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Predlog zakona o dopolnitvah zakona o državnem svetu 

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

državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov 

Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12. 3. 1997, 
obravnaval zakonodajno iniciativo predloga zakona o dopolnitvah 
zakona o državnem svetu in sprejel naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je Državni 
svet Republike Slovenije določil besedilo predloga zakona o 
dopolnitvah zakona o državnem svetu in ga na podlagi 204.a 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije pošilja 
državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem 
postopku, ker je za izvedbo volitev državnega sveta potrebno 
zakon sprejeti vsaj do junija 1997. 

Državni svet določa na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta 
in 176. člena poslovnika državnega zbora predsednika državnega 
sveta prof. dr. Ivana Kristana kot predstavnika državnega sveta na 
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi 
predloga zakona. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Državni svet se je konstituiral 23. decembra 1992 kot nov samostojni 
ustavni organ, katerega pristojnosti so določene z ustavo, volitve 
in njegova organizacija pa z zakonom o državnem svetu (Uradni list 
RS, št. 44/92). Državni svet je oblikovan in deluje na interesni podlagi 4 

(petih) interesnih skupin. 

Veljavni zakon državnega sveta nima določbe o proračunu, kakršno 
imajo zakoni nekaterih uporabnikov proračuna, ki so bili sprejeti 
pozneje kot zakon o državnem svetu, to je Ustavno sodišče 
Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic in Računsko sodišče. 
V teh zakonih je določeno, da sredstva za delo teh organov določi 
državni zbor na predlog teh organov in so sestavni del proračuna 
Republike Slovenije (na primer 55. člen zakona o varuhu človekovih 
pravic (Ur. I. RS, št. 71/93 in 15/94), 8. člen zakona o ustavnem 
sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94), 18. člen zakona o računskem sodišču 
(Ur. I. RS, št. 48/94)). V zakon o državnem svetu naj bi vnesli enako 
določbo, torej da sredstva za delo državnega sveta določi državni 
zbor na predlog državnega sveta in so sestavni del proračuna 
Republike Slovenije. Na ta način bi bil državni svet glede predlaganja 
proračuna izenačen z drugimi porabniki proračuna. 

Zakon o državnem svetu je v prehodnih določbah določil, da se na 
prvih volitvah člane državnega sveta - predstavnike lokalnih interesov 
voli na neposrednih volitvah po večinskem sistemu. Razlog, da so 
bile za volitve leta 1992 določene neposredne volitve za predstavnike 
lokalnih interesov, je bil v tem, da organizacija lokalne samouprave 
ni bila izvedena do konca.Ta razlog obstoji še sedaj, saj ni izvedena 
reorganizacija občin, predvsem pa ni razčiščeno vprašanje pokrajin 
oziroma regij. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-183/84 (Ur. I. RS, 
št. 73/94) ugotovilo, da obstoječa organizacija občin ni v skladu z 
ustavo. 

Zaradi tega je do uskladitve organizacije občin z ustavo in ureditve 
organizacije pokrajin oziroma regij potrebno podaljšati sistem volitev 

za predstavnike lokalnih interesov iz leta 1992 tudi za volitve leta 
1997. 

2. CILJI IN NAČELA DOPOLNITEV ZAKONA 

Glede na navedene razloge državni svet predlaga dopolnitve 
veljavnega zakona o državnem svetu. Gre za proračun državnega 
sveta ter za prolongiranje sistema volitev članov državnega sveta 
- predstavnikov lokalnih interesov iz leta 1992 tudi za volitve leta 
1997. 

Kot je bilo že omenjeno, je zaradi analogije drugih porabnikov 
proračuna smiselno vnesti v zakon o državnem svetu določbo o 
proračunu, kakršno imajo drugi porabniki proračuna - na primer 55. 
člen zakona o varuhu človekovih pravic (Ur. I. RS, št. 71/93 in 15/ 
94), 8. člen zakona o ustavnem sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94), 18. 
člen zakona o računskem sodišču (Ur I. RS, št. 48/94). 

Iz prej navedenih razlogov pa je potrebno prolongirati sistem volitev, 
ki je bil določen za prve volitve leta 1992 za predstavnike lokalnih 
interesov, tudi za volitve leta I997. Nobenega dvoma namreč ni, da 
do jesenskih volitev organizacija občin ne bo usklajena z ustavo, 
kot to zahteva odločba Ustavnega sodišča Slovenije, prav tako pa 
še ne bo razčiščena organizacija pokrajin oziroma regij. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Zakon o dopolnitvah zakona o državnem svetu ne bo imel nikakršnih 
novih finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/92) se za 47. členom 
doda novi 47.a člen, ki se glasi: 

"Sredstva za delo državnega sveta določi državni zbor na predlog 
državnega sveta in so sestavni del proračuna Republike Slovenije." 

2. člen 

Volitve članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov 
se izvedejo v letu 1997 po določbah 66. člena zakona o državnem 
svetu. 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona v prvem členu opredeljuje določanje predloga 
proračunskih sredstev za delo državnega sveta. Materialni pogoj za 
delo državnega sveta je tudi samostojnost v razpolaganju s 
proračunskimi sredstvi. S tem bo državni svet postavljen glede 
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predlaganja proračuna v enak položaj, kot ga imajo drugi samostojni Drugi člen predlaga podaljševanje sistema volitev iz leta 1992 za 
porabniki proračuna. predstavnike lokalnih interesov tudi za volitve leta 1997. 

Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb 

Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12. 3. 1997, 
obravnaval zakonodajno iniciativo predloga zakona o spremembi 
zakona o davku od dobička pravnih oseb in sprejel naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je Državni 
svet Republike Slovenije določil besedilo predloga zakona o 
spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb in ga na 
podlagi 204.a člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
pošilja državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem 
postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo zakona oziroma 
prenehanje veljavnosti posameznih določb. 

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

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Socialni sporazum za leto 1996, ki so ga sklenili Vlada Republike 
Slovenije, skupaj s sindikati in delodajalci, v 4. točki določa, da bo 
Vlada Republike Slovenije z ukrepi na področju davkov in prispevkov, 
javne porabe in državnega proračuna že v letu 1996 zagotovila oz. 
predlagala čimprejšnjo izvedbo davčne reforme, ki bo z ustrezno 
razporeditvijo davčnih bremen omogočala zmanjševanje direktnih 
davkov in zlasti prispevkov, predlagala obdavčitev kapitalskih 
dobičkov, bistveno povečala olajšave za vlaganja v produktivne 
naložbe in ob tem postopno ukinjala olajšave za potrošne namene. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Državni svet predlaga, da se črta 3. odstavek 39. člena zakona o 
davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93, 20/95, 34/96), 
ki davčnemu zavezancu, ki koristi davčno olajšavo, onemogoča 
razporejati dobiček za udeležbo v dobičku, e namreč davčni 
zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred potekom 
petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo, mora za 
znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v letu 
razporeditve dobička za udeležbo v dobičku. 

S sprejeto zakonsko spremembo se bodo večini gospodarskih 
subjektov - pravnim osebam, predvsem pa delniškim družbam, 
davčne olajšave za davek na dobiček bistveno znižale v letu 1997, 
ko začne veljati zakonska določba. Nesmiselno je namreč, da davčni 
zavezanec, ki koristi davčno olajšavo, ne sme razporejati dobička 
za udeležbo v dobičku in da se davčno olajšavo, ki je sicer nesporno 
v narodnogospodarskem in podjetniškem interesu, ker usmerja 
potrošnjo v produktivne namene, pogojuje z neizplačevanjem divi- 
dend. e bi se že želelo preprečiti, da se korist od olajšave ne prelije 
v delitev, bi bila razumljivejša takšna rešitev, da se tisti del 
povečanega dobička, ki je bil pridobljen z obsegom olajšave, ne 
more uporabiti za delitev, pač pa morda le za rezerve. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana sprememba zakona ne bo terjala dodatnih sredstev iz 
državnega proračuna. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Tretji odstavek 39. člena zakona o davku od dobička pravnih 
oseb (Ur. I. RS, št. 72/93, 20/95, 34/96) se črta. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Z navedeno spremembo se odpravlja določba, ki davčnemu 
zavezancu, koristniku davčne olajšave , preprečuje razporejanje 
dobička za udeležbo v dobičku. Pogojevanje davčne olajšave z 
neizplačevanjem dividend ni v narodnogospodarskem in 
podjetniškem interesu in se s predlagano spremembo zakona 
odpravlja. 

III. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

39. člen 

Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 40 % 
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen v 
osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva, 
vendar največ v višini davčne osnove. 

V primeru finančnega najema se davčna olajšava po prejšnjem 
odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredmeteno osnovno 
sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema. 

Davčni zavezanec, ki koristi davčno olajšavo po prejšnjih dveh 
odstavkih, ne sme razporejati dobička za udeležbo v dobičku. Če 
davčni zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred 
potekom petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo, 
mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno 
osnovo v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku. 

Pobudo za spremembo zakona o davku od dobička pravnih oseb 
je predložila Komisija za gospodarstvo. Državni svet Republike 
Slovenije je na 80. seji, dne 18. 9. 1996, sprejel pobudo Komisije 
za gospodarstvo za zakonodajno iniciativo za spremembo tega 
zakona. 
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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 predlogu zakona o spremembah zakona o ponovni 

vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic 

Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12.3.1997, ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in 
pravic sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da 
državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k predlogu zakona o spremembah zakona o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega 

premoženja in pravic - skrajšani postopek 

1. Državni svet podpira podaljšanje roka za uveljavljanje vračila 

odvzetega premoženja, ki je urejen v 2. odstavku 9. člena zakona, 
čeprav bo to vplivalo tudi na kakovost zemljišč, ki so oziroma bodo 
predmet vračanja ter na pravni promet s kmetijskimi zemljišči in 
gozdovi. 

2. Državni svet podpira predlog spremembe 8. člena navedenega 
zakona, opozarja pa na nevarnost, da se s spremembami tega 
zakona položaj in postopki vračanja zapletajo zaradi različnih 
strokovnih mnenj in s tem podaljšuje postopek vračanja. 

Državni svet predlaga, da se postopki pospešijo in da se te agrarne 
skupnosti čimprej uveljavijo. 

» 
Za poročevalca na seji državnega zbora in njegovih delovnih 
teles je bil določen državni svetnik Tone Hrovat. 

Mnenje državnega sveta k strateškim usmeritvam Republike Slovenije 

za ravnanje z odpadki 

Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12.3.1997, ob 
obravnavi strateških usmeritev Republike Slovenije za ravnanje 
z odpadki sprejel 

SKLEP 

Ministrstvo za okolje in prostor naj vodi aktivnejšo vlogo pri 
odpravljanju ovir za določitev lokacij infrastrukturnih objektov za 
ravnanje z odpadki ter pri organizaciji načina vodenja postopkov 
z javnostjo. Ti predstavljajo osnovno oviro pri urejanju tega 
problema. 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da 
državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k strateškim usmeritvam Republike Slovenije za ravnanje 
z odpadki 

Državni svet podpira osnovno filozofijo predložene strateške 
usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki, ki sloni na 
realnosti slovenskega prostora in na podobnih programskih 
dokumentih v državah Evropske unije. 

Ob strategiji se postavlja vprašanje predvidenih trendov rasti 
odpadkov iz naselij, industrije ter odpadne biomase iz kmetijstva, 
gozdarstva in živilske predelave do leta 2010, ki so prikazani v 
tabeli 1, stran 51. 

Državni svet opozarja na nekatere dileme in vprašanja, ki se 
nanašajo na strategijo: 

1. Strategija namenja premalo pozornosti izdelavi kriterijev oziroma 
postopkom za določanje regionalne mreže infrastrukturnih 
objektov za ravnanje z odpadki. Državni svet predlaga, da se 
podobno kot pri gradnji avtocestnega omrežja tudi pri določanju 
regionalne mreže infrastrukturnih objektov za ravnanje z 
odpadki spremeni prostorski plan Slovenije. 

Z Zaskrbljujoče je dejstvo, da se neformalno že pojavljajo imena 
krajev regionalnih deponij v povezavi z oblikovanjem sicer 
zaenkrat nedogovorjene mreže regionalnih in pokrajinskih 
središč. 

3.Potrebno bi bilo določiti prioritetno reševanje okoljskih problemov, 
saj se zastavlja vprašanje, ali je aktuainejše reševanje 
problematike onesnaženosti zraka ali onesnaženosti voda ali 
zbiranja in uničevanja odpadkov. Očitno je, da se vseh 
problemov ne da reševati istočasno in takoj. 

4. Za preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru bi morali 
določiti kriterije oziroma mehanizme državnih spodbud. 

5. Sanacija obstoječih obremenjujočih dejavnosti s pomočjo 
vzvodov Ekološko-razvojnega sklada RS je pozitivno ocenjena, 
vendar bi morala biti ekonomska kategorija gospodarjenja z 
odpadki bolj natančno opredeljena ter večja pozornost 
namenjena makroekonomskim vplivom na naše gospodarstvo. 

6. V strategiji bi moralo biti opredeljeno redno spremljanje stanja 
pred in po investiranju v ekološke projekte, s čimer bi zagotovili 
večjo učinkovitost sanacij. 

7.V prehodnem obdobju bi morala država z davčnimi olajšavami 
spodbujati prizadevanja podjetij pri prehajanju na ekološko 
sprejemljivejšo proizvodnjo. 
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8. Metodam zniževanja nastajanja odpadkov je potrebno dodati 
tudi analizo življenjskega kroga (LCA) in druge sodobne metode. 

9. Sestavni del strategije bi moral biti tudi vladni predlog ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki, ne glede na možne težave. 

10. Ob obravnavi predloga strateških usmeritev Republike 
Slovenije za ravnanje z odpadki so se pojavila tudi naslednja 
vprašanja: 

a) Problem čistilnih naprav v večjih urbanih okoljih bi moral biti 
zaradi obremenjevanja vodnega sistema z mulji in sedimenti bolj 
urejen kot nujen kratkoročen ukrep do vpeljave termične obdelave 
odpadkov. 

b) Državni svet opozarja na potrebo po preprečevanju uvoza 
odpadnih snovi (na meji), izdelkov slabe kvalitete, izdelkov z 

neustrezno embalažo, kmetijskih pridelkov s slabšo kvaliteto, 
kontaminiranih s težkimi kovinami in pesticidi ali uvoza iz 
držav s povečano nevarnostjo bolezni rastlin in živali, uvoza 
izdelkov z daljšo skladiščeno dobo (več kot 3 mesece 
zmrznjeno meso), uvoz kompostiranih odpadkov (zemlje). 

c) Državni svet tudi opozarja na potrebo po operacionalizaciji 
kratkoročnih nujnih ukrepov, ki jih bo potrebno upoštevati pri 
pripravi proračuna za leto 1997 in 1998. 

d) Potrebno je proučiti umestnost ustanovitve "Centra za čistejšo 
proizvodnjo", ki naj prenaša znanja iz Evropske unije (EU) in 
Združenih narodov (UNEP). 

Za poročevalca na seji državnega zbora in njegovih delovnih teles 
je bil določen državni svetnik prof. dr. Dušan Plut. 

Mnenje državnega sveta k problematiki zagotavljanja sredstev zagotovljene porabe 

občin in finančne izravnave za leto 1997 

Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12.3.1997, ob 
obravnavi problematike zagotavljanja sredstev zagotovljene 
porabe občin in finančne izravnave za leto 1997 sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da 
državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k problematiki zagotavljanja sredstev zagotovljene porabe 
občin in finančne izravnave za leto 1997 

1.Državni svet ugotavlja, daje Državni zbor Republike Slovenije 
ratificiral Evropsko listino lokalne samouprave. Državni svet 
meni, da je njene člene nujno vnesti v vso področno zakonodajo 
ali jo ustrezno prilagoditi. 

Državni svet posebej opozarja na točke 9. člena Evropske 
listine lokalne samouprave, v katerih je opredeljen odnos do 
finančnih virov lokalnih oblasti. Točka 1 določa, da so lokalne 
oblasti v okviru nacionalne gospodarske politike upravičene 
do ustreznih lastnih finančnih virov, s katerimi v okviru svojih 
pooblastil prosto razpolagajo. 

