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Predlog zakona o 

POROŠTVU REPOBLIKE SLOVENIJE ZA 

NAJETJE POSOJILA ZA NAKUP 

POTNIŠKIH VLAKOV (ZPPPV) 

- EPA 322 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 20. novembra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA NAJETJE POSOJILA ZA NAKUP POTNIŠKIH 
VLAKOV, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku. 
Predlog utemeljuje s tem, da vozna sredstva, s katerimi javno 
podjetje Slovenske železnice d.d. opravlja storitve železniškega 
potniškega prometa, ne ustrezajo več sodobnim prevoznim 
potrebam in so povsem dotrajana ter v celoti amortizirana. 

Potrebna dokumentacija z investicijskim programom je izdelana. 
Na podlagi javnega razpisa sta bila izbrana dobavitelja vlakov 
za primestni in medmestni promet, po sprejetju tega zakona pa 
bo mogoče opraviti potrebne postopke za najetje posojila. 

S hitrim postopkom se lahko bistveno skrajša čas, potreben 
za zamenjavo dotrajanega voznega parka. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet 
in zveze. 

1 UVOD 

1.1 OCENA STANJA 

Železniški promet je pomemben del prometnega sistema države, 
od delovanja katerega je v mnogočem odvisna učinkovitost 
gospodarstva. Ob tem ima železniški promet prednosti pred 
drugimi vrstami prometa (predvsem cestnim) glede prijaznosti 
do okolja in ohranitve prostora. 

Železniški promet mora poleg navedenih prednosti zadovoljiti 
potrebe in pričakovanja uporabnikov storitev. V potniškem prometu 
so te zahteve predvsem v udobnosti in hitrosti potovanja. Za 

obdržanje oziroma dvig tržnega deleža v železniškem potniškem 
prometu je zato potrebno v prihodnje zamenjati obstoječi vozni 
park in vpeljati vlake s sodobno zasnovo in tehnologijo. 

1.1.1 Primestni vlaki 

Večino primestnega prometa zdaj opravljajo elektromotorni vlaki 
vrste 311/315, ki pa v mnogočem ne ustrezajo več sodobnim 
zahtevam in novim standardom pri prevozu potnikov. Povprečna 
starost teh vlakov je več kot 30 let, glavne pomanjkljivosti pa so 
zastarela tehnologija, dotrajana oprema, dragi rezervni deli in 
vzdrževanje, s katerim je vse težje zagotavljati zahtevano 
razpoložljivost vozil. Zaradi naštetega jih je treba zamenjati s 
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sodobnimi primestnimi vlaki. 

Vlaki, s katerimi bi zamenjali obstoječi vozni park v primestnem 
prometu, bodo izdelani v skladu z evropskimi standardi in standardi 
UIC. Velika pozornost bo posvečena udobnosti potnikov. Glavne 
prednosti, ki jih bodo deležni potniki, bodo: 

• omejitev hrupa in tresljajev na najmanjšo možno mejo, 
• oblika in razpored notranje opreme iz sodobnega materiala, 
• uravnavanje temperature v prostoru za potnike (klima naprave, 

toplozračni sistem ogrevanja), 
• nizkopodna izvedba. 

Poleg tega so prednosti sodobne tehnologije, lahke izvedbe 
konstrukcije, diagnostičnega sistema in sodobne notranje opreme 
še v naslednjem: 

• zanesljivejše obratovanje, večji pospeški in pojemki, manjši 
pogonski sklopi, 

• manjša poraba energije, 
• lažje in cenejše vzdrževanje, 
• reciklaža večine delov. 

Omenjene prednosti bodo pripomogle k povečanju konkuren- 
čnosti železniškega potniškega prometa pri ohranjanju in širitvi 
tržnega deleža, poleg tega pa tudi k znižanju stroškov obratovanja 
vlakov. 

1.1.2 Vlaki z nagibno tehniko 

Poleg posodobitve v primestnem prometu je za večjo 
konkurenčnost železniškega potniškega prometa treba uvesti 
spremembe tudi v medmestnem prometu. Podobno kot v tujini sta 
pri tem pomembni predvsem udobnost in hitrost potovanja. 
Povečanje hitrosti za 30 % tako pomeni na progi Ljubljana-Maribor 
skrajšanje voznega časa s sedanjih 2 uri 11 minut na 1 uro 30 
minut. 

Prednost sodobnih vlakov z nagibno tehniko je, da omogočajo 
takšno povečanje hitrosti na obstoječih progah. Drugi elementi 
glede udobnosti za potnike in obratovanja vlakov so podobni kot 
pri primestnih vlakih. 

2 RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Nakup vlakov za primestni in medmestni promet je nujen ukrep v 
železniškem potniškem prometu in je opredeljen v Strategiji 
razvoja voznih sredstev. Z nakupom bo omogočen varen, 
gospodaren, nemoten in udoben prevoz potnikov v notranjem 
prometu, brez katerega železniški promet ne bo konkurenčen 
drugim vrstam prevoza. 

Načrtovano vlaganje presega lastne finančne možnosti, zato je 
za uresničitev projekta predvideno tuje posojilo. Finančni 
aranžmaji zahtevajo poroštvo države, s čimer pa je mogoče doseči 
bistveno ugodnejše pogoje. Sprejetje zakona omogoča 
uresničitev načrtovanega vlaganja v zastavljenem roku. 

3 CILJI IN NAČELA 

Zamenjava obstoječih elektromotornih vlakov za primestni 
promet z novimi bi potekala postopoma od sredine leta 1999 
naprej. Kupili bi 10 dvočlenskih in 20 tričlenskih elektromotornih 
vlakov. S tem bi potnikom zagotovili udoben in sodoben prevoz v 
skladu s sodobnimi usmeritvami in standardi na tem področju. 

Pri vlakih z nagibno tehniko bi najprej kupili 3 vlake za medmestni 
promet znotraj Slovenije. V prihodnje načrtujemo nakup še 8 do 
13 vlakov, s katerimi bi povezali Ljubljano z glavnimi oziroma 
večjimi mesti držav iz skupnosti Alpe - Jadran (Dunaj, Benetke, 
Budimpešta, Zagreb, Munchen). 

Pomemben dejavnik pri tem je dejstvo, da proizvajalci vlakov 
sprejemajo našo zahtevo, po kateri mora biti domača industrija 
udeležena pri poslu v višini 60 % od vrednosti posla. Udeležba 
domače industrije bo neposredna in posredna, kar zagotavlja 
delo slovenski industriji ter ima odpiranje novih oziroma obdržanje 
obstoječih delovnih mest. 

4 OCENA FINANČNIH SREDSTEV 

Za investiciji v nabavo tridesetih primestnih vlakov in treh vlakov 
z nagibno tehniko sta bila izdelana investicijska programa 
Vrednotenje naložb je bilo izvedeno na podlagi stroškovno- 
dohodkovne tržne metode, ki je pokazala, da sta naložbi potrebni 
in koristni (interni stopnji donosnosti sta bili 5,86% za primestne 
vlake in 8,95% za vlake z nagibno tehniko) ter prinašata ustrezne 
prihodke, tako da se pokrivajo stroški poslovanja vlakov. Če bodo 
izpolnjeni tudi vsi spodaj navedeni pogoji, se bodo s skupnimi 
prihodki lahko krile tudi vse finančne obveznosti najetja kreditov 
za nabavo novih vlakov. 

4.1. Novi primestni vlaki 

Danes se z zastarelimi in dotrajanimi elektromotornimi vlaki opravi 
več kot 40 % vseh prevozov v notranjem prometu. Dnevni potniki 
v večja mestna središča (delavci, dijaki in študentje) so 
najpomembnejši uporabniki teh železniških storitev Z nabavo 
novih primestnih vlakov bodo Slovenske železnice izboljšale svojo 
ponudbo in postale konkurenčne ostalim vrstam prevoza v 
primestnem potniškem prometu. 

Nabava novih elektromotornih garnitur bo realizirana postopno v 
letih od 1999 do 2002. V času polne uporabe bodo novi primestni 
vlaki prepeljali 5.537.000 potnikov, opravili 3,8 mio vlakovnih 
kilometrov oziroma 235,3 mio potniških kilometrov (PKM) na leto. 
Upoštevana je povprečna rast potniškega prometa od 0,8 % do 
I,2 % letno. 
Na mednarodnem razpisu za nabavo 30 primestnih vlakov je 
strokovna komisija izbrala ponudbo firme Siemens, ki je bila po 
vseh kriterijih najugodnejša, kar je potrdila tudi Vlada Republike 
Slovenije. 

Nabavna cena vlakov je 177,88 mio DEM. 

Nabava primestnih vlakov bo predvidoma financirana v celoti iz 
tujega kredita. Za plačilo 6% prometnega davka so predvidena 
lastna sredstva Slovenskih železnic. 

Prihodki od voznih kart so upoštevani v višini 5,49 SIT/PKM, 
prihodki na osnovi subvencioniranja storitve so upoštevani v višini 
II,50 SIT/PKM, skupni prihodki so tako 16,99 SIT/PKM. 

Ti prihodki pa ne zadoščajo za pokrivanje vseh finančnih 
obveznosti. V letu 1998 bo potrebno zagotoviti likvidna sredstva 
za stroške črpanja kredita iz odhodkov financiranja prometne 
dejavnosti Slovenskih železnic, v času vračanja glavnice od leta 
2003 do 2013 bo potrebno povečati skupne prihodke za 1 SIT/ 
PKM (2003-2005), 4 SIT/PKM (2006-2009) in 3 SIT/PKM (2010- 
2013). Te prihodke pa bo potrebno dodatno povečati še za vpliv 
eskalacijske lestvice. 
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4.2. Vlaki z nagibno tehniko 4.3. V prilogi so podani tabelarni prikazi: 

Popolnoma nova ponudba Slovenskih železnic pa bodo vlaki z 
nagibno tehniko, ki jih uvajajo že praktično na vseh tujih železnicah. 
Prednosti so predvsem krajši potovalni časi na obstoječi 
infrastrukturi. V prvi fazi bomo nabavili 3 vlake z nagibno tehniko. 

Vlaki bodo vključeni v promet na relaciji Ljubljana-Maribor 
predvidoma v drugi polovici leta 1999 in bodo letno realizirali 
1.010.880 vlakovnih kilometrov in prepeljali 654.000 potnikov ter 
realizirali 102 mio potniških kilometrov (PKM). 

Investicijski program predvideva naslednje pogoje za najetje 
kredita: fiksna letna obrestna mera 6,575% (ob pogojih LIBOR), 
moratorij odplačila 3 leta, nominacija kredita v DEM, rok odplačila 
je 10 let v enakih letnih tranšah. 
Finančni rezultati, ki jih bomb dosegli z eksploatacijo treh vlakov 
z nagibno tehniko, bodo omogočili, da se s cenami prevoznih 
storitev doseže tolikšen prihodek, da bodo pokriti vsi stroški 
poslovanja vlakov in večji del finančnih obveznosti iz naslova 
najetega posojila. Da bo projekt izkazoval pozitiven finančni rezultat 
v celotnem obdobju, bo potrebno v letih 1998-1999 kriti stroške 
financiranja iz odhodkov financiranja prometne dejavnosti in 
povečati skupne prihodke v obdobju odplačila kredita (2004 do 
2010) za 2,4 SIT/PKM. 
V investicijskem programu so bili upoštevani naslednji elementi 
izračuna prihodkov: 
- ponderirana cena vozovnice na relaciji Ljubljana-Maribor je 

1.504,20 SIT 
- povprečna zasedenost vlakov 48% - 53% 
- stopnja rasti obsega prevoza 1,2% - 2,6% v obdobju 1996 - 

2010 

1. Dinamika plačil pri nabavi potniških vlakov, 
2. Poslovna finančna uspešnost investicijskega projekta za 
zamenjavo EMG 311/315 (primestni vlaki): 
3. Poslovno finančna uspešnost projekta nabave vlakov z nagibno 
tehniko. 

5. FINANČNE POSLEDICE ZA 
PRORAČUN 

Za investiciji v nabavo tridesetih primestnih vlakov in treh vlakov 
z nagibno tehniko sta bila izdelana investicijska programa. 
Vrednotenje naložb je bilo izdelano na podlagi stroškovno- 
dohodkovne tržne metode, ki je pokazala, da sta naložbi potrebni 
in koristni (interni stopnji donosnosti sta bili 5,86% za primestne 
vlake in 8,95% za vlake z nagibno tehniko) ter prinašajo ustrezne 
prihodke, tako da se pokrivajo stroški poslovanja vlakov. 

Pozitiven prispevek investicij bo poleg bistvenega izboljšanja 
kvalitete storitfev železniškega potniškega prometa tudi na 
dolgoročnem znižanju stroškovne cene potniškega kilometra in 
s tem tudi znižanju subvencij za opravljanje storitev železniškega 
potniškega prometa iz proračuna Republike Slovenije. 

Za proračun Republike Slovenije na podlagi predloženih podatkov 
ne bo finančnih posledic, pričakujemo lahko celo njegovo 
razbremenitev. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti javnega podjetja 
Slovenske železnice d. d. iz posojil, najetih za financiranje nakupa 
vlakov za primestni in medmestni potniški promet. 

Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje za glavnice, obresti in 
stroške posojil, katerih skupna višina glavnic ne presega 
2.241.500.000,00 tolarjev. 

2. člen 

Poroštvo bo dano pod naslednjimi pogoji: 
• znesek kredita se črpa v ECU ali v eni od valut držav članic ES; 
• obrestna mera ne sme biti višja kot 6,5% po pogojih FIBOR ali 

6,575% po pogojih LIBOR; 
• rok odplačila 10 let v polletnih anuitetah; 
• moratorij na odplačilo glavnice 3 leta. 

Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije z 
upniki sklepa minister, pristojen za promet in zveze, na podlagi 
sklepa Vlade Republike Slovenije, s katerim se določijo obveznost, 
za katero se daje poroštvo, in njene bistvene sestavine. 

Republika Slovenija mora najkasneje ob sklenitvi poroštvene 
pogodbe pridobiti zavarovanje za terjatve do dolžnika, ki jih pridobi 
ob izpolnitvi poroštvene obveznosti (regresne terjatve) 

3. člen 

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

Za nakup vlakov za primestni in medmestni promet ni možno 
zagotoviti lastnih virov sredstev. Investitorje zato primoran pridobiti 
posojilo. Na podlagi izdelane analize stroškov in koristi stroškovnih 
koristi investitor meni, da bo projekt donosen in da bo s predvideno 
ceno prevoza sposoben najeta posojila skupaj z obrestmi tudi 
vračati. Za najetje posojila pod ugodnimi pogoji je potrebno poroštvo 
Republike Slovenije. 

S 1. členom zakona se zagotavlja poroštvo Republike Slovenije 
za obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice d.d. iz posojil 
za financiranje nakupa vlakov za primestni in medmestni potniški 
promet v višini glavnice 2.231.500.000,00 tolarjev (234.900.000 

DEM), pripadajočih obresti in stroškov posojil. 

Z drugim členom se pooblašča minister, pristojen za finance, za 
sklenitev pogodbe o poroštvu pod pogoji, ki jih bo določila Vlada 
Republike Slovenije s posebnim sklepom. 

Poudarjena je tudi obveznost pridobiti ustrezno zavarovanje 
terjatve do dolžnika, ki ga mora Republika Slovenija pridobiti 
najkasneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe. 

Datum uveljavitve je utemeljen s hitrim postopkom. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PREPOVEDI PROIZVODNJE 

IN PROMETA Z AZBESTNIMI IZDELKI 

TER 0 ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 

PRESTRUKTORIRANJE AZBESTNE 

PROIZVODNJE V NEAZBESTNO 

(ZPPPAI-A) 

- EPA 309 - II - skrajšani postopek 

Jože Možgan, 
Janez Podobnik, 
Benjamin Henigman, 
Miroslav Mozetič, 
Stanislav Brenčič, 
Miroslav Luci, 
dr. Jože Zagožen, 
Janko Veber, 
Aleksander Merlo, 
Zmago Jelinčič 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/ 
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. 
list, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlagajo podpisani poslanci: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREPOVEDI PROIZVODNJE IN PROMETA Z 
AZBESTNIMI IZDELKI TER O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 
PRESTRUKTURIRANJE AZBESTNE PROIZVODNJE V 
NEAZBESTNO 

in ga pošiljajo v obravnavo ter sprejem. 

Na podlagi 204.a člena Poslovnika DZ RS predlagajo, da DZ 
predlog zakona obravnava do skrajšanem postopku, saj gre 
za manj zahtevne spremembe zakona. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora, bodo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora 
sodelovali kot predlagatelji. 

Predlagatelji:' 
Jože Možgan, l.r. 

Benjami Henigman, l.r. 
Stanislav Brenčič, l.r. 
dr. Jože Zagožen, l.r. 
Aleksander Merlo, l.r. 

Janez Podobnik, l.r. 
Miroslav Mozetič, l.r. 

Miroslav Luci, l.r. 
Janko Veber, l.r. 

Zmago Jelinčič, l.r. 
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UVOD 

I. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve 
zakona 

Državni zbor RS je na seji dne 27. septembra 1996 sprejel Zakon 
o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno (ZPPPAI), ki zagotavlja ukinitev proizvodnje azbestnih 
izdelkov, nadomeščanje azbestne proizvodnje z neazbestno in 
naj bi zagotovil socialno varnost in potrebna sredstva delavcem, 
ki so bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu 
azbestnega prahu. 

Zakon je sicer v končnem besedilu razširil in posplošil koncept 
ukinjanja in prehod na brezazbestno proizvodnjo iz ene, 
posamezne firme - Salonit Anhovo na celotno področje RS, vendar 
je hkrati s svojimi določili ustvaril neenakost in privilegiranost 
delavcev glede na kraj, firmo in čas, v kateri so bili izpostavljeni 
delavci škodljivim vplivom azbestnega prahu. 

Namreč zakon določa, da se delavci, ki so na dan uveljavitve 
zakona delali v proizvodnji z azbestom pod določenimi časovnimi 
pogoji, lahko upokojijo pod ugodnejšimi pogoji. S tem pa je zakon 
napravil razliko do tistih delavcev, ki imajo enake časovne pogoje 
v proizvodnem delu z azbestom vendar pa na dan uveljavitve 
zakona niso delali v proizvodnji azbesta, ker je podjetje samo 
ukinilo azbestno proizvodnjo ali pa je bil delavec premeščen na 
drugačno delo. 

Da bi bila neenakopravnost do delavcev še posebej vidna in 
uzakonjena, daje zakon možnost upokojitve pod ugodnejšimi pogoji 
vsem delavcem ne glede na to ali so bili v stiku z azbestom ali ne, 
ki so na dan uveljavitve zakona delali v podjetju, ki je v proizvodnji 
uporabljalo azbest. Iz tega sledi, da zakon uzakonjuje, da se 
lahko pod ugodnejšimi pogoji upokojijo vsi delavci, in to tistih družb, 
ki so na dan uveljavitve zakona uporabljale azbest ne glede na to 
ali so bili kdaj v proizvodnji azbesta ali ne. 

S tem pa so določila zakona protislovna, saj v bistvu daje pravico 
vsem delavcem do upokojitve pod ugodnejšimi pogoji v podjetjih, 
ki delajo z azbestom. Drugim azbestnim delavcem pa te pravice 
ne daje. 

Iz tega pa sledi da te možnosti nimajo tisti delavci, ki so zaradi 
dela z azbestom resnično zdravstveno ogroženi, vendar pa na 
dan uveljavitve zakona niso delali v podjetjih, ki bi uporabljala 
azbest v proizvodnji. 

Taka določila pa glede na kraj dela uzakonjujejo diskriminacijo 
med delavci, ki so delali z azbestom enak čas in so enako 
zdravstveno ogroženi. 

II. CILJI IN NAČELA SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV ZAKONA 

Temeljni cilj, ki ga želimo doseči s spremembami in dopolnitvami 
tega zakona je popraviti neenakost pred zakonom in celo krivice 
do vseh tistih delavcev, ki so kadarkoli v zakonu že določenem 
roku, neposredno delali v proizvodnji azbestnih izdelkov ali v 
servisnih službah pri proizvodnji azbestnih izdelkov. Ta pravica 
delavcem ne more biti kršena, če je podjetje samo predhodno že 
ukinilo proizvodnjo azbestnih izdelkov oziroma ne glede na čas v 
katerem je bila proizvodnja ukinjena. 

Tista podjetja katera so že ukinila proizvodnjo azbestnih izdelkov, 

skladno s strokovnimi in znanstvenimi ugotovitvami, zajetimi tudi 
v konvenciji, katero je ratificirala tudi Republika Slovenija, ne 
morejo biti v slabšem položaju od podjetij, kjer se azbestna 
proizvodnja ukinja šele sedaj. Prav tako so v podjetjih, katera so 
sama brez finančne pomoči ukinila azbestno proizvodnjo pred 
sprejemom zakona nosila vse finančne in kadrovske obreme- 
nitve samostojno. Menimo, da so sedaj upravičena vsaj do tistega 
dela stroškov za prestrukturiranje, ki pripadajo upravičencem po 
sedaj veljavnem zakonu za upokojitev pod ugodnejšimi pogoji. 
Poplačilo oz. upokojitev izpostavljenih delavcev za proračun RS 
je relativno majhna obveza v tistih podjetjih, kjer je bila sanacija 
opravljena brez prisilnih ukrepov, katere dejansko predvideva 
osnovni zakon. 

