril za določitev zagotovljene porabe občin za leto 1995, so nove lokalne skupnosti v novembru in decembru 1995 z rebalansi svojih proračunov
zagotovile v večini primerov knjižnicam finančna sredstva, določena z merili, pri čemer pa vse knjižnice niso sprejele sredstev v
priporočeni višini za dosego 30% nakupnega standarda, ampak manjša sredstva.

Knjižnice se lahko torej na podlagi veljavnih avtorskopravnih predpisov dogovarjajo za plačevanje za posebne tarife za uporabo avtorskih del.

Ministrstvo za kulturo v letu 1995 ni imelo na voljo zakonske
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Posveti državnega sveta

mag. Mira Zupane - Kos
STANDARDI IN PREDPISI ZA ŽIVILA
Primerjalno: SLOVENIJA - EVROPSKA UNIJA

Strokovni posvet PREDNOSTI IN POSLEDICE VKLJUČEVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO NA
PODROČJU KMETIJSTVA so organizirali Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta Republike
Slovenije, Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Sindikat Slovenske kmečke zveze.

dr. Matija Kovačič
VLOGA IN POMEN ZADRUŽNIŠTVA OB VSTOPU
SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO

Na strokovnem posvetu, ki je bil 11. julija 1996, so razgrnili
številna aktualna vprašanja in probleme na področju kmetijstva, ki so pomembni tako z vidika prilagajanja zahtevam Evropske unije, preobrazbe in organiziranosti slovenskega kmetijstva ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo kot tudi z vidika prednosti in posledic vključevanja v Evropsko unijo za naše kmetijstvo.

Franc But
SLOVENIJA IN LIBERALIZACIJA TRGA MLEKA IN MLEČNIH
IZDELKOV
Ciril Smrkolj
VLOGA SINDIKATA SLOVENSKE KMEČKE ZVEZE PRI
POGAJANJIH O VKLJUČEVANJU SLOVENIJEV EVROPSKO
UNIJO

Strokovne referate, ki so objavljeni v posebni publikaciji državnega sveta "Prednosti in posledice vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo na področju kmetijstva" - zborniku gradiv za posvet - so pripravili:

dr. Franc Sunčič
PREGLED OPRAVLJENEGA DELA PRI PRILAGAJANJU
SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA ZAHTEVAM
EVROPSKE UNIJE

dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta
PREDGOVOR

OSNOVNI INDEKS STROKOVNIH POJMOV
KRATICE

POVZETEK (Abstract)

V predgovoru je dr. Ivan Kristan poudaril, da je naslovna tematika posveta še posebej aktualna, ker (1) opozarja na prednosti kot tudi na posledice naše vključitve v Evropsko unijo, in (2)
spodbuja razmišljanje o ukrepih, ki naj bi jih sprejela Republika
Slovenija oziroma o aktivnostih, ki bi jih bilo potrebno zastaviti,
da bi po eni strani izkoristili prednosti našega članstva v Evropski uniji, po drugi strani pa ublažili posledice, ki bodo nastale v
našem kmetijstvu zaradi članstva v Evropski uniji.

dr. Emil Erjavec, Miroslav Rednak, dipl. oec.
KMETIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE IN SLOVENSKO
KMETIJSTVO
dr. Katja Vadnal
PRILAGAJANJE KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA ZAHTEVAM
EVROPSKE UNIJE: NEKAJ PROBLEMOV IN VPRAŠANJ

Zaključki Komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s
strokovnega posveta Prednosti in posledice vključevanja Republike Slovenije
v Evropsko unijo na področju kmetijstva
Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na seji, dne 12.9.1996, obravnavala in sprejela naslednje

odvisni od hitrosti vstopa Slovenije v EU, dolžine in uspešnosti pripravljalnega obdobja ter obsega prevzetih ukrepov skupne kmetijske politike EU. Za večino kmetijskih trgov bi bil najprimernejši popolni prevzem sedanje skupne kmetijske politike, kar pomeni, da bi
se neto dodana vrednost kot merilo ocene dohodka na agregatni
ravni povečala za 40 odstotkov v primerjavi z letom 1994. Sedanji
popolni prevzem skupne evropske kmetijske politike bi podvojil skupni proračun za slovensko kmetijstvo, vendar se sedanji kmetijski
proračun ne bi bistveno povečal, saj bi polovico sredstev prispeval
kmetijski sklad EU.