Točka 5 določa, da je za zaščito finančno šibkejših potreben 
postopek za finančno izravnavo ali drugi ustrezni ukrepi za 
popravo učinkov neenake porazdelitve možnih finančnih virov 
in finančnega bremena, ki ga nosijo. Takšni postopki ali ukrepi 
ne smejo zmanjševati svobode odločanja lokalnih skupnosti 
na področju njihove pristojnosti. 

2. Državni svet opozarja, da je potrebno dolgoročno uveljaviti 
temeljni pristop, da so občine materialno samostojne, torej da 
imajo zagotovljen redni vir za financiranje zagotovljene porabe. 
Le redni vir jim bo omogočil svobodo razpolaganja s sredstvi in 
jih postavil pred odgovorno nalogo upravljanja s sredstvi. 
Državni svet izraža prepričanje, da mora biti finančna izravnava 
v sistemu financiranja lokalne samouprave izjema, ne pa pravilo, 
kot je sedaj. 

3. Posamezna ministrstva morajo pripraviti jasne kriterije, po 
katerih bodo občine upravičene do dogovorjene višine finančnih 
sredstev, kar se je sicer delno zgodilo, vendar te naloge niso 
opravili vsi resorji. Na drugi strani pa je prihajalo do razlik med 

stališči posameznih ministrstev in Ministrstvom za finance kot 
koordinatorjem in s tem do neupravičenega zmanjševanja 
sredstev. 

Dogovorjena merila naj ne bi spodbujala drobljenja na občine, 
ki niso sposobne zagotoviti dovolj lastnih in zagotovljenih virov 
za financiranje. 

4. Državni svet se zavzema za vzpostavitev takega sistema 
financiranja občin iz finančne izravnave, ki bo firimerljiv s 
sistemom in po višini deleža javne porabe z razvitimi evropskimi 
državami oziroma s tistimi državami, pri katerih se je Slovenija 
zgledovala glede normativnega urejanja lokalne samouprave. 

5. Država mora tudi izdelati principe in kriterije, po katerih bodo 
sredstva za zagotovljeno porabo dovolj visoka za večino 
slovenskih občin. Iz naslova finančne izravnave pa bi jih bile 
deležne le tiste občine, ki zaradi posebnih problemov (zaradi 
obmejnosti, razvojne šibkosti, gorske lege, velikih ekoloških 
problemov) same ne zberejo dovolj in jim mora država posebej 
pomagati. 

6. Občinam, ki pa ne zberejo dovolj lastnih sredstev na podlagi 
zakona, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za finančno 
izravnavo v višini 90 % zagotovljene porabe na prebivalca. 

7. Že sedaj izvajajo občine nekatere razvojne funkcije, kot so 
pospeševanje obrti, podjetništva, kmetijstva, turizma; zakonsko 
je to domena države, zaradi česar se jim zmanjšujejo sredstva 
za opravljanje drugih nalog. Te funkcije naj se opredelijo tudi kot 
funkcija lokalne samouprave, tako da se vnesejo v zakon o 
lokalni samoupravi, hkrati pa je potrebno za njihovo izvajanje 
opredeliti tudi finančne vire. 

8. Državni svet opozarja, da je potrebno izvajati določila 
zakonodaje, ki ureja financiranje občin, predvsem 52. člen 
zakona o lokalni samoupravi, e gre za kolizijo med 52. členom 
zakona o lokalni samoupravi in 20. členom zakona o financiranju 
občin, morajo izvajalci nanjo opozoriti in predlagati 
zakonodajalcu enotne rešitve. Predvsem pa je nujno pripraviti, 
kot je državni svet že večkrat predlagal, zakon o finančni 
izravnavi. 

9. Državni svet soglaša, da je veljavni zakon o lokalni samoupravi 
primeren za izvedbo reforme lokalne samouprave, sedaj pa 
ga je potrebno dograditi s spoznanji prakse in s pripombami, ki 
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jih je oblikovalo ustavno sodišče, tako da bo primerna osnova 
za redno delovanje lokalne samouprave. 

10. Državni svet ocenjuje, da so občine preveč omejene pri 
najemanju posojil in sicer v primerih, ko imajo zagotovljene 
lastne namenske zakonite vire za pokritje določene investicije. 

11 .Državni svet ponovno ugotavlja, da je potrebno čim prej sprejeti 
zakonodajo, ki je temeljnega pomena za delovanje lokalne 
samouprave, in sicer zakon o pokrajinah, zakon o mestnih 
občinah, zakon o proračunskih načelih, zakon o 
samoprispevku, zakon o enakomernem regionalnem razvoju 
in tisto področno zakonodajo, ki bo uredila prenos državnih 
pristojnosti na lokalne skupnosti. 

12.Državni svet opozarja na problematiko oblikovanja kriterijev 
in meril za zagotovljeno porabo za proračunsko leto 1997. 
Kriteriji in merila morajo biti oblikovani, usklajeni in sprejeti v 
Državnem zboru Republike Slovenije pred predložitvijo osnutka 
proračuna za leto 1997 in v takem roku, da bodo občine podatke 
lahko vključile v pripravo svojih proračunov. 

Za poročevalca na seji državnega zbora in njegovih delovnih teles 
je bil določen državni svetnik Franc Glinšek. 

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

državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona 

o njem še enkrat odloča 

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o javnih naročilih 

Državni svet Republike Slovenije je na 86. seji, dne 2. 4.1997, ob 
obravnavi zakona o javnih naročilih, ki ga je državni zbor sprejel na 
3. seji, dne 26. 3.1997, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike 
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o zakonu 
o javnih naročilih. 

Obrazložitev 

1. V 6. točki 1. odstavka 55. člena so določeni tisti pravni subjekti, 
ki se jim javna naročila lahko odda brez javnega razpisa. Državni 
svet meni, da ta rešitev ni ustrezna, saj med subjekte, ki se jim 
sme oddati javno naročilo z neposredno pogodbo brez javnega 
razpisa, ne uvršča invalidskih podjetij. 

Komisija državnega sveta za gospodarstvo je v drugi in tretji 
obravnavi predloga zakona o javnih naročilih menila, da bi bilo 
potrebno omenjeno določbo dopolniti tako, da se razširi pravico 
neposrednega dodeljevanja javnih naročil tudi invalidskim podjetjem. 

Uvrstitev invalidskih podjetij v zakon o javnih naročilih nima nobene 
neposredne povezave z ekonomskimi olajšavami ali pridobivanjem 
namenskega javnega denarja. Gre le za pridobivanje dela iz javnih 
finančnih sredstev in sicer pod popolnoma enakimi tržnimi pogoji, 
ki so po 55. in 56. členu zakona posebej razvidni ter veljajo za vse 
subjekte, med katere bi bila uvrščena tudi invalidska podjetja. 

Zato državni svet meni, da gre pri takem predlogu v bistvu za 
sistemsko rešitev in za preudarno ravnanje, po katerem naj bi 
podpirali čim več ustvarjanja dohodka z delom na tržišču tudi v 
invalidskih podjetjih. 

Taka rešitev izhaja tudi iz usmeritev mednarodnih organizacij, 
zapisanih v standardnih pravilih OZN o izenačitvi možnosti za 
invalide, iz konvencije št. 159 priporočila št. 168 o poklicni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov Mednarodne organizacije 
dela in iz primerjave s predpisi, ki so jih nekatere države (npr. 
Nemčija) sprejele v zakonu za zaposlovanje invalidov. 

2. Zakon o javnih naročilih določa smiselno uporabo določil o 
postopku javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev in tudi 
za vse druge postopke v tem zakonu, razen če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Državni svet opozarja na specifiko razmer v raziskovalni sferi, kjer 
se na posamezne javne razpise prijavi veliko število oseb (npr.: v 
letu 1996 je prišlo na razpis za raziskovalne projekte okoli 700 
predlogov). Znano je, da trajajo evalvacijski postopki projektov in 
programov s področja znanosti in tehnologije nekaj mesecev. Po 
mnenju državnega sveta so zaradi navedenih razlogov vprašljive 
rešitve, ki jih vsebujejo 32., 36. in 37. člen in se nanašajo na 
sodelovanje predstavnikov ponudnikov v postopku. 

3. Državni svet meni, da zakon o javnih naročilih ne vsebuje določil 
o zaščiti delavcev v Republiki Sloveniji pred socialnim dumpingom. 
Eden od kriterijev za presojo ustreznosti ponudnika in ponudne bi 
moral biti spoštovanje določb slovenske delovnopravne zakonodaje 
in kolektivnih pogodb, kadar je s ponudbo povezano zaposlovanje 
delavcev. Prav kršitev teh določb omogoča ugodnejše ponudbe in 
večjo konkurenčnost. Nespoštovanje omenjene zakonodaje in 
kolektivnih pogodb bi bilo lahko razlog za zavrnitev v 9. členu ali kot 
razlogi v 40. členu. 

4. 55. člen zakona omogoča veliko izjem, nekatere med njimi tudi 
niso natančno opredeljene. 

Z ekstenzivno uporabo določb 55. člena bi javna naročila brez javnega 
razpisa postala pravilo, kar bi izničilo temeljni namen zakona. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič. 
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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 pobude predsednika SLS Marjana Podobnika 

državnim svetnikom za čim širše politično soglasje o konkretnih vprašanjih 

zunanjepolitične strategije  

Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo, ki jo je 
predsednik SLS gospod Marjan Podobnik posredoval naslovnikom 
v pismu z dne 6. 10. 1995, da bi v okviru svojih možnosti in 
pristojnosti spodbudili iskanje čim širšega političnega soglasja o 
konkretnih vprašanjih slovenske zunanjepolitične strategije in na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo in prizadevanja, 
da bi se okrepila povezanost med posameznimi organi Republike 
Slovenije pri naporih za oblikovanje in izvajanje zunanje politike 
Republike Slovenije. V ta prizadevanja se bo vključil tudi državni 
svet. Državni svet meni, da je smiselno obravnavati predlog za 
formiranje konzultativnega telesa, sestavljenega iz predstavnikov 
odgovornih državnih organov in političnih strank, ki bi obravnavalo 
strateška vprašanja zunanje politike. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča 

o uvedbi nove kartice zdravstvenega zavarovanja 

Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 8.11.1995, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanji državnega 
svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi z uvedbo nove kartice 
zdravstvenega zavarovanja in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

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

Vprašanji se glasita: 

1. Ali se z vidika makroekonomske in pravne regulative Vlada 
Republike Slovenije strinja, da se odpravi sedanjo zdravstveno 
knjižico z njenimi dodatki, ki vsebujejo podatke, namenjene 
državljanu, zdravstvenim institucijam in zavarovalnici, ter uvede 
novo kartico zdravstvenega zavarovanja, ki ne zajema več 
zdravstvenih podatkov in bo v naslednjih letih stala davkoplačevalce 
oziroma zavarovance najmanj 20.000.000 DEM? 

2. Ali je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije tista nacionalna 
ustanova, ki je pristojna odpraviti obstoječo zdravstveno knjižico in 
ima pristojnost odločati (zavlačevati) o tako pomembnem in 
večdimenzionalnem vprašanju, kot je uvedba nove nacionalne 
zdravstvene kartice? 

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

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 

Natančno smo preučili vprašanji državnega svetnika gospoda 
Borisa Šuštaršiča v zvezi z uvedbo kartice zdravstvenega 
zavarovanja, ki z obema vprašanjema odpira večje število 
vsebinskih dilem, med katerimi so nekatere lahko rezultat 
nepoznavanja In neobveščenosti ali pa namernega prikrivanja 

nekaterihže znanih dejstev o samem projektu. Zato dajemo kratka 
odgovora na vprašanji, dodajamo pa nekoliko daljše obrazložitve 
z nekaterimi podrobnejšimi informacijami o projektu uvajanja 
kartice zdravstvenega zavarovanja: 

1 .Sedanja zdravstvena izkaznica služi v osnovi kot identifikacijski 
dokument zavarovanih oseb in se ne uporablja kot prenašalec 
zdravstvenih oziroma medicinskih podatkov. Takšne "demontaže" 
vsebinske zasnove, ki je pred skorajda štirimi desetletji predvidela 
poleg "zavarovalniških" tudi zdravstvene podatke, ki se v 
zdravstveno knjižico pravilomaže dlje časa ne beležijo, ni povzročil 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
Zavod), temveč je rezultat razvoja sistema zdravstvenega varstva 
in same prakse pri uporabi zdravstvene knjižice, na kar je imel 
odločilen vpliv tudi vidik varovanja osebnih podatkov. 

2. Zavod je v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92 in 13/93) in 
podzakonskimi akti pristojen oblikovati in izdajati listine za 
uresničevanje zdravstvenega zavarovanja. Obstoječe pravne 
podlage omogočajo le oblikovanje identifikacijskega dokumenta 
zavarovancev za uresničevanje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja. Projekt uvajanja kartice zdravstvenega zavarovanja 
pa je zasnovan na način, ki bo omogočil in vzpodbudil izgradnjo 
sistema ostalih kartičnih tehologij ter njihovo nadgradnjo. 

Obrazložitev 

Ad 1. 

Osnovna funkcija sedanje zdravstvene knjižice v sistemu 
zdravstvenega varstva je že več desetletij identifikacija (zava- 
rovalniških) podatkov o zavarovanih osebah, zato praviloma ne 
vsebuje nobenih zdravstvenih podatkov. To pomeni, da je več 
kot štiridesetletna "praksa" pri uporabi take zdravstvene knjižice 
ovrgla prvotno vsebinsko zasnovo, ki naj bi poleg zavarovalniških 
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vsebovala tudi nekatere zdravstvene oziroma medicinske 
podatke. Še več, izpolnjevanje rubrik v knjižici in njenih dodatkih, 
ki je bilo namenjeno beleženju medicinskih oziroma zdravstvenih 
podatkov, je bilo sporno z vidika varovanja osebnih podatkov že 
ob koncu šestdesetih, zlasti pa v sedemdesetih letih. Vpogled v 
knjižico in s tem enostaven dostop do zdravstvenih podatkov bi 
namreč imeli ne samo delodajalci (kadrovske službe), ki so (bili) 
pooblaščeni potrjevati knjižico, temveč tudi druge nepooblaščene 
osebe. Zato se je tisti del vsebinske zasnove zdravstvene knjižice, 
ki je predvidel beleženje zdravstvenih podatkov, v razvoju 
pravzaprav "demontiral" sam, formalno pa tudi na podlagi Navodila 
o zdravstveni izkaznici in drugih listinah za uresničevanje pravic 
iz zdravstvenega varstva (Ur.l. SRS, št. 29/82). 

Ad 2. 

S spremembami v zdravstveni zakonodaji v letu 1992 smo v 
Sloveniji krenili v postopno preobrazbo sistema zdravstvenega 
varstva, ki jo ne karakterizira "demontaža" dotedanjega sistema, 
temveč "mehko" dograjevanje tistih elementov, ki naj bi ohranili 
dosežen relativno visok nivo zdravstvenega varstva prebivalstva 
oziroma njegove zdravstvene oskrbe in hkrati izboljšali uspešnost 
in ekonomsko učinkovitost sistema. O tem, kako uspešni smo bili 
v preteklih treh letih pri uresničevanju teh ciljev, so bila na 
državnem in mednarodnem nivoju izrečena mnoga strokovna 
mnenja. Ena zadnjih mednarodnih strokovnih analiz, ki jo je naročila 
Vlada Republike Slovenije pri ekspertih Mednarodnega 
monetarnega sklada, je proces prenove sistema zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja z vidika makroekonomskih 
ciljev v Sloveniji zelo ugodno ocenila. 

Med spremembami, ki jih je vnesla nova zdravstvena zakonodaja, 
je natančna opredelitev in vzpostavitev novih subjektov sistema in 
porazdelitev njihovih vlog, pristojnosti in odgovornosti v sistemu. 
Ustanovljen je bil Zavod kot nosilec in izvajalec obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, z obvezo in možnostjo oblikovanja 
ponudbe na področju prostovoljnega zavarovanja. 

Na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92, 13/93) in Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (Ur. I. RS, št. 79/94) je Zavod dolžan in 
pristojen oblikovati listine za uresničevanje zdravstvenega 
zavarovanja. Navedene pravne podlage omogočajo oblikovanje in 
izdajanje kartice zdravstvenega zavarovanja kot identifikacijskega 
dokumenta zavarovancev za uresničevanje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja. 