PREDLAGANE SPREMEMBE: 

Predlagane spremembe zakona odpravljajo bistvene pomanjklji- 
vosti zakona, ki so se pokazale v dosedanjem izvajanju. Te 
pomanjkljivosti so toliko evidentne, da pri prizadetih delavcih in 
javnosti stalno povzročajo konfliktne situacije, saj je sprožen celo 
tozadevni spor pred ustavnim sodiščem. Namen teh sprememb 
pa je prav v tem, da se uredi nejasne in sporne zakonske rešitve 
z minimalnimi finančnimi sredstvi. 

Firme pa, ki so ukinile svojo azbestno proizvodnjo in kjer so bili 
delavci enak čas izpostavljeni škodljivim vplivom azbestnega 
prahu, ne morejo reševati socialne varnosti svojih delavcev, 
čeprav so delavci prav tako zdravstveno ogroženi, kot so delavci 
v firmah, kjer se šele sedaj ukinja azbestna proizvodnja. 

Ker so tudi tisti delavci, ki so bili izpostavljeni škodljivemu vplivu 
azbestnega prahu v firmah, ki sedaj nimajo več azbestne 
proizvodnje, enak čas izpostavljeni škodljivemu vplivu, kot delavci, 
za katere velja sedanji zakon, so prav tako zdravstveno ogroženi 
glede na dolgotrajnost delovanja škodljivih vplivov in so na tej 
osnovi enako upravičeni do reševanja in zagotovitve socialne 
varnosti, zato mora zakon zajeti vse delavce, ki so še sedaj 
zaposleni in obstaja verjetnost nastanka socialnih problemov 
zaradi dolgotrajne uporabe azbesta v proizvodnji. 

Zato je potrebno določiti in opredeliti spremembe zakona tako, da 
rešuje tudi socialno varnost delavcev, ki so delali neporedno v 
azbestni proizovdnji 10 let ali več, čeprav je bila proizvodnja 
ukinjena. 

Predlagane spremembe zakona tudi izločajo možnost upokoje- 
vanja tistih delavcev, ki zaradi azbesta niso bili zdravstveno 
ogroženi. S tem se odpravljajo privilegiji oz. ugodnejše 
upokojevanje delavcev, ki neposredno niso bili izpostavljeni 
škodljivim učinkom azbesta in so še vedno sposobni delati in 
vzdrževati sebe. 

Predvidevamo, da se bo upokojilo na osnovi teh sprememb od 
100 do 150 delavcev. Glede na navedeno menimo, da je predlog 
sprememb zakona možno in smotrno sprejeti v najkrajšem času, 
po skrajšanem postopku. 

III. OCENA POTREBNIH FINANČNIH 
SREDSTEV: 

Predlagane spremembe zakona ne bodo zahtevala dodatnih 
sredstev za financiranje, saj v te namene zadostujejo dosedanja 
neporabljena sredstva v okviru kvote 1,85 mrd SIT, ki so že 
predvidena po osnovnem zakonu in zagotovljena v proračunu. 

Predvidevamo, da se bo upokojilo na osnovi teh sprememb 
dodatno od 100-150 delavcev. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki 
ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 
proizvodnje v neazbestno (Ur. list RS št. 56/96) se v 1. členu črta 
besede "do ukinitve proizvodnje". 

2. člen 

V prvem odstavku 7. člena se besedilo "če do 31.12.1999" 

nadomesti z besedico "ko", besedi "ki delajo" pa se črta. 

Drugi odstavek 7. člena se črta. 

3. člen 

Besedilo 8. člena se črta. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

S predlaganimi spremembami zakona izenačujemo pravice, 
pogoje in možnosti vsem tistim delavcem, ki so kadarkoli v 
obdobju 10 let ali več delali z azbestom in so bili dejansko 
zdravstveno ogroženi, enako kot to velja za druge delavce v 
podjetjih, ki ukinjajo proizvodnjo po že veljavnem zakonu. 

K 1. členu - 
Izenačuje se status in pravice vsem še aktivnim delavcem, ki so 
bili neposredno izpostavljeni škodljivemu vplivu azbestnega prahu, 
ne glede na to ali škodljiva azbestna proizvodnja še traja aH je bila 
že ukinjena pred sprejemom zakona. 

K 2. členu - 
Sprememba 1. odstavka 7. člena ukinja datumski limit, ki bistveno 
omejuje pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. S tem 
navedene pravice lahko enakopravno uveljavljajo vsi, ki so 
kadarkoli delali neposredno z azbestom 10 ali več let, hkrati pa 
morajo izpolniti vse ostale zakonske omejitve starosti, ki jih že 
predvideva dosedanji 7. člen. 

S črtanjem drugega odstavka 7. člena te pravice upokojitve pod 
ugodnejšimi pogoji izgubijo tisti delavci, ki niso neposredno delali 
pri proizvodnji azbestnih izdelkov ali v servisnih storitvah. Zakon 
po naravi stvari, iz naslova zdravstvenih razlogov zanje ne more 
veljati. 

K 3. členu - 
S črtanjem dosedanjega 8. člena se pravice do ugodnejše 
upokojitve uveljavi v vsakem primeru, saj mora biti pravica 
povezana s pogoji dela z azbestom in zdravstvenimi razlogi, ne 
pa s trenutnimi ekonomskimi in zaposlitvenimi razmerami v 
konkretnem podjetju in nasploh v trenutnih gospodarskih razmerah 
v Sloveniji. 

K 4. členu - 
Člen določa, da glede na manjše spremembe in izenačenje 
zakonskih in celo ustavnih pravic vseh prizadetih zakon prične 
veljati čimprej, se pravi naslednji dan po objavi. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO: 

1. člen 

Da se zagotovi takojšnja in enkratna ukinitev proizvodnje 
azbestcementnih izdelkov, uvedba brezazbestne tehnologije in 
proizvodnje vlaknocementnih izdelkov ter postopna ukinitev 
oziroma nadomeščanje druge azbestne proizvodnje v neazbe- 
stno, in zagotovi socialna varnost delavcev, ki so bili do ukinitve 
proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu azbestnega prahu, 
se s tem zakonom zagotavljajo potrebna sredstva. 

7. člen 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavljajo delavke 
in delavci, če do 31.12.1999 dosežejo ženske starost 45 let in 
moški 50 let, ter pokojninsko dobo, ki je dejansko trajala najmanj 
28 let za moške in 25 let za ženske in so od tega do 21.12.1996 
najmanj 10 let delali neposredno pri proizvodnji azbestnih izdelkov 
ali v servisnih službah, ki delajo neposredno v prostorih za 
proizvodnjo azbestnih izdelkov. 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko uveljavljajo 
tudi delavke in delavci, ki so do 31.12.1999 dopolnili starost ženske 
48 let in moški 53 let ter dosegli pokojninsko dobo v dejanskem 
trajanju 35 let za moške in 30 let za ženske in so od tega do 
21.12.1996 najmanj 20 let delali v podjetjih, ki so v proizvodnjih 
procesih uporabljala azbest. 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavijo tudi tisti, ki 
zbolijo za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestnemu 
prahu na delovnem mestu in dosežejo pokojninsko dobo najmanj 
23 let moški in 20 let ženske. 

8. člen 

Delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 
prejšnjega člena, lahko uveljavljajo pravico do pokojnine pod 
ugodnejšimi pogoji, če jih je zaradi ukinitve delovenga mesta ali 
zaradi zmanjšanja števila delavcev zaradi prestrukturiranja 
proizvodnje ali drugih operativnih razlogov prenehalo delovno 
razmerje po predpisih o delovnih razmerjih in jim ni mogoče niti s 
prekvalifikacijo zagotoviti njihovim delovnim sposobnostim 
ustrezne druge zaposlitve v primerni oddaljenosti od kraja 
stalnega bivališča v roku enega leta. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

(ZZVN-?) 

- EPA 320 - II - skrajšani postopek 

Poslanci v Državnem zboru, s prvopodpisanim mag. 
Francem Žnidaršičem, so dne 28/11-1997 predložili v 
obravnavo predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-?) - 
skrajšani postopek - EPA 320-II, ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D) - 
skrajšani postopek - EPA 252, ki ga je 8/9-1997 predložil 
v obravnavo poslanec Miran Potrč. Ker zakonodajni 
postopek o predlogu zakona, ki ga je predložil poslanec 
Miran Potrč še ni končan, je predsednik Državnega zbora 
na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika 
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki 
ga je predložila skupina poslancev, s prvopodpisanim 
mag. Francem Žnidaršičem. 

Poslanci Državnega zbora 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS, št.48/92) ter 
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur.l.RS, št.40/ 
93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci v sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

in ga pošiljajo v obravnavo ter sprejem na podlagi 3. odstavka 
174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 204. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za 
manj zahtevno dopolnitev zakona. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bojo pri obravnavi predloga dopolnitev 
v Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot 
predlagatelji. 

mag. Franc Žnidaršič, l.r. 
Jože Možgan, l.r. 

Miran Potrč, l.r. 
Eda Okretič Salmič, l.r. 

Branko Jane, l.r. 
Polonca Dobrajc, l.r. 

Bojan Kontič, l.r. 
Zmago Jelinčič, l.r. 

Anton Delak, l.r. 
Zoran Lešnik, l.r. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne, 17.10.1995 sprejel 
zakon o žrtvah vojnega nasilja hkrati v paketu z zakonom o 
vojnih veteranih in zakonom o vojnih invalidih. Upravičenci - žrtve 
vojnega nasilja - pa zaradi nedorečenosti 2., 13., 14. in 16. člena 
tega zakona ter zaradi počasnosti reševanja zahtevkov in pravic 
po sprejetem zakonu ne morejo uveljavljati. 

Drugi člen zakona o žrtvah vojnega nasilja opredeljuje osebe, ki 
so upravičene do pravic, določenih v zakonu. Pri uveljavljanju 
statusa žrtve vojnega nasilja pa je v praksi prišlo do zavračanja 
zahtevkov na upravnih enotah pri tistih žrtvah vojnega nasilja oz. 
državljanih, ki so bili kot civilne osebe v času od 6.4.1941 do 
15.5.1945 nasilno pregnani iz svojih domov zaradi požiga vasi s 
strani okupatorja ter se zaradi takega nasilnega dejanja niso mogli 
vrniti na svoje domove vsaj tri mesece. Izvajalci zakona zavračajo 
navedene zahtevke z obrazložitvijo, da zakon teh kategorij - 
pregnancev - ne zajema in zato niso upravičeni do priznanja 
žrtve vojnega nasilja. 

Z dopolnitvijo, ki jo predlagamo v 2. členu, razširjamo upravičence 
iz naslova zakona tudi na navedene civilne osebe. 

Prvi odstavek trinajstega člena omogoča priznanje pokojninske 
dobe samo tistim italijanskim taboriščnikom, ki so bili na otoku 
Rabu. Takšna rešitev je krivična do tistih taboriščnikov, ki so bili v 
drugih italijanskih koncentracijskih taboriščih kot so Gonars, 
Treviso, Padova, Renicci, Visco in druga, ki so bila prav tako 
namenjena za slovensko civilno prebivalstvo. V predlogu zakona 
z dopolnitvijo oz. spremembo 1. odstavka 13. člena popravljamo 
to nedorečenost navedenega zakona tako, da omogočamo 
enakopravno obravnavanje koncentracijskih taboriščnikov, ne 
glede na to, ali je šlo za nemška, italijanska, nekdanja hrvaška ali 
madžarska koncentracijska taborišča. 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja v 14. členu določa pravico do 
pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, vendar rešitve v navedenem 
členu ne rešujejo vse problematike, ki prizadevajo upravičence 
iz navedenega zakona, ko skušajo uveljaviti pravice iz 
navedenega člena zakona. 

S sprejetjem predlaganega 14.b člena bi bile odpravljene krivice 
tistim žrtvam vojnega nasilja, ki bi jim bil zahtevek za priznanje 
statusa rešen šele v naslednjem obdobju. Glede na počasnost 
reševanja zahtevkov za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, 
ki presega že zakonsko določen rok, so upravičenci v 
neenakopravnem položaju s tistimi, ki so svoje zahtevke že dobili 
dokončno rešene. 

S sprejetjem predlaganega 14.c člena pa se želi popraviti krivico 
tistimžrtvam vojnega nasilja, ki so pred tem priznanjem že dosegle 
polno pokojninsko dobo, zaradi česar jim ni omogočeno koristiti 
pravice po zakonu o žrtvah vojnega nasilja. S tem bi bilo uresničeno 
tudi stališče Ustavnega sodišča. 

Uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka k pokojnini in pri 
uveljavljanju socialno-varstvenih pravic so upravičenci - žrtve 
vojnega nasilja - kadar gre za najbolj prizadete revne in socialno 
ogrožene izmed njih, dodatno prizadeti. Namreč, zaradi uveljavitve 
Svojih socialno-varstvenih pravic izgubijo pravico do rente. 

2. Cilji zakona 

Drugi člen zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l.RS, št.63/95) 

določa osebe, ki se po navedenem zakonu lahko štejejo za 
njegove upravičence. Iz opredelitve navedenega člena so izpadle 
civilne osebe, ki so bile v času od 6.4.1941 do 15.5.1945 nasilno 
pregnane iz svojih domov zaradi požiga vasi s strani okupatorja. 
Z dopolnitvijo, ki se predlaga k 2. členu, se med upravičence do 
pravic iz navedenega zakona štejejo tudi navedene civilne osebe. 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja v prvem odstavku 13. člena določa 
taboriščnikom v nemškem koncentracijskem taborišču, v 
Jasenovcu ali na Rabu pravico, da se čas, prebit v navedenih 
taboriščih, prizna kot posebna doba v dvojnem štetju. 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja v 14. členu določa pravico do 
pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, vendar so se, kljub dobremu 
namenu zakonodajalca, pokazale določene nedorečenosti, ki 
terjajo ustrezne popravke oz. dopolnitve. 

Štirinajsti člen zakona 0 žrtvah vojnega nasilja dopolnjujemo z 
novim 14,a, 14.b in 14.c členom, v katerih opredeljujemo pravico 
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 

Šestnajsti člen zakona določa pravico in višino doživljenjske rente. 
Vendar se je navedena rešitev izkazala kot pomanjkljiva, ker je 
prizadela določene upravičence, ki so najbolj revni in socialno 
ogroženi. Namreč, pri uveljavljanju socialno-varstvenih pravic je 
bila dodeljena renta razlog, da so le-te izgubili. 

Rešitve, ki jih zajemajo predlagana besedila členov, so sledeče: 
- Med žrtve vojnega nasilja vključuje tudi civilne osebe, ki so bile 
v času od 6.4.1941 do 15.5.1945 nasilno pregnane iz svojih domov 
zaradi požiga vas s strani okupatorja in se niso mogle vrniti na 
svoje domove vsaj tri mesece; 
- Z izrazom "italijanska taborišča", s katerim se nadomešča 
besedilo "na otoku Rabu" se razširja pravica do pokojninske 
dobe na vse taboriščnike v italijanskih taboriščih; 
- Omogoča se pravičnejša odmera pokojnine glede na predlagano 
rešitev v 14. členu in sicer tako, da se odmeri v odstotku polne 
pokojninske osnove glede na dopolnjeno pokojninsko dobo tako, 
da znaša za 15 let pokojninske dobe za zavarovanca 45 % 
pokojninske osnove, za zavarovanko pa 47,5 % . Za vsako 
nadaljnjo dopolnjeno pokojninsko dobo pa se pokojnino za 
zavarovanca poveča 2 %, za zavarovanko pa 2,5 % pokojninske 
osnove, s tem, da tako odmerjena pokojnina lahko znaša največ 
85 % pokojninske osnove; 
- Pravice iz pokojninskega zavarovanja, ki se uveljavljajo na 
podlagi pokojninske dobe, priznane po tem zakonu, gredo od 
prvega naslednjega meseca po vloženem zahtevku za priznanje 
statusa žrtvam vojnega nasilja; 
- Žrtvam vojnega nasilja se prizna povečanje pokojnine za vsako 
leto na dopolnjeno pokojninsko dobo za 1 %, vendar največ 5 %; 
- Renta se pri uveljavljanju socialno-varstvenih pravic ne upošteva. 

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna 

Predlagane spremembe bodo zahtevale dodatna sredstva iz 
državnega proračuna, ker pa gre za manjše število upravičencev, 
menimo, da to ne bi pomenilo znatnejšega bremena za državni 
proračun. . 

Po 14. členu zakona o žrtvah vojnega nasilja je dne, 30.6.1997 
(na osnovi podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje) pod ugodnejšimi pogoji uveljavilo pravico do 
pokojnine 464 zavarovancev, od tega starostno pokojnino 457, 
invalidsko pokojnino 4, družinsko pdkojnino pa 3 zavarovanci. 

Na osnovi 13. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja je uveljavilo 
pokojninsko dobo 2679 zavarovancev, od tega: 
- 184 prisilnih mobilizirancev (povprečna pokojninska doba 2 leti 
2 meseca 17 dni), 
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- 37 taboriščnikov v koncentracijskih taboriščih, od tega 22 dvojno 
dobo (povprečno po 2 leti 5 mesecev in 2 dni), 15 enojno dobo 
(povprečno 1 leto 4 mesece 23 dni), 
- 35 zapornikov in taboriščnikov po 15.5.1945 (povprečna 
pokojninska doba 2 leti 8 mesecev 17 dni), 
- 2423 internirancev, izgnancev, beguncev (povprečna 
pokojninska doba 3 leta 2 meseca 27 dni). 

Ugodnejša odmera pokojnine z višjim odstotkom, kot velja za 
ostale zavarovance, bo znašala približno 10 % višine povprečne 
starostne pokojnine. 

Število upravičencev do povečanja pokojnine je, po našem 
mnenju, približno sorazmerno deležu upravičencev iz naslova 
predlaganega zakona v deležu celotne starostne, upokojenske 
populacije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l.RS, št.63/95, 8/96 in 44/ 
96) se v 2. členu doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Žrtev vojnega nasilja je tudi civilna oseba, ki je bila v času 
od 6.4.1941 do 15.5.1945 nasilno pregnana iz svojega doma 
zaradi požiga vasi, s strani okupatorja in se zaradi takega 
nasilnega dejanja ni mogla vrniti na svoj dom vsaj tri mesece. 
Tej osebi se po tem zakonu zagotavlja varstvo kot 
izgnancu". 

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, 
šesti in sedmi odstavek. 

2. člen 

Prvi odstavek 13. člena se dopolni in spremeni tako, da se glasi: 

"Koncentracijski taboriščnik v nemškem, italijanskem, 
nekdanjem hrvaškem (NDH) ali madžarskem koncentracij- 
skem taborišču in političnemu zaporniku iz 2. člena tega 
zakona se čas, prebit v koncentracijskem taborišču ali 
zaporu, prizna kot posebna doba v dvojnem štetju, čas po 
15. maju 1945 do vrnitve v domovino pa v dejanskem 
trajanju". 

3. člen 

Za 14. členom dodajo novi 14.a, 14.b in 14.c členi, ki se glasijo: 

14.a 

Žrtvi vojnega nasilja se starostna pokojnina, uveljavljena 
po 14. členu tega zakona, odmeri v odstotku polne 
pokojninske osnove glede na dopolnjeno pokojninsko dobo 
tako, da znaša za 15 let pokojninske dobe za zavarovance 
45 % pokojninske osnove, za zavarovanke pa 47,5 % 
pokojninske osnove, za vsako nadaljnje leto dopolnjene 
pokojninske dobe pa se pokojnina poveča zavarovancu za 
2 %, zavarovanki pa 2,5 % pokojninske osnove s tem, da 
tako odmerjena pokojnina lahko skupno znaša največ 85 % 
polne pokojninske osnove. 

14.b 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se 
uveljavljajo na podlagi pokojninske dobe priznane po tem 
zakonu, gredo od prvega dne naslednjega meseca po 
vloženem zahtevku za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja. 

14.C 

Žrtvam vojnega nasilja se prizna povečanje pokojnine za 
vsako leto nad dopolnjeno pokojninsko dobo (40 let moški, 
35 let ženska) za 1 %, vendar največ za 5 %. 