ZAKLJUČKE
s strokovnega posveta Prednosti in posledice vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo na področju kmetijstva
I. Ugotovitve o aktivnostih in ukrepih pri vključevanju Republike Slovenije v Evropsko unijo na področju kmetijstva

3. Verjetnost, da bi Slovenija v kratkem vstopila v EU, je minimalna,
zato bo po splošni oceni v danem trenutku Slovenija le delno prevzela skupno kmetijsko politiko, kar pomeni brez kompenzacijskih
direktnih plačil za slovensko kmetijstvo; vendar bi bil tudi v tem
primeru agregatni dohodek večji za 25 odstotkov glede na leto 1994.
Kmetijska politika EU se bo do vstopa Slovenije še spreminjala, in
to v smeri liberalizacije cen in večjega pomena strukturne proračunske politike - kar ne pomeni nujno ohranitve sedanje stopnje zaščite kmetijstva - zato bo to pomembno znižalo pozitivne učinke vstopa Slovenije v EU za kmetijstvo.

1. Zaradi naravnih pogojev in neugodne posestne sestave ima
Slovenija bistveno slabše pogoje za pridelavo hrane tako v primerjavi s članicami Evropske unije kakor tudi z državami CEFTE.
Cene naših kmetijskih pridelkov pa so bistveno višje od cen, ki
veljajo na svetovnem trgu in v drugih državah članicah CEFTE,
zaostajajo pa za cenami v Evropski uniji, in sicer v povprečju za
pet do deset odstotkov.
2. Ekonomski učinki vstopa Slovenije v EU v kmetijstvu bodo
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področju oblikovanja cen, zaščite domače mlečne proizvodnje in
obsega zaščite na tem področju. S primerno politiko in pripravljenostjo na spremembe pa lahko vplivamo na spremembe tudi sami,
predvsem z odpravo konkurenčnih slabosti in možnostjo izvoza mleka
in mlečnih izdelkov v posamezne članice EU.

4. Liberalizacija v skupni evropski kmetijski politiki bi različno vplivala na posamezne kmetijske panoge; medtem, ko bi se nekaterim
krepko izboljšal ekonomski položaj (npr. govedoreji, pridelavi jabolk,
grozdja, hmelja, reji drobnice), bi druge panoge doživele dramatične
spremembe, saj bi se dohodki kmetov (npr. v pridelavi sladkorne
pese, oljne repice, pšenice in v reji prašičev) glede na doseženo
raven dohodkov iz leta 1994 lahko tudi prepolovili.

10. Pri vstopu Slovenije v EU bo ključno tudi, kako spretni in uspešni bodo slovenski pogajalci v zagovarjanju izjem, ki naj bi veljale
za Slovenijo v okviru skupne evropske kmetijske politike. Ob čedalje hujših pritiskih nekaterih držav znotraj EU se bo namreč spremenila sedanja skupna kmetijska politika, od katere bi lahko slovensko kmetijstvo ob tehtanju pozitivnih in negativnih posledic vendarle več pridobilo kot izgubilo. Prav zato pa je sodelovanje Sindikata
Slovenske kmečke zveze, ki spremlja dogajanje v slovenskem kmetijstvu in se bori za boljši socialni in ekonomski položaj kmetov, pri
pogajanjih o vključevanju v EU izredno pomembno in ga je zato
potrebno vključiti v pogajalsko skupino.

5. Za slovensko kmetijstvo je strateško pomembno, da v pridružitvenem obdobju prilagodi svojo kmetijsko politiko in zakonodajo mehanizmom in ureditvi EU. V pripravljalnem obdobju si je potrebno
prizadevati za čim bolj ekološko in gospodarno kmetijsko pridelavo,
saj je sedanja naravnanost skupne evropske kmetijske politike naklonjena ekološko prijaznejši pridelavi hrane. Zagotoviti velja stabilne pogoje gospodarjenja v kmetijstvu ter podpreti strukturne spremembe v kmetijstvu z vzpostavitvijo učinkovitejše tržne infrastrukture.
6. Na vstop v EU se bo morala temeljito pripraviti tudi slovenska
živilskopredelovalna industrija, ki ni ustrezno prestrukturirana,
čeprav na prvi pogled kaže, da na področju kakovosti nima resnejših težav. Ob popolnoma odprtem trgu in zmanjšanju zaščite
je že sedaj potrebno resno razmišljati, kako poleg izboljšanja
kakovosti povečati produktivnost, spodbujati inovativnost in zmanjševati stroške, kar pomeni dogovor o delitvi dela in medsebojno
povezanost konkurenčnih podjetij. Prav učinki vstopa na živilskopredelovalno industrijo bodo dali odgovor na vprašnje o uspešnosti vključitve v skupno kmetijsko politiko v kmetijstvu, kjer
pomeni vstop v EU samo na področju agroživilstva tudi prevzem
nekaj sto pravnih predpisov in standardov, ki omogočajo prost
pretok blaga in storitev, predvsem pa ščitijo in varujejo potrošnika, rastline in živali.

II. Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvu za okolje in prostor in
Ministrstvu za finance v presojo tudi naslednje konkretne predloge:
1. da mora postati prilagajanje kmetijstva in živilstva zahtevam EU
nacionalni program, ki ga je treba izpeljati do leta 2001;
2. da je treba kmetijsko politiko pospešeno prilagajati mehanizmom,
zakonodaji in institucionalni ureditvi skupne kmetijske politike v EU;
3. da ovrednotijo pomen ekosocialnega kmetijstva za regionalni razvoj in ohranjanje kulturne krajine v korist razvoju podeželja ter določijo enotno politiko regionalnega razvoja po zgledu EU;

7. Prilagajanje kmetijstva in živilstva zahtevam EU bi moral vsebovati nacionalni program, ki ga je potrebno realizirati do leta
2001, saj je za tako pomembno evropsko integracijo, kot je EU,
potrebna temeljita priprava. To velja tudi za standarde in predpise
za živila, saj je za vključitev Slovenije v EU potrebno zagotoviti
prost pretok blaga z uporabo harmoniziranih predpisov, ki predpisujejo minimalne zahteve proizvodov, da z njimi zadostijo varovanju človekovega zdravja in varovanja okolja ter zagotovijo zaščito porabnika. Z uveljavitvijo in uporabo harmoniziranih predpisov in standardov pa se zagotovi zmanjšanje proizvodnih stroškov, izdelavo čim kakovostnejših proizvodov po čim nižji ceni in
priznavanje preizkusov oziroma certifikatov med različnimi državami.

4. da pospešijo sprejem zakonodaje in ustanovitev kmetijsko-gozdarske zbornice, v kateri bodo sodelovali kmetje in stroka;
5. da se že v proračunu Republike Slovenije za leto 1997 zagotovi
več sredstev, namenjenih kmetijstvu, za njegovo prestrukturiranje,
predvsem za prestrukturiranje predelovalne industrije;
6. da se pri pripravi zadružništva za vstop Slovenije v EU angažira
več strokovne pomoči ter izoblikuje in sprejme strategijo razvoja
kmetijskega zadružništva in v skladu z 10. členom zakona o zadrugah zagotovi tudi finančno pomoč države razvoju zadružništva;

8. Slovensko zadružništvo predstavlja pomembno obliko gospodarske organiziranosti, ki omogoča majhnim podjetnikom uspešnejši nastop na skupnem trgu. Trenutno preživlja določeno gospodarsko krizo, pa tudi krizo identitete, kar pa ni posebnost naših
razmer, ampak je prisotna tudi v razvitih gospodarstvih in je posledica obsežnih družbenih in vrednostnih sprememb. Zadružništvo pa je lahko tudi v sedanjem trenutku dobrodošel model za
učinkovito gospodarsko povezovanje majhnih gospodarskih subjektov, ki vsak zase prav gotovo ne morejo prodreti na sodobno
organiziran trg. Zato mu je potrebno na vse načine pomagati, da se
čim prej otrese problemov preobrazbe in se začne ukvarjati s svojim temeljnim poslanstvom.

7. da se pri pogajanjih o vključevnaju Slovenije v EU v pogajalske
skupine vključijo tudi predstavniki Sindikata Slovenske kmečke zveze.

9. Z vstopom Slovenije v EU je pričakovati velike spremembe na
področju pridelave in predelave mleka, saj se ti dve najpomembnejši panogi kmetijstva in živilske industrije s spremembami soočata že sedaj. Vstop v EU bo povzročil bistvene spremembe na

Zbornik gradiv za strokovni posvet je na
voljo v službi državnega sveta
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lokalne samouprave je namreč smotrno sproti spremljati pozitivne in negativne vplive ter pravočasno ukrepati z dopolnjevanjem ali spreminjanjem zakonodaje, z dogovori oziroma drugimi aktivnostmi.