Zavod je na osnovi teh pravnih podlag in pa na podlagi globalnih 
ciljev, opredeljenih v svoji poslovni strategiji in drugih pripravljalnih 
gradiv, sprejel sklep o uvajanju projekta kartice zdravstvenega 
zavarovanja. 

Projekt Zavod uvršča med svoje temeljne razvojne projekte, ki jih 
je s sprejemom poslovne strategije Zavoda opredelila tudi skupščina 
Zavoda, kot najvišji organ upravljanja Zavoda, ki jo sestavljajo 
predstavniki zavezancev za plačilo prispevkov (delodajalci, 
predstavniki vlade) in zavarovancev (delojemalci). 

Pri uvajanju projekta kartice zdravstvenega zavarovanja Zavod 
vztraja pri natančni opredelitvi vsebinskih ciljev, ki jih skušamo z 
uvedbo kartice uresničiti. Šele natančni in nedvoumni odgovori na 
vsebinska vprašanja bodo podlaga za odločitve v zvezi z izbiro 
tehnologije in ne obratno, namreč da bi ponudba tehnologije 
narekovala prikrojevanje vsebinskih ciljev. 

Pri izvajanju oziroma organizaciji projekta za Zavod, podobno kot 
pri prenovi sistema zdravstvenega varstva na sistemskem nivoju, 
izhaja iz načel enostavnosti in postopnosti, kar bo omogočilo 
izvedljivost projekta in dovolj kakovostne rešitve, ki jih bo mogoče 
nadgrajevati in posodabljati v skladu s tehnoloških napredkom. 

Zato so poleg navedenih pravnih podlag, ki omogočajo izvedbo 
projekta, najpomembnejši naslednji vidiki: 

-Vsebinski in organizacijski vidiki. Bistvena za organizacijsko 
uspešnost uvajanja "kartične tehnologije" na kompleksno področje 
zdravstvenega zavarovanja, sta natančen razmislek o vsebinskih 
vprašanjih uvajanja kartice in njena enostavnost, postopnost, 
sprejemljivost in uporabnost v praksi. Pri tem so za uvedbo kartice 
najpomembnejši vsebinski cilji, ki jih želimo doseči.To pa so: izboljšati 
kakovost obravnave zavarovanih oseb, boljše komunikacije med 
Zavodom in zdravniki, zdravniki in zdravstvenimi zavodi, 
zmanjševanje nepotrebnega števila postopkov pri uveljavljanju pravic 
zavarovance,v zmanjšanje administrativnih opravil in s tem večja 
učinkovitost zdravstvene službe. Projekt kartice zdravstvenega 
zavarovanja zato predstavlja zgolj nov element pri izboljševanju 
infrastrukture za doseganje navedenih vsebinskih ciljev. 

Enostavnost in postopnost projekta sta potrebna ne samo zaradi 
izvedljivosti, temveč tudi možnosti harmonizacije in interoperabilnosti 
v razvoju zdravstvenega informacijskega sistema v skladu s 
tehnološkim razvojem na tem področju. Ker je pri tem potrebno 
dosledno upoštevati obstoječo raven razvitosti in integralnosti 
sistemov in tehnologije v tem sektorju, je kartica zdravstvenega 
zavarovanja kot nacionalni projekt neprimerno bolj izvedljiva kot 
zdravstvena kartica, če zanemarimo dejstvo, da za uvajanje 
zdravstvene kartice sploh ni ustreznih pravnih podlag. 

V smislu postopnosti in dorekanja vsebinskih ciljev se izteka tudi 
postopek javnega razpisa Zavoda za izbiro poslovnih partnerjev, ki 
bodo sodelovali pri pripravi projekta uvedbe kartice. Z razpisom je 
skušal Zavod v tej fazi predvsem identificirati in dopolniti znanja, 
domača in tuja, ki so potrebna za pripravo projekta. Razpis za izbiro 
tehnologij pa bo izveden šete, ko bodo osnovna vsebinska vprašanja 
razčiščena. Mnenja smo namreč, da bo z razpisom ustvarjeno 
ustrezno strokovno okolje in klima, kjer bo možno v dialogu, brez 
bližnjic, priti do najboljših rešitev za državo. 

- Vidik varovanja osebnih podatkov. Vidik varovanja osebnih 
podatkov je eden od uporabnih argumentov za uvajanje kartične 
tehnologije. Če ga primerjamo z obstoječo zdravstveno izkaznico, 
omogoča kartica kot sodoben, računalniško berljiv in povezljiv 
dokument s posebnimi tehnološkimi in organizacijskimi načini 
varovanja osebnih podatkov, zavarovancem bistveno bolj prijazno 
in varovano izkazovanje in uresničevanje njihovih pravic iz 
zdravstvenega zavarovanja. 

- Finančni razlogi. Če zanemarimo učinke nekaterih osnovnih 
ciljev uvajanja zdravstvenega zavarovanja, kot so zmanjševanje 
velikega števila različnih postopkov in administrativnih opravil ter 
izboljšanje komunikacij med Zavodom, kot plačnikom 
zdravstvenih storitev in izvajalci, bo projekt kartice najhitreje 
upravičil finančni viožek za uvajanje kartice (sedanja ocena cca 
20 milijonov DEM), z izboljšanjem evidenc o zavarovancih in 
zavezancih za plačilo prispevkov oziroma premij. V kolikor bomo 
s projektom kartice izboljšali na primer plačevanje prispevkov ali 
finančno disciplino javnih in zasebnih zavezancev samo za 30 
%, bi po sedanjih ocenah navedeno investicijo v veliki meri že 
lahko pokrili. 

- Odprtost projekta. Ne nazadnje je potrebno še enkrat poudariti, 
da je projekt kartice zdravstvenega zavarovanja zasnovan na 
način, ki omogoča postopno dograjevanje in nadgradnjo z drugimi 
kartičnlmi projekti na področju zdravstvenega varstva. Gre za 
morebitne projekte kartice profesionalnih delavcev v zdravstvu 
(zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja), ali pa različne 
zdravstvene kartice, ki jih v svetu uvajajo na primer na področju 
nujne zdravniške pomoči, za posebne skupine bolnikov, ipd. in, ki 
so v tem času še na ravni pilotskih študij in testiranja uporabnosti 
ter sprejemljivosti teh novih idej. V zvezi s tem je pomembno 
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poudariti, da je Zavod predlagal dopolnitev predloga zakona o 
zbirkah podatkov na področju zdravstva in zdravstvenega 
zavarovanja, ki je predložen Vladi Republike Slovenije v 
obravnavo. 

Naj ob koncu povemo še, da je vsebinsko zasnovo projekta 
kartice zdravstvenega zavarovanja potrdil Projektni svet, ki ga 
sestavljajo predstavniki Ministrstva za zdravstvo, Zdravstvenega 
sveta pri Ministrstvu za zdravstvo, Zdravniške zbornice Slovenije, 
Lekarniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije, Inštituta za varovanje zdravja Slovenije in 
Programskega sveta Nacionalnega programa zdravstvene 
informatike pri Ministrstvu za zdravstvo in Zavoda. 

Svojevrstno mednarodno strokovno verifikacijo takšnega pristopa 
pa je pomenilo tudi strokovno srečanje na Bledu (dne 6.11.1995) 
z naslovom "Uvajanje kartice zdravstvenega zavarovanja v 
Sloveniji", ki so se ga udeležili poleg predstavnikov vseh večjih 
zdravstvenih in drugih strokovnih ustanov v Sloveniji, tudi ta čas 
vodilni strokovnjaki za projekte kartic iz Nemčije in Francije, ki 
zaenkrat edini izvajata projekte uvajanja kartične tehnologije 
nanacionalnem nivoju sistema zdravstvenega zavarovanja. 
Enotno mnenje obeh delegacij, med katerimi so bilicvsi vodilni 
delavci (direktorji projektov) ustanov obeh držav, je^bilo, da je 
slovenski projekt uvajanja kartice zdravstvenega zavarovanja 
zasnovan na primernih osnovah, ki zagotavljajo splošni razvoj 
zdravstvenega informacijskega sistema v Sloveniji. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnih svetnikov Eriha Šerbca in 

dr. Jožeta Zupančiča v zvezi s porabo proračunskih sredstev za leto 1996 

Državni svet Republike Slovenije je na 69. seji, dne 21.2.1996, v 
skladu s 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnih svetnikov Eriha Šerbca in dr. Jožeta Zupančiča 
v zvezi s porabo proračunskih sredstev za leto 1996 v postavkah 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za 
zdravstvo ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnih 
svetnikov Eriha Šerbca in dr. Jožeta Zupančiča in predlaga 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvu za 
zdravstvo, da vprašanje preučita in nanj odgovorita. 

Vprašanje se glasi: 

Kako se bodo koristila proračunska sredstva za leto 1996 v 
mikroizvedbi v naslednjih postavkah Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve: 1280 - Preventivni programi, 6184 - Socialna 
rehabilitacija zasvojenih, 7147 - Interventni centri, 8507 - Razvoj 
terapevtskih skupin na področju zasvojenosti ter v Ministrstvu za 
zdravstvo v postavkah: 5617 - Programi preprečevanja zasvojenosti 
z mamili, 6856 - Nujna medicinska pomoč? 

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

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 

1. 9 000 000 SIT - Preventiva na področju preprečevanja 
zasvojenosti z mamili 

Za preprečevanje zasvojenosti z mamili na nacionalnem nivoju nujno 
potrebujemo dobro razvito in sistematično preventivo. V preteklem 
obdobju smo preventivne dejavnosti zaradi omejenih sredstev iz 
proračunske postavke sofinancirali le stihijsko za posamezne 
projekte. 

V letošnjem letu bodo v skladu z višjo proračunsko postavko 
sredstva z razpisom razdeljena na podlagi ugotovitev in priporočil 
za to pristojne komisije pri Odboru za izvajanje nacionalnega 
programa preprečevanja zlorabe drog bolj sistematično. Financirali 
bomo predvsem projekte nacionalnega pomena ter delo nevladnih 
organizacij na področju preventive. 

V letu 1995 smo z našega ministrstva vpeljali preventivno 
informativne dejavnosti v okviru Meseca prizadevanj za prepre- 
čevanje odvisnosti. S podobnimi dejavnostmi bomo nadaljevali tudi 
v letošnjem letu. 

Sredstva bomo namenili predvsem predstavitvi dejavnosti ter 
obveščanju javnosti. Del sredstev bomo namenili tudi izmenjavi 
izkušenj s strokovnjaki iz tujine v času evropskega tedna preven- 
tive. 

Terciarno preventivni programi zmanjševanja škode zaradi uživanja 
mamil so v letošnjem letu ena od prioritet, saj ta dejavnost pri nas 
še ni sistematično urejena. 

Sredstva bomo namenili izobraževanju o in za poulično delo 
(outreach), prevajanju literature in pilotskim projektom. V smislu 
sofinanciranja smo se povezali z mednarodnimi ustanovami, kot so 
WHO, Pompidou ter fondacija Soroš. 

2.4 000 000 SIT - Informacijski sistem na področju zasvojenosti 
z mamili 

Vzpostavitev mreže zbiranja podatkov je na področju zlorabe drog 
prioriteta, ker verodostojna in mednarodno primerljiva slika stanja 
pogojuje strategijo države ter omogoča načrtovanje in evalvacijo 
preventive, kurative in socialne rehabilitacije na tem področju. 
Potrebna so zagonska sredstva za vzpostavitev informacijskega 
sistema za zlorabo drog. 

Slovenija je vključena v mednarodni projekt Phare - Informacijski 
sistem, ki predvideva elektronsko povezovanje držav CEEC z 
državami Evropske unije za področje drog. Projekt ponuja pomoč v 
izobraževanju strokovnjakov in deloma tudi v opremi, zahteva pa 
sofinanciranje s strani vseh vključenih držav. 

Na osnovi sklepa Vlade št. 900-05/93-4/14-8 z dne 12.9.1994 se je 
Slovenija vključila v projekt Sveta Evrope Pompidou in UNDCP-ja z 
naslovom Razširitev Mreže mest na srednjo in vzhodno Evropo, ki 
je namenjen začetni fazi zbiranja mednarodno primerljivih podatkov 
na področju zlorabe drog. 

Vlada RS se je zavezala, da bo po zaključku mednarodnega projekta 
Mreža mest, ki se izteče koncem leta 1995, prevzela odgovornost 
za nadaljnje zbiranje mednarodno primerljivih podatkov. Za 
zagotavljanje koordinacije projekta Mreža mest in zbiranja podatkov 
na nacionalnem nivoju je v skladu s priporočili strokovnjakov Skupine 
Pompidou nujna vzpostavitev ustrezne nacionalne enote v okviru 
Inštituta za varovanje zdravja RS in lokalnih enot. 

3.5 500 000 SIT - Terapija 

V lanskem letu je Zavod za zdravstveno zavarovanje RS omogočil 
nujna zagonska sredstva za vzpostavitev mreže devetih Centrov 
za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog. 

9 



Za normalno delovanje mreže Centrov pa je nujno potrebno 
organizirati redna izobraževanja za delo z odvisniki. V lanskem letu 
je bilo pet dvodnevnih izobraževanj, ki jih je organiziralo Ministrstvo 
za zdravstvo (enega v sodelovanju s Socialno zbornico) In dva 
seminarja, ki sta bila organizirana skupaj z Ministrstvom za 
pravosodje. 

V letošnjem letu imamo v načrtu dve izobraževanji za delo z 
odvisniki. 

a 
Prav tako bomo finančna sredstva namenili tudi evalvaciji raziskave 
o učinkovitosti vzdrževalnega metadonskega programa v Sloveniji, 
ki bo pomagala pri načrtovanju aktivnosti v bodoče. 

Za delovanje mreže Centrov je bila imenovana Komisija za nadzor 
nad izvajanjem vzdrževalnega metadonskega programa, za katere 
delovanje je prav tako potrebno zagotoviti sredstva. 

Sredstva bomo zagotovili tudi za izvedbo izobraževanja s področja 
odvisnosti, ki poteka v soorganizaciji univerze San Diego in UNDCP. 

V zagonu je terapevtski program Projekt Človek; sprejemni in 
dnevni center že delujeta, začetek delovanja terapevtske 
skupnosti je v načrtu v letošnjem letu, delovanje bomo v okviru 
možnosti tudi finančno podprli. 

Prav tako bomo podprli tudi terapevtsko skupnost Srečanje, ki 
deluje v okviru Karitasa, ter preko društev staršev finančno podprli 
odhode odvisnikov v La patriarche. 

4. 2 000 000 SIT - Tretja evropska metadonska konferenca, 
združena z regionalnim srečanjem centralno in vzhodno 
evropskih držav na terapevtskih programih in evropske 
konference o terenskem delu in terapevtskih skupnostih 

Finančna sredstva bomo koristili za pripravo kandidature, promocijo, 
predstavitev konference, oblikovanje celostne podobe, pripravo ti- 
ska ter prvega (First announcement) in drugega vabila (Second 
announcement). 

5. 2.000,000 SIT - Odbor za izvajanje nacionalnega progra- 
ma preprečevanja zlorabe drog 

Učinkovito obravnavo zlorabe drog omogoča le multidisciplinarni 
pristop, ki ga na najvišjem nivoju zagotavlja medresorsko usklaje- 
valno telo, kakršno je Odbor za izvajanje nacionalnega programa 
preprečevanja zlorabe drog. 

V preteklih letih delovanju Odbora nismo namenili posebnih sred- 
stev, zato je po začetnem entuziazmu delo Odbora zastalo, kar se 
je odražalo v neusklajenosti naših ter tujih programov ter podvaja- 
nju le teh v Sloveniji. V letošnjem letu bomo podprli delo komisij pri 
Odboru za posamezna področja, kot je npr. komisija za pripravo 
posodobljenega nacionalnega programa in strategije za to področje. 

S proračunom za leto 1996 so bila za te namene določena sredstva 
v višini 4.027.000,00 SIT, kar je zahtevalo prilagoditev realizacije 
predvidenih projektov in nalog v bistveno zoženim možnostim.Tako 
bodo v letu 1996 v okviru teh sredstev realizirane naslednje naloge: 

1. Nadaljevanje projekta NMP -1.027.000,00 SIT 

V leto 1996 moramo pripraviti programe izobraževanja za policiste, 
gasilce, šoferje ter voznike reševalnih vozil. 

a) Na področju bolnišnične organiziranosti bo delovna sku- 
pina v letu 1996 pripravila standardne opreme, osebja in 
prostorske standarde za bolnišnice. Ministrstvo bo zago- 
tovilo spremljanje projekta NMP. Na podlagi ugotovitev sku- 
pine, ki bo projekt opremljala, bodo opravljene korekcije 
projekta. 

b) Pripravljeni bodo standardi in navodila, ki jih predvideva 
novi Pravilnik o nujni medicinski pomoči. 