4. člen 

V 16. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Pri uveljavljanju pravice do varstvenega dodatka k 
pokojnini in pri uveljavljanju socialno-varstvenih pravic se 
doživljenjska mesečna renta iz prvega odstavka ne upošteva 
pri ugotavljanju premoženjskega cenzusa oziroma zneska 
skupnih dohodkov, ki je predpisan kot pogoj za pridobitev 
teh pravic". 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan ob objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

S prvim členom predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o žrtvah vojnega nasilja dopolnjujemo drugi člen zakona 
o žrtvah vojnega nasilja. Dosedanji drugi člen ni zajel civilnih 
oseb, ki so bile v času od 6.4.1941 do 15.5.1945 nasilno preg- 
nane iz svojih domov zaradi požiga vasi s strani okupatorja in se 
zaradi takega nasilnega dejanja niso mogle vrniti na svoje domove 
vsaj tri mesece. 

Med drugo svetovno vojno je bil del civilnega prebivalstva na 
ozemlju današnje Slovenije izpostavljen nasilnim dejanjem 
okupatorja, ki je uničeval in zažigal mnoga naselja oz. slovenske 
vasi, tako na Gorjancih kot na Kočevskem in Primorskem. 
Navedeno trditev dokumentira tudi dokument, ki ga je izdal Arhiv 
Republike Slovenije dne, 12.3.1997, in v katerem je med drugim 

izrecno navedeno (citat): "Iz arhivskega gradiva, ki ga hrani naš 
Referat za dislocirano arhivsko gradivo II je razvidno, da so 
14.9.1942 pridrle preko Gorjancev iz Hrvaške ustaške enote v 
vas Planina pri Podbočju, obkolile, vas in aretirale deset vaščanov 
ter jih, skupaj s še iz drugih okoliških vasi pripeljanimi možmi, 
ustrelili. Dne, 15.9.1942 so zjutraj ob 4.00 uri ustaši ponovno 
obkolili vas Planino, aretirali še devet moških in jih ustrelili. En 
oddelek ustaške vojske je medtem iz vasi odgnal ženske in otroke, 
odgnal živino, vas pa do tal požgal. Zgorelo je 16 hiš (toliko jih je 
štela vas) z gospodarskimi poslopji in vsemi priliklinami, vsa 
oprema, hišni inventar, živež, zgorelo je tudi 5 govedi in 14 svinj". 

Zakon v o žrtvah vojnega nasilja - ZZVN (Ur.l.RS. št.63/95) v 13. 
členu določa upravičence do pokojnine po navedenem zakonu. 
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Prvi odstavek 13. člena se spreminja in dopolnjuje, ker se želi 
doseči enakopravno obravnavanje koncentracijskih taboriščni- 
kov, ne glede na to ali je šlo za nemška, italijanska, nekdanja 
hrvaška ali madžarska koncentracijska taborišča. Nesprejemljiva 
je obstoječa zakonska ureditev prvega odstavka navedenega 
člena, ki opredeljuje pravice samo koncentracijskim taboriščnikom 
iz nemških taborišč, z izjemo Raba in Jasenovca. 

V Arhivio centrale dello stato v Rimu je nekaj uradnih dokumentov 
italijanske vlade, ki dokazujejo, da so bila koncentracijska taborišča 
tudi Gonars, Treviso, Padova, Renicci, Visco in druga, namenjena 
za slovensko civilno prebivalstvo in da je bilo že konec leta 1942 
v njih zaprtih približno 20.000 oseb. Glede na navedeno je 
nevzdržno, da se šteje po zakonu kot koncentracijsko taborišče 
samo italijansko koncentracijsko taborišče Rab, čeprav je bilo le- 
to za Slovence najbolj usodno. Tudi uradno so italijanske 
okupacijske oblasti imenovale našteta in druga taborišča kot 
koncentracijska (campo concentramento). Nenazadnje tudi 
seznam taborišč, ki ga ima Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve z dne, 22.1.1964, zgoraj navedena taborišča opredeljuje 
kot koncentracijska taborišča. 

Štirinajsti člen določa pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 
S predlaganimi dopolnitvami odpravljamo nedorečenosti, ki so se 
pojavile pri uveljavljanju navedenega člena v sprejetem zakonu. 

Navedeni člen določa pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 
S predlagano rešitvijo v 14.a členu se dopolnjuje navedeni člen 
tako, da žrtvam vojnega nasilja omogoča pravičnejšo odmero 
pokojnine. Žrtvi vojnega nasilja se tako starostna pokojnina, 
uveljavljena po 14. členu tega zakona, odmeri v odstotku polne 
pokojninske osnove glede na dopolnjeno pokojninsko dobo tako, 
da znaša za 15 let pokojninske dobe za zavarovance 45 % 
pokojninske osnove, za zavarovanke pa 47,5 % pokojninske 
osnove. Za vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe pa 
se zavarovancu poveča za 2 %, zavarovanki pa za 2,5 % 
pokojninske osnove, s tem, da lahko tako odmerjena pokojnina 
znaša največ 85 % polne pokojninske osnove. 

Predlagani 14.b člen določa, da gredo pravice iz pokojninskega 
zavarovanja, ki se uveljavljajo na podlagi pokojninske dobe po 

tem zakonu, že od prvega dne naslednjega meseca po vloženem 
zahtevku za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja. 

S predlagano rešitvijo želimo omogočiti uveljavitev pravic iz 13. in 
14. člena navedenega zakona tistim upravičencem, ki čakajo 
skoraj dve leti za uveljavitev statusa žrtve vojnega nasilja in so 
tako v neenakem položaju s tistimi, katerih vloge so bile rešene v 
krajšem času; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
namreč prizna poračun samo za šest mesecev za nazaj. 

S predlagano rešitvijo odpravljamo v praksi izkazano nepravičnost 
tako, kot je razvidno iz predlaganega člena in sicer, da gredo 
pravice tudi iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja od 
prvega dne naslednjega meseca po vloženem zahtevku za 
priznanje statusa žrtve vojnega nasilja pri upravni enoti. 

Predlagana rešitev v 14.c členu omogoča, da se žrtvam vojnega 
nasilja prizna povečanje pokojnine za vsako leto nad dopolnjeno 
pokojninsko dobo za 1 %, vendar največ za 5 %. 

Navedena ugodnost ni nekaj novega. V prehodni določbi (302. 
člen) zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 
1992 (Ur.l.RS, št. 12/92) je zakonodajalec udeležencem NOB pred 
9.9.1943 oz. 13.10.1943 zagotovil takšno pravico. Zato smo 
prepričani, da bi veljalo takšno rešitev, poleg borcev NOB iz 
navedenega obdobja, razširiti še na žrtve vojnega nasilja. 

Šestnajsti člen, ki določa pravico in višino doživljenjske mesečne 
rente, dopolnjujemo z novim odstavkom, s katerim zagotavljamo, 
da se pri uveljavljanju socialno-varstvenih pravic renta ne bi 
upoštevala. 

Renta je bila uveljavljena kot pravice vsem civilnim žrtvam vojnega 
nasilja ne glede na premoženjsko stanje upravičenca, zato je 
nepravično sedaj ustvarjati razlike in pogojevati socialne podpore 
in dodatka z dobljeno rento. 

V primeru, da ne dopolnimo 16. člen tako kot je razvidno iz 3. 
člena, bodo najbolj prizadete revne in socialno ogrožene žrtve 
vojnega nasilja, ki bi zaradi uveljavitve socialno-varstvenih pravic 
Izgubile pravico do rente. 

IV. ČLENI, KI SE DOPOLNJUJEJO 

2. člen: 
Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena tega 
zakona oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske 
okupacijske sile od 6.4.1941 do 15.5.1945 zaradi političnih, 
nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselile (izgnanec), 
poslale v taborišče (taboriščnik), zapor (zapornik), na prisilno 
delo (delovni deportiranec) ali internacijo (interniranec) ter oseba, 
ki je pobegnila pred vojnim nasiljem (begunec) in nasilno odvzeta 
staršem (ukradeni otrok). 
Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je pobegnila pred prisilno 
izselitvijo (begunec). 
Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena tega 
zakona tudi oseba, ki so ji organi JLA ali organi za notranje zadeve 
dotedanje SFRJ v času od 25.6.1991 do 18.10.1991 zaradi 
razlogov iz prvega odstavka tega člena odvzeli prostost. 
Žrtve vojnega nasilja se v skladu z zakonom lahko združujejo v 
društva žrtev vojnega nasilja. 
Društvom žrtev vojnega nasilja se lahko podeli status društva, ki 

deluje v javnem interesu. O podelitvi statusa odloča ministrstvo, 
pristojno za žrtve vojnega nasilja, na podlagi temeljnega akta in 
programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena zlasti 
na področju socialno zdravstvenega skrbstva in zgodovinskega 
izročila okoliščin in trpljenja žrtev vojnega nasilja ter na podlagi 
dejanske aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem 
obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva presega 
interese njegovih članov. Kriteriji za presojo o določitvi statusa 
društva so še pretežna poraba sredstev društva za namene 
javnega interesa, zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev 
in pogodbeno urejena razmerja med društvom in ministrstvom, 
pristojnim za uresničevanje dejavnosti, ki so javni interes. 
Društva žrtev vojnega nasilja pridobijo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero 
razpolagajo ob uveljavitvi tega zakona. 

13. člen: 
Taboriščnika (v nemškem koncentracijskem taborišču, v 
Jasenovcu ali na otoku Rabu) in zaporniku iz 2. člena tega zakona, 
se čas prebit v koncentracijskem taborišču ali zaporu prizna kot 
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posebna doba v dvojnem štetju, čas po 15. maju 1945 do povratka 
v domovino pa v dejanskem trajanju. 
Internirancu (internacijsko taborišče z odvzemom svobodnega 
gibanja v Italiji ali v taborišču za ukradene otroke), izgnancu, 
delovnemu deportirancu, beguncu in prisilnemu mobilizirancu se 
prizna pokojninsko dobo v dejanskem trajanju do povratka v 
domovino. 
Če ima žrtev vojnega nasilja priznano posebno dobo iz drugega 
naslova, lahko uveljavi pravico iz tega člena, če je to zanjo 
ugodnejše. 
Za polni mesec šteje, če je nasilje trajalo več kot 15 dni. 

14. člen: Žrtev vojnega nasilja, ki je bila v času trajanja nasilnega 
dejanja ali prisilnega ukrepa mlajša od 15 let, pridobi pravico do 
starostne pokojnine, ko dopolni 60 let (moški) oziroma 55 let 
(ženske) in pokojninsko dobo 20 let, ali pravico do predčasne 
pokojnine, ko dopolni 55 let (moški) oziroma 50 let (ženska) in 

pokojninsko dobo 35 let (moški) oziroma 30 let (ženska), ali 
pravico do upokojitve s polno pokojninsko dobo pri starosti 55 let 
(moški) oziroma 50 let (ženska). 
Starostna meja za pridobitev pravice do pokojnine po prejšnjem 
odstavku se zniža za toliko časa, kolikor je trajalo nasilno dejanje 
ali prisilni ukrep, vendar največ do omejitev iz prejšnjega odstavka. 

16. člen: 
Doživljenjska mesečna renta je oblika delnega materialnega 
zadoščenja žrtvi vojnega nasilja iz 2. člena tega zakona, ki se 
valorizira tako kot pokojnine in znaša za vsak mesec nasilja: 
- za taboriščnika in zapornika po 300 tolarjev, 
- za izgnanca in interniranca po 200 tolarjev, 
- za delovnega deportiranca in pobeglega pred izgonom po 120 
tolarjev. 
Upravičenec do denarne rente ne plačuje davka od dohodka. 
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Nacionalni program 

VISOKEGA ŠOLSTVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE (NPVS) 

- EPA 319 - II ■ prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 35. seji, dne 6. novembra 1997, 
določila besedilo: 

- NACIONALNEGA PROGRAMA VISOKEGA ŠOLSTVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Na podlagi 168. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije, ga pošilja v prvo obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

• dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo 
in šport. 

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o visokem šolstvu 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93) in 168. člena Poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/93, 80/ 
94, 28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na ... seji 
... 1997 sprejel 

NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA 
ŠOLSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

UVOD 

Decembra 1993 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon 
o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93). Na njegovi podlagi se je 
začelo temeljito preoblikovanje univerz, prvič pa je bilo omogočeno 
tudi ustanavljanje samostojnih ter zasebnih visokošolskih zavodov. 
Pri postopnem uresničevanju zakonskih določil so imela prednost 
statusna vprašanja: že decembra 1994 sta bila v Državnem zboru 
Republike Slovenije sprejeta Odlok o preoblikovanju Univerze v 
Ljubljani (Ur. I. RS, št. 82/94) in Odlok o preoblikovanju Univerze v 
Mariboru (Ur. I. RS, št. 82/94), v študijskem letu 1995/96 je začel 

delovati prvi samostojni in zasebni visokošolski zavod pozneje 
pa jih je bilo ustanovljenih še šest - štiri visoke strokovne šole in 
dve fakulteti. Šest mesecev po sprejemu Odlokov sta bila, kot je 
določil 88. člen zakona, usklajena statuta univerz, h katerima je 
po 1. členu Odlokov dala soglasje Vlada Republike Slovenije. 

Na podlagi novega zakona so bili nato v letih 1995 in 1996 
preoblikovani ali na novo sprejeti najprej dodiplomski, nato pa še 
podiplomski študijski programi. Nekdanji višješolski programi so 
bili opuščeni, uvedeni pa so bili poleg univerzitetnih študijskih 
programov še triletni visokošolski strokovni. S preoblikovanjem 
podiplomskih študijskih programov se je počasi začela uveljavljati 
tudi možnost pridobivanja doktorata znanosti brez vmesne 
magistrske stopnje. 

Takoj po končanih razpravah o študijskih programih, jeseni 1996, 
se je Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije v okviru zakonskih 
pooblastil posvetil pripravi strokovnih izhodišč za nacionalni pro- 
gram visokega šolstva. Izhodišče za delo so bile analize novejših 
gibanj v visokem šolstvu doma in po svetu, ter statistični in drugi 
podatki, ki jih je zbralo Ministrstvo za šolstvo in šport. Besedilo je 
nastajalo postopoma; Svet za visoko šolstvo se je ob obravnavi 
posameznih vprašanj posvetoval z visokošolskimi zavodi, študenti 
in drugimi zainteresiranimi institucijami. 
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Na 27. seji 13.6.1997 je Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 
soglasno sprejel besedilo strokovnih izhodišč, 24. 6. 1997 jih je 
obravnaval in soglasno podprl tudi Svet za znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da 

vsebujejo vse z zakonom določene sestavine, zato jih je z 
nekaterimi manjšimi dopolnitvami sprejela kot predlog nacionalnega 
programa visokega šolstva. 

1. RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA V 

NOVEJŠEM OBDOBJU 

1.1. Razvoj visokega šolstva med letoma 1991 in 
1995: populacijska gibanja in možnost dostopa do 
visokega šolstva 

1.1.1. Od študijskega leta 1990/91 se število študentov v Republiki 
Sloveniji hitro povečuje, hitro pa se povečuje tudi število vpisnih 
mest za redni študij, ki se financira iz javnih sredstev. Število teh 
mest se je med študijskima letoma 1981/82 in 1989/90 povečalo 
le za 8,8 %, od študijskega leta 1990/91 do razpisa za vpis v 
študijsko leto 1997/98 pa za 39,5 %. Po upadu ob koncu prejšnjega 
desetletja se je v zadnjih letih ponovno povečal tudi obseg 
izrednega študija. V študijskem letu 1990/91 je bilo v Sloveniji 17 
študentov na tisoč prebivalcev, v študijskem letu 1996/97 pa že 
25. Po podatkih, ki so bili predstavljeni na Unescovi ministrski 
konferenci septembra 1996 v Ženevi, imajo podobno razmerje 
naslednje države EU: Irska in Portugalska (20), Švedska (22), 
Italija (25), Belgija in Nizozemska (27). Za skoraj petino se je 
povečalo tudi število podiplomskih študentov: v študijskem letu 
1990/91 je bilo vpisanih 1.647 podiplomcev, v študijskem letu 
1995/96 pa 1.957. 

1.1.2. S tem je povezano povečevanje prehoda iz srednjega v 
visoko šolstvo: leta 1991 se je za nadaljevanje študija odločilo 
68,43 % četrtošolcev, leta 1996 pa že 77,47 %. Od uvedbe 
zaključnega izpita (1992) in mature (1995) je opazna tudi izboljšana 
prehodnost med letniki, kar kaže na povečano učinkovitost študija: 
v študijskem letu 1990/91 se je v drugi letnik vpisalo 59,15 % v 
prejšnjem letu vpisanih študentov prvega letnika, v študijskem 
letu 1996/97 pa že 69,54 %. Možnosti za vstop v visokošolsko 
izobraževanje takoj po srednji šoli so se bistveno popravile in so 
že primerljive z razvitimi državami. Tako je bilo v študijskem letu 
1981/82 v generacijski skupini do 19 let 5.460(18,8 %generacije) 
študentov rednega in 305 (0,9 % generacije) izrednega študija 
(študija ob delu), leta 1996/97 pa 9.953 (33,3 % generacije) 
študentov rednega in 1.444 (4,8 %) izrednega študija. V starostni 
skupini od 18 do 21 let je leta 1981 študiralo 13,7 %, leta 1991 
19,4 %, leta 1996 pa 24,1 % teh generacij. Po podatkih OECD za 
leto 1992 so bila razmerja v isti starostni skupini v nekaterih 
evropskih državah takale: Švica 7,2 %, Danska 9,2 %, Madžarska 
10%, Švedska 10,6 %, Poljska 11,6%, Avstrija 13,1 %, Norveška 
in Finska 15,4 %, Velika Britanija 18 %, Nizozemska 20,1 %, 
Španija 22,8 %, Grčija 23,8 %, Francija 29 %, Belgija 31,4 %. V 
študijskem letu 1990/91 smo pri nas imeli 35,9 novinca (brez 
izrednega študija) na 100 oseb pri teoretični starosti za vstop v 
terciarno izobraževanje, v študijskem letu 1996/97 pa že 42. S 
tem smo praktično v povprečju držav OECD, kjer ta delež znaša 
41,1. Najvišje deleže med državami OECD imajo Japonska (55), 
Švedska, Danska in Belgija (52), in sicer predvsem zaradi hitrega 
razvoja t.i. neuniverzitetnega sektorja (strokovno in poklicno 
terciarno izobraževanje). Sloveniji primerljive države so Španija 
(43,3), Italija (41,7), Nizozemska (40,1), Irska (39,9), Norveška 
(38), nižje deleže pa imajo Velika Britanija (36,9), Nova Zelandija 

(36,7), Avstrija (34,1), Grčija (29,3), Švica (28,2) in Turčija (14,3) 
Pri teh primerjavah je pomembno, da pri nas mladi nekoliko 
pogosteje kot v drugih, npr. skandinavskih državah takoj po srednji 
šoli nadaljujejo študij. 

1.1.3. Za prvo polovico tega desetletja je značilna tudi ponovna 
rast izrednega študija. Število študentov, ki so se izobraževali ob 
delu, se je od sredine osemdesetih let zmanjševalo, predvsem 
zaradi stanja v gospodarstvu. Za to obliko študija se še vedno 
praviloma odločajo nekoliko starejše generacije, zadnja leta pa 
se je povečal tudi delež tistih, ki so pravkar končali srednjo šolo. 
Že v osemdesetih letih se je na ta način vpisovalo od 1 % do 2 % 
vsake generacije devetnajstletnikov, po letu 1991 pa se ta delež 
giblje med 2 % in 4 %. Študenti izrednega študija, ki spadajo v to 
skupino, so praviloma vpisani v študij tistih družbenih ved 
(ekonomija, pravo), pri katerih število prijavljenih kandidatov 
bistveno presega število mest za redni študij. V študijskem letu 
1996/97 je v izredni študij vpisanih okrog 13.000 študentov 
oziroma dvakrat toliko kot na začetku tega desetletja. Med njimi je 
tudi 360 študentov, ki se izobražujejo po sistemu študija na daljavo, 
ta se od jeseni 1995 uveljavlja ob podpori Pharovega programa 
kot novost v našem visokošolskem izobraževanju. Opazno je 
precejšnje nesorazmerje vpisanih po študijskih področjih, saj je 
kar dobra polovica vseh študentov izrednega študija v tem 
študijskem letu vpisana samo na ožjem področju poslovnih ved. 
K povečanju števila študentov izrednega študija so pripomogle 
tudi izenačitev njihovega statusa s študenti rednega študija ter 
premajhne prostorske in kadrovske zmogljivosti visokošolskih 
zavodov. 