Državni svet Republike Slovenije je 27. novembra 1996 organiziral posvet o AKUTNIH PROBLEMIH OSNOVNEGA
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA.
Namen posveta - udeležili so se ga državni svetniki, župani in
direktorji zdravstevnih domov ter predstavniki državnih organov s področja zdravstva - je bil, da bi v razpravi zbrali neposredno od tistih, ki jih kakor koli prizadeva organizacija, vsebina
in izvajanje zdravstvenega varstva, kar največ razmišljanj in
predlogov o problemih na tem področju.

Problemi in vprašanja, ki so na posvetu predstavljali središčne
teme, so se nanašali na osnovno zdravstveno dejavnost, mrežo javne zdravstvene službe, zasebno prakso, delo in položaj
zdravstvenih domov, financiranje investicij v osnovni zdravstveni dejavnosti, zdravstveno staje prebivalstva in dostoponost do zdravstvenih storitev, strokovne kadre v osnovni
zdravstveni dejavnosti in specialistično dejavnost.

Zaradi nove zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in

Sklepi državnega sveta ob obravnavi stališč s posveta Akutni problemi
osnovnega zdravstvenega varstva
zavarovanju, njihovi prestavitvi v prostovoljno zdravstveno zavarovanje, odpravi možnosti zavarovanja za posamezne primere ter
ponovnemu uvajanju participacije, ker se na tak način ruši z zakonom uveljavljeni sistem zavarovalništva.

Državni svet Republike Slovenije je na 84. seji, dne 12.2.1997,
ob obravnavi stališč s posveta Akutni problemi osnovnega zdravstvenega varstva sprejel na podlagi 86. člena poslovnika naslednje
SKLEPE

4. Državni svet predlagaVladi Republike Slovenije, da ponovno preuči mrežo javne zdravstvene službe in v njej upošteva dostopnost
mreže občanom, novo organiziranost občin in možnosti javnega
financiranja te mreže. Mreža mora biti načrtovana na osnovi kriterijev državne politike zdravstvenega varstva, medobčinska usklajevanja pa morajo biti prepuščena medobčinskim zdravstvenim ustanovam, ki naj za koordinacijo dobijo pooblastila. Prav tako pa je
potrebno oceniti primernost vezave mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni na občino. Načelo učinkovitosti in smotrnosti
namreč zahteva, da načrtujemo mrežo javne zdravstvene službe
glede na značilnosti obolevnosti prebivalstva, gostoto prebivalstva
v posameznih regijah in s tem v zvezi enakomerno prostorsko in
časovno dostopnost ter kakovost zdravstvenih storitev. Za redko
poseljena in odmaknjena območja je potrebno ob državni podpori
stimulirati racionalen razvoj tako zasebne prakse kot tudi lokalnih
zdravstvenih domov na osnovi koncesij.

1. Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000 je
potrebno čim prej sprejeti in v njem precizno opredeliti sistem in
politiko osnovnega zdravstvenega varstva. Nesistemska uporaba sedanjih tržnih principov v zdravstvenem sektorju bo namreč
imela zelo resne posledice za slovensko zdravstveno varstvo.
Slovenija bi morala to stanje zaznati in ga upoštevati pri vodenju
zdravstvene politike. Ob tem naj bi upoštevali etične in moralne
vrednote, ne pa zgolj tržne mehanizme, saj ti močno povečujejo
nevarnost neenakega zdravstvenega varstva za različne skupne prebivalstva.
Državni svet ocenjuje, da se je potrebno v tem dokumentu načelno opredeliti do javne mreže zdravstvene službe, postaviti jasen
koncept uvajanja privatne prakse v zdravstvo, zagotoviti zdravstveno in socialno varnost dolgotrajno brezposelnim, nakazati sistemsko ureditev oblikovanja in nadzora nad cenami zdravil, definirati pristojnosti Ministrstva za zdravstvo do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in precizneje urediti varovanje zdravja
delavcev ter v državnem zboru čim prej sprejeti zakon o varnosti
in zdravju pri delu.