2. Izobraževanje in udeležba na strokovnih srečanjih -1.200.000,00 
SIT 

V letu 1996 je v okviru teh sredstev predvideno financiranje udelež- 
be strokovnjakov s tega področja na strokovnih srečanjih v tujini s 
strokovnimi prispevki, in sicer: 

PECEMS - Praga - predvidena aktivna udeležba treh pred- 
stavnikov Slovenije 
udeležba na 2. simpoziju urgentne medicine - sofinancira- 
nje 
udeležba na drugih srečanjih bo potekala glede na finanč- 
ne možnosti 

3. Sofinanciranje literature s področja NMP - 500.000,00 SIT 

Poteka že drugo leto v dogovoru s Centralno medicinsko knjižnico. 
Ministrstvo financira nakup nekaterih revij s področja NMP in zago- 
tavlja sprotno obveščanje vseh izvajalcev NMP o novostih na tem 
področju. 

4. Nakup opreme za izobraževanje -1.300.000,00 SIT 

V skladu s postopnim uvajanjem NMP in Projektom NMP je naloga 
ministrstva zagotoviti izobraževanje vseh, ki sodelujejo pri izvaja- 
nju Nujne medicinske pomoči. V vseh bolnišnicah naj bi tako posto- 
poma posodobili kabine za izobraževanje na področju NMP. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO 
IN SOCIALNE ZADEVE 

Načrt koriščenja proračunskih sredstev za leto 1996 na postavkah 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: 

DOPOLNILNI ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 

Na podlagi sklepa Državnega sveta Republike Slovenije, sprejete- 
ga na 69. seji, Vam posredujemo odgovor na vprašanje državnih 
svetnikov Eriha Šerbca in Jožeta Zupančiča, v delu, ki se nanaša 
na predvideno uporabo proračunskih sredstev na postavki Ministrs- 
tva za zdravstvo 6856 - Nujna medicinska pomoč. 

V pripravi proračuna na za leto 1996 smo predlagali, da se za po- 
stavko Nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju NMP) predvidi 250 
mio SIT, kar bi omogočilo, da se začne Izvajanje projekta vzposta- 
vitve mreže dispečerjev in sofinancira nakup helikopterja. Ob tem 
bi se izvajalo izobraževanje in nakup nekatere nujne opreme. 

Proračunska postavka Znesek v 
proračunu 

1 1280 - Preventivni programi 83.000.000,00 

2 6184-Socialna rehabilitacija zasvojenih 21.000.000,00 

3 7147 - Interventni centri 21.000.000,00 

4 8507 - Razvoj terepavtskih skupin na 
področju zasvojenosti 33.000.000,00 

1280 - Preventivni programi 

V letu 1995 smo iz te postavke sofinancirali 291 različnih progra- 
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mov. To je bilo delo raznih skupin za samopomoč (zlasti starih), 
dejavnosti za pomoč Invalidnim osebam, duševno prizadetim in du- 
ševno bolnim; vzgojno delo s težavnimi otroki; delo z rejnišklml 
družinami, delo nekaterih skupin za učenje zdravega življenja; raz- 
ne oblike dela z družinami, ki so imele težave v medosebnih odno- 
sih; programi za socialno integracijo Romov; delovanje telefonov 
"klic v duševni stiski" in nekatera usposabljanja prostovoljcev za 
delo na področju soacialnega varstva. Namen dejavnosti je bilo iz- 
boljšanje osebnostnega funkcioniranja udeležencev naštetih dejav- 
nosti s preprečevanjem njihove marginalizacije. Šlo je za oblike de- 
la in za namene, ki jih naše socialne službe s svojo osnovno dejav- 
nostjo ne morejo pokrivati. 

Skladno z 81. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije bodo sredstva za postavko (kot vsa lega doslej) porab- 
ljena na podlagi javnega razpisa za izvedbo preventivnih progra- 
mov na področju socialnega varstva. Priprava javnega razpisa 
za koriščenje sredstev za leto 1996 je v postopku. Kdo bo kandi- 
diral na objavljeni razpis, je v tem trenutku še nemogoče vedeti. Iz 
izkušenj in razdelitve sredstev v preteklih letih pa je mogoče 
sklepati, da bodo tudi letos kandidirale javne službe (javni zavodi) 
kakor tudi društva in neprofitne organizacije s svojimi programi, 
ki jih izvajajo. 

6184 - Socialna rehabilitacija zasvojenih 

Sredstva so namenjena plačilu oskrbe zasvojenih s prepoveda- 
nimi drogami v tretmaju v terapevtski skupnosti Človek in sofi- 
nanciranju oskrbe v projektu Srečanje. Sredstva so prav tako 
namenjena tudi samopomočnim društvom z namenom finančne 
pomoči tistim, ki so na tretmaju v tujini. 

7147 - Interventni centri 

Sredstva so namenjena za izvajanje programa regijskih inter- 
ventnih služb, ki se ukvarjajo s problematiko hitrega ukrepanja in 
namestitve begavcev. 

V Sloveniji deluje 11 regijskih interventnih služb, kaže pa se po- 
treba po dveh dodatnih interventnih službah, tako da bi pokrili 
področje celotne države. Z načrtovanimi sredstvi je zagotovljena 
24-urna dežurna socialna služba v posameznih regijah za inter- 
ventne primere mladoletnikov, ki so zbežali od doma, iz vzgojne- 
ga zavoda ali pa iz svoje matične države in jih je policija zalotila pri 
nas. 

8507 - Razvoj terapevtskih skupin na področju 
zasvojenosti 

Sredstva so namenjena: 

- sofinanciranju dejavnosti terapevtskih skupin zasvojenih s pre- 
povedanimi drogami v Sloveniji po projektih, ki se ukvarjajo s 
pripravo zasvojencev na zdravljenje v okviru projektov Cen- 
ter za odvisnosti Kranj, Center za odvisnosti Maribor, Spre- 
jemni centri Postojna, Krško, Izola; 

- izvedbi izobraževanja socialnih delavcev, ki se pri svojem de 
lu srečujejo z zasvojenimi; 

- sofinanciranju skupin, ki se ukvarjajo z obravnavo alkoholi- 
kov; 

- sofinanciranje samopomočnih društev Up, Svit, Zarja. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča 

glede realnega prikazovanja rasti BDP 

Državni svet Republike Slovenije je na 69. seji, dne 21.2.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval vpra- 
šanje državnega svetnika dr. Petra Glaviča glede realnega prikazo- 
vanja rasti BDP in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o držav- 
nem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svet- 
nika dr. Petra Glaviča glede realnega prikazovanja rasti BDP in ob 
tem ugotavlja, da so problemi v zvezi z ugotavljanjem BDP resni. 
Takšna ocena državnega sveta temelji na dejstvu, da predstavlja 
BDP iz gospodarske optike sintetični, finalni rezultat gospodarjenja 
določene države v nekem časovnem obdobju, na podlagi njegove 
prognoze pa se določa pomembne maroekonomske kategorije (jav- 
na poraba, deleži javne porabe v BDP in podobno), kar daje točno- 
sti njegove ocene še dodatne dimenzije. 

Državni svet opozarja na spremenjeno metodologijo izračunavanja 
BDP, ki je nadomestila koncept ugotavljanja tako imenovanega DP. 
Državni svet je mnenja, da ni trdnega zagotovila, da je nova meto- 
dologija izračuna BDP optimalna. Glede na resne pomisleke, ki 
izhajajo tudi iz postavljenih vprašanj dr. Petra Glaviča, državni svet 
inicira strokovno aktivnost v smislu zahteve, da Vlada Republike 
Slovenije zagotovi mednarodno ekspertizo ugotavljanja našega BDP 
Vse dokler ne bodo znani rezultati ekspertize, ki bodo ocenili me- 
todologijo izračuna BDP, pa je po mnenju državnega sveta potreb- 
no operirati z realnimi kategorijami (sistem stalnih cen, sprotne 
korekcije z deflatorjem) in se izogniti možnim napakam, ki slonijo 
na morebitnem napačnem ugotavljanju BDP. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj in Ministrstvo za finance vprašanje preučita in v roku 30 dni 
nanj odgovorita. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Simona Toplaka 

v zvezi s problematiko obnove vinogradov  

Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 27.3.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval vpra- 
šanje državnega svetnika Simona Toplaka v zvezi s problematiko 
obnove vinogradov in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svet- 
nika Simona Toplaka In predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, goz- 

darstvo in prehrano, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje se glasi; 

"Na kakšen način je ob vseh denaclonalizacijskih problemih mogo- 
če pristopiti k obnovi vinogradov v Halozah in Slovenskih Goricah?" 

Obrazložitev 

Obnova vinogradov je nujno potrebna za ohranitev panoge, tako v 
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Halozah kot Slovenskih Goricah. Starostna struktura vinogradov se 
iz leta v leto povečuje, saj se zadnjih šest let v kmetijskem kombi- 
natu Ruj ni obnavljalo. V tem obdobju so se nekateri vinogradi izro- 
dili; te so izsekali tako, da je zemlja v počivanju, kar je z vidika 
vinogradniške stroke tudi pomembno. Obnov ni bilo zaradi zakona o 
denacionalizaciji. 

V kmetijskem kombinatu Ptuj Vinarstvo "Slovenske Gorice - Halo- 
ze" so pripravili program obnov za približno 45 ha na absolutnih 
vinogradniških legah, kjer bi radi obnavljali njihovi kooperanti. Zbra- 
no imajo vso dokumentacijo o posameznih parcelah in tudi posa- 
meznike, ki bi obnavljali, vendar prihaja do zapletov. 

Upravna enota v Ptuju, Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano - denacionalizacijska komisija jim je namreč sporočila, da ne 
glede na to, da za posamezne parcele ni bila vložena zahteva, ne 
more dati zagotovila, da ni bila vloga dana v kakšni drugi upravni 
enoti. S tem pa jim Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije ne da soglasja za obnovo. Ker je večina parcel v komplek- 
sih in se na teh parcelah pojavlja več lastnikov, nastajajo tudi tu 
problemi. Za del zemljišč je dovoljenje za obnovo dano, za drugi del 
pa ne, ker so le-te predmet denacionalizacije. Večino teh zahtev so 
vložili tuji državljani, tako da ne morejo izvesti kompleksnih obnov. 
Na podlagi navedenih podatkov bodo lahko obnavljali od predvide- 
nih 45 ha le 4 ha. 

Organi po občinah nimajo pregleda nad zahtevki za denacionaliza- 
cijo, zato bi bilo potrebno, da se upravne enote preko Ministrstva za 
notranje zadeve med seboj povežejo tako, da bi vsaka enota imela 
pregled in vpogled v denacionalizacijske zahtevke. Preostanek sred- 
stev za obnovo vinogradov iz leta 1996 (rok za vlaganje zahtevkov 
je potekel 15.3.1996) pa naj bi se prenesel med planirana sredstva 
za leto 1997, saj je evidentno, da vsa letošnja dodeljena sredstva 
zaradi navedenih razlogov ne bodo porabljena. 

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

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 

V zvezi s sklepom državnega sveta dajemo naslednji odgovor: 

V Sloveniji imamo od nekaj več kot 30000 ha absolutnih vinograd- 
niških površin (to je površin, ki v bistvu niso primerne za pridelavo 
drugih kmetijskih rastlin), zasajenih le 21.657 ha z vinogradi, kate- 
rih starostna struktura je zelo slaba, sa je skoraj 7000 ha vinogra- 
dov starejših od 25 let in je le 1153 ha mladih - še nerodnih nasa- 
dov. 

Po morebitnem vstopu Slovenije v Evropsko zvezo ne bomo smeli 
povečati površin, zasejanih z vinogradi, ne bomo smeli za obnovo 
vinogradov dodeljevati subvencij, istočasno pa bo odprt trg za vino 
prav gotovo povzročil znižanje cen vina in stem manj ugodni eko- 
nomski položaj panoge. Zato ni realno pričakovati, da bomo po mo- 

rebitnem vstopu v Evropsko zvezo povečali površine, zasajene z 
vinogradi, ugotavljamo celo, da jih bo tudi izjemno težko ohraniti v 
dosedanjem obsegu. 

Ob upoštevanju navedenega je v letošnjem proračunu nekoliko več 
sredstev kot do sedaj namenjano obovi vinogradov. Združili smo 
namreč vsa do sedaj razdrobljena sredstva, ki so bila namenjena 
na kakršni koli način vinogradništvu in vinarstvu, ter jih nekoliko 
povečali v primerjavi s preteklimi leti. Verjamemo, da bomo na tak 
način pospešili nujno potrebno obnovo vinogradov. 

Zavedamo se, da lastništvo določenih vinogradniških površin in vi- 
nogradov ni razčiščeno, saj postopki denacionalizacije še niso za- 
ključeni. Zato smo organizirali sestanek med vinarji in vinogradniki, 
združenimi v Poslovni skupnosti za vinogradništvo in vinarstvo, kjer 
je član tudi Kmetijski kombinat Ptuj - Vinogradništvo vinarstvo Slo- 
venske gorice - Haloze, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije ter Združenjem lastnikov razlaščenega premo- 
ženja. Vsem smo pojasnili, da ob upoštevanju 88. člena zakona o 
denacionalizaciji ni možno od upravičenca uveljavljati povečane vre- 
dnosti vrnjene nepremičnine, glede na to, da bi se vrednost nepre- 
mičnine zaradi obnove vinograda povečala po uveljavitvi zakona o 
denacionalizaciji, kar z drugimi besedami pomeni, da zavezanec 
ne bi bil upravičen do odškodnine za neamortizirani del vrednosti 
vinograda. Tako bodoči lastnik zemljišča v novenem primeru ne bi 
bil oškodovan, temveč bi se na absolutni vinogradniški legi z obno- 
vo vinograda povečala vrednost, česar kasneje zaradi omejitev 
Evropske zveze in pričakovano manj ugodnega položaja panoge po 
vsej verjetnosti ne bo možno izvesti. 

Prilagamo tudi zabeležko z omenjenega sestanka, ki smo jo posre- 
dovali v potrditev udeležencem. Žal potrditve s strani predstavnikov 
Združenja lastnikov razlaščenega premoženja in Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije nismo prejeli. Takoj po kon- 
čanem sestanku pa smo od Združenja lastnikov razlaščenega pre- 
moženja prejeli dopis, ki ga prav tako prilagamo. 

Tukajšnje ministrstvo je denacionalizacijske zavezance in upravi- 
čence oz. njihove predstavnike tudi pozvalo k sodelovanju in omo- 
gočanju obnov vinogradov in po podatkih, ki so nam na voljo so 
nekateri upravičenci tudi izdali soglasja za obnovo. V omenjenih 
primerih bo obnova normalno stekla. V večini primerov pa se bo 
obnova vinogradov izvedla na površinah, ki niso predmet vračanja 
poZDEN. 

Zavedamo se, da denacinalizacijski postopek oz. izvedba zakona 
o denacionalizaciji poteka počasi, vendar smo prepričani, da to ne 
sme zavirati prepotrebne obnove vinogradov, saj prav gotovo ni cilj 
zakona o denacionalizaciji, da se ustavi oziroma upočasni obnova 
vinogradov. 

Menimo, da smo z obrazložitvijo situacije in pozivom k sodelovanju 
naredili vse, da bi ovnova stekla. Hkrati menimo, da v skladu z 88. 
členom ZDEN upravičenci po ZDEN z morebitno obnovo lahko le 
pridobijo in da jim s tem tudi skozi proračunsko subvencijo omogo- 
čamo oplemenitenje površin, ki jih bodo po ZDEN dobili po konča- 
nem postopku v last. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državne svetnice Majde Šlajmer Japelj v 

zvezi s porabo sredstev po 45. členu Splošnega dogovora za leto 1995 in vprašanja 

državnega svetnika mag. Dagmarja Šustra v zvezi s stimuliranjem zdravstvenih 

domov za racionalno poslovanje 

Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, den 27.3.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval vpraša- 
nji državne svetnice Majde Šlajmer Japelj v zvezi s porabo sredstev 

po 45. členu Splošnega dogovora za leto 1995 in vprašanje držav- 
nega svetnika mag. Dagmarja Šustra v zvezi s stimuliranjem 
zdravstvenih domov za racionalno poslovanje in na podlagi 
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1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državne svet- 
nice Majde Šlajmer Japelj in državnega svetnika mag. Dagmarja 
Šustra in predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da vprašanja preuči in 
nanje odgovori. 