1.1.4. Ob upoštevanju Eurostatovih študijskih področij je bilo na 
začetku tega desetletja največ študentov vpisanih v družbene in 
poslovne vede (30 %) ter tehniko, arhitekturo in transport (27,6 
%). V šestih letih se je delež študentov družbenih in poslovnih ved 
še povečal (ob upoštevanju študentov izrednega študija 38 %; če 
upoštevamo samo študente rednega študija, znaša delež 26,6 
%), delež študentov tehnike pa se je zmanjšal (20,9 %, če 
upoštevamo samo študente rednega študija, znaša delež 24,1 
%). V primerjavi z državami EU se tako po deležu družboslovcev 
kot po deležu tehnikov uvrščamo zelo visoko (povprečje za 
družbene in poslovne vede v EU je 25 %, za tehniko, arhitekturo 
in transport pa 17 %). Zato pa smo po deležu na preostalih študijskih 
področjih nekoliko pod povprečjem EU ali pa celo med državami 
z minimalnim deležem: 10 % študentov rednega študija |e vpisanih 
na področjih humanistike, teologije in umetnosti (EU 13 %), 5 % 
na pravu (EU 9 %), 3 % na naravoslovju (EU 6 %), 3 % na 
matematiki in računalništvu (EU 5 %), 8 % na medicini in zdravstvu 
(EU 10 %). Na področjih, ki so v Eurostatu klasificirana kot »drugo« 
(izobraževanje učiteljev, kmetijstvo, gozdarstvo, storitve in 
nespecificirana področja), je vpisanih 20 % (EU 15 %) študentov 
rednega študija. 

1.1.5. Kljub zelo velikemu povečanju števila študentov po letu 
1991 smo v Republiki Sloveniji v povprečju obdržali razmerje 
med številom študentov ter številom visokošolskih učiteljev, 
sodelavcev in drugih zaposlenih v visokem šolstvu. V študijskem 
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letu 1991/92 je prišlo na visokošolskega učitelja v povprečju 20,7 
študentov, v študijskem letu 1996/97 pa 22, na visokošolskega 
sodelavca (asistent ipd.) je v študijskem letu 1991/92 prišlo 27,7 
pet let kasneje pa 27,6 študentov. Med posameznimi visokošol- 
skimi zavodi oziroma študijskimi programi, ki jih izvajajo, so zelo 
velike razlike, delno zaradi narave študija, delno zaradi 
razdrobljenega razvoja slovenskega visokega šolstva v 
preteklosti, zlasti pa zato, ker ni bilo integracijskih spodbud in 
interdisciplinarnih povezav med različnimi fakultetami, umetniškimi 
akademijami in visokimi strokovnimi šolami. 

1.1.6. Število diplomantov se v Republiki Sloveniji skoraj ni 
spreminjalo od začetka osemdesetih let do nedavnega: v tem 
obdobju je letno diplomiralo okrog 5.500 študentov. Leta 1995 
smo imeli 6.419 diplomantov, leta 1996 pa po uradnih podatkih 
7.724. Število diplomantov se je povečalo zaradi povečevanja 
vpisa na začetku tega desetletja in izboljšane prehodnosti med 
letniki. Število diplomantov podiplomskega študija stagnira (leta 
1990 smo imeli povsem isto število novih specialistov in magistrov 
kot leta 1996 - 466), hitro pa raste število doktorandov (leta 1991 
jih je bilo 121 novih, leta 1996 pa 238). 

1.1.7. Dolgoletna stagnacija števila diplomantov je opazna tudi pri 
izobrazbeni strukturi prebivalstva. Ob popisu prebivalstva leta 
1991 je imelo 10,6 % oseb višjo ali visoko izobrazbo. Po podatkih 
iz AKP-ADS se je delež višje- in visokošolsko izobraženih oseb v 
tem desetletju ustalil med 10 % in 11 %; manjše nihanje lahko 
pripišemo nihanju vzorca, vsekakor pa se delež ne povečuje. 
Podobno je tudi pri deležu višje- in visokošolsko izobraženih med 
delovno aktivnim prebivalstvom in se giblje med 14,6 % ter 16,2 
%. Delež višje- in visokošolsko izobraženih med brezposelnimi 
osebami je v tem desetletju dosegel višek leta 1992 (7,6 %), od 
tedaj pa se zmanjšuje in je v letu 1996 znašal 5,6 %. Delež višje- 
in visokošolsko izobraženih se povečuje med osebami, starimi 
30 let v letu opazovanja: leta 1991 je bil 13,6 %, leta 1996 pa 16,5 
%. Ti deleži so ob mednarodnem primerjanju relativno skromni ter 
opozarjajo, kako nujno je pospešiti visokošolsko izobraževanje 
in povečati število diplomantov. Med prebivalci, starimi več kot 25 
let, so bili deleži oseb s terciarno izobrazbo v nekaterih tujih 
državah že ob koncu prejšnjega desetletja taki: 6 % Portugalska, 
12,6 % Litva, 13,7 % Estonija, 14 % Irska, 17 % Belgija, Avstrija, 
Danska. 

1.1.8. Primerjava podatkov Republiškega zavoda za zaposlovanje 
o prostih delovnih mestih in o brezposelnosti za leto 1996 kaže 
na pomanjkanje diplomantov praktično za vse poklice z visoko 
izobrazbo. Če upoštevamo le tiste poklice, pri katerih se je pojavilo 
več kot 30 prostih delovnih mest ali čez 30 brezposelnih, so bile 
relativno največje potrebe po diplomantih akademije za glasbo, 
po učiteljih in inženirjih najrazličnejših strok, učiteljih razrednega 
pouka, zdravnikih in pravnikih. Manjši presežki so se pokazali le 
pri diplomantih iztekajočih se višješolskih programov, kot so 
ekonomisti (usmeritev za turizem in za mednarodne ekonomske 
odnose), socialni delavci, varnostni inženirji in inženirji kemijske 
tehnologije. 

1.2. Razvoj študijskih programov oziroma 
visokošolskih zavodov 

1.2.1. Dodiplomski študijski programi. Nova visokošolska 
zakonodaja je povzročila temeljito preoblikovanje študijskih 
programov. Opravljeno je bilo v zakonskem roku do začetka leta 
1996. Tako imamo v Sloveniji danes 131 študijskih programov za 
pridobitev univerzitetne in 53 študijskih programov za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe. Študij poteka na vseh področjih, ki 
jih vsebuje mednarodna klasifikacija Isced (arhitektura in 
urbanizem; družboslovje; humanistične vede; izobraževanje in 
izobraževanje učiteljev; kmetijstvo, gozdarstvo; matematika in 

računalništvo; medicina in zdravstvo; množične komunikacije; 
naravoslovje; poslovanje, upravljanje in menedžment; pravo; 
promet in zveze; religija in teologija; rekreacija, socialno skrbstvo, 
varstvo; storitvene dejavnosti; tehniške vede; upodabljajoče in 
uporabne umetnosti; klasifikacija se prav zdaj posodablja; glej 
3.5). V zadnjih letih so nastali nekateri univerzitetni (gospodarsko 
inženirstvo, komunikologija, kulturologija, mikrobiologija, 
prevajalstvo, restavratorstvo, tehnologija prometa, vzhodno- 
azijske študije) oziroma strokovni (grafična tehnika, hotelirstvo in 
turizem, konfekcijska tehnika, laboratorijska biomedicina, 
porodniško-ginekološka zdravstvena nega, praktična matema- 
tika) študijski programi, kakršni v Sloveniji dotlej niso potekali. 

1.2.2. Podobno velja za podiplomske študijske programe. Po 
prilagoditvi novim zakonskim določbam imamo v Sloveniji 54 
študijskih programov za pridobitev specializacije ter 115 za 
pridobitev magisterija. Na vseh ključnih znanstvenih področjih si 
je mogoče pridobiti tudi doktorat znanosti. Med podiplomskimi 
študijskimi programi, ki so nastali po uveljavitvi nove zakonodaje, 
so vsebinske novosti, kot npr. antropologija vsakdanjega življenja, 
biotehnologija, biokemija in molekularna biologija, socialno delo v 
skupnosti, varstvo naravne dediščine, varstvo okolja ipd., med 
specialističnimi programi pa npr. fizikalno izobraževanje, 
mednarodni odnosi, supervizija v izobraževanju ipd. 

Med letoma 1991 in 1996 so se dodatno razvile in razširile oblike 
podiplomskega študija, ki so izrazito raziskovalno usmerjene 
(magistrski in doktorski študij). Nova visokošolska zakonodaja 
ter univerzitetni statuti omogočajo neposreden prehod iz 
magistrskega v doktorski študij, kar naj bi predvsem spodbujalo 
in pospeševalo zgodnejšo pridobitev doktorata in povečalo njegovo 
mednarodno primerljivost. Na razmah podiplomskega študija v 
tem desetletju kaže hitro večanje števila magistrandov in 
doktorandov, po drugi strani pa postaja ta študij tudi vse bolj 
razvejen, nepregleden in nepovezan, kar neugodno vpliva na 
kakovost in interdisciplinarnost. To onemogoča tudi ureditev 
materialnih razmer in financiranje podiplomskega študija. 
Proračunska sredstva za podiplomski študij, ki so zagotovljena v 
Ministrstvu za šolstvo in šport, zadoščajo le za najosnovnejše 
stroške, v razpis za sofinanciranje študijskih programov, ki ga je 
za leto 1996/97 pripravilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 
pa se je uvrstilo le 45 programov (33 na Univerzi v Ljubljani, 12 na 
Univerzi v Mariboru). 

1.2.3. Novi visokošolski zavodi. Od leta 1968, ko je bila 
ustanovljena Višja tehniška varnostna šola, pa do leta 1993 v 
Sloveniji ni bil ustanovljen noben nov visokošolski zavod. Zastoj 
je prekinila ustanovitev Visoke šole za zdravstvo Univerze v 
Mariboru; ta je v študijskem letu 1993/1994 vpisala prvo generacijo 
študentov. 

Po uveljavitvi Zakona o visokem šolstvu so se nekatere velike 
fakultete obeh univerz organizacijsko preuredile v več manjših 
(na Univerzi v Ljubljani: Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, 
Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta 
za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za elektrotehniko, 
Fakulteta za računalništvo in informatiko; na Univerzi v Mariboru 
pa Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo in Fakulteta za strojništvo); nekatere visoke šole so 
postale fakultete (Fakulteta za pomorstvo in promet UL, Fakulteta 
za kmetijstvo UM), preostale višje šole pa so se bodisi 
preoblikovale v visoke strokovne šole (Visoka upravna šola) 
bodisi prenehale delovati (Višja tehniška varnostna šola; študij 
poslej poteka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL). 
Višja šola za notranje zadeve se je preoblikovala v visoko 
strokovno šolo ter se preimenovala v Visoko policijsko-vamostno 
šolo. Za zdaj je edini samostojni visokošolski zavod v Sloveniji, ki 
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je uporabil zakonsko določilo o pridruženem članstvu in je skladno 
s Statutom Univerze v Ljubljani njena pridružena članica. 

Nova zakonodaja je omogočila tudi ustanovitev prvih samostojnih 
visokošolskih zavodov: Fakultete za znanosti o okolju v Novi 
Gorici (1995); Fakultete za podiplomske humanistične študije v 
Ljubljani (1995); Visoke šole za hotelirstvo in turizem v Portorožu 
(1994), Mestne šole za slikanje in risanje v Ljubljani (1995); Visoke 
šole za management v Kopru (1995), Visoke šole za podjetništvo 
v Portorožu (1996) in Visoke šole za upravljanje in poslovanje v 
Novem mestu (1997). 

Skladno z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. I. 
RS, št. 82/94 in 77/95) na njej deluje 20 fakultet (Biotehniška 
fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta 
za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za 
farmacijo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za 
kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, 
Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za računalništvo in 
informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za šport, Filozofska 
fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, 
Pedagoška fakulteta, Pravna fakulteta, Teološka fakulteta, 
Veterinarska fakulteta), 3 umetniške akademije (Akademija za 
glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija 
za likovno umetnost) in 3 visoke strokovne šole (Visoka šola za 
socialno delo, Visoka šola za zdravstvo, Visoka upravna šola). 
Skladno z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Ur. I. 
RS, št. 82/94, 77/95 in 56/96) na njej deluje 9 fakultet (Ekonomsko- 
poslovna fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo In 
informatiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, Fakulteta za kmetijstvo, Fakulteta za 
organizacijske vede, Fakulteta za strojništvo, Pedagoška fakulteta, 
Pravna fakulteta ) in 1 visoka strokovna šola (za zdravstvo), od 
leta 1996 pa je spet njena članica Univerzitetna knjižnica. 

1.3. Razvoj raziskovalnega, umetniškega in 
strokovnega dela na visokošolskih zavodih 

1.3.1. Integracija raziskovalnega, umetniškega in strokovnega 
dela. Raziskovalno, umetniško in strokovno delo je integralno 
povezano s pedagoškim in je podlaga za kakovostno 
izobraževanje po študijskih programih. Povezanost omogoča 
ustvarjanje in učinkovito prenašanje znanja ter razvijanje 
posameznikovih sposobnosti; oboje Slovenija potrebuje za razvoj, 
konkurenčnost in mednarodno primerljivost. 

1.3.2. Raziskovalna usmerjenost univerz in habilitacijskih meril. 
Tradicionalno, zlasti pa po letu 1991 in po uveljavitvi Zakona o 
visokem šolstvu (1993) obe slovenski univerzi in njune članice 
usmerjajo delo v oblikovanje raziskovalnega tipa univerze. Takšno 
usmeritev sta obe univerzi sprejeli kot dolgoročno in jo določili za 
temelj svojega poslanstva. Raziskovalna usmerjenost in 
spodbujanje vrhunskega umetniškega ter strokovnega dela se 
odražata v habilitacijskih merilih. Univerza v Ljubljani je, kar je 
napovedala ob sprejemanju zakona, že uvedla precej strožja 
merila, kot jih je uporabljala v prejšnjem obdobju. 

1.3.3. Razvoj in širina temeljnih raziskovalnih, umetniških in 
strokovnih področij. Razvoj raziskovalnega dela v visokem šolstvu 
je zajel vsa pomembna področja znanosti, ved in strok: 
humanistiko, družboslovje, naravoslovje, medicino, biotehniko in 
tehniko. Primerljivo široko in poglobljeno se je razvijalo umetniško 
in strokovno delo na umetniških akademijah in visokih strokovnih 
šolah oziroma programih. Celotna raziskovalna, umetniška in 
strokovna dejavnost je tako zajela ves spekter mednarodne 
klasifikacije Isced (gl. 1.2.1 in 3.5.). Razvoj je viden tudi v 
organizacijski strukturi visokošolskih zavodov in njihovih enot, 
zlasti v reorganizacijah po sprejemu Zakona o visokem šolstvu 

(prim. 1.2.3.) in pri kadrovskem razvoju (glej 1.4.1). V visokošolskih 
zavodih je bilo ustanovljenih tudi več raziskovalnih inštitutov. 

1.3.4. Neposredni rezultati raziskovalnega, umetniškega in 
strokovnega dela (konkurenčni raziskovalni projekti, znanstveni 
tisk). V visokem šolstvu je bil zaposlen sorazmerno največji 
odstotek raziskovalcev, ki so delali v konkurenčnih raziskovalnih 
projektih v slovenskem prostoru, bodisi kot njihovi nosilci bodisi 
kot sodelavci. Na tem področju je delovalo tudi največ raziskovalnih 
skupin in mladih raziskovalcev. Med registriranimi raziskovalci v 
Sloveniji je več kot 40 % takšnih, ki so zaposleni v visokem 
šolstvu, približno tak pa je tudi delež visokošolskih učiteljev med 
vsemi zaposlenimi v raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji. 
Delež obeh slovenskih univerz v raziskovalnih projektih, ki se 
financirajo prek Ministrstva za znanost in tehnologijo, je bil v letih 
1995 in 1996 nekoliko manj kot 40 %. Razmeroma velik |e odstotek 
diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti, ki so končali študij 
s sodelovanjem v raziskovalnem projektu. Samo z delom v 
konkurenčnih projektih, končanih v letu 1995, si je znanstveni 
naslov pridobilo več kot 2.000 kandidatov, od tega več kot 300 
doktorandov. 

Na univerzah oziroma visokošolskih zavodih je izhajal velik del 
domačega znanstvenega tiska (periodičnega, občasnega, 
knjižnega). Tu, precej pa tudi v tujem znanstvenem in strokovnem 
tisku (članki, monografske publikacije, sestavki v knjigah in 
zbornikih), so bila objavljena številna spoznanja raziskovalnega 
dela. Med visokošolskimi učitelji je tudi precej dobitnikov državnih 
in tujih znanstvenih, kulturno-umetniških, pedagoških ipd, nagrad 
in priznanj. 

1.3.5. Mednarodni raziskovalni projekti. Med letoma 1991 in 1996 
je sodelovanje visokošolskih zavodov v mednarodnih 
raziskovalnih projektih naraščalo. Ti projekti so čedalje 
pomembnejši del raziskovalne dejavnosti visokega šolstva. 
Uveljavljajo se tudi kot oblika dela, ki spodbuja njegovo kakovost 
in omogoča mednarodno konkurenčnost. Poleg razvejene 
mednarodne raziskovalne dejavnosti, vzpostavljene prek 
bilateralnega in multilateralnega sodelovanja naših visokošolskih 
zavodov s tujimi, sta se slovenski univerzi oziroma samostojni 
visokošolski zavodi uspešno vključili v programe Evropske unije, 
npr. PECO, COPERNICUS, COST, EUREKA, 3. in 4. okvirni pro- 
gram, CoLos (prim. tudi 1.4.3). 

1.4. Razvoj dejavnosti, potrebnih za razvoj in 
učinkovito delo visokega šolstva 

1.4.1. Kadrovski razvoj v visokem šolstvu. Raziskovalno, 
umetniško in strokovno delo opravljajo predvsem visokošolski 
učitelji (docenti, izredni in redni profesorji, na visokih strokovnih 
šolah tudi predavatelji in višji predavatelji), pri delu pa sodelujejo 
visokošolski sodelavci (asistenti oziroma asistenti stažisti) in drugi 
strokovnjaki. Od leta 1991 do leta 1996 se je število visokošolskih 
učiteljev povečalo s 1.485 na 1.704, visokošolskih sodelavcev 
pa s 1.108 na 1.355. Upokojilo se je 238 visokošolskih učiteljev, 
na novo pa se jih je zaposlilo 582. 

Za pomlajevanje sta posebej pomembna dva projekta: "asistenti 
stažisti« (MŠŠ) - na visokošolske zavode je bilo nameščenih 
345 mladih strokovnjakov, in >■mladi raziskovalci•< (MZT) - 
nameščenih jih je bilo 527. Oboji sodelujejo pri izvedbi vaj pri 
posameznih predmetih, raziskovalno aktivni so tudi pri izbranem 
podiplomskem študiju. Žal se število mladih raziskovalcev iz leta 
v leto zmanjšuje. Pri pomlajevanju učiteljskih vrst je bila zlasti 
pomembna tudi sistemska zagotovitev vzporedne namestitve ob 
napovedani upokojitvi. 

1.4.2. Knjižnice in informacijski sistem. Celovit in organiziran 
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knjižnično-informacijski sistem je nujna infrastrukturna sestavina 
visokega šolstva. V letih 1991 do 1993 so dejavnost treh za visoko 
šolstvo osrednjih slovenskih knjižnic (Narodna in univerzitetna 
knjižnica - NUK Ljubljana, Centralna tehniška knjižnica - CTK 
Ljubljana, Univerzitetna knjižnica Maribor - UKM) po deležih 
sofinancirala Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za kulturo. Po sklepu Vlade 
RS je z letom 1994 Ministrstvo za kulturo prevzelo financiranje 
dejavnosti NUK, Ministrstvo za šolstvo in šport pa CTK in UKM. 
Od leta 1995 ministrstvi sofinancirata tudi delovanje nemške 
knjižnice v okviru CTK. Po letu 1992 Ministrstvo za šolstvo in 
šport posebej financira nakup tuje literature, povezovanje v 
knjižničnoinformacijske sisteme in posodabljanje visokošolskih 
knjižnic, ki so organizacijske enote visokošolskih zavodov. V tem 
obdobju se je število knjižničnih enot povečalo z 2.145.679 v letu 
1991 na 2.660.462 v letu 1996 oziroma za 24 %. V letu 1995 je bil 
uresničen zahteven projekt Metulj, ki je zagotovil prepotrebno 
infrastrukturo in informacijsko povezavo Univerze v Ljubljani in 
vseh njenih članic. V letu 1996 se je nadaljevala postavitev 
komunikacijske mreže na Univerzi v Ljubljani, vključno s Fakulteto 
za pomorstvo in promet v Portorožu, senat Univerze v Ljubljani je 
aprila tega leta sprejel sklep o ustanovitvi univerzitetne knjižnice 
Ljubljana, ter posodobitev računalniškega sistema na Univerzi v 
Mariboru. UKM - bila je samostojen zavod - je tega leta postala 
članica Univerze v Mariboru. 