5. Državni svet ocenjuje, da je potrebno v dokumentu opredeliti jasen koncept uvajanja privatne prakse v zdravstvo in določiti kriterije za podeljevanje koncesij, ki naj upoštevajo smotrno razmerje
med državnim in zasebnim zdravstvom, postopnost in obvladovanje prehoda v mešano zasebno - socialno zdravstvo, opredeljujejo
pa naj tudi specifičnost regij (nekatere imajo javno mrežo za opravljanje posameznih vrst zdravstvenih storitev zasičeno, drugje jo je
treba zgostiti). Za zobozdravstvo in lekarniško dejavnost je potrebno definirati mrežo, ki mora biti sestavni del osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Pri oblikovanju plana zdravstvenega varstva naj se v največji
možni meri upoštevajo demografske spremembe.
2. V planu zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta
2000 je potrebno opredeliti normative in kriterije za dejavnosti, ki
se bodo opravljale v javnih zavodih in dejavnosti, ki se bodo na
podlagi izdanih koncesij opravljale v privatnih klinikah.

6. V statistiki zdravstvenega varstva je potrebno prikazati podatke
o rasti sredstev za zdravstvo in nenadzorovano veliko rast deleža
sredstev za zdravila, na kar je državni svet že večkrat opozarjal.
Posebej je potrebno prikazati cost-benefit analizo z uvedbo zasebnega dela v osnovno zdravstveno varstvo.

3. Državni svet ugotavlja, da je imela Slovenija dober zdravstveni
program in kvalitetne zdravstvene storitve in da je treba ohraniti
razmerje med dosedanjim obsegom programa zdravstvenih storitev, ki je zagotovljen z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, in
programi, ki bodo tržno naravnani. Plan zdravstvenega varstva mora zagotoviti skladen razvoj zdravstvenih dejavnosti, ohraniti enakost in povečati svobodo izbire med socializiranim ter prostovoljno
zavarovalniškim in tržnim nadzorstvom. Državni svet nasprotuje
predlaganemu krčenju obsega pravic v obveznem zdravstvenem

7. V statistiki zdravstvenega varstva je potrebne? prikazati delež
sredstev za zdravstveno varstvo na primarni ravni v primerjavi s
hospitalnim zdravljenjem.
8. V gradivih Ministrstva za zdravstvo in Inštituta za varovanje zdravja
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11. Ministrstvo za zdravstvo naj določi enotne standarde in normative za zaposlovanje potrebnega kadra v posameznih zdravstvenih
domovih in sistemsko uredi potrebne štipendije, specializacije in
podiplomski študij, za kar naj zagotovi tudi namenska finančna sredstva, kadrovsko politiko pa prepusti javnim zdravstvenim službam.

se prikazuje zdravstveno stanje skozi uradne statistične kazalce,
ki pa so večinoma rezultat dolgoročnih dogajanj v preteklosti in izvirajo iz prejšnjega sistema zdravstvenega varstva. Predlagamo, da
se izdelajo kazalci za spremljanje sedanjega stanja (tranzicije), kot
so na primer vzorčni vprašalniki, ki dopuščajo pravočasno reagiranje (vprašalniki v zobozdravniških čakalnicah). Pri navedbi statističnih kazalcev je potrebno prikazati tudi ustrezne mednarodne
primerjave.

12. Državni svet pojasnjuje posamezne izraze v tekstu;
Socializirani načini zdravstvenega varstva v odnosu do varovanca
so: obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, socialno varstvo za nezavarovane osebe, tržni način
zdravstvenih storitev pa je neposredno plačilo (samoplačništvo, kamor sodi tudi obvezna participacija).

9. V okviru osnovnega zdravstvenega varstva je potrebno ustrezno
organizirati preventivne aktivnosti: zdravstveno varstvo v obdobju
obveznega šolanja (zdrava šola); za nabornike; na univerzah (vloga
univerze pri skrbi za zdravje); v gospodarskih družbah (zakon o
varnosti in zdravju delavcev pri delu bo bistveno posegel na področje medicine, psihologije, tehnike, organizacije dela). Prav tako
je potrebno v sistemu osnovnega zdravstvenega varstva omogočati posebno varstvo invalidov.

Vsi varovanci imajo izbiro izvajalca, ki ga želijo in izbiro plačila
storitve.
V mrežo javne zdravstvene službe sta vključena zdravstveni
delavec v javnem zdravstvenem zavodu s plačo in zdravstveni
delavec zasebnik s koncesijo v mreži osnovnega zdravstvenega varstva. V mrežo javnega zdravstva pa ni vključen zdravstveni delavec brez koncesije.

10. Država naj spodbuja investicije v osnovno zdravstveno varstvo
tako, da bo sofinancirala investicije, kjer občine tega ne zmorejo.
Občinam naj se zagotovi vir za vzdrževanje kapacitet osnovnega
zdravstvenega varstva.
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