Vprašanja se glasijo: 

1. Zakaj se sploh stimulira zdravstvene domove za racionalno po- 
slovanje? 

2. Po kakšnih kriterijih so bila po 45. členu Splošnega dogovora za 
leto 1995 razdeljena zdravstvenim domovom sredstva Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije? 

3. Kaj se razume pod pojmom "nosilci programov"? 

Ali so to tudi strokovnjaki v laboratorijih, ki pomagajo pri hitrejšem 
in popolnejšem diagnosticiranju, ali so to tudi strokovnjaki - klinični 
inženirji, ki omogočajo rabo najrazvitejše tehnologije, ali so to tudi 
klinični psihologi, ki so še kako pomembni v terapevtskih postop- 
kih, je to tudi področje zdravstvene nege, ki je s svojimi delavci 24 
ur ob bolnikih in vedno v lokalni skupnosti? 

Obrazložitev 

Na podlagi 45. člena Splošnega dogovora za leto 1995 je upravni 
odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije namenil 500 
milijonov SIT za nagrajevanje nosilcev programov, ki so racionalno 
poslovali. Navedeni 45. člen Splošnega dogovora med drugim na- 
vaja: "...Prihranki in upravičenost do sredstev se ugotavljajo s stro- 
kovno analizo, ki jo pripravijo partnerji...". 

Državni svet prosi, da bi dobil na vpogled strokovno analizo ter 
doktrino oziroma standarde, na osnovi katerih je bila analiza na- 
pravljena. 

V zdravstvenih delovnih organizacijah so dobili namreč le sporoči- 
lo, da so to sredstva iz prihrankov odhodkov za zdravila, za orto- 
pedske in druge tehnične pripomočke, za zmanjšanje odsotnosti z 
dela in zmanjšanje zdravljenja v tujini. Brez strokovne doktrine in 
strokovne analize bi bili zgoraj navedeni razlogi lahko le primer re- 
dukcije uslug varovancem in bi v bodoče lahko vodili k strokovno- 
etično nesprejemljivim trendom kratenja pravic zavarovancev. 

Tudi dopolnilno pojasnilo Ministrstva za zdravstvo ni preprečilo mno- 
žice vprašanj in nepotrebnih konfliktnih situacij v zdravstvenih za- 
vodih; le jasna doktrina, sprejeti strokovni standardi za kvaliteto 
dela ter dokazana racionalizacija in ne le redukcija aktivnosti dajejo 
osnovo kakršnemukoli nagrajevanju. Zato državni svet prosi Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da bi strokovno analizo na 
osnovi postavljenih strokovnih načel čim prej predstavil. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v roku 30 dni 
odgovori na vprašanja. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 

Ministrstvo za zdravstvo daje na postavljena vprašanja naslednji 
odgovor: 

Odgovor ad 1) 

Izboljšati izrabo razpoložljivih sredstev za zdravstvo na podlagi večje 
kakovosti izvajanja storitev je ob danih In omejenih sredstvih za 
zdravstvo ena izmed prednostnih usmeritev pri financiranju zdravs- 
tvenih dejavnosti. 

Izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni, zdravstveni do- 
movi in zasebni zdravniki s koncesijo imajo pri tem najpomemb- 
nejšo vlogo, saj se na tej ravni opravi kar 80 % vseh zdravstve- 
nih storitev. 

Izbrani (osebni) zdravniki v javnih zavodih (ZD) in zasebni praksi 
spremljajo zdravstveno stanje prebivalstva, zdravijo in predpisujejo 
zdravila na recept ter vodijo zdravstveno dokumentacijo bolnikov. 
Prav tako ugotavljajo začasno nezmožnost za delo zavarovanih 
oseb, jih na podlagi ugotovljene potrebe z napotnico pošljejo k us- 
treznemu specialistu in/ali na bolnišnično zdravljenje, v določenih 
primerih pa na zdravniško komisijo. Prav zaradi te posebne vloge v 
sistemu ima še poseben pomen uvajanje takšnih obračunskih me- 
tod oziroma finančno-ekonomskih spodbud, ki izvajalce motivirajo 
za večjo kakovost, uspešnost ter učinkovitost dela. Tudi ti ukrepi 
naj bi prispevali k cilju, da se dokonča obravnava kar največ bolni- 
kov na primarni ravni, brez pošiljanja k specialistom in v bolnišnico. 
Pri tem pomeni kakovost upoštevanje vseh strokovnih in doktrinar- 
nih načel pri izvajanju zdravstvenih storitev, kar ne gre za račun 
pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, temveč prav nas- 
protno. 

Primeri obvladovanja nekaterih trendov v porabi sredstev obvezne- 
ga zdravstvenega zavarovanja v letu 1995, kot so na primer stroški 
za zdravila predpisana na recept, za tehnične pripomočke in neka- 
tere denarne dajatve (nadomestila za bolniške odsotnosti nad 30. 
dnevi), potrjujejo ustreznost takih ukrepov. Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije je namreč na podlagi večletnih primerjav ugo- 
tovil, da splošno zdravstveno stanje in potrebe prebivalstva Slove- 
nije ne opravičujejo tako hitre rasti stroškov za zdravila, kot tudi ne 
rasti stroškov za tehnične pripomočke in nadomestila v zadnjih le- 
tih. Pri tem je potrebno posebej poudariti, da ne gre zgolj za finanč- 
ne učinke, saj je pretirana in strokovno premalo utemeljena raba 
zdravil ljudem tudi škodljiva in da lahko predstavlja resen zdravs- 
tveni problem. Analiza je tudi pokazala, da so na rast stroškov na 
navedenih področjih v preteklih letih vplivali predvsem nekateri nez- 
dravstveni vzroki (liberalizacija trga in cen, ekonomski, organizacij- 
ski, socialni ipd.), med katerimi je na prvem mestu hitra in nenadzo- 
rovana rast cen zdravil. 

V skladu s svojimi pristojnostmi je na podlagi teh analiz Skupščina 
Zavoda sprejela usmeritve za uravnavanje porabe na področju ob- 
veznega zdravstvenega zavarovanja, ki so se izvajale v preteklem 
letu. Velik del teh aktivnosti se ja nanašal na bolj kakovostno in 
učinkovito izvajanje storitev v zdravstvenih dejavnostih. Ob upo- 
števanju priporočil Mednarodnega denarnega sklada so se partnerji 
pri oblikovanju Dogovora o programu zdravstvenih storitev in zmog- 
ljivosti, potrebnih za njegovo uresničevanje za leto 1995, dogovorili 
za elemente, ki predstavljajo poslovno vzpodbudo za bolj kako- 
vostno in racionalno porabo sredstev v zdravstvu (45. člen dogovo- 
ra za leto 1995). 

Odgovor ad 2) 

V zvezi s kriteriji, na podlagi katerih so bila razdeljena zdravstve- 
nim domovom sredstva po 45. členu Splošnega dogovora za leto 
1995, je treba pojasniti, da je Zavod ob koncu meseca januarja 
1996 izpeljal redni poračun za izvajalce zdravstvenih storitev na 
podlagi poročil o poslovanju za zadnje tromesečje leta 1995. Redni 
poračuni upoštevajo (pozitivno ali negativno) razliko med akontira- 
nimi mesečnimi zneski za zdravstvene storitve na primarni, sekun- 
darni in terciarni ravni zdravstvenih dejavnosti in dejansko opravlje- 
nimi storitvami. Poračun se izvaja obdobno (po preteku tromesečja) 
za javne zavode in zasebnike s koncesijo, ki izvajajo zdravstvene 
storitve, in so pogodbeni partnerji Zavoda. 

Na podlagi sklepa Upravnega odbora Zavoda z dne 16.1.1996 so 
bila v skladu s 45. členom Splošnega dogovora za leto 1995 
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vsem izvajalcem zdravstvenih storitev obračunana tudi sreds- 
tva v višini 30 % ocenjenih privarčevanih sredstev glede na spre- 
jeti finančni načrt. Ta sredstva so bila nakazana ob obračunu 
plačila opravljenih storitev v obdobju oktober - december 1995 
Ker veljajo izhodišča za financiranje zdravstvenih dejavnosti za 
izvajalce programov zdravstvenih storitev, to pa so javni zdravs- 
tveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci, ki imajo koncesijo in 
s katerimi v skladu s 65. členom zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju Zavod sklene pogodbo, so se ugo- 
tovljeni prihranki po določilu 45. člena Dogovora 95 delili na posa- 
mezne izvajalce na podlagi kalkulacije pogodbenega števila de- 
lavcev. Privarčevana sredstva so se namenila za stimulacijo no- 
silcev programov v teh dejavnostih v skladu z njihovimi pravili 
odločanja in razdelitve sredstev za stimulacijo konkretnim delav- 
cem. 

Odgovor ad 3) 

Nosilce za posamezne zdravstvene programe lahko opredelijo 
le izvajalci zdravstvene deiavnosti (zdravstveni zavodi in zaseb- 
niki). 

Ob upoštevanju 1. in 2. odstavka 62. člena zakona o zdravstveni 
dejavnosti zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni de- 
lavci in sodelavci, določene strokovne naloge s področja zdravs- 
tvenega varstva pa tudi nezdravstveni sodelavci. Zdravstveni za- 
vod zato v skladu s splošnim aktom, ki ureja to področje, določa 
upravičence, kriterije in merila za delitev sredstev delovne uspe- 
šnosti. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča 

glede kartice zdravstvenega zavarovanja   

Državni svet Republike Slovenije je na 74 seji, dne 15.5.1996, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval vpra- 
šanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede kartice zdravs- 
tvenega zavarovanja in na podlagi 1. ostavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga skupščini zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, da vprašanja preuči in nanje 
odgovori. 

Vprašanja se glasijo: 

1. Na kakšni pravni osnovi je direktor Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije Franc Košir imenoval projektni svet kar- 
tice zdravstvenega zavarovanja in določil njegove pristojnosti 
glede na dejstvo: 

- da projekt v tej obliki ni bil odobren na skupščini; 

- da so njegovi člani predstavniki drugih institucij izven Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije? 

Ali imajo vsi člani uradni mandat institucij, kjer so zaposleni, ali 
jih angažira in plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo- 
venije? 

2. Zakaj projektni svet ne pripravi informacije o poteku projekta 
kartice zdravstvenega zavarovanja za skupščino, ampak se 
to prepušča vodji projekta? 

3. Zakaj Informacija o izvajanju projekta kartice zdravstvenega 
zavarovanja, ki je pripravljena kot gradivo za skupščino, ne 
vsebuje: 

a) podatkov o odobrenih sredstvih za projekt s priloženimi 
ustreznimi sklepi skupščine; 

b) doslej sprejetih finančnih načrtov projekta; 

c) poročila o doslej porabljenih finančnih sredstvih za projekt 
(neposredno ali posredno); 

d) finančni načrt z vnaprej opredeljeno dinamiko (vsaj po fa- 
zah) in vrsto Izdatkov? 

4. Ali je možno z uvedbo kartice zdravstvenega zavarovanja 
zmanjšati izdatke v zdravstvu z učinkovito kontrolo in s kak- 
šnimi tehničnimi sredstvi? 

Ali je namen kartice zdravstvenega zavarovanja zmanjšati sa- 
mo izdatke v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ali v celotnem zdravstvu? 

Kje so razlogi za počasno uvedbo kartice, če je možno kontro- 
lirati neupravičeno porabo v zdravstvu? 

5. Zakaj je bilo za skupščino pripravljeno samo gradivo, ki ga je 
pripravil vodja projekta, ne pa tudi gradivo z zvezi z obravna- 
vano temo zdravstvene kartice (uradno določen obrazec)? 

Državni svet predlaga, da Skupščina Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije v roku 30 dni odgovori na vprašanja. 

ODGOVOR ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 

Odgovor ad 1) 

Generalni direktor na podlagi pooblastil 19. točke 29. člena Sta- 
tuta Zavoda, ki določa, da generalni direktor oblikuje in imenuje 
člane komisij in delovnih skupin ter jim daje naloge, ter določil VII. 
poglavja Pravilnika o notranji organizaciji imenoval projektni svet 
v naslednji sestavi: 

Ministrstvo za zdravstvo RS, prim. Dunja Piškur-Kosmač, dr. 
med., Zdravstveni svet, prim. mag. France Urlep, dr. med., Inšti- 
tut za varovanje zdravja, Tit Albreht, dr. med., Zdravniška zborni- 
ca, dr. Marko Bitenc, Lekarniška zbornica, mag. Milan Pukšič, 
dipl. farm., Združenje zdravstvenih zavodov, prim. dr. Ciril Vreča, 
Nacionalni program zdrav, informatike, prim. Metka Macarol - Hiti, 
dr. med., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Franc 
Košir. gen. direktor, Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni- 
je, Drago Petrič, dr. med., Vodja projekta KZZ, dr. sci. Stanislav 
Čuber, mag. oec. 

Zavod je zato z namenom pridobitve vsebinskih usmeritev za 
delo na projektu 15. septembra 1995 pisno povabil k sodelovanju 
vse institucije oziroma združenja, pristojna za razvoj sistema 
zdravstvenega varstva v Sloveniji. Na povabilo so se zaprošene 
Institucije odzvale s predlogi za Imenovanje zgoraj navednih čla- 
nov. 
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Zavod je pred samim začetkom projekta Kartice zdravstvenega 
zavarovanja izvedel obsežne priprave (vzpostavljanje podatkov- 
ne infrastrukture, pridobivanje strokovnih znanj in izkušenj iz po- 
dobnih projektov v evropskem zdravstvu, ...). Izkušnje drugih 
držav so pokazale, da obseg in kompleksnost projekta narekuje- 
ta razvejano strukturo projekta. Širok krog bodočih uporabnikov 
kartice - od zavarovancev, zdravstvenega osebja in delavcev 
Zavoda - pa v različnih fazah projekta terja soudeležbo pri kreira- 
nju bodočega sistema. 

Pisna pooblastila članov so v arhivu projektne dokumentacije. 

Na svoji 1. seji se je projektni svet odločil, da bo glede na vsebino 
k posameznim sejam povabil tudi predstavnika Zveze potrošni- 
kov. 

Vsi člani imajo uraden mandat svojih institucij. 

Zavod predstavnike zunanjih institucij v projektnem svetu ne pla- 
čuje. 

V skladu s sklepom Upravnega odbora o sejninah ter povračilih 
materialnih in drugih stroškov članom Skupščine, Upravnega od- 
bora, Odbora za prostovoljno zavarovanje ter drugih organov 
Zavoda krije Zavod stroške prisostvovanja na sejah. 

Odgovor ad 2) 

Informacije o projektih vedno pripravljajo posamezniki, največ- 
krat vodje projekta, posamezni organi pa te informacije sprejmejo 
ali ne. 

Pristojnosti in odgovornosti posameznih nadzornih in usmerje- 
valnih organov projekta so bile predstavljenje z Načrtom projekta 
na 1. seji projektnega sveta, tam tudi dopolnjene in sprejete z 
naslednjo vsebino: 

Projektni svet: 

- obravnava in sprejema vsebinska izhodišča za kartico zdravs- 
tvenega zavarovanja 

- obravnava in sprejema poročila o izvajanju projekta, 

- obravnava in sprejema finančne elemente projekta za nadgrad- 
njo kartice zdravstvenega zavarovanja, 

- zastopa interese posameznih strokovnih dejavnosti, poroča 
ministru in javnosti o izvajanju projekta. 

Nadzor nad operativnim izvajanjem projekta vrši kolegij general- 
nega direktorja Zavoda. Ključne poslovne elemente za uvedbo 
kartice zdravstvenega zavarovanja obravnava in sprejema 
Upravni odbor in Skupščina Zavoda. Strokovna gradiva o izvaja- 
nju projekta pripravlja imenovana projektna skupina, skladno s 
pristojnostmi pa jih obravnavajo ustrezni nadzorni in usmerjeval- 
ni organi projekta. Projektni svet bo poročal Skupščini v skladu s 
pristojnostmi, ki so določene v definiciji projektne naloge. 