1.4.3. Mednarodna dejavnost. Osrednji mednarodni program prve 
polovice devetdesetih let, v katerem je Slovenija uspešno 
nastopila, jeTempus. Program poteka ob Pharovi finančni podpori 
in je namenjen predvsem vsebinski prenovi študijskih programov, 
sodobni opremi ter izmenjavi visokošolskih učiteljev in študentov. 
Med letoma 1991 in 1996 je bilo Sloveniji zaupanih 52Tempusovih 
projektov. Ta program se bo še nadaljeval, predvidoma do konca 
desetletja, vzporedno z njim pa že potekajo priprave za vstop 
Slovenije v redne izobraževalne programe Evropske unije (Soc- 
rates, zlasti Erasmus). Naša država je bila leta 1993 ena izmed 
ustanovitvenih članic srednjeevropskega programa Ceepus, prek 
katerega je samo v študijskem letu 1995/96 v meduniverzitetni 
izmenjavi sodelovalo 130 visokošolskih učiteljev oziroma 
študentov. - Od študijskega leta 1993/94 je po projektu gostujočih 
profesorjev, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije 
(MŠŠ), na naših univerzah predavalo 84 univerzitetnih profesorjev 
iz 17 držav. Na naših univerzah deluje 18 tujih lektorjev, 30 naših 
lektorjev in učiteljev jezika pa deluje na univerzah v 18 državah z 
vsega sveta. - Med pomembnejšimi dogodki zadnjih let je treba 
omeniti sprejem Univerze v Ljubljani v Utrechtsko mrežo (1995) 
ter njeno vključitev med 10 evropskih univerz, ki so jih obiskale in 
ocenile posebne komisije Evropske rektorske konference (CRE; 
študijsko leto 1995/96). 

Slovenija je poleg tega aktivno sodelovala tudi v Odboru za visoko 
šolstvo in raziskovanje Sveta Evrope ter bila gostitelj štirih njegovih 
svetovalnih misij (1992, 1994, 1995, 1996), bila pa je tudi 
soorganizator nekaterih pomembnih mednarodnih posvetovanj o 
visokem šolstvu: Quatity Assurance and Accreditation in Higher 
Education (Ljubljana, marec 1994, skupaj z EU in OECD), 2"d 

Joint Meeting of the ENIC and NARtC Networks (Ljubljana, junij 
1995, skupaj s Svetom Evrope in Unesco-Cepes), Interaction 
belween Education, Training and Labour Market (Bled, junij 1995, 
skupaj z OECD), Higher Education and Human Rights (Ljubljana, 
oktober 1995, skupaj s Svetom Evrope), The Development of 
Higher Education Policy and Planning (Bled, julij 1996, skupaj s 
Svetom Evrope). Slovenija je aktivno sodelovala pri pripravi in 
sprejemu Konvencije o vzajemnem priznavanju visokošolskih 
kvalifikacij v Evropski regiji (1997). 

1.4.4. Študentski domovi in obštudijske dejavnosti študentov. Ob 
začetku študijskega leta 1990/91 je v študentskih domovih v 
Sloveniji lahko prebivalo 8.095 študentov, od tega v Ljubljani 5.868, 

v Mariboru 2.043, v Kranju pa 184. V petih letih so se s prenovitvami 
in novimi stavbami te zmogljivosti povečale, tako da danes lahko 
v študentskih domovih prebiva 8.762 študentov, od tega v Ljubljani 
6.321, v Mariboru 2.048, v Kranju 288. Skoraj 1.000 dodatnih 
mest za študente je bilo v tem obdobju na voljo tudi v slabše 
zasedenih dijaških domovih. Novi pridobitvi za Univerzo v Ljubljani 
sta bili nakup in adaptacija stavbe na Topniški ulici (392 mest) ter 
blok XIV (196 mest) v Rožni dolini, za Univerzo v Mariboru pa 
nova stavba v Kranju (za študente Fakultete za organizacijske 
vede Univerze v Mariboru, 186 mest) in obnovljeni študentski 
domovi v Mariboru (15 mest v letu 1996, 70 v letu 1997, projekt 
se bo nadaljeval). V letu 1996 je bil študentski dom končno odprt 
tudi na Obali (105 mest). Nove pridobitve je skoraj v celoti omogočil 
program šolskega tolarja.V študentskih domovih po Sloveniji so 
bila izvedena tudi nekatera večja obnovitvena dela (izvedba 
dvokapnic na ravnih strehah in pridobitev novih sob, popolna 
prenova bloka V v Rožni dolini). Jeseni 1996 je bil pripravljen prvi 
razpis za pridobitev koncesije za študentske domove; s prvo 
koncesijsko pogodbo je bilo zagotovljenih 65 mest za študente. - 
V Ljubljani je bila leta 1992 obnovljena športna dvorana v Rožni 
dolini. V Mariboru je bila 1995 dograjena Univerzitetna športna 
dvorana (3.800 m2), ki je največji visokošolski športni objekt v 
državi. Leta 1996 je Fakulteta za organizacijske vede Univerze v 
Mariboru pridobila novo športno dvorano (700 mz), v športni 
dvorani študentskega naselja pa je bil prenovljen fitnes center. 
Leta 1996 je bilo ustanovljeno Slovensko univerzitetno športno 
združenje in se vključilo v mednarodno športno zvezo (FISU 
1997). Ob graditvi bloka XIV pa so bili leta 1996 v Ljubljani 
zagotovoljeni novi prostori radiu Študent (640 m2). 

1.5. Proračunsko financiranje visokega šolstva 

1.5.1. Splošna gibanja; resorni viri; delež v BOP. Največji delež 
sredstev iz državnega proračuna se zagotavlja prek Ministrstva 
za šolstvo in šport; Ministrstvo za znanost in tehnologijo je 
udeleženo pri raziskovalnem delu, delno pri podiplomskem študiju 
in mladih raziskovalcih, posodabljanju opreme, periodiki, 
strokovnih srečanjih in pri nekaterih investicijah, manj pa tudi 
druga ministrstva (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Ministrstvo za obrambo, 
Ministrstvo za zdravstvo itd.). Proračunsko financiranje dejavnosti 
Visoke policijsko-varnostne šole poteka prek Ministrstva za 
notranje zadeve. Pri obsegu proračunskih sredstev je bilo v 
zadnjih petih letih upoštevano povečano število vpisnih mest in 
vseh študentov. Tako se je najbolj povečal delež sredstev MŠŠ 
za financiranje študijske dejavnosti, vključno s sredstvi za 
podiplomski študij, asistente stažiste in računalniške centre 
univerz. S proračunom so bila zagotovljena še posebna sredstva 
za financiranje in vzdrževanje infrastrukturne opreme (računalniški 
sistem univerz, akademska komunikacijska mreža, oprema za 
službo za vpis, oprema za visokošolske knjižnice). Na podlagi 
Zakona o visokem šolstvu je bila leta 1994 uvedena pomembna 
novost, in sicer sistemsko financiranje materialnih stroškov 
individualnega raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev, kar vpliva zlasti na izboljšanje kakovosti v visokem 
šolstvu. Povečal se je tudi obseg sredstev za financiranje 
gostujočih profesorjev - to se je začelo že leta 1993 - Na podlagi 
sklenjene kolektivne pogodbe se od konca leta 1992 zagotavljajo 
sredstva za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine 
in tehnološke presežke. Sprejem Zakona o razmerjih plač 
delavcev v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih 
skupnosti (1994) je znatno vplival na povečanje sredstev za 
visoko šolstvo. Zaradi uveljavitve novega plačnega sistema in 
pravilnika o napredovanju, ki ga določi pristojni organ univerze 
oziroma samostojnega visokošolskega zavoda s soglasjem Sveta 
za visoko šolstvo Republike Slovenije, ter ob upoštevanju 
povečanega obsega dejavnosti so se proračunska sredstva MŠŠ 
med letoma 1994 in 1996 povečala za 40 %. Od leta 1992 so s 
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proračunom zagotovljena tudi posebna sredstva za študentsko 
prehrano, in sicer prek Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. - Rast vseh proračunskih sredstev, namenjenih 
visokošolski dejavnosti, nam kaže tudi primerjava deležev v bruto 
družbenem proizvodu. Od leta 1993 se je ta delež ustajil pri 
skoraj 1,2 % BDP (povprečje držav OECD je 1,4 % BDP). Če jih 
preračunamo na študenta rednega študija, so v letu 1991 znašala 
3.235 USD, leta 1996 pa 5.915 USD. 

1.5.2. Investicije. Po letu 1991, predvsem pa s šolskim tolarjem po 
letu 1994, so bile realizirane nekatere večje investicije v prostore 
visokošolskih zavodov. Leta 1991 je bila obnovljena podstreha s 
kabineti (1.000 m2) na tedanjem Oddelku za kemijo in kemijsko 
tehnologijo FNT Univerze v Ljubljani. Leta 1993 je bila končana 
adaptacija stavbe na Zavetiški ulici, v kateri sta dobila prostor 
(800 m2) oddelka za arheologijo in etnologijo Filozofske fakultete 
UL.Tega leta je bila predana v uporabo nova stavba Biološkega 
središča (5.300 m2 za pedagoško delo, knjižnica, laboratoriji, 
kabineti), ta pridobitev pa je na prenapolnjeni Filozofski fakulteti 
sprostila 1.700 m2. Odkupljeni so bili prostori za oddelek za 
oblikovanje Akademije za likovno umetnost UL, pripravljen pa je 
bil tudi investicijski načrt, s katerim bi bilo mogoče do leta 1999 
odpraviti še druge prostorske težave. Leta 1994 sta bili zgrajeni 
novi veliki predavalnici (250 oziroma 180 sedežev) na Ekonomski 
fakulteti UL. Leta 1995 se je začela prenova zgradbe rektorata in 
Pravne fakultete UL in graditev komunikacijskega trakta. Po 
predvideni rešitvi velike prostorske stiske te fakultete na novi 
lokaciji (8.340 m2 za novo Pravno fakulteto ter še okrog 2.500 m2 

za dodatno visokošolsko dejavnost) bo stara stavba v celoti 
namenjena osrednjim univerzitetnim nalogam. Leta 1995 je bil 
dokončan prizidek Fakultete za arhitekturo (2.800 m2: 1 velika 

predavalnica in 3 majhne, knjižnica, risalnica in kabineti; veliko 
predavalnico uporablja tudi Pravna fakulteta). Leta 1996 je 
prostorske težave rešila Visoka šola za socialno delo, zadnji 
visokošolski zavod v Sloveniji brez lastnih prostorov (2.000 m , 
predavalnice, knjižnica, kabineti, upravni prostori). Tega leta se je 
začela prepotrebna graditev prizidka s predavalnicami in knjižnico 
na Fakulteti za družbene vede UL oziroma Visoki upravni šoli UL 
(8.000 m2 FDV, 5.100VUŠ, končana predvidoma 1998), plavalnega 
bazena s predavalnico, laboratoriji in kabineti na Fakulteti za šport 
(2.250 m2, končana predvidoma 1997) ter prizidka Fakultete za 
farmacijo (2.000 m2, končana predvidoma 1998). Na Univerzi v 
Mariboru pa se od leta 1995 prenavlja stavba za rektorat (7.000 
m2), v katerem bo tudi 11 predavalnic oziroma drugih prostorov, 
namenjenih študiju; dela bodo končana predvidoma 1998. Ob 
ustanovitvi Visoke zdravstvene šole (1993) so bili urejeni 
univerzitetni prostori (dve nadstropji v stavbi na Žitni 15); del 
prostorov pa do konca 1997. leta še uporablja Zdravstveni dom 
Maribor. Leta 1995 je bil urejen del prostorov Fakultete za 
kmetijstvo UM na Pohorskih dvorih, namenjenih praktičnemu delu 
Postavitev nove Fakultete za organizacijske vede Kranj Univerze 
v Mariboru (5.300 m2) bo končana jeseni 1997. Zakon o 
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe 
RS v vzgoji in izobraževanju predvideva do leta 1999 še rešitev 
prostorskih težav Visoke šole za zdravstvo, Akademije za 
gledališče, radio, film in televizijo, Fakultete za matematiko in fiziko 
in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL; hiter razvoj 
visokega šolstva v zadnjih letih postavlja še dodatne zahteve. 
Pripravlja se investicija v graditev knjižnice (Zakon o izgradnji 
univerzitetne knjižnice v Ljubljani, 1994), v kateri je del prostorov 
namenjen za delovanje univerzitetne knjižnice 

2. CILJI VISOKEGA ŠOLSTVA 

2.1. Opredelitev strateških ciljev visokega šolstva v 
Republiki Sloveniji 

Temeljni cilj razvoja visokega šolstva v Republiki Sloveniji je 
omogočiti čimvečjemu deležu prebivalstva pridobitev kvalitetne 
dodiplomske ter podiplomske izobrazbe; ta je bistven dejavnik 
ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja ter ohranitve 
nacionalne identitete. Pridobivanje takšne izobrazbe je mogoče 
le na podlagi znanstvenega, umetniškega in strokovnega 
delovanja univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, odprtih 
v regijo in svet. Izhodišča za podrobnejše opredeljevanje ciljev 
visokega šolstva so usmeritve in strategije Republike Slovenije, 
zato je te cilje treba soočiti in uskladiti tudi z drugimi nacionalnimi 
programi in strategijami. 

Poglavitni strateški cilji visokega šolstva v naslednjih letih so: 

2.1.1. povečati delež zaposlenega prebivalstva z višjo, visoko 
oziroma podiplomsko izobrazbo na 20 % leta 2001 oziroma 25 % 
leta 2005; 
2.1.2. povečati delež prebivalstva, zlasti mladih generacij, v 
terciarnem izobraževanju, tako da bomo imeli po letu 2001 v 
Republiki Sloveniji 30 študentov na 1000 prebivalcev in da se bo 
v različne oblike terciarnega izobraževanja vpisalo 50% 
vsakokratne generacije; 
2.1.3. povečati število vpisnih mest v celotnem terciarnem 
izobraževanju in postopno odpravljati omejitev vpisa pri večini 
študijskih programov; postopno sofinancirati izredni študij; 

2.1.4. zagotoviti sofinanciranje sistemsko prenovljenih 
podiplomskih študijskih programov, ki povezujejo discipline, 
visokošolske in raziskovalne zavode ter druge institucije, so 
kakovostni in omogočajo sodelovanje v mednarodnih projektih. 
2.1.5. zagotoviti razmere za uspešno delovanje integrirane, 
avtonomne in do slovenske družbe odgovorne univerze, pa tudi 
samostojnih visokošolskih zavodov ter njihov nadaljnji razvoj; 
2.1.6. izboljšati uspešnost in učinkovitost dodiplomskega in 
podiplomskega študija, tako z ustreznimi vlaganji v osebje, opremo 
in prostor visokošolskih zavodov kot s posodobitvijo delovanja 
(integriranost raziskovalnega in pedagoškega dela, izboljševanje 
učiteljskih pedagoških sposobnosti, vsebinske novosti, uvedba 
kreditnega sistema, študij na daljavo ipd.) in s sistemskim 
(samo)preverjanjem kakovosti študijskega dela na visokošolskih 
zavodih; 
2.1.7. spodbujati sodelovanje med univerzo oziroma visokošol- 
skimi zavodi ter gospodarstvom in neposrednim okoljem 
spodbujati financiranje dejavnosti visokega šolstva iz več virov, 
tudi neproračunskih; 
2.1.8. izboljšati in posodobiti štipendiranje ter študentski stan- 
dard; 
2.1.9. spodbujati mednarodno vključevanje visokošolskih zavodov, 
še zlasti v specializiranih projektih Evropske unije (npr. SOCRA 
TES) in regionalnih programih (npr. CEEPUS). 

2.2. Dostopnost do visokošolskega izobraževanja in 
njegovi učinki 

2.2.1. Sedanja struktura delovno aktivnega prebivalstva z višjo, 
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visoko oziroma podiplomsko stopnjo izobrazbe ne ustreza 
razvojnim ciljem Republike Slovenije in je posledica dolgoletnega 
stagniranja števila diplomantov. To število se je opazno povečalo 
šele v zadnjih dveh letih, predvsem zaradi povečanega vpisa 
novincev na začetku tega desetletja in nekoliko manjšega osipa. 
Ob upoštevanju razvoja v drugih evropskih državah si je ob 
nadaljnjem povečevanju obsega vpisa v terciarno izobraževanje, 
zmanjšanju osipa in izboljšanju kvalitete študija treba postaviti za 
cilj, da bo imelo na začetku naslednjega desetletja več kot 20 % 
zaposlenega prebivalstva višjo, visoko oziroma podiplomsko 
stopnjo izobrazbe, v drugi polovici desetletja pa okrog 25 %. Brez 
intenzivnega pospeševanja visokošolskega izobraževanja in 
večjega števila diplomantov lahko postane naš zaostanek za 
evropskimi državami kritičen, čeprav je delež novincev v 
primerjavi z drugimi državami že zelo ugoden. Ob upoštevanju 
trenutne izobrazbene strukture zaposlenih oziroma upokojevanja 
bo takšen delež mogoče doseči, če se bo zaposlilo okrog 8.000 
novih diplomantov na leto. 

2.2.2. V terciarnem izobraževanju najmanj za nadaljnjih deset let 
ni mogoče niti pričakovati niti dopustiti, da bi se število študentov 
zmanjšalo; nasprotno, število študentov se mora še povečati. Če 
upoštevamo gibanje generacij devetnajstletnikov (teoretična 
starost za vstop v terciarno izobraževanje), bomo imeli za naše 
razmere zelo velike generacije s po okrog 30.000 mladih, ki so 
značilne za sedanje obdobje, prav do leta 2000. Do študijskega 
leta 2007/08 se bodo zmanjšale na okrog 25.000, do študijskega 
leta 2010/11 pa na 21.500 mladih. Hkrati z zmanjševanjem 
generacij se mora povečevati njihova udeležba v izobraževanju. 
Da bi v Republiki Sloveniji omogočali pravico do izobraževanja in 
dosegli visoko stopnjo vključenosti v terciarno izobraževanje, 
kakršna je značilna za razvite države, strateško pa je še zlasti 
pomembna za države z manjšim številom prebivalstva, moramo 
načrtovati, da bomo na začetku naslednjega desetletja imeli vsaj 
30 študentov na 1000 prebivalcev. Opazno zmanjšanje generacij, 
ki bo na visokošolskih zavodih zaznavno v drugi polovici 
naslednjega desetletja, na nekaterih pa zaradi specifičnosti 
študijskih področij že nekoliko prej, mora spremljati postopno 
uvajanje ugodnejših študijskih razmer ter zagotavljanje nadaljnjega 
stabilnega delovanja visokošolskih zavodov. 

2.2.3. Prehod iz sekundarnega v terciarno izobraževanje se je po 
letu 1991 zelo povečal, prav tako pa raste tudi vključenost mlajših 
generacij v tistih oblikah sekundarnega izobraževanja, ki 
omogočajo prehod v terciarno izobraževanje. Mladim generacijam 
je treba ustvariti možnosti za kar najbolj intenziven razvoj njihovih 
sposobnosti, zato je treba delež generacij, ki se vključujejo v 
terciarno izobraževanje, še povečati. Za splošno načelo pri tem 
velja, da moramo po zgledu drugih držav, ki imajo ali načrtujejo v 
naslednjih letih približno 50 % vključenost mladih v različne oblike 
terciarnega izobraževanja (tako v njegov univerzitetni kot v 
neuniverzitetni sektor), tudi sami razvijati takšne oblike, ki so v 
našem okolju smiselne in jih resnično zmoremo. Če hočemo 
zagotavljati optimalno kvaliteto izobraževanja in nizek osip, bo 
tudi v prihodnje del izobraževanja potekal v univerzitetnih 
programih, drugemu delu prihajajočih generacij je treba zagotoviti 
kakovostno terciarno strokovno oziroma poklicno izobrazbo, v 
celoti pa poskrbeti za uveljavitev vseživljenjskega izobraževanja 
tudi v visokem šolstvu. Vse oblike terciarnega izobraževanja je 
treba prilagajati evropski in svetovni ravni. 

2.2.4. Dodiplomski študij bo še naprej najobsežnejše področje 
visokega šolstva. Razmerje med rednim in izrednim študijem je 
treba čim bolj prilagoditi možnostim posameznih skupin študentov. 
Temeljna oblika visokošolske študijske dejavnosti je redni študij. 
Visokošolski zavodi organizirajo izredni študij samo na tistih 
študijskih področjih, ki takšno obliko izvedbe strokovno dopuščajo 
in kjer lahko zagotovijo enake oziroma z rednim študijem primerljive 
študijske dosežke. Izredni študij mora biti namenjen predvsem 

študentom, ki zaradi zaposlitve oziroma drugih razlogov ne morejo 
sodelovati pri rednem študiju. Vpis naj se omejuje le, kadar za 
kakovostno izvajanje študijskega programa ni ustreznih 
prostorskih in kadrovskih zmogljivosti ali če so potrebe po 
diplomantih jasno določene. 