Odgovor ad 3) 

Odobritev sredstev za nadaljnji razvoj informacijskega sistema 
je bila že izvedena s sklepom Skupščine Zavoda 28.2.1994, zato 
ni potrebe, da bi Informacija o izvajanju projekta kartice zdravs- 
tvenega zavarovanja ponovno vsebovala to informacijo. 

Finančni načrt projekta še ni bil sprejet, zato citirana informacija 
ni mogla vsebovati finančnih načrtov. Dokler ne bo izdelan in 
sprejet idejni projekt, ni mogoče izdelati finančnega načrta. 

Informacija o dosedanjih razvojnih stroških na projektu je bila 
podana na 3. seji Projektnega sveta ter v Poslovnem poročilu 
Zavoda za leto 1995. 

Projekt Kartica zdravstvenega zavarovanja je bil štartan v sep- 
tembru 1995. Dosedanji razvoj na projektu smo pokrivali pred- 
vsem z delavci Zavoda, ki so vključeni v projektno skupino (ena- 
ko kot na številnih drugih projektih na Zavodu), stroške organiza- 
cije strokovnih srečanj in najema zunanje svetovalne organizaci- 
je pa iz namenskih sredstev za nadaljnji razvoj informacijskega 
sistema Zavoda in uvedbo zdravstvene kartice po sklepu Skupš- 
čine Zavoda z dne 28.2.1994, št. 007-2/4-94. V Informaciji za 14. 
sejo Skupščine, ki je bila dne 3.4.1996, smo navedli, da je finanč- 
na zahtevnost projekta odvisna od v samem projektu osvojene 
vsebine kartice (kateri podatki se bodo s kartico izmenjevali, 
katere funkcije bo pokrivala) in posledično izbrane tehnologije. 

Ob upoštevanju finančnih elementov v podobnih evropskih pro- 
jektih, tržnih cen ob startanju projekta in ob predpostavki, da 
želimo opremiti s kartico 2 milijona slovenskih zavarovancev ter 
cca 4500 delovišč z bralno-zapisovalnimi napravami, je prva groba 
ocena za končno uvedbo cca 10 milijonov ECU-jev. 

Analiza potrebnih investicijskih vložkov in pričakovanih pridobi- 
tev je v fazah oblikovanja bodočega kartičnega sistema posebna 
strokovna naloga. Skladno s projektnim načrtom bo analiza po- 
dala natančno finančno zahtevnost projekta uvedbe kartice v 
slovensko zdravstvo po pripravi logističnega plana za uvedbo 
kartice v oktobru 1996. V takratnem času je predvidena obravna- 
va projektnih izdelkov na projektnem svetu, Upravnem odboru in 
Skupščini Zavoda. V primeru pozitivnih odločitev vseh pristojnih 
organov in ob zagotovitvi sredstev se bo delo nadaljevalo z jav- 
nim razpisom za dobavitelje tehnologije, pripravo aplikativnih vme- 
snikov pri izvajalcih in v Zavodu ter s postopno uvedbo v sloven- 
skem prostoru. 

Odgovor ad 4) 

Učinki, ki jih vidi Zavod ob uvedbi Kartice zdravstvenega zavaro- 
vanja, so večvrstni. S kartico želimo izboljšati (poenostaviti) po- 
stopke pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja, 
racionalizirati postopke pri potrjevanju zavarovanja v delovnih 
organizacijah, zmanjšati ponovni ročni vnos podatkov v zdravs- 
tvenih zavodih, lekarnah, zagotoviti boljše varovanje osebnih po- 
datkov in hkrati zagotoviti večje spoštovanje zakonskih obvez- 
nosti o plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje in 
drugih organizacijskih navodil. Posredno bodo načrtovani učinki 
prinesli tudi finančne koristi, tako kratkoročne kot dolgoročne, za 
celotni zdravstveni sistem. 

Izkušnje tujih držav in mnenja tujih ekspertov kažejo na to, da je 
načrt za uvedbo kartice zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji za- 
stavljen izredno ambiciozno, tako v vsebinskem, organizacijskem 
in tehnološkem smislu. Ni nam znano, da bi katerakoli evropska 
država uvedla (ali načrtovala uvedbo) v krajšem časovnem obdob- 
ju. kot je to primer slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja. 

Odgovor ad 5) 

O gradivu, ki je bilo predloženo na Skupščino, je predhodno raz- 
pravljal in odločal Upravni odbor Zavoda. Upravni odbor je poročilo v 
celoti sprejel in ga predlagal Skupščini, ki je z 22 glasovi za in nič 
proti gradivo sprejela. G. Sušteršič je bil na seji Skupščine prisoten. 

Predloge dnevnih redov za seje Skupščine oz. Upravnega odbora, 
ki se uvrstijo na seje, pa določata skladno s pooblastilom v 39. 
členu Poslovnika Skupščine oz. 28. členu Poslovnika Upravnega 
odbora predsednika teh organov. 
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Na povabilo Državnega sveta Republike Slovenije je 23. oktobra 1996 predaval o 

ČEŠKIH IZKUŠNJAH PRI TRANZICIJSKEM RESTRUKTURIRANJU GOSPODARSTVA 

ekonomist Roman Češka iz Prage.  

PREDAVANJA IN POSVETI 

Prof. dr. FranceVodopivec, državni svetnik, je v uvodu v predavanje 
strokovnjaka iz Prage med drugim poudaril, da je Češka verjetno 
tista država, po kateri se Slovenija v procesih tranzicije lahko najbolj 
zgleduje. Podatki, ki so bili objavljeni tudi pri nas, kažejo, da so 
ekonomski problemi, nastali ob tranziciji, na Češkem lažje obvladljivi. 
Številke kažejo na 3 % brezposelnost in na stalno, zmerno rast 
BDP v malih, srednjih in velikih podjetjih. Tega v Sloveniji ni, kar 
pomeni, da nismo vzpostavili pogojev za rast tiste kategorije podjetij, 
to so majhna in srednja, ki bi bila sposobna absorbirati delovno 
silo, odpuščeno iz velikih podjetij. 

Prisotne je povabil, da po predavanju gospodu Češki postavijo 
vprašanja; pozdravil je gosta in ga prosil, da prevzame besedo. 

Roman Češka: Lepo pozdravljam vse gospe in gospode. Biti tukaj 
je zame privilegij. Da vam lahko govorim, je zame osebno čast. 
Velikokrat sem imel priložnost priti v Slovenijo. 

V zadnjih petih letih sem bil v Sloveniji vsako leto in se veliko 
pogovarjal o tranziciji v Vzhodni in Srednji Evropi, kajti tukaj v 
Ljubljani, je sedež mednarodne organizacije Centralno-evropska 
privatizacijska mreža. To je edina organizacija z zamislijo, da bi 
lahko vzhodne države oziroma prej komunistične države najbolje 
pomagale druga drugi, morda celo bolj, kot jim lahko pomagajo 
zahodne države. 

V pogovoru z zahodnimi izvedenci smo ugotovili, da so imeli 
drugačno pojmovanje o tem, kakšne so bile države na Vzhodu in 
kakšna je bila v bistvu njihova gospodarska ureditev. 

Kot se spominjam, smo se šli v prvih letih nekakšno tekmo med 
državami centralne Evrope. Vsaka je skušala dokazati, da je prevzela 
najboljši način in da je bila najbolj uspešna v tem času tranzicije. To 
je bila zelo pozitivna pobuda, kajti to smo lahko dokazovali vsak 
v svoji deželi, ampak zdaj mislim, da je ta čas minil. Nisem tu zato, 
da bi vam zatrjeval ali dokazoval, da je bil češki model najbolj 
uspešen. Nekateri izvedenci bodo prav gotovo trdili to, drugi pa bodo 
trdili, da imajo druge države boljši model, da imamo mi nekatere 
probleme, ki jih druge države nimajo. Zato vam ne bom razlagal, 
kako uspešna je bila češka država, rad bi vam le povedal, kako se 
je ta tranzicija zgodila in kakšno je trenutno stanje. Na Češkem in 
na Slovaškem sta dve različni situaciji. Obe deželi sta bili nekdaj 
del Avstro-ogrske monarhije in imata zelo dolgo zgodovinsko 
tradicijo, saj sta bili zelo razviti. Ko je leta 1918 propadla Avstro- 
ogrska monartiija, je 60 % industrijske proizvodnje ostalo v Bohemiji 
na Češkem, zato smo imeli tukaj zgodovinsko prednost. Med 
komunističnim eksperimentom smo to prednost izgubili, vendar pa 
je vse ostalo v naši deželi, kar je pomenilo za nas nekatere 
prednosti. Tukaj se lahko primerjamo s položajem v Sloveniji, kajti 
ob razpadu bivše Jugoslavije je bila tudi Slovenija tista, ki je v bistvu 
imela najboljši položaj. Zato ima tudi nekatere take prednosti. Obe 
deželi pa imata nekaj skupnega, nekaj negativnega, in to je, da 
sta majhni in je zato tudi naše tržišče majhno. 

Leta 1990 smo začeli z gospodarsko reformo kot ena najbolj 
centraliziranih držav na svetu, 98 % podjetij je bilo pod državnim 
nadzorom.To pomeni, da je bilo vse državna lastnina in da v bistvu 
ni bilo zasebnih podjetij. V prvih letih je bil naš glavni cilj, glavni 

namen, da bi se preusmerili v tržno gospodarstvo; torej decen- 
tralizacija odločanja, liberalizacija vseh pokazateljev tržišča, to je 
določanje cen, in prav gotovo tudi privatizacija. V teh prvih letih 
sprememb je gospodarstvo pokazalo nek padec. Gospodarska rast 
je padla za 40 %, toda to ni povzročilo, da bi izgubili pogum, kajti 
ta je bil potreben. Osnovna usmeritev češke proizvodnje so bila 
vzhodna tržišča. To je bilo široko usmerjeno gospodarstvo in tako 
smo prodajali nekompetitivne proizvode na nekompetitivna tržišča, 
to je na tržišča bivše Sovjetske zveze. Po šestih letih gospodarske 
reforme lahko dokažemo, da se je sistem popolnoma spremenil. 
Gospodarski sistem se je popolnoma spremenil, cene in plače so 
urejene na podlagi tržišča, ni nobenega centralnega planiranja in 
gospodarska rast že kompenzira začetne izgube. Dosegli smo 5 do 
6% gospodarsko rast. Gospodarski sistem postaja stabilen, inflacija 
se je ustavila pod 10 %, nezaposlenost je dosegla 3,5 % in 
privatizacija je opravljena skoraj v celoti. 70 % BDP je ustvarjenega 
v zasebnih podjetjih in 80 % lastnine je v zasebnih, se pravi 
nedržavnih rokah. Izvršitev kapitalizacije na Češkem je bila zelo 
komplicirana, ker se je to zgodilo pri vseh podjetjih, od najmanjših 
pa do največjih. Takoj ko rečemo češka privatizacija, večina tujcev 
pomisli na "vaučer" privatizacijo. To je bila posebna metoda kot nek 
poskus, eksperiment, ampak to ni bila edina metoda. Če bi vam 
povedal osnovne podatke češke privatizacije, potem bi vam moral 
navesti tri do štiri osnovne podatke. Celoten skupek, ki naj bi bil 
privatiziran, je bil 900 milijard čeških kron. Do sedaj nam je uspelo 
privatizirati 700 milijard in samo 350 milijard, se pravi polovica, je 
zajetih v "vaučer" privatizaciji. Vse ostalo, se pravi 350 milijard, je 
bilo privatiziranih po standardnih metodah, torej s privatno prodajo, 
z javnimi razpisi, z aukcijami. Če ne bi imeli "vaučer" privatizacije, 
bi bila večina kapitala še vedno v državnih rokah. In prav tako je 
tudi res - če ne bi imeli te privatizacije v zasebnih rokah, bi bila tudi 
večina gospodarstva še vedno v državnih rokah. Prav gotovo mi bo 
vsak od vas postavil vprašanje, češ podjetje je sedaj privatizirano 
- ali to pomeni, da je uspešnejše? Prav gotovo vsak pričakuje 
odgovor; in če citiram prof. Vodopivca, sedaj ne pričakujemo 
filozofskih odgovorov in mnenj, ampak odgovore pričakujemo iz 
številk. V tem trenutku, na žalost, še nimamo takih statističnih 
podatkov, ki bi nam lahko dali zadovoljiv odgovor. Lahko pogledamo 
samo nekatere trende v gospodarstvu. Moj odgovor je ta, da lahko 
primerjamo podatke v računovodskih knjigah - knjižno vrednost leta 
1992. Poskušal bom drugače razložiti. Leta 1991 smo pripravili 
seznam podjetij za privatizacijo. To je bil zelo dolg seznam in na 
tem seznamu so bila skoraj vsa podjetja v državi, samo dveh podjetij 
ni bilo, ker sta bili in sta še vedno v državni lasti. To sta pošta in 
železnice. Leta 1991 in 1992 so vsi imeli možnost, da so nam dali 
predloge za privatizacijo. Za direktorje je bilo to obvezno, ampak to 
možnost so imeli vsi investitorji, tudi tuji. In ministrstvo za 
privatizacijo, ki smo ga posebej ustanovili, je vse te predloge 
pregledalo in izbralo najboljše.To nam je vzelo ogromno časa. Nismo 
mislili, da bo tako naporno. V resnici so nekatera pod|et|a čakala na 
odločitev tudi tri do štiri leta. Če bi bilo kaj, kar bi sedaj spremenil, 
bi bilo to, da bi zaposlil več ljudi na tem ministrstvu zato, da bi 
zadeve hitreje tekle. Ampak po drugi strani nam pa ravno to omogoča, 
da lahko analiziramo stanje leta 1991/92 in ga primerjamo s stanjem 
leta 1995/96. Številke nam povedo brez dvoma nekaj. V času te 
negotovosti so bila vsa podjetja na zgubi. Daljša kot je bila čakalna 
doba, večje so bile izgube. In tista podjetja, ki so se uspela 
privatizirati v prvem valu, to je leta 1993 in 1994, nam lahko 
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posredujejo prve številke, prve rezultate svojega privatnega 
poslovanja. Ti podatki niso ravno optimistični. Ne kažejo nekih 
izrednih dobičkov, ampak kažejo stalno počasno, nenehno rast 
gospodarskih dejavnosti teh podjetij in ta rast je enaka tako pri 
majhnih in srednjih podjetjih kot tudi pri velikih; in to je po mojem 
mnenju izredno pomembno. 

Če na primer primerjam Češko Republiko s Poljsko, je bil na Poljskem 
razvoj drugačen. Na Poljskem niso imeli privatizacijskega zakona, 
ampak se je zasebništvo razvijalo iz nič. Sedaj je polovica 
gospodarstva v zasebni lasti, druga polovica je v državni lasti. V 
državni lasti so največja podjetja, v zasebni lasti pa majhna in srednje 
velika podjetja. Ta zasebna podjetja - pol jih je nastalo s privatizacijo, 
pol pa iz nič - niso imela pač nobene povezave z državno lastnino. 
Podatki na zunaj kažejo, da sta si situaciji na Poljskem in Češkem 
dosti podobni, če pa pogledate globlje v situacijo, boste videli dve 
popolnoma različni situaciji v gospodarstvu. Na eni strani so zasebna 
podjetja, ki so dosti bolj razvita kot češka, na drugi strani pa druga 
podjetja, ki so v državni lasti in so dosti na slabšem kot češka. Pri 
podjetjih v zasebni lasti, to je majhnih in srednjih podjetjih, je 
gospodarska rast vsako leto 16 %, in to je izredna rast, tudi če jo 
primerjate z drugimi državami. Na žalost pa ima poljsko gospodarstvo 
še drugi del, in to so velika, ogromna podjetja v državni lasti, ki 
imajo vsako leto 5 % izgubo. In tako je skupna gospodarska rast 5 
% za Poljsko pozitivna. Vsa ta dejstva si lahko razlaga vsak po 
svoje, toda moja razlaga je jasna. Če bi Poljska uvedla privatizacijo 
tudi v tem drugem delu gospodarstva, ki je trenutno neuspešno, bi 
lahko postala gospodarski velikan Evrope. 

In na Češkem si vsak postavlja vprašanje, zakaj sedaj, ko so 
podjetja privatizirana, ne ustvarjajo tako velikega dobička? Ali to 
pomeni, da so privatna podjetja slaba, da niso tako dobra kot državna 
podjetja? Prepričan sem, da to ne pomeni tega. 

Podatki o zaposlovanju kažejo, da se manjša število zaposlenih, 
kar pomeni, da se tudi rast proizvodnje manjša. Ljudje, ki so izgubili 
službo, iščejo novo v teh privatnih podjetjih in drugod. Nizka raven 
brezposelnosti še ne pomeni, da ni strukturnih problemov 
zaposlovanja. V prvih treh letih gospodarskega prestrukturiranja je 
500 tisoč ljudi ustvarjalo svoje zasebne dejavnosti. Tako so bila ta 
podjetja sposobna sprejeti tiste, ki so izgubili službe v državnih 
podjetjih. Sprašujemo se tudi, zakaj dobiček ni tako velik. Leto 
1993 je pomenilo računovodske standarde, ki so se približali 
zahodnim standardom. Podatki teh zadnjih let kažejo tudi 
preusmeritev trga z vzhodnega na zahodno tržišče. Velika večina 
podjetij je morala spremeniti svoje proizvodne trende. Ker se je 
spremenilo tržišče, se je morala spremeniti tudi proizvodnja. Podatki 
o zunanji trgovini to potrjujejo. 

Drugi podatek je o velikih vlaganjih v ta podjetja; ker pa ni domače 
tehnologije, jo morajo uvažati. Po eni strani je to zelo pozitivno, 
kajti tako ustvarjajo novo proizvodno bazo za deželo, po drugi strani 
pa nam to povzroča velike probleme v zunanje trgovinski bilanci, 
kerje uvoz precej višji od izvoza. Torej, tuja vlaganja pri nas naraščajo 
in zato je lahko naša bilanca pozitivna oziroma uravnovešena. Toda 
vseeno je to velik problem in negativna zunanja trgovinska bilanca 
postaja tudi politični problem. 

Še nekaj pripomb o tej tranziciji na Češkem. Tuji izvedenci 
pregledujejo sedaj češki bančni sistem, kajti v preteklih letih je 
bilo 11 čeških bank likvidiranih oziroma zaprtih. In to je izgledalo 
kot prava kriza bančništva, v bistvu pa ni. Na žalost tega ne znamo 
ljudem razložiti in to tudi ustvarja politične probleme. Teh 11 bank je 
v bistvu pokrivalo le 3,5 % celotnega bančnega trga, kar ni noben 
problem za gospodarstvo, ampak politična opozicija to uporablja 
za to, da lahko kritizira sistem. Sedaj smo zelo zadovoljni s svojo 
gospodarsko strategijo v prvih letih prestrukturiranja, ko smo uporabili 
privatizacijski denar za uravnoteženje, za stabilizacijo bančnega 
sistema. Porabili smo večino privatizacijskega denarja, ki je šel preko 

prejšnjih državnih bank spet v gospodarstvo. Torej smo dali denar 
bankam, da so lahko odpisale dolgove. Banke so dobivale denar 
zato, da so imele večje rezerve, mi pa smo povečevali bančni 
kapital. To smo storili zato, ker smo se zavedali, daje bančni kapital 
podlaga za bančni sistem, je jedro bančne usluge oziroma bančno 
poslovanje je jedro za nadaljnji razvoj gospodarstva in kapitalizacijo; 
ker če imamo dobro urejen bančni sistem, potem obstajajo tudi 
sredstva oziroma tiste ustanove, ki lahko financirajo vsa podjetja. 
In če tega ne bi bili storili pravočasno, bi lahko dejansko povzročili 
veliko krizo v gospodarstvu. 

Zadnje pripombe, ki bi jih rad omenil, so v zvezi s trgom kapitala. 
"Vaučer" kapitalizacija nam je pomagala pri ustvarjanju tega tržišča. 
Z "vaučer" kapitalizacijo smo lahko ponudili tržišču v prvih letih 
1700 podjetij. Razlog za to ni bil socialne narave, kajti nismo želeli 
pokvariti naših ljudi. Pravi razlog je bil ta, da smo želeli razviti kupno 
moč in da bi se kapitalizacija izvedla čim hitreje je mogoče. Zavedali 
smo se dejstva, da če bi nam uspelo v zelo kratkem času privatizirati 
teh 1700 podjetij, da nam to ne bi prineslo najboljše lastnike, najboljše 
vlagatelje. Tega smo se zavedali, toda zavedali smo se ravno tako, 
da če ne bomo uspeli narediti mi, tudi državi ne bo uspelo. In v 
tistem času smo upali, da bo tržišče samo poskrbelo za to, da bodo 
podjetja prišla v roke pravih ljudi. In lahko rečem, da se je tako tudi 
zgodilo. In verjemite mi, daje bila hitrost te tranzicije, te spremembe 
dosti bolj pomembna, kot če bi prepustili državi, da to naredi. Večina 
podjetij, ki je bila kapitalizirana z "vaučer" privatizacijo, je v zadnjih 
letih spremenila lastnike, ki zelo skrbijo za podjetja in odločajo o 
njih. To pa prinaša tudi negativen aspekt, in sicer, da si nekateri 
lastniki lastijo podjetja in da dobiček v teh podjetjih odteka mimo 
dividend. Če sem 100 % lastnik, nimam nobenega interesa, da bi 
jemal ta kapital mimo dividend, če pa sem lastnik podjetja samo 51 
%, ga imam, ker ne želim deliti dobička z drugimi solastniki.Tako 
smo prišli do zaključka, da se tukaj pojavlja problem manjšinskih 
lastnikov in vprašanje je, kako zaščititi njihove dividende. Lahko 
rečem, da je na stotine tujih izvedencev prihajalo na Češko v letih 
1990,1991,1992, ki so nam delili na kupe nasvetov, ampak nihče 
nas ni opozoril, da se bodo pojavljali tudi taki problemi. In ko se je 
kapitalizacija začela, smo kmalu ugotovili, da se soočamo s tem 
problemom manjšinskih lastnikov. To so ugotovili tudi tuji izvedenci 
in zaradi tega so nas začeli kritizirati, češ, kako smo lahko izvedli 
kapitalizacijo, če prej nismo imeli zakona o zaščiti lastnikov 
manjšinskih deležev. Kadar je bitka končana, potem je vsakdo 
najbolj pameten in seveda ve, kako bi bilo treba prej narediti. To je 
naša izkušnja in zato lahko damo nasvet vsem tistim, ki se ukvarjajo 
s privatizacijo, da morajo prej zaščititi te manjšinske lastnike. Julija 
smo uvedli nov zakon. Ne morem vam še povedati, kako vse to 
poteka v praksi, ker je še prezgodaj, ampak to je dejansko zelo 
pomembna stvar. 

Povedal sem tiste stvari, ki so se meni zdele pomembne, ni pa 
rečeno, da je za isti problem pomembna ista rešitev. Zato bom 
vesel, če boste vi povedali svoje mnenje in mi postavili vprašanja, 
na katera vam bom skušal odgovoriti. 

Prof. dr. France Vodopivec: Hvala, gospod Češka, za to pre- 
prosto, poučno, kompetentno, izčrpno predavanje, v katerem 
smo spoznali ne samo uspehe češke tranzicije, češke 
privatizacije, ampak tudi širino duha, ki jo je Češka pokazala, ko 
je izbirala primeren sistem. Tega v Sloveniji ni bilo ne pri starem 
Markoviču in ne sedaj. Odločitve vedno nastajajo v ozkih krogih 
in se v javnosti ne preverjajo in neuspehi nimajo za posledico 
izločitev neuspešnih ljudi iz sistema odločanja. Prepričan sem, da 
poslušalci, ki spremljate to, kar je bilo zapisano o češkem modelu 
v naših časnikih pred časom, veste, da je v javni polemiki 
sodeloval celo trgovinski ataše češkega veleposlaništva v Ljubljani 
in po vsem tem, kar je povedal gospod Češka, je tisto, kar se 
dogaja na Češkem, mnogo bolj podobno tistemu, kar je pisal 
trgovinski ataše, kot tistemu, kar je pisalo priznano slovensko 
ekonomsko pero. Prosim za vprašanja. 
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Vprašanje: 

Zahodni ekonomisti uporabljajo dodano vrednost na zaposlenega 
("edit value per employee") kot merilo za kvaliteto in management 
poslovanja. Na Češkem je dodana vrednost na zaposlenega v 
industriji za leto 1994 glede na statistične podatke 17.000 nemških 
mark, v Sloveniji pa 23.000 nemških mark. To pomeni, da smo 
Češka, Poljska, Madžarska in Slovenija v istem čolnu in v isti skupini. 
Razlike so mogoče samo 20 do 30 %. Pri skupini zahodnih držav: 
Nemčija, Avstrija, Italija je ta neto produkcijska vrednost recimo 
devetkrat večja od češke in petkrat večja od slovenske. Mi smo 
proti temu problemu brez moči. Kakšne ukrepe predvidevate, da bi 
se ta razlika pri skupini tranzicijskih držav glede na Nemčijo 
zmanjšala? 

Roman Češka: Ta problem predstavlja tudi politična diskusija v naši 
državi. Mi se pač borimo zato, da ne bi izgubili našega položaja v 
primerjavi z zahodom. Če primerjamo leta komunističnega režima, 
smo vsako leto izgubljali svoj položaj v primerjavi z zahodnimi 
državami. Leta 1936 je bila na primer Češka šesta najbolj razvita 
država na svetu. Po drugi svetovni vojni in po 40-ih letih komunizma 
smo pristali tam nekje na 40. do 50. mestu. Sedaj pa lahko rečemo, 
da ne izgubljamo več ta svoj položaj, ampak da smo dejansko na 
poti dohajanja zahoda. Prav gotovo je naš cilj, da bi lahko tekmovali 
z zahodom na isti ravni. Mislimo, da sta za to potrebna predvsem 
dva ukrepa. Prvi je ta, da bi izboljšali pogoje delovanja za 
privatizirana podjetja, regulacijski okvir, dostop do tržišča, sprostitev 
delovnega trga. Drugi, glavni ukrep je obdavčitev in zmanjšanje 
podpore s strani države, da bi se zmanjšala delitev sredstev s strani 
države. Imel sem pač srečo, da sem v svojem življenju srečal 
gospoda Friedmana, Nobelovega nagrajenca, ki mi je povedal, da 
dela statistično raziskavo, katere cilj je bil pokazati odnos med 
gospodarsko rastjo in intervencijskimi ukrepi države. Rezultati te 
raziskave so bili zelo preprosti. Gospodarska rast neke države je 
bila tem večja, čim manjše so bile državne intervencije.To pomeni, 
da je prvi ukrep - zmanjšanje državne distribucije (prerazdelitev), in 
potem zmanjšanje davkov. Njegova ugotovitev je bila tudi ta, da 
posebne ugodnosti za tuje investitorje ne prinašajo nekih ugodnosti 
državi, saj je bila gospodarska rast najbolj uspešna tam, kjer so 
imeli tuji investitorji podobne pogoje kot domači. Gospodarstveniki 
in izvedenci večkrat mislijo, da bodo pomagali gospodarski rasti s 
tem, da bodo uvedli posebne ugodnosti za tuje investitorje, toda 
izidi te raziskave so bili ravno obratni in to je, da je gospodarska 
rast najboljša, če so najboljši pogoji za domače vlagatelje. Tega se 
je češka vlada zavedala in tudi skušala upoštevati. Prizadevala si 
je ustvariti čim boljše pogoje za domače vlagatelje in nobenih 
posebnih privilegijev za tuje. Lansko leto je vlada skupaj s statističnim 
uradom izvedla raziskavo, kdaj bomo šli v korak z Zahodno Evropo 
s sedanjimi gospodarskimi trendi. Pokazalo se je, da bo za to 
potrebno najmanj 30 in največ 50 let. Pokazalo se je, da je najboljši 
način, da se to pospeši, večja liberalizacija, znižanje davkov In 
čim boljši pogoji za investitorje. Tega se zavedamo, kar pa še ne 
pomeni, da bo češka vlada tudi storila tako, ker se vse odločitve o 
gospodarstvu sprejemajo na politični ravni In zdi se nam, da nam 
politični pogoji, politične okoliščine ne dovoljujejo, da bi to 
liberalizacijo izvedli z večjo hitrostjo. Taka je situacija v več državah. 
Vedo, kaj bi morale narediti, niso pa v stanju tega tudi Izvesti. Češka 
ni sposobna, da bi še znižala stopnjo obdavčenosti, ki je za splošne 
pogoje po eni strani nizka, toda za podjetja je še vedno izredno 
visoka. Tukaj gre bolj za tehnične prijeme, ker morda nI problem 
toliko v sami stopnji obdavčenosti, kot v prerazporeditvi davkov. 

Vprašanje: 

Kako ocenjujete uporabnost in učinkovitost pomoči Evropske unije 
(PHARE) pri vašem procesu privatizacije in tranzicije? 

Roman Češka: Popolnoma sem skeptičen glede tujih svetovalcev 

v naših deželah. Jaz sem jih imenoval leteči izvedenci, zato ker 
priletijo z letali, ostanejo v naših državah teden dni in nato odletijo 
nazaj. Včasih je to izgledalo tako kot če bi se vozili po naših mestih 
in nam svetovali, naj bodo naša mesta bolj čista, da bi na ta način 
naša mesta dajala lepši vtis tujcem in bi tako bolj vlagali v naše 
države. Toda, bila je tudi ena izjema, kajti zares smo dobili nek 
napotek iz tujine, ki je bil za nas koristen. 

Na splošno bi rekel takole, če nam tuji svetovalci svetujejo glede 
stvari, ki jih delamo mi v naši državi in ki jih delajo oni enako v 
svoji, potem so ti njihovi nasveti lahko koristni. Nihče od njih ni 
nikoli prisostvoval temu prehodu iz centralnega načrtovanja v tržno 
gospodarstvo. Zato, prosim, ne sprašujte jih o nasvetih glede tega. 
Toda vsak dan, vsak teden in vsako leto izvajajo na stotine združitev 
in nakupov, zato jih lahko vprašate za nasvet o vlaganju tujega 
kapitala. Mi smo na primer uporabili sodelavce iz ZDA pri pogajanju 
s tujimi vlagatelji in to mislim, da je bilo za nas zelo uspešno, ker 
takrat nismo bili v stanju pogajati se s tujimi vlagatelji, saj nismo 
imeli še nobene izkušnje. 

Ko je moj dober prijatelj komentiral sodelovanje tujih izvedencev z 
našo državo, je povedal nekaj zelo simpatičnega: "Če hočete doseči, 
da boste uspešni, morate razumeti eno stvar, 99 % zadeve morate 
opraviti sami, tisti procent, ki je ostal, pa je stvar tujih izvedencev, 
toda 99 % od tega preostalega enega procenta je politična podpora." 
To pomeni, da boste tujega izvedenca pripeljali v vaš parlament, 
kjer bo podprl vaš načrt, vašo rešitev, tako da bo rekel, res, to je 
najboljša možna rešitev. Preostali 1 % od tega 1 % so milijarde 
dolarjev, ki ga boste investirali v to deželo. 

Vprašanje: 

Kaj je za obdobje, o katerem govorite, pomenil zakon (lustracijski), 
po katerem je bila diskvalificirana oziroma izločena tako imenovana 
stara partijska struktura? 

Roman Češka: Zakon, o katerem govorite, je bilo moralno dejanje 
in sem prepričan, da nima nobenega opravka z gospodarskim 
razvojem. Praktični rezultat tega zakona je bilo dejstvo, da so bili 
nekateri direktorji odstavljeni, ker so bili prej člani partije. Ampak 
dejstvo je tudi to, da bi bila večina teh, ki so bili odstavljeni 
odstavljenih, tudi če tega zakona ne bi bilo. Mislim, da so se tisti 
ljudje, ki so bili pač zaradi tega odstavljeni, so pa sposobni direktorji, 
prav tako imeli možnost uveljaviti kot zasebni podjetniki. Torej tisti, 
ki so bili dobri prej, imajo možnost uspeti tudi v sedanjih zasebnih 
podjetjih, tisti, ki pa niso bili uspešni so pač morali oditi in to bi 
morali tudi, če tega zakona ne bi bilo. Nekateri od teh, ki so bili 
odpuščeni, so nam poslali zahvalna pisma, ker se imajo sedaj v 
zasebnih podjetjih mnogo bolje kot prej. 