Pri rednem študiju je treba postopoma odpraviti omejevanje vpisa 
na večini študijskih področij, podobno kot v drugih evropskih 
državah in ob upoštevanju tamkajšnjih deležev vpisanih študentov 
na posameznih študijskih področjih. Pri tem je treba premišljeno 
upoštevati sedanje specifične okoliščine (položaj v gospodarstvu, 
zaposlitvene možnosti, poklicne perspektive in status ipd.), ki 
vplivajo na skrajnosti v vpisnih gibanjih, od prevelikega upadanja 
na enih študijskih področjih do prevelikega povečevanja zanimanja 
na drugih, ter naše razvojne in zaposlitvene potrebe v prihodnosti. 
Prehitra sprostitev vpisa zaradi omejenih materialnih in kadrovskih 
zmogljivosti ni mogoča ali bi vsaj ogrozila kvaliteto študijskega 
dela, zaradi velike neuravnoteženosti med študijskimi interesi 
sedanjih generacij in možnostmi zaposlovanja pa tudi ni 
priporočljiva. Zato se kot pogoj za sprostitev vpisa najprej narekuje 
bolj sistematično informiranje in svetovanje kandidatom za študij, 
kar mora potekati na ravni univerze, na njenih članicah in že v 
srednjih šolah, kot usmerjevalno prvino pri izbiri študijskega 
programa pa je treba vpeljati ustrezne mehanizme tudi v 
štipendijsko politiko. Te dejavnosti morajo zagotoviti tudi 
stabiliziranje razmer na tistih nacionalno pomembnih študijskih 
področjih, na katerih v zadnjem času opažamo zmanjševanje 
števila študentov (nekatera področja tehnike). Posebno pozornost 
je treba nameniti vpisovanju študentov s posebnimi potrebami in 
odpravljanju prostorskih, didaktičnih in drugih ovir pri njihovem 
študiju. 

Pri načrtovanju in vsakoletnem določanju vpisnih mest na 
posameznih študijskih področjih je poleg sedanjih kadrovskih in 
materialnih zmogljivosti visokošolskih zavodov, zanimanja 
kandidatov ter zaposlitvenih potreb treba kot dodatni kazalec 
upoštevati tudi deleže vpisanih študentov po področjih v drugih 
evropskih državah. V primerjavah z državami EU smo npr. po 
deležu študijskih mest za redni študij poslovnih in družbenih ved 
ter tehnike zelo visoko, relativno nizek pa je pri nas delež vpisanih 
npr. na naravoslovnih študijskih področjih ter v matematiki in 
računalniških vedah. Med naštetimi področji veljajo pri nas omejitve 
vpisa le za posamezne programe iz poslovnih in družbenih ved. 
Nezadovoljiv delež vpisa na nekaterih študijskih področjih je zaradi 
premajhnega zanimanja kandidatov, to pa narekuje ob 
sistematičnem informiranju in svetovanju ter ustrezni štipendijski 
politiki tudi programske spremembe in predstavitveno delovanje, 
ki je v pristojnosti visokošolskih zavodov. Na nekaterih področjih 
so, podobno kot v tujini, omejitve povezane z zahtevnostjo in 
zaposlitvenimi možnostmi (medicina, zdravstvo, umetnost), 
vendar še niso izrabljene možnosti za uveljavitev različnih oblik 
terciarnega izobraževanja, ponekod pa se vpis še vedno omejuje 
zaradi nezadostnih prostorskih in kadrovskih možnosti (npr. pravo, 
tuji jeziki). Število mest za redni študij, ki se financirajo iz 
proračunskih sredstev, bo torej treba v celoti še povečati, zlasti 
za visokošolski strokovni študij, kljub temu pa bodo na nekaterih 
študijskih področjih omejitve neizogibne, vsaj toliko časa. dokler 
nebo doseženo večje ravnotežje med namerami ter študijskimi 
in zaposlitvenimi možnostmi. Ob tem je treba dopustiti vpis tudi 
zunaj obsega vpisnih mest, ki se financirajo v okviru nacionalnega 
programa. Na študijskih področjih, kjer je takšno ravnotežje že 
doseženo, ali pa tam, kjer je število kandidatov za redni študij 
glede na potrebe premajhno, je treba v proračunsko financiranje 
postopno vključiti tudi mesta za izredni študij. Univerze in 
visokošolski zavodi so dolžni zagotoviti enako kakovost študija 
in nameniti enako skrb tako študentom rednega kot izrednega 
študija. 

To narekuje postopno odpravljanje razlik v financiranju rednega 
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in izrednega študija. Predvideti je treba postopno proračunsko 
sofinanciranje izrednega študija, najprej za (mlajše) nezaposlene 
študente, ki se zaradi omejitve vpisa ne uvrstijo na redni študij. 
Proučiti je treba tudi uvedbo vsaj simbolične participacije za redni 
študij. Sedanje zakonske določbe je ne dopuščajo, je pa značilna 
za večino evropskih držav. Morebitna odločitev zanjo je mogoča 
le, če jo bodo spremljali ustrezni socialni korektivi Takšno 
približevanje obeh oblik študija ne bo uresničljivo brez vlaganja 
dodatnih sredstev, ta proces pa mora spremljati zmanjšanje osipa 
in ponudba po trajanju in zahtevnosti različnih, tudi krajših študijskih 
programov. Pri tem je treba omogočiti hitrejši razvoj študija na 
daljavo, saj je dosedanje poskusno obdobje pokazalo, da je 
mogoče s to sodobno obliko na nekaterih študijskih področjih 
dosegati zelo dobre uspehe Bolj je treba spodbuditi visokošolsko 
izobraževanje odraslih, še zlasti v krajših programih za 
izpopolnjevanje po diplomi, ki omogočajo hiter pretok najnovejših 
znastvenih in strokovnih spoznanj ter učinkovit način posodabljanja 
strokovnega znanja že zaposlenih. V nekaterih evropskih državah 
takšen študij že pomeni znaten del visokošolske dejavnosti, ki 
med drugim lahko kompenzira generacijski upad in tako omogoči 
stabilnejše delovanje visokošolskih zavodov. 

2.2.5. Podiplomski študij na slovenskih univerzah je potreben 
temeljite prenove. Številni podiplomski študijski programi so preveč 
razdrobljeni, kar onemogoča njihovo sistemsko financiranje. Še 
bolj kot na dodiplomskem je treba spodbuditi integracijske procese 
na tem področju ter tako zagotoviti večjo kakovost in učinkovitost 
dela. Vključevanje javnih raziskovalnih zavodov v podiplomski 
študij ter njihovo tesnejše sodelovanje z univerzami je pri tem 
prioritetna naloga, ki zahteva ustrezno sistemsko rešitev v obliki 
nacionalne podiplomske šole. Sedanja sredstva, ki so neposredno 
ali posredno namenjena sofinanciranju podiplomskega študija, 
niso zadostna. Le ob njihovemu povečanju ter ob finančnih 
mehanizmih, ki bodo visokošolske zavode pri izvajanju 
podiplomskega študija povezovali, spodbujali kvaliteto in 
sodelovanje z raziskovalnimi inštituti ter uveljavljenimi ustanovami 
v tujini, je mogoče podpreti prizadevanja za vsebinsko prenovo, 
ki je v pristojnosti visokošolskih zavodov. Zlasti nujna so večja 
vlaganja v laboratorije in raziskovalno infrastrukturo in 
zagotavljanje sredstev za njihovo vzdrževanje in posodabljanje. 
Temeljni cilj prenove podiplomskega študija mora biti predvsem 
povečanje števila dobro usposobljenih diplomantov, pridobljena 
podiplomska stopnja pa mora biti pogoj za čimprejšnji vstop v 
samostojno raziskovalno delo, še zlasti v gospodarstvu, ne pa le 
priznanje za že doseženi opus. Pri nas si kandidati v povprečju 
pridobijo doktorski naslov pozneje kot v tujini, zato je treba bolj 
spodbujati podiplomski študij za pridobitev doktorata brez vmesne 
magistrske stopnje, kar je bilo sistemsko omogočeno z Zakonom 
o visokem šolstvu (1993) in s statuti obeh .univerz (1994). Visoko 
šolstvo se mora čim prej odločiti o magisteriju kot vse večji 
posebnosti na poti k pridobitvi doktorata znanosti, saj v sedanji 
obliki mednarodno ni več primerljiv, ter o vlogi hitro razvijajočega 
se podiplomskega izobraževanja za pridobitev specializacije. Za 
podiplomski študij še bolj velja, da lahko kvalitetno poteka samo 
ob širokem mednarodnem sodelovanju in mednarodni akademski 
delitvi dela. 

Pri nadaljnjem razvoju podiplomskega študija je treba izhajati zlasti 
iz naslednjih stališč in ocen, ki jih je sprejel Svet za visoko šolstvo 
RS na seji 30. maja 1996: 

Veliko število podiplomskih programov opozarja, da so preveč 
razdrobljeni, kar ne pospešuje kakovosti študija in zmanjšuje 
ugled diplom, ki jih univerza podeljuje. Število ur je pri večini na 
zgornjem robu dovoljenega ali ga celo presega, kar ni vedno 
utemeljeno v strokovnih razsežnostih študijskega programa. Večji 
del programov razkriva, da je podiplomski študij mišljen kot 
pridobivanje pozitivističnega znanja na višji stopnji, le redki so 
koncipirani kot razvijanje posebnih pogledov in raziskovalnih metod 

določenega področja, kar pomeni znanstvenega mišljenja. Svet 
je priporočil nadaljnje izvajanje obravnavanih podiplomskih 
študijskih programov, predlagal pa je tudi izdelavo enotnega in 
novega koncepta o tem vprašanju na obeh univerzah. Ta koncept 
mora biti dovolj širok, da bo pokril vso različnost znanstvenih 
disciplin, hkrati pa toliko premišljen, da bo onemogočil 
komercializacijo študija in znanstvenih naslovov. Ko bo tak koncept 
oblikovan, naj članice univerze vse programe ponovno preučijo 
in dodelajo, kar ne sme trajati dlje od dveh let. Svet za visoko 
šolstvo RS pa jih bo pregledal in po potrebi tudi reduciral na 
normalno število. Ob konceptualni in vsebinski dodelavi programov 
je treba pripraviti seznam podiplomskih predmetov (modulov ipd.), 
ki jih ponuja celotna univerza, ter podiplomskim študentom 
omogočiti izbiro, hkrati pa je treba oblikovati kreditni sistem študija 
ter natančneje opredeliti mentorstvo pri podiplomskem študiju, 
takšno usmerjenost morajo upoštevati tudi nova merila 
financiranja podiplomskega študija. 

2.2.6 Visokošolski zavodi morajo večjo pozornost kot doslej 
nameniti zmanjševanju študijskega osipa, učinkovitosti ter 
spremljanju kvalitete študija. V zadnjih letih je opazno povečevanje 
prehodnosti in zmanjševanje osipa, zato je treba sistematično 
proučiti razloge za te spremembe ter še izboljšati razmere za 
učinkovit študij. Visokošolski zavodi morajo sistematično spremljati 
tudi kvaliteto svojega študijskega dela in v evalvacijske postopke 
vključevati tako študente kot delodajalce, hitreje pa morajo 
zagotoviti tudi potek evalvacijskih postopkov v komisiji za kvaliteto 
visokega šolstva, kot to določa zakon. Skrb za kvaliteto in študijsko 
uspešnost je pomembna zlasti zato, da bi preprečili izgubo tudi 
najmanjših delov populacije, ki lahko doseže zaključeno stopnjo 
izobrazbe. Tudi zato je treba spodbujati izvajanje različnih oblik 
terciarnega izobraževanja, ki posamezniku omogoči pridobitev 
višješolske poklicne ali visokošolske (univerzitetne ali strokovne) 
izobrazbe v skladu z njegovimi interesi, zmožnostmi in poklicnimi 
pričakovanji. 

2.3. Razvoj univerz oziroma visokošolskih zavodov 

2.3.1. Osnovni institucionalni razvojni cilj visokega šolstva v 
Republiki Sloveniji je integrirana in avtonomna univerza. Samo 
integrirana univerza, ki združuje različne discipline in stroke, lahko 
izvaja svoje znanstveno, kulturno in širše družbeno poslanstvo. 
Z avtonomijo raziskovanja in poučevanja ter vodenja in upravljanja 
prevzemajo univerze oziroma visokošolski zavodi svoj del 
odgovornosti pri družbenem razvoju. Integrirana in avtonomna 
univerza zagotavlja enotne standarde delovanja članic pri 
sprejemanju in izvajanju študijskih in raziskovalnih programov, 
pri akademski promociji, sprejemanju študentov, podeljevanju 
diplom ipd. Z Zakonom o visokem šolstvu (1993) in novima 
statutoma univerz (1994) je bil na tem področju dosežen 
pomemben korak naprej, Republika Slovenija pa bo v sodelovanju 
z univerzama oziroma visokošolskimi zavodi podprla pravno 
preureditev sistema povsod, kjer bodo nastale ovire za 
uresničevanje ciljev visokega šolstva in kjer bo treba način 
delovanja visokošolskih zavodov izpopolniti v skladu s sodobnimi 
spoznanji o organizaciji in vodenju na akademskem področju. Pri 
tem je namenjena posebna podpora integriranju visokošolskih 
zavodov, tako v akademskih kot v statusnih in organizacijskih 
vidikih, ter problematiki financiranja visokošolske dejavnosti. 

2.3.2. Tudi pri institucionalnem razvoju mora biti v ospredju 
integralnost raziskovalnega in pedagoškega dela v visokem 
šolstvu. Zato je treba spodbuditi hitrejše povezovanje poučevanja 
in raziskovanja, poleg tega pa tudi izboljševanje učiteljskih 
pedagoških sposobnosti. Visoko šolstvo mora zagotoviti ustrezen 
obseg kakovostnega in mednarodno primerljivega raziskovalnega 
dela, pri tem pa ga izpostaviti javni presoji. V naših razmerah je 
mogoče zagotoviti visoko kakovost le ob tesnem sodelovanju 
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visokošolskih, raziskovalnih in drugih zavodov (inštituti, klinike, 
zdravstveni, veterinarski zavodi ipd.), pa tudi gospodarskih družb, 
kar mora postati eden izmed osrednjih ciljev naslednjega obdobja. 

2.3.3. Ob skrbi za dodiplomske in podiplomske študente je treba 
nameniti posebno pozornost obnavljanju kadrovske zasedbe na 
visokošolskih zavodih (asistenti, docenti) ter ustreznemu številu 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev 
za uresničevanje drugih ciljev nacionalnega programa. Zato bo 
Republika Slovenija do leta 2000 zagotovila pogoje za vzpostavitev 
globalnega ravnovesja med številom profesorjev in docentov ter 
asistenti in drugimi sodelavci. Za doseganje tega cilja je posebej 
pomembno nadaljevanje in okrepitev projektov, kot sta »asistenti 
stažisti« in »mladi raziskovalci«, pa tudi sistemska zagotovitev 
vzporedne nastavitve novega visokošolskega učitelja ob 
napovedani upokojitvi. Pri tem je treba razmerje med številom 
študentov na učitelja znotraj univerz (fakultet, oddelkov) čim bolj 
poenotiti in zmanjšati sedanje razlike. Ta prizadevanja lahko vsaj 
delno dopolni tudi omogočanje obiskov gostujočih profesorjev. 
Republika Slovenija od univerz in visokošolskih zavodov 
pričakuje, da bo pri razpisih novih mest zagotovljena najširša 
odprtost za vse potencialne kandidate. 

2.3.4. Pri razvoju študijskih programov si morajo visokošolski 
zavodi prizadevati za odpravo razdrobljenosti in večje medsebojno 
sodelovanje ter za oblikovanje programov, ki pomenijo pri nas 
vsebinsko novost ter ustrezajo študijskim in zaposlitvenim 
interesom. K tem ciljem lahko pomembno prispeva čimprejšnja 
uvedba kreditnega sistema po zgledu ECTS, ki so ga razvili v 
državah EU. Že zaradi predvidene vključitve v programe EU 
(Socrates) je treba kreditni sistem uveljaviti najkasneje do začetka 
študijskega leta 2000/2001. Uvedba takšnega sistema je potrebna 
tako zaradi povezovanja med fakultetami iste univerze kot zaradi 
omogočanja prehodov med njimi oziroma visokošolskimi zavodi 
v Republiki Sloveniji nasploh, pomembna pa je tudi v mednarodnem 
okviru. Pri tem je treba pripraviti bolje usklajene temeljne dele 
študijskih programov (kompatibilnost temeljnih teoretskih 
predmetov) ter spodbujati izmenjavo študentov in profesorjev 
glede na specializacije posameznih univerzitetnih središč, tako 
doma kot v tujini. Za enakovredno sodelovanje pri izmenjavi 
študentov v programih EU se bo treba večkrat kot doslej odločiti 
tudi za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku. Na novo in 
podrobneje je treba opredeliti tudi razmerje med splošnim in 
specialnim študijem na univerzi, z različnimi mehanizmi spodbuditi 
in okrepiti delež izbirnih predmetov v visokošolskem študiju ter 
znova vzpostaviti medfakultetni studium generale. Izobraževalno 
dejavnost kot osrednjo nalogo visokega šolstva je treba spodbujati 
že ob vstopu novincev, še zlasti pa je treba spodbujati uspešnost 
študija, prehodnost in pravočasen zaključek študija. Pri finančnih 
mehanizmih je treba spodbujati tako študijsko uspešnost in število 
diplomantov kot kvaliteto, še zlasti vzpostavitev sistema 
preverjanja in ocenjevanja kakovosti v visokem šolstvu. 

2.3.5. Osrednje naloge nacionalnega programa visokega šolstva 
izvajata Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Obe univerzi 
del svoje dejavnosti izvajata tudi v drugih krajih, bodisi prek 
posameznih članic (Kranj, Portorož) bodisi prek njihovih enot 
(Celje, Koper, Novo mesto) ter stalnih ali občasnih središč za 
izredni študij (Črnomelj, Kranj, Krško, Nova Gorica, Postojna, 
Ptuj, Ravne na Koroškem, Sežana, Trbovlje, Trebnje itd.) oziroma 
študija na daljavo (Nova Gorica, Ptuj, Trebnje). Ob univerzitetnih 
središčih je treba tudi v prihodnje ohraniti in okrepiti mrežo 
študijskih središč v drugih krajih. Nastajanje novih visokošolskih 
zavodov ne more biti stihijno, ampak ga mora spremljati skrb za 
njihovo kakovost. Po letu 1994 se je poleg Ljubljane in Maribora 
znatno okrepila visokošolska dejavnost na Obali. Ob uspešnem 
nadaljnjem kadrovskem in prostorskem razvoju tega visokošol- 
skega središča in ob kakovostnem delu sedanjih visokošolskih 
zavodov je tako zaradi razvojnih ciljev visokega šolstva kot zaradi 

skupnih nacionalnih interesov to območje potencialni prostor za 
ustanovitev tretje slovenske univerze. Po letu 1994 zakonodaja 
omogoča tudi nastanek in delovanje samostojnih visokošolskih 
zavodov; ti ob neposredni povezavi z gospodarstvom ali 
družbenimi dejavnostmi lahko dopolnijo študijsko ponudbo 
predvsem visokošolskih strokovnih programov. Samostojni 
visokošolski zavodi so v naših razmerah tudi realna oblika, ki 
omogoča ustanovitev zasebnih visokošolskih zavodov in s tem 
popestritev ponudbe. Ponudbo terciarnega izobraževanja v 
nekaterih okoljih lahko dopolnijo tudi višje strokovne šole kot del 
poklicnega izobraževanja, ki ima podlago v Zakonu o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju (1996). 

2.3.6. Postavljeni cilji, še zlasti večje število študentov, zahteva 
nadaljnji razvoj materialnih razmer za izvajanje visokošolske 
dejavnosti. Za učinkovitejše zagotavljanje materialnih razmer je 
treba odpraviti sedanjo institucionalno in programsko razdroblje- 
nost v visokem šolstvu. Najbolj nujno povečevanje prostorskih 
zmogljivosti je bilo predvideno z Zakonom o zagotavljanju sredstev 
za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji 
in izobraževanju. Program bo do leta 1999 pretežno uresničen, 
ker pa vsi problemi še niso rešeni, bo treba opredeliti potrebe in 
prioritete za naslednje petletno obdobje. Poleg izboljševanja 
prostorskih razmer visokošolskih zavodov je treba razširiti 
zmogljivosti študentskih domov z novimi poslopji, adaptacijami in 
s pridobivanjem koncesionarjev.Tako se bo postopoma zmanjšalo 
neskladje med številom študentov in zmogljivostmi studentskih 
domov iz zadnjih 15 let. Še naprej bo treba subvencionirati bivanje 
v študentskih domovih. Pri načrtovanju proračuna je treba več 
pozornosti nameniti financiranju raziskovalne in študijske opreme 
zaradi zastarevanja in zaradi povečevanja obsega in novih 
standardov dela. Podobno velja za pridobivanje literature in razvoj 
informacijskih sistemov. Knjižnično dejavnost je treba zagotoviti 
in organizirati po zgledu tujih univerz. Po uspešnem poskusnem 
obdobju projekta študija na daljavo je treba sistemsko zagotoviti 
materialno podlago za njegovo širitev in* vzpostavitev nacionalnega 
centra. Razvoj visokošolskega izobraževanja mora spremljati 
aktivna štipendijska politika. Na nacionalni ravni je treba čim prej 
vzpostaviti sklad za štipendiranje študentov v tujini, predvsem za 
redke študije ter za študij na najbolj priznanih univerzah. Še naprej 
bo treba v državnem proračunu zagotavljati sredstva za 
študentsko prehrano. 