Obstaja mnenje, da v tako imenovanem prehodnem obdobju ni dobro 
uporabljati ekstremnih ukrepov v zvezi z tako imenovano staro 
strukturo ali pa umazanim denarjem in podobnimi rečmi. Na primer, 
na Češkem smo imeli zelo vročo razpravo v zvezi s tako imenovanim 
umazanim denarjem. Naš prvi minister je povedal en stavek, ki sam 
sebi nasprotuje, ker pravi, da ni vedel, kaj pomeni umazan denar.To 
mu sicer ni prineslo politične podpore, toda to je bila najpametnejša 
gospodarska odločitev. Ne zato, ker bi pač Češka imela ta privilegij, 
da je umazan denar podpiral njeno gospodarsko rast, ampak 
preprosto zaradi tega, ker če bi uvedli posebne ukrepe, bi nas stalo 
veliko več. Lahko rečem, da za privatizacijo ni bilo uporabljeno veliko 
tega umazanega denarja, kajti več kot 95% privatizacije je bilo 
izvedene preko bank. Svež denar je bil prinešen preko tujih 
vlagateljev. Ne moremo pričakovati, da bo nekdo, ki investira na 
primer v telekomunikacije, uporabljal denar iz narkomafije. In prav 
tako so uporabljali iz majhnih in srednjih podjetij denar za privatizacijo 
majhnih in srednjih podjetij. Kljub temu pa veliko ljudi preprosto misli, 
da je bil ta umazan denar opran preko privatizacije. Govorice bodo 
vedno, ampak bolje je, da jih ne slišimo, ker je pač izkušnja taka, 
da je bolje, da ne uporabimo nekih drastičnih ukrepov. 
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Vprašanja: 

Privatizacija je gotovo samo eden od pogojev za gospodarsko rast. 
Ekonomska politika oziroma ukrepi ekonomske politike so prav 
gotovo najmanj toliko pomembni in v zvezi s tem je prvo vprašanje. 
Cene in plače ureja trg, razumeti pa je tudi, da so ob nizki 
brezposelnosti plače razmeroma visoke. Kakšna je tu politika države 
v pogledu obremenitve plač, tako z davki kot s prispevki za socialno 
varnost iz naslova delodajalcev in delojemalcev? Namreč vse skupaj 
zelo vpliva na konkurenčno sposobnost gospodarstva. 

Drugo vprašanje je vezano na obrestne mere. Kakšne so te za 
podjetja? Koliko so realne, koliko nad inflacijo so bile in koliko so? 

Tretje vprašanje je vezano na preusmeritev pomembnega dela 
gospodarstva iz vzhodnega na zahodne trge. To je bilo povedano. 
Kaj je tu storila država, da bi ta prehod olajšala, ker najbrž ni lahek, 
ker je zahodni trg zahtevnejši? 

Roman Češka: Vloga države je bila prav gotovo pomembna, ker ni 
šlo samo za privatizacijsko politiko, ampak tudi za monetarno politiko. 
Imeli smo močno centralno banko in lahko s ponosom rečem, da je 
bil direktor te banke večkrat pohvaljen kot eden najboljših bankirjev. 
Ta banka je izvajala zelo strogo, trdo monetarno politiko. Druga stvar 
je oblikovanje državnega proračuna. Vedno smo imeli uravnotežen 
državni proračun. V teh letih tranzicije nismo nikoli imeli deficitnega 
proračuna. Prav državna politika nam je pomagala, da smo vedno 
obdržali denar, kar je pripomoglo k stabilnim ekonomskim pogojem 
v državi. Politika plač je bila tudi specifična. Pred dvema letoma 
smo prenehali z uravnavanjem višine plač in liberalizacija cen se je 
zgodila mnogo prej. Vsakdo misli, da smo uporabljali neke posebne 
ukrepe za znižanje brezposelnosti, ampak to ni res. Kot je meni 
znano, nismo uporabili nobenega posebnega ukrepa, razen enkrat, 
in to v zvezi s privatizacijo, tako da smo privatiziran v tistih 
pokrajinah, kjer je bil najvišji odstotek brezposelnih. To, daje imela 
Češka Republika najnižjo raven brezposelnosti, je bilo 
zgodovinskega pomena. Ne vem, kaj bi bilo, če bi imeli višjo stopnjo. 
Ljudje so se znašli na ta način, da so se zaposlili v teh novih zasebnih 
podjetjih. 

Centralna banka uravnava obresti in deluje tako, da nudi najnižjo 
možno obrestno mero. Lansko leto je bila inflacija 9 %, obrestna 
mera pa je bila od 30 do 40 %. Letos je za 1 ali 2 % višja, zato ker 
centralna banka želi. da bi imeli v gospodarstvu manj denarja. S 
tem v zvezi ni bilo nobenega posebnega državnega programa, bila 
pa je izredna potreba podjetij, da se preusmerijo. Pomagali smo 
tudi tistim bankam, ki so nudile zunanjetrgovinske usluge. Do takrat 
je dajala ta posojila oziroma te bančne usluge samo ena banka. Iz 
te banke smo prenesli 30 milijard slabih dolgov na neko drugo banko, 
na primer nigerijske dolgove ali pa tudi ruske, in to je pripomoglo k 
stabilizaciji te banke, to je pomagalo tudi podjetjem, kajti prej so 
lahko dobili posojilo z 12 do 18 % obrestmi, sedaj pa so te obresti 
enake 0. S tem ukrepom smo pomagali izvozno usmerjenim 
podjetjem. Toda, na te dolgove je treba gledati s pravimi očmi, kajti 
to so bili dolgovi, za katere se je pogajala država. Prav tako smo 
ustanovili ustanovo, ki podpira izvoz z garancijami. Toda podjetja s 
to ustanovo niso zadovoljna, saj trdijo, da jih ne podpira tako, kot bi 
morala. 

Vprašanja: 

Kako je v tem času tranzicije z državno administracijo, z državno 
upravo? Kakšna so predvidevanja? Ali se bo razširila? Kakšne so 
potrebe? 

Roman Češka: V zadnjih letih so se zgodile zanimive spremembe 
v zvezi z administracijo, kajti ta centralno urejeni sistem je bil stvar 
birokracije. Ko so bila podjetja privatizirana in je ta centralistični 
sistem izginil, bi bilo logično, da je manj birokracije v deželi, v 
resnici pa ni tako. Spremenila se je pač struktura. Iz centralnih 

birokratov so se spremenili v finančne upravnike - davkarje. Zaprli 
smo nekatera ministrstva, toda povečalo se je število uslužbencev 
pri finančnem ministrstvu, posebno pri lokalni davčni upravi. Toda 
sedaj smo v takem položaju, ko moramo reči, da se mora zmanjšati 
število administrativnih delavcev. V tem smislu so padle nekatere 
odločitve. Prejšnja Vlada je imela 19 članov, sedanja pa jih ima 16. 
Ni več ministrstva za privatizacijo, ostanek dela je na Ministrstvu 
za finance. Zaposlenih je 1/3 prejšnjega števila ljudij. Ministrstvo 
za gospodarstvo se je zreduciralo. Prej je imelo dva oddelka 
(Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za industrijo in 
trgovino). Sedaj zapiramo Ministrstvo za gospodarstvo in bodo 
pač razni uradi pripadali Ministrstvu za industrijo in trgovino; prav 
tako Ministrstvo za okolje. Nekateri ukrepi so bili že pripravljeni v 
tem smislu, toda vedno imam občutek borbe Davida z Goljatom. 
Ministri in politiki so za zmanjšanje, zreduciranje administrativnih 
delavcev, toda delavci se pritožujejo, ker imajo preveč dela. Mislim, 
da je to stalna naloga vseh vlad po svetu, da se zavedajo, da je 
racionalno ne le zmanjšanje števila zaposlenih, ampak bolj, da 
postane njihovo delo kvalitetnejše. V dokaz, da je to zares preveč 
razvejano, naj povem na primer: Če bi sedaj izgubil svoje osebne 
dokumente, bi porabil 14 dni, da bi jih priskrbel na novo, ker so 
vse te pisarne, kjer lahko to opravim, zelo razvejane. Obstaja 
težnja, da bi vse te službe združili na enem mestu. 

Vprašanje: 

Pri nas trenutno delodajalci in kar veliko število makroekonomistov 
trdi, da je strošek dela ena glavnih ovir za večjo konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva. Pri tem se zelo rad sklicujem na Češko, 
ker so plače res relativno nižje. Drugi del, torej ne delodajalci, 
ampak predstavniki delojemalcev in nekateri drugi ekonomisti, zlasti 
mikroekonomisti, pa pravijo, da so za konkurenčnost - in to je silno 
pomembna stvar, tako za Češko, kot za Slovenijo, če gremo v Evropo 
- najmanj toliko ali še bolj pomembni produktivnost, kakovost, 
inovativnost, o katerih, žal, danes ni bilo nobene besede, se pravi 
znanje, slišali smo pa nekaj o gospodarjenju s sredstvi in o 
zniževanju stroškov, med temi tudi stroškov dela. 

Morda samo še to. Ali ima gospod Češka posebno svoje mnenje, 
ali gre tudi za kakšne državne programe, kaj od teh sestavin gre v 
prid konkurenčnosti in kaj ima prioriteto? 

Roman Češka: Dobro se zavedamo, da so stroški dela eden od 
faktorjev za uspešnost gospodarstva in zato skušamo obdržati plače 
na najnižji možni ravni, toda omejevanja plač ne uporabljamo več. 
To opravljamo še vedno prek državnega proračuna in prek državnih 
plač. Direktorji teh novih privatnih podjetij so bolj racionalni, kot smo 
pričakovali. V svoji viziji, ki je bila malo pesimistična, smo pričakovali, 
da bodo direktorji tekmovali med seboj tudi z višino svojih plač, 
ampak na srečo tega ne delajo. Tudi oni poskušajo obdržati najnižje 
stroške dela. Ponavadi bi to povzročilo neke družbene pritiske v 
državi zaradi omejitve oziroma nezmožnosti tekmovanja češkega 
naroda s tujci. Če tako gledate na življenjski standard Čehov, boste 
ugotovili, da je zelo visok. Če bi šel jaz s svojo povprečno plačo v 
neko zahodno državo, bi bil reven, če pa živim s to količino denarja 
na Češkem, sem bogat, zato ker si bom z isto količino denarja 
lahko kupil veliko stvari, ker so pač cene na Češkem toliko nižje. 
To, da imamo nizke delovne stroške, ni samo naša prednost, ampak 
jo je imela tudi Japonska. Na Japonskem lahko ugotovimo, da so v 
velikih podjetjih ljudje imeli nizke plače, ampak podjetja so imela 
velike dobičke, ki so jih lahko vlagala v gospodarsko rast. Problem 
na Češkem je bil kvalifikacija delavcev na določenih področjih. Imeli 
smo zelo dobre inženirje, imeli pa smo slabe direktorje in 
komercialiste. Ljudje so bili navajeni centralistično urejati posle z 
državo, niso pa bili navajeni tržnega gospodarjenja. Na primer, če 
so tujci kupili neko češko podjetje, niso potrebovali svojih inženirjev, 
torej tehničnega osebja, ampak so potrebovali svoje direktorje in 
svoje trgovce. 

Sedaj je v teku drugi val in ljudje spet prihajajo na svoja prejšnja 
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mesta, ker so se uspeli prekvalificirati v poklicu. Tudi tuji vlagatelji 
zaposlujejo češke ljudi, Čehe; tudi na zelo visokih položajih. Res je 
tudi, da so češki managerji in direktorji bolj poceni kot tuji. Če 
primerjamo na primer plačo nekega francoskega managerja, bo prav 
gotovo višja, ker ta bo dobil francosko plačo, Čeh pa bo dobil primerno 
za češke razmere. Zato so češki stroški dela ugodni tudi za uporabo 
čeških managerjev. 

Na koncu svojega predavanja bi rad povedal še tri stvari. 

Za uspešno sodelovanje med dvema državama je potrebna 
izmenjava izkušenj obeh. Udeležil sem se mnogih razgovorov o 
spremembah, tranzicijah v mnogih vzhodnih in centralnoevropskih 
državah. Iz tega sem se naučil, da kar je dobro za eno držano, ni 
rečeno, da je dobro za drugo zaradi tega, ker ima vsaka država 
svoje zgodovinsko ozadje. Upam, da se ne boste učili iz naših napak, 
ker mislim, da ste na isti poti, da greste v bistvu vzporedno z nami. 
To pomeni, da so med nami razlike morda prav v različnih sredstvih, 
v različnih korakih, ki jih mora ena ali druga država v določenem 
času storiti. Toda mislim, da se obe državi, tako naša kot vaša, 
zavedata, da je rešitev v liberalizaciji tržnega gospodarstva. Kot 
sem že rekel, lahko se učimo drug od drugega, tako da izmenjamo 
svoja mnenja in svoje izkušnje. Zato bom vesel, če bom lahko še 
kakšno minuto preživel v pogovoru z vami. 

Druga stvar, ki sem jo hotel spet poudariti, je ta, da ni naš cilj biti 
najboljši, kajti zavedamo se, da je vaš uspeh tudi naš uspeh, ker 
srednje in vzhodnoevropske države niso neodvisne, ampak so še 
kako odvisne druga od druge in gospodarstvo vsake od teh držav je 
izredno občutljivo oziroma gospodarstvo druge države zelo vpliva 
na naše gospodarstvo. Biti najbolj uspešen pomeni, da je drugi manj 
uspešen in tega ne bi želel. Zato želim, da bi vsaka od naših držav 
bila najbolj uspešna. 

Tretja stvar je moje osebno mnenje oziroma želja, da vsem, ki ste 
člani sveta, zaželim srečo, kajti letos sem postal član parlamenta 
in sem ugotovil, daje lažje biti predsednik sveta kot član parlamenta. 
Ker je bodočnost države tudi v vaših rokah, vam želim pri vseh 
odločitvah in pri vašem delu veliko, veliko sreče in vse najboljše. 
Zato bi vas vse pozdravil, se zahvalil z željo, da bi se lahko še kdaj 
srečal z vami. 

Prof. dr. France Vodopivec se je gospodu Romanu Češki 
zahvalil za izčrpno informiranje o češkem modelu tranzicije. 

Zapis je pripravljen po redigiranem 
magnetogramu predavanja 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 10. decembra 1996 
organiziral predavanje o HARMONIZACIJI DAVČNE ZAKO- 
NODAJE V EVROPSKI UNIJI - S POSEBNIM POUDARKOM 
NA AVSTRIJSKIH IZKUŠNJAH IN PERSPEKTIVAH ZA 
SLOVENIJO. Predaval je dr. Marian VVakounig, vodja projektivne 
skupine za davčno harmonizacijo Evropske unije na Avstrijskem 
zveznem ministrstvu za finance in vodja davčno-inšpekcijskega 
oddelka Finančnega urada na Dunaju. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 4. februarja 1997 
organiziral predavanje o AVSTRIJSKEM IN MEDNARODNIH 
KONCEPTIH ZA EKOLOŠKO USMERJENO DAVČNO REFORMO. 
Predaval je univ. prof. dr. Štefan Schleicher, predstojnik Inštituta 
za ekonomijo in ekonomsko politiko Univerze v Gradcu, 
svetovalec pri Avstrijskem inštitutu za ekonomske raziskave in 
predsednik sosveta za vprašanja podnebja pri Ministrstvu za 
okolje. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z društvom 
Slovenski razvojni svet 26. februarja 1997 organiziral posvet o 
TEMELJIH ZA GOSPODARSKO PRENOVO SLOVENIJE 

Komisija državnega sveta za negospodarske dejavnosti je 5. marca 
1997 organizirala posveto SLOVENSKI NEKOMERCIALNI 
PERIODIKI. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z društvom 
Slovenski razvojni svet 10. aprila 1997 organiziral posvet POTI IN 
STRANPOTI LASTNINJENJA V SLOVENIJI. 

Dobesedni zapisi (magnetogrami) predavanj in posvetov so na 
voljo v službi državnega sveta. 
Predavanja in posvete bomo po dobesednih zapisih pripravili 
za objavo v naslednjih številkah Poročevalca. 
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