2.3.7. Visoko šolstvo mora biti odprto v svoje okolje in mu ponuditi 
tako možnosti za dodatno izobraževanje kot za raziskovanje in 
svetovanje. Nacionalni program visokega šolstva v tej točki 
dopolnjuje in razširja druga dejavnost visokošolskih zavodov, 
zato bo Republika Slovenija spodbujala partnerstvo univerz in 
gospodarstva, ki prispeva k inovacijam v industriji, pa tudi druge 
oblike neposrednega sodelovanja z okoljem, npr. v kulturi in drugih 
družbenih dejavnostih, ter zagotovila tudi pravne možnosti, da se 
bodo te dejavnosti še naprej razvijale. Za izvajanje praktičnega 
izobraževanja pri visokošolskih strokovnih programih bo potreben 
dogovor med socialnimi partnerji in premislek o ustanovitvi 
ustreznega sklada za praktično izobraževanje. 

2.3.8. Vključevanje v mednarodno sodelovanje in v mednarodno 
delitev dela v visokem šolstvu postaja v sodobnih globalizacijskih 
procesih neizogibno, pri manjših visokošolskih sistemih pa 
spodbudno vpliva tudi na splošno kakovost njihovega delovanja 
in inovativnost, ki jo v večjih zagotavlja že razvejenost domačih 
institucij. Zato je treba v naslednjem obdobju zagotoviti pogoje, v 
katerih bosta univerzi lahko dokazovali konkurenčnost v 
mednarodnem prostoru, pri čemer je posebej pomembno 
doseganje t.i. akademske kritične mase na domačih visokošolskih 
zavodih. V primerjanju s tujino si je treba prizadevati zlasti za 
kakovost raziskovalnega in izobraževalnega dela v visokem 
šolstvu; to pa lahko bistveno izboljšajo izmenjave študentov in 
profesorjev, skupno oblikovanje in izvajanje študijskih programov 
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ter vključevanje v sisteme preverjanja kvalitete. Temeljni poudarki 
v naslednjem obdobju morajo biti zato namenjeni vključevanju 
slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov v 
programe EU (premik od Tempusa k Socratesu), širjenju in 
poglabljanju regionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (Ceepus) 
ter neposrednemu medinstitucionalnemu sodelovanju. Zato je 

treba zagotoviti sredstva za mednarodne izmenjave študentov in 
visokošolskih učiteljev, vključno z bivalnimi zmogljivostmi. 
Pomemben vidik mednarodnega sodelovanja je tudi vkl|učitev v 
multilateralne aktivnosti za medsedbojno priznavanje diplom. 
Republika Slovenija bo pospeševala vse mednarodne aktivosti, 
ki bodo vodile k uresničevanju teh ciljev. 

3. ŠTUDIJSKA, 

ZNANSTVENORAZISKOVALNA IN 
UMETNIŠKA PODROČJA 
NACIONALNEGA POMENA 

3.1. Cilji visokega šolstva se uresničujejo na posameznih študijskih 
področjih, ki temeljijo na znanstvenoraziskovalnem, umetniškem 
in strokovnem delu. Dejavnost, ki jo na teh področjih opravljajo 
visokošolski zdvodi, omogoča nastanek novih znanstvenih, 
umetniških in strokovnih spoznanj ter izobraževanje novih rodov, 
hkrati pa je temelj ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja 
Republike Slovenije. 

3.2. Današnje in prihodnje študijsko, znanstvenoraziskovalno in 
umetniško delo temelji na domačih tradicijah in dosedanjih dosežkih 
ter ob sodelovanju z mednarodnim prostorom in primerjanju z 
njim. Zato mora delovanje visokošolskih zavodov, ki jih je ustanovila 
Republika Slovenija, zagotavljati kontinuiteto in mednarodno 
odprtost na vseh študijskih področjih. 

3.3. Nacionalni pomen študijskih področij opredeljujejo naslednja 
merila: / 
a) kvaliteta študijskega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega 
in strokovnega dela, ki je primerljiva tako v domačem kot v 
mednarodnem okviru; 
b) strateška vloga v gospodarskem, socialnem in kulturnem 
razvoju Republike Slovenije ter pri ohranjanju nacionalne identitete; 
c) zaposlitvene potrebe oziroma zakonska ureditev poklicev, za 
katere se zahteva visokošolska izobrazba; 
d) izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva. 

3.4. Uresničevanje ciljev ter učinkovito, racionalno delovanje in 
razvoj visokega šolstva zahteva preseganje dosedanje 
razdrobljenosti in zagotavljanje večje integriranosti na posameznih 
študijskih področjih in med njimi. 

3.5. Ob upoštevanju mednarodne klasifikacije Isced (upoštevan 
je predlog nove klasifikacije, Unesco, marec 1997; namesto 
prejšnjih 17 zajema 22 visokošolskih področij) Republika Slovenija 
zagotavlja delovanje visokošolskih zavodov na naslednjih 
študijskih področjih (v oklepaju je mednarodna šifra področja); 

1. področje; (14) izobraževanje in izobraževanje učiteljev 
2. področje: (21) umetnost 
3. področje: (22) humanistične vede 
4. področje: (31) družboslovje 
5. področje: (32) novinarstvo in informatika 
6. področje: (34) poslovne in upravne vede 
7. področje: (38) pravo 
8. področje: (42) vede o živi naravi 
9. področje: (44) vede o neživi naravi 

10. področje: (46) matematika in statistika 
11. področje: (48) računalništvo 
12. področje: (52) tehniške vede 
13. področje: (54) proizvodne tehnologije 
14. področje: (58) arhitektura in gradbeništvo 
15. področje: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
16. področje: (64) veterinarstvo 
17. področje: (72) zdravstvo 
18. področje: (76) socialno delo 
19. področje: (81) osebne storitve 
20. področje: (84) transportne storitve 
21. področje: (85) varstvo okolja 
22. področje: (86) varnost 

3.6. V okviru nacionalnega programa visokega šolstva Republike 
Slovenije deluje na vsakem študijskem področju po en 
visokošolski zavod ali več, odvisno od izpolnjevanja pogojev za 
ustanovitev in kvalitetno delo, od strategij razvoja na posameznih 
strokovnih področjih ter od zaposlitvenih in izobraževalnih potreb. 
Z ustanovitvijo in delovanjem več javnih visokošolskih zavodov 
na posameznem študijskem področju oziroma s podeljevanjem 
koncesij Republika Slovenija zagotavlja optimalno dostopnost do 
študija, odprtost visokošolskih zavodov in njihovo sodelovanje v 
domačem in mednarodnem okolju ter njihovo pozitivno 
tekmovalnost in dopolnjevanje. 

3.7. Skladno z zakonom in ob sodelovanju z visokošolskimi zavodi 
daje mnenje o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev javnih 
visokošolskih zavodov Svet za visoko šolstvo Republike 
Slovenije, odlok o njihovi ustanovitvi pa sprejme Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. Zasebni 
visokošolski zavodi se ustanavljajo skladno z zakonom. 

3.8. Študijsko, znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno 
delo na posameznem študijskem področju izvajajo univerze prek 
fakultet, umetniških akademij in visokih strokovnih šol ali 
samostojni visokošolski zavodi. Pri izvajanju svojega dela 
sodelujejo z raziskovalnimi organizacijami in drugimi zavodi 
(inštituti, klinike, zdravstveni, veterinarski zavodi ipd.) ter 
gospodarskimi družbami. 

3.9. Visokošolski zavodi na svojem študijskem področju oblikujejo 
študijske programe. Študijske programe izvajajo samostojno ali 
pa ob sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v okviru 
univerze ali zunaj nje. Način financiranja iz javnih sredstev mora 
spodbuditi nastanek sistema kreditnega študija kot organizacijske 
oblike ter oblikovanje interdisciplinarnih študijskih programov. 
Načela in merila za vključevanje novih študijskih programov v 
nacionalni program so zajeta v Priporočilih Sveta za visoko šolstvo 
o financiranju študijskih programov, sprejetih na 12. seji, 10. marca 
1995. Financiranje 22. področja (varnost) se ureja posebej. 

3.10. Za razvoj, učinkovito delovanje in uresničevanje ciljev 
visokega šolstva je treba zagotoviti tudi nekatere specifične 
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dejavnosti, kot so visokošolska prijavna in vpisna služba, 
informacijska in svetovalna dejavnost, sprejem v študentske 
domove, zdravstvena oskrba študentov, šport in obštudijska 
dejavnost študentov, razvoj vsebinskih, sistemskih in statusnih 

rešitev v visokem šolstvu, spremljanje in ocenjevanje kakovosti, 
univerzitetno mednarodno sodelovanje, vključevanje tujih 
študentov ipd. 

4. STANDARDI ZA OPRAVLJANJE 
VISOKOŠOLSKE DEJAVNOSTI 

4.1 Obseg visokošolske dejavnosti 

Visokošolska dejavnost v nacionalnem programu visokega 
šolstva obsega: 
- integralno povezano pedagoško ter temeljno znanstvenorazisko- 
valno, umetniško in strokovno delo visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev ter znanstvenih delavcev, 
- knjižničarsko, informacijsko in drugo strokovno dejavnost ter 
- organizacijske, upravne, administrativne in druge infrastrukturne 
naloge univerz oziroma visokošolskih zavodov. 

Visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci opravljajo 
drugo raziskovalno delo skladno z nacionalnim programom 
raziskovalne dejavnosti. 

4.2. Standardi za delo visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev 

Gledano v celoti je na univerzah največ 20 študentov na 
visokošolskega učitelja oziroma 25 študentov na visokošolskega 
sodelavca, v petletnem obdobju pa se ta standard zmanjša na 15 
oziroma 20 študentov, posebej pri programih za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe. 

Tri leta pred upokojitvijo visokošolskega učitelja se skladno z 
normativi za financiranje nacionalnega programa na njegovo mesto 
sistemizira nov visokošolski učitelj. 

Visokošolskim učiteljem in sodelavcem pripadajo po normativih 
za financiranje nacionalnega programa redna letna sredstva za 
individualno znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno 
delo. 

4.3. Standardi za izvajanje dodiplomskih študijskih 
programov 

Visokošolski študij obsega organizirano študijsko delo po 
študijskih programih, to je predavanja, seminarje, vaje, praktično 
usposabljanje, pripravo na izpite in druge študijske obveznosti 
oziroma individualno študijsko delo ob konzultacijah z 
visokošolskimi učitelji in sodelavci ter mentorji. 

4.3.1. Študijski programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 
trajajo 3 leta ali 6 semestrov in obsegajo predavanja, seminarje, 
vaje, pripravo na izpite in druge študijske obveznosti - te potekajo 
na visokošolskem zavodu - ter praktično usposabljanje v 
gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih ali organih 
lokalnih skupnosti. Izjemoma in dokler se ne izvaja soroden 
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, trajata 4 
leta ali 8 semestrov študijska programa za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe Socialno delo ter Sanitarno inženirstvo. 

Pri praktičnem usposabljanju kot integralnem delu študijskih 
programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe se v 
nacionalnem programu iz državnega proračuna skladno z 
normativi za financiranje nacionalnega programa poravnavajo 
stroški za plačo organizatorja in mentorja praktičnega 
usposabljanja v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih 
ali organih lokalnih skupnosti. 

Praktično usposabljanje organizirajo visokošolski zavodi v 
sodelovanju z zbornicami, gospodarskimi družbami, zavodi, 
državnimi organi ali organi lokalnih skupnosti, izvaja pa se v 
gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih ali organih 
lokalnih skupnosti. 

4.3.2. Študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
načeloma trajajo 4 leta ali 8 semestrov. 

Študij arhitekture, elektrotehnike, farmacije, gradbeništva, 
geodezije, računalništva in informatike, strojništva lahko traja 9 
semestrov. 

Študij veterine in enopredmetne teologije traja 10 semestrov. 

Študij medicine in stomatologije traja 6 let oziroma 12 semestrov. 

4.4. Standardi za izvajanje podiplomskih študijskih 
programov 

4.4.1. Študijski programi za pridobitev specializacije ali magisterija 
obsegajo skupinsko oziroma individualno študijsko delo ob 
konzultacijah z visokošolskimi učitelji in sodelavci ter mentorji. 

Študijski programi za pridobitev specializacije, ki se vključijo v 
nacionalni program, obsegajo največ 300 ur organiziranega 
študijskega dela, če trajajo eno leto, oziroma največ 450 ur, če 
trajajo do dveh let. 

Študijski programi za pridobitev magisterija, ki se vključijo v 
naftionalni program, obsegajo največ 300 ur organiziranega 
študijskega dela v prvem letniku in do 150 ur v tretjem semestru, 
četrti pa je v celoti namenjen izdelavi magistrske naloge. 

Študij za pridobitev magisterija se lahko vključi v nacionalni pro- 
gram tudi kot individualni študijski projekt na podlagi javnih razpisov 

4.4.2. Študij za pridobitev doktorata znanosti obsega individualno 
študijsko delo ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji in sodelavci 
ter mentorji, le redko pa lahko tudi skupinsko študijsko delo. 

Študij za pridobitev doktorata znanosti se uvrsti v nacionalni pro- 
gram kot individualni študijski projekt na podlagi javnih razpisov. 

4.5. Načela za vključitev v nacionalni program 

Za vsako študijsko leto se Vlada Republike Slovenije s posamezno 
univerzo oziroma visokošolskimi zavodi dogovori o številu prostih 
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vpisnih mest za prvi letnik dodiplomskega študija, ki se skladno z 
normativi financirajo v okviru nacionalnega programa visokega 
šolstva. Ta mesta so navedena v razpisu za vpis. 

Visokošolski zavod lahko po načelih prehoda dovoli vpis drugim 
študentom, vendar največ do obsega, ki je bil za posamezno 
generacijo na tem visokošolskem zavodu določen z razpisom za 
vpis. 

Visokošolski zavod mora vsem študentom izrednega študija, ki 
izpolnijo pogoje za vpis v drugi ali katerikoli naslednji letnik, na 
njihovo pisno prošnjo dovoliti vpis v redni študij, vendar največ do 
obsega, ki je bil za vpisno generacijo določen z razpisom za vpis. 

Podlaga za uvrstitev visokošolske dejavnosti v nacionalni pro- 
gram je število vseh vpisanih študentov na univerzi oziroma 
visokošolskem zavodu ne glede na število študijskih programov. 
Izvajanje posameznih študijskih programov urejajo univerze 
oziroma visokošolski zavodi z ustreznim organiziranjem 

(kreditnega) študija in interdisciplinarnimi povezavami. Kadar na 
določenem študijskem področju delujeta dva visokošolska 
zavoda ali več, se njihova dejavnost vnese v nacionalni program, 
če je v prvem letniku na posamezni fakulteti, akademiji ali visoki 
strokovni šoli skupaj vpisanih najmanj 60 študentov (ne glede na 
število študijskih programov); ob zmanjševanju tega števila se 
dejavnost financira še dve leti, pozneje pa le ob ustrezni 
reorganizaciji (združitev, pripojitev ipd.). Če je število vpisanih 
študentov manjše od tega standarda, se dejavnost lahko vnese 
v nacionalni program, kadar jo izvaja en sam visokošolski zavod 
v državi. 

Podiplomski študij se vnese v nacionalni program na podlagi 
vsakoletnega javnega razpisa. 

Za specializirana študijska področja z zelo majhnim številom 
študentov se v okviru nacionalnega programa lahko razpišejo 
štipendije za študij v tujini, ki zajemajo tudi stroške šolnine. 

5. OKVIRNI OBSEG SREDSTEV ZA 
IZVEDBO 

5.1. Strateški cilji, mednarodne primerjave ter ocena potrebnega 
okvirnega obsega sredstev za izvedbo. Razvoj visokega šolstva 
ter vlaganje vanj danes strokovnjaki postavljajo prav v vrh 
nacionalnih strateških prioritet. Generacije, ki se bodo vpisovale 
na naše univerze in samostojne visokošolske zavode na prelomu 
stoletja, bodo nosilke prihodnjega razvoja Slovenije. Kot 
samostojna država s primerljivo manjšim številom prebivalcev 
moramo še posebej poskrbeti za kakovostno visokošolsko 
izobraževanje, ki bo dosegljivo čim širšemu deležu mladih ljudi, 
pa tudi za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko izobraževanje, 
ki poteka na visokošolski ravni. Hitro povečevanje števila 
študentov zato nikakor ne sme poslabšati študijskih razmer 
(razmerje med profesorji in študenti, prostorski pogoji, oprema 
ipd.). Na podlagi postavljenih ciljev visokega šolstva bo treba še 
povećavati število visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ne le 
zaradi povečevanja števila študentov, temveč tudi zaradi nujnega 
spodbujanja drugih, doslej podcenjenih dejavnosti v visokem 
šolstvu (temeljno raziskovalno delo, podiplomski študij, izredni 
študij, študij na daljavo, študijski programi za izpopolnjevanje ipd.). 

• 
Z investicijami v graditev novih prostorov visokošolskih zavodov 
ali prenavljanje starih, ki potekajo v okviru t.i. »šolskega tolarja« 
oziroma s pridobljenim kreditom Evropskega socialnega fonda, 
bodo do konca desetletja rešeni najbolj pereči problemi, do katerih 
je prišlo na nekaterih študijskih področjih ob hitri rasti števila 
študentov. Ker se bo to predvidoma nadaljevalo, lahko v prihodnje 
pričakujemo, da bo treba prostorske razmere še izboljšati, zlasti 
na nekaterih visokošolskih zavodih, ki izvajajo visokošolske 
strokovne programe. Posebno in večjo pozornost bo treba 
nameniti investicijskemu vzdrževanju in opremi. Vlaganja v 
študijsko in raziskovalno opremo so nujna že zaradi zastarelosti, 
poleg tega pa je treba opremo prilagoditi novim zahtevam dela v 
visokem šolstvu (informacijska podpora za samostojno delo, študij 
na daljavo ipd.) in povezovanju s tujino, kar lahko občutno 
racionalizira delovanje visokošolskih zavodov. 

Izhodišče za opredeljevanje razvojnih ciljev je bila analiza našega 
položaja v mednarodnih primerjavah; takšno izhodišče je potrebno 

tudi pri ocenah okvirnih sredstev za doseganje teh ciljev. 

Povprečni delež javnih sredstev, namenjenih terciarnemu 
izobraževanju v državah OECD, je leta 1992 znašal 1.4 % BDP, 
nihanja med državami pa so precejšnja. Največji delež imajo 
Kanada (2,4 %), Finska (2,2 %), Danska in Nova Zelandija (2 %), 
Avstralija (1,9 %), Nizozemska (1,8 %), Švedska (1,6 %). Blizu 
povprečja so Združene države (1,3 %; imajo pa tudi najvišji delež 
sredstev iz zasebnih virov - 1,1 %), Irska (1,3 %), Avstrija in 
Švica (1,2 %), Združeno kraljestvo (1,1 %), Nemčija (1 %). Iz 
javnih sredstev namenjajo manj kot 1 % BDP Belgija in Francija 
(0,9 %), Italija in Španija (0,8 %) in Japonska (0,3 %). (Education 
at a Glance, OECD 1995, str. 75). Po istem viru je leta 1992 
Madžarska namenila terciarnemu izobraževanju iz javnih sredstev 
1,3 %, Češka pa 0,7 % BDP. Po podatkih za leto 1991 so javna 
sredstva, namenjena terciarnemu izobraževanju v Sloveniji, 
dosegla 1,06 % BDP, po podatkih za leto 1996 pa 1,18 % BDP. 

Povprečni letni izdatki na študenta v terciarnem izobraževanju v 
državah OECD so leta 1992 znašali 7.940 USD ali 45,3 % 
povprečnega BDP na prebivalca. Tudi tu so nihanja med državami 
precejšnja, saj razlike presegajo faktor 3. Več kot 10.000 USD 
stroškov na študenta so prikazale tele države: Združeno 
kraljestvo (15.060 USD ali 95,2 % BDP na prebivalca), Švica 
(12.900 USD ali 58 %), Kanada (12.350 USD ali 63,3%), Združene 
države (11.880 USD ali 52 %; neodvisne zasebne institucije celo 
20.300 USD ali 88,9 %), Japonska (11.850 USD ali 61,5 %). 
Podatki za nekatere druge države: Nizozemska (8.720 USD; 
51,5 %), Norveška (8.720 USD; 49,4 %), Finska (8.650 USD; 
59,7 % BDP), Irska (7.270 USD; 56,9 %), Švedska (7.120 USD; 
42,9 %), Belgija (6.850 USD; 37,9 %), Danska (6.710 USD; 38,1 
%), Avstralija (6.600 USD; 39 %), Nemčija (6.550 USD; 32,2 %), 
Nova Zelandija (6.080 USD; 43 %), Francija (6.020 USD; 32,5 
%), Italija (5.850 USD; 33,7 %), Avstrija (5.820 USD; 32,3 %), 
Španija (3.770 USD; 29,4 %). (Education at a Glance, OECD 
1995, str. 92). Po podatkih za leto 1991 je Slovenija porabila 3.235 
USD ali 51,1 % BDP na prebivalca, po podatkih za leto 1996 pa 
5.915 USD ali 64,7%. 

V desetletju, v katerem se v mnogih državah sredstva za 
terciarno izobraževanje niso spreminjala ali so se celo zmanjšala, 
je njihova rast v Republiki Sloveniji ugodna. Vlaganje v (terciarno) 
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izobraževanje spada med najbolj pomembne investicije, kar je še 
zlasti pomembno za državo s primerljivim manjšim številom 
prebivalcev. Ob tem premiku pa je treba opozoriti, da je bil naš 
zaostanek za državami, s katerimi se želimo primerjati, zelo velik, 
in da še vedno ni v celoti nadoknađen. Če hočemo zagotoviti z 
drugimi razvitimi državami primerljiv delež visokošolsko 
izobraženih strokovnjakov, bomo v naslednjem desetletju - tudi 
ob upoštevanju siceršnjih neugodnih demografskih gibanj - morali 
še povečati skupno število študentov, visokemu šolstvu v celoti 
pa bo treba zagotoviti tudi bolj sodobne, kakovostne študijske 
razmere in vpetost v mednarodni prostor. Pri tem je treba posebej 
opozoriti, da v zadnjih letih v celoti ugodna, čeprav še premajhna 
rast sredstev za osnovno dejavnost prikriva precejšen upad 
sredstev, namenjenih raziskovanju, kar ogroža predvsem razvoj 
podlag za kakovostno univerzitetno izobraževanje v prihodnjih 
letih. 

Da bi dosegli posla v/jene cilje, mora Slovenija v primerjavi z drugimi 
razvitimi državami iz javnih sredstev v naslednjih letih namenjati 
za terciarno izobraževanje najmanj 1,4 % BDP oziroma okrog 
6.500 USD na študenta. Glede na predvideno večanje števila 
študentov, ki so kalkulativna osnova za izračun potrebnih 
sredstev, je potrebna 5-odstotna realna rast sredstev letno. 

Prioritete pri tem morajo biti usmerjene predvsem v: 
- nove nastavitve (izvajanje novih študijskih programov, dodatna 
študijska mesta, novi visokošolski zavodi, pomlajevanje 
visokošolskih učiteljev in asistentov), 
- vlaganja v razvoj in posodabljanje opreme (laboratoriji, knjižnice, 
informatika), 
- temeljno raziskovalno dejavnost, 
- študentske subvencije. 

5.2. Sistem financiranja visokega šolstva. Sprejem Nacionalnega 
programa visokega šolstva je ena izmed zadnjih sistemskih nalog 
po uveljavitvi Zakona o visokem šolstvu in vpliva tudi na sistem 
financiranja. Statusne spremembe visokošolskih zavodov, ki so 
bile uveljavljene v zakonskem roku (1995) ter spremembe in 
prilagoditve študijskih programov (1996) so v tem pogledu prinesle 
več pomembnih novosti. Sedanji sistem financiranja visokega 
šolstva v podzakonskih aktih (Ur.l. RS, št. 23/91, 39/92, 47/94) 
nekatere med njimi že upošteva, večinoma pa še vedno izhaja iz 
stare ureditve. To pomeni, da izhaja iz financiranja posameznih 
študijskih programov in posameznih drugih dejavnosti, kar je za 
sodobno organizacijo in delovanje univerz in drugih visokošolskih 
zavodov preveč razdrobljeno, neprilagodljivo, nespodbudno in 
pretirano administrativno. 

Po zakonu je na podlagi nacionalnega programa Vlada RS dolžna 
sprejeti normative za njegovo financiranje. Izpeljati je treba tudi 
prehod od financiranja po študijskih programih in posameznih 
dejavnostih, ki so državo postavljale v administratorja visokega 
šolstva, k financiranju univerz oziroma visokošolskih zavodov 
po v svetu vse bol'I uveljavljanem pretežnem načelu financiranja 
"V kosu« (»lump sum«,).Takšen način izhaja iz normiranih stroškov 
za izvedbo celotnega dogovorjenega programa določenega 
obsega oziroma zahtevnosti, univerza oziroma visokošolski 
zavodi pa pri tem v okviru siceršnjih predpisov kar najbolj 
preudarno upravljajo s sredstvi. Uvedba takšnega sistema 
zahteva odprtost in odgovornost (»accauntability<) univerz in 
visokošolskih zavodov do javnosti ter praktično uveljavitev sistema 
preverjanja in ocenjevanja njihove kakovosti (gl. 2.2.6., 2.3.7.). 
Pri uvedbi novega načina financiranja je treba upoštevati 
postopnost, pa tudi mednarodne izkušnje in dokumente, še zlasti 
tiste, ki so nastali v Svetu Evrope (predvsem v Odboru za visoko 
šolstvo in raziskovanje) ali na pobudo posameznih univerz (npr. 
Erfurtska deklaracija o avtonomiji univerze, 1996) oziroma 
Evropske rektorske konference - CRE (npr. Five Ways to im- 
prove University Funding, 1997). 

Obseg sredstev se v osnovnem delu določi ob upoštevanju števila 
študentov ter diplomantov na posameznem študijskem področju 
(t.j. za več študijskih programov z istega disciplinarnega področja) 
in normativnih stroškov za to študijsko področje, izraženih z 
ustreznim koeficientom oziroma točkovno vrednostjo. Tako se 
posredno uveljavljajo nekateri elementi t.i. »vaucher« sistema. Ta 
sredstva si pridobijo univerze oziroma visokošolski zavodi »v 
kosu« za izvajanje temeljne dejavnosti. Ob tem je treba posebej 
zagotoviti še sredstva za pospeševanje razvoja in dvig kakovosti 
(obnova kadrov, knjižnična in informacijska dejavnost, 
mednarodno sodelovanje, prilagajanje organiziranosti, poslovanja 
in razvoja univerz ipd.), oziroma v okviru nacionalne raziskovalne 
politike sredstva za temeljno raziskovalno dejavnost. Investicijska 
sredstva za graditev objektov v visokem šolstvu oziroma za 
nakup drage opreme se posebej določijo s proračunom. V njem 
se zagotovijo tudi sredstva za socialne transferje (štipendije, 
subvencioniranje prehrane, bivanja ipd.). Zagotoviti je treba 
pravočasno in preudarno načrtovanje dejavnosti ter usklajevanje 
med univerzami oziroma visokošolskimi zavodi in resornimi 
ministrstvi, ki mora biti podlaga za oblikovanje vsakoletnega 
proračuna, ter poročanje univerz oziroma visokošolskih zavodov 
o realizaciji. Na tej podlagi država in univerze oziroma visokošolski 
zavodi sklenejo ustrezne vsakoletne ali večletne medsebojne 
pogodbe. 

5.3. Obseg sredstev v kratkoročnem obdobju. Na podlagi ciljev, 
opredeljenih v tem dokumentu, ob upoštevanju sedanjih gibanj v 
obsegu dejavnosti visokošolskih zavodov in njihovega financiranja 
iz državnega proračuna ter ob upoštevanju projekcije števila 
študentov do leta 2001 je mogoče izračunati okvirni obseg 
potrebnih sredstev za to obdobje. Upoštevana so proračunska 
sredstva, ki se zagotavljajo (1) prek Ministrstva za šolstvo in 
šport za plače visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugih 
delavcev, za materialne stroške in druge namenske naloge ter 
za investicije, (2) prek Ministrstva za znanost in tehnologijo za 
mlade raziskovalce, temeljne in aplikativne raziskave in druge 
namenske naloge ter (3) prek Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve in deloma prek Ministrstva za šolstvo in šport za 
štipendije, subvencije za bivanje, prehrano in prevoze ter druge 
socialne transfere. Izračun ne vsebuje pogodbenih obveznosti, 
ki neposredno ne zadevajo ciljev, določenih v tem nacionalnem 
programu. 

Bistveni dejavnik, ki vpliva na obseg potrebnih proračunskih 
sredstev, namenjenih osnovni dejavnosti visokošolskih zavodov, 
to je nemotenemu študijskemu procesu, je število vpisanih 
študentov. To posredno ali neposredno vpliva na obseg sredstev 
za plače, materialne stroške, investicije v prostor in opremo, 
raziskovalno delo, socialne transfere ipd. Ob upoštevanju 
projekcije vpisnih gibanj do začetka naslednjega desetletja trendi 
povečevanja števila študentov ne bodo bistveno drugačni od 
tistih, ki smo jim priča po letu 1990. Da bi zagotovili povečan vpis, 
uresničili razvojne cilje visokega šolstva, kot so zlasti obnova 
kadrovske zasedbe, izboljšanje učinkovitosti in kakovosti študija, 
postopno zmanjševanje omejitev vpisa in odpravljanje razlik v 
financiranju rednega in izrednega študija, vpeljava sistemskega 
financiranja podiplomskega študija, izboljšanje materialnih razmer 
za izvedbo visokošolske dejavnosti ter okrepljeno mednarodno 
sodelovanje v visokem šolstvu, bo treba po oceni tudi v naslednjih 
letih za to dejavnost zagotoviti realno povečana sredstva, najmanj 
za 5% letno. 

V nadaljevanju je prikazana projekcija sredstev za uresničevanje 
nacionalnega programa visokega šolstva do leta 2000 ob 
predpostavki 5% realne letne rasti. Sredstva so prikazana v 
cenah iz leta 1997. Rast sredstev predvideva predvsem: 

• povečanje števila asistentov (letno za 150 do 200), 
• povečanje števila visokošolskih učiteljev (letno od 30 do 50), 
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• 7 do 13% letno povečanje sredstev za materialne stroške in 
opremo zaradi povečanega števila študentov in diplomantov, 
prostora in opreme, 

• 10 % povečanje sredstev za individualno raziskovalno dejavnost 
visokošolskih učiteljev in 

• postopno povečanje materialnih sredstev za raziskovalno delo 
asistentov, 

• večkratno povečanje sredstev za mednarodno dejavnost 
univerz oziroma visokošolskih zavodov ob vključevanju v 

projekte EU (participacija Slovenije v programu SOCRATES 
ipd), 

• 20 % letno povečanje sredstev za izboljšanje opreme in za 
posodobitev komunikacijskih poti na univerzah in visokošolskih 
zavodih, 

• subvencijo dela šolnine (po oceni cca 25%) posameznim 
kategorijam izrednih študentov, 

• povečanje sredstev za štipendije, študentske domove ipd. zaradi 
povečanega števila študentov. 

Tabela 1: Projekcija sredstev za uresničitev 

Nacionalnega programa visokega šolstva do leta 2000 

cene v mio SIT 
VISOKO ŠOLSTVO 

Javna sredstva za področje 
VŠ 

1997* 1998 1999 2000 

1. VIRMŠŠ 

Plače 15.108 16.881 17.475 18.104 
Materialni stroški 3.199 3.493 4.171 4.820 
Drugo 854 976 1.051 1.171 
Investicije 2.938 2.791 2.791 2.791 

Skupaj 22.099 24.141 25.488 26.886 

2. VIR MZT** 

Mladi raziskovalci 1.847 1.847 1.847 1.847 
Temeljne in aplikativne 

raziskave 
2.624 2.624 2.755 2.886 

Drugo 1.162 1.153 1.153 1.153 
Skupaj 5.633 5.624 5.755 5.886 

3. VIR MDDS in MŠŠ 

Stipendije 3.473 3.482 3.572 3.662 
Subvencije za bivanje 359 360 460 529 
Subvencije za prehrano 1.113 1.113 1.173 1.233 
Subvencije za prevoz 415 429 459 469 

Skupaj 5.360 5.384 5.664 5.893 

Skupaj 1+2+3 33.093 35.149 36.907 38.665 

Opomba: 
Sredstva za leto 1997 so ocenjena (predlog proračuna), 

projekcija izhaja iz te ocene; sredstva so izračunana v cenah 1997 
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Glede na oceno realne rasti slovenskega bruto družbenega 
proizvoda v prihodnjih letih je treba ob tej projekciji upoštevati, da 
moramo na vsak način zadržati dosedanji, že doseženi delež 
sredstev za dejavnost visokega šolstva (med 1.1 % in 1.2 %). 
Za približanje stopnji 1.4 %, kot je v povprečju dosežena v državah 
OECD, bo treba ta sredstva dodatno realno povečevati za stopnjo 
realne rasti bruto domačega proizvoda. Dodatna sredstva 
(približno še enkrat toliko, kot je glede na sedanji obseg v zgornji 
projekciji predvidenih dodatnih sredstev, to je po sedanjih cenah 
okrog 1.700.000.000 SIT letno) bi se ob nespremenjenih virih 
financiranja najprej usmerila v nadaljnje odpravljanje razlik v 

financiranju rednega in izrednega študija, v zagotavljale zadostnih 
prostorskih zmogljivosti in drugih pogojev, ki jih zahtevata povečani 
obseg študijskih mest in sodobni standardi študija, ter za 
pospeševanje tiste visokošolske dejavnosti, ki je bila doslej 
zapostavljena, postaja pa razpoznavna razvojna nujnost visokega 
šolstva na pragu novega stoletja (širitev podiplomskega 
izobraževanja, razvoj programov za izpopolnjevanje, mobilnost 
profesorjev in študentov, programi vseživljenjskega izobraže- 
vanja, razvoj nacionalnega sistema izobraževanja na daljavo, 
razvoj samostojnih visokošolskih zavodov v nekaterih regijskih 
središčih ipd.). 

OBRAZLOŽITEV 

Sprejem Nacionalnega programa visokega šolstva Republike 
Slovenije je formalno določen s 45. členom Zakona o visokem 
šolstvu. Še pomembnejši so vsebinski razlogi, zlasti kadar gre za 
uresničevanje pravice do izobraževanja kot temeljne človekove 
pravice. Poleg tega je splošno znano, da je pridobljena višja, visoka 
ali podiplomska stopnja izobrazbe v sodobnih družbah 

najzanesljivejše zavarovanje pred brezposelnostjo, hkrati pa tudi 
ključni dejavnik uspešnega razvoja gospodarstva in kulture. Ob 
evropskih povezovalnih in združevalnih gibanjih na eni strani ter 
posebnih tranzicijskih na drugi morajo biti to osrednja vprašanja 
pri nacionalnih strateških odločitvah. 

DODATEK 

STATISTIČNI PODATKI IN ANALIZE 
NOVEJŠIH GIBANJ V VISOKEM 

ŠOLSTVU 

1. Razpisana mesta in vpis v visoko šolstvo 

Tabela 1.1 prikazuje razpisana mesta za redni študij, 
spomladanske prijave ter dejanski jesenski vpis v prvi oziroma v 
vse letnike rednega in izrednega dodiplomskega študija. Na vpis 
so občasno vplivali tudi nekateri zunanji dejavniki. V prvi polovici 
osemdesetih let so bile to spremembe pri služenju vojaškega 
roka. Splošni položaj v gospodarstvu je v drugi polovici 
osemdesetih let in na prehodu v devetdeseta vplival na precej 

manjše zanimanje za izredni študij (študij ob delu). Zaradi izrednih 
razmer je bilo poleti 1991 moteno opravljanje izpitov, zato so bile 
sprejete olajšave, ki so vplivale na nekoliko večji vpis v študijsko 
leto 1991/92. 

V posrednješolskem oziroma terciarnem izobraževanju se v svetu 
čedalje bolj uveljavlja razlikovanje med univerzitetnim in njemu 
enakovrednim študijem (npr. v visokih šolah, v katerih traja študij 
vsaj tri leta) ter neuniverzitetnim študijem z izrazito poklicno 
naravnanostjo. To razlikovanje je še posebej pomembno pri 
mednarodnih primerjavah števila vpisanih študentov in 
diplomantov, kot bo razvidno iz nekaterih nadaljnjih poglavij. V 
slovenskem izobraževalnem sistemu prvemu tipu ustrezajo 
študijski programi za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne 
izobrazbe, ki jih lahko izvajajo le visokošolski zavodi, ustanovljeni 
po Zakonu o visokem šolstvu (1993); drugemu pa izobraževalni 
programi višjih strokovnih šol, ustanovljenih po Zakonu o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju (1996) in ob podpori 
Pharovega programa Evropske unije. V šolskem letu 1996/97 se 
je v prvih pet višjih strokovnih šol vpisalo 342 študentov; skupaj 
se je torej v terciarno izobraževanje vpisalo 51.009 študentov. 
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Tabela 1.1: Razpisana mesta in vpis študentov v visoko šolstvo 
(1981/82 do 1997/98) 

Stud. Razpis Prijave Vpis v prvi letnik Vpis v vse letnike 

leto redni % redni % redni % izredni % skupaj % redni % skupaj % 

1981/82 8.715 100 9.704 100 9.186 100 3.728 100 12.914 100 19.567 100 26.207 100 

1982/83 8.666 99 9.802 101 10.074 110 3.480 93 13.554 105 20.086 103 26.197 100 
1983/84 8.873 102 10.349 107 9.970 109 3.954 106 13.924 108 20.501 105 27.403 105 
1984/85 8.763 101 12.235 126 10.271 112 3.885 104 14.156 110 21.319 109 27.691 106 
1985/86 8.882 102 12.237 126 10.036 109 4.648 125 14.684 114 22.030 113 29.601 113 
1986/87 9.390 108 11.512 119 10.513 114 5.317 143 15.830 123 22.626 116 30.985 118 
1987/88 9.805 113 11.639 120 11.014 120 4.647 125 15.661 121 23.732 121 30.981 118 
1988/89 9.835 113 12.224 126 11.266 123 3.714 100 14.980 116 24.349 124 31.055 118 
1989/90 9.480 109 12.237 126 12.305 134 4.124 111 16.429 127 26.697 136 34.228 131 
1990/91 9.695 111 13.471 139 12.122 132 3.132 84 15.254 1 18 27.774 142 33.565 128 
1991/92 9.523 109 14.741 152 13.298 145 3.021 81 16.319 126 30.744 157 36.504 139 
1992/93 9.885 113 14.997 155 12.749 139 3.910 105 16.659 129 30.788 157 37.362 143 
1993/94 10.752 123 17.404 179 13.190 144 4.395 118 17.585 136 32.728 167 40.239 154 

1994/95 11.278 129 17.598 181 13.605 148 5.211 140 18.816 146 33.794 173 42.961 164 
1995/96 12.321 141 17.065 176 14.095 153 5.151 138 19.246 149 35.998 184 45.951 175 
1996/97 13.160 151 17.541 181 14.527 158 5.893 158 20.420 158 37.314 191 50.667 193 
1997/98 13.526 155 18.258 188 

Slika 1 A : Vpis - prvi letnik in vsi študenti 
(1981/82 do 1996/97) 
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Tabeli 1.2 in 1.3 prikazujeta razpisana mesta in vpis v prvi letnik 
študija ter vpis vseh študentov na obeh univerzah in v zadnjem 
študijskem letu tudi na samostojnih visokošolskih zavodih z 
javnoveljavnimi dodiplomskimi študijskimi p rog rami (Visoka šola 

za hotelirstvo in turizem Portorož, Visoka šola za management 
Koper, Visoka šola za podjetništvo Portorož). Ločeno sta 
obravnavana redni in izredni študij. V podatkih so zajeti tudi 
ponavljalci. 

Tabela 1.2: Razpisana mesta in vpis v prvi letnik po univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih 

(1990/91 in 1996/97) 

Visokošolski 
zavod 

Redni študenti Izredni študenti 
razpis vpis razpis vpis 

90/91 96/97 90/91 96/97 90/91 96/97 90/91 96/97 
Univerza v 
Ljubljani 6.678 8.963 9.475 10.382 2.342 3.432 1.871 3.471 

Univerza v 
Mariboru 2.845 3.987 3.823 3.889 2.145 1.930 1.150 2.177 

Samostojni 
visokošolski 

zavodi 
210 256 120 245 

Republika 
Slovenija 9.523 13.160 13.298 14.527 4.487 5.482 3.021 5.893 

Slika 1 B: Vpis v prvi letnik po univerzah 

(1990/91 in 1996/97) 

Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru 

O 8000 I izredni 
I redni 
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Tabela 1.3: Vpis vseh študentov po univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 

(1990/91 in 1996/97) 

I Visokošolski 
zavod 

Redni študenti Izredni študenti Vsi študenti 
90/91 96/97 90/91 96/97 90/91 96/97 

| Univerza v 
Ljubljani 22.757 27.434 3.032 7.567 25.789 35.001 

| Univerza v 
Mariboru 7.987 9.485 2.728 5.541 10.715 15.026 

Samostojni 
visokošojski 

zavodi.. 
395 245 640 

| Republika'-. 
Slovenija 30.744 37.314  4   ' = 5.760 13.353 36.504 50.667 

Opomba: študenti Visoke policijsko-varnostne šole, pridružene članice Univerze v Ljubljani, so 
šteti pri tej univerzi. 

Slika 1 C: Vpis vseh študentov po univerzah 

(1990/91 in 1996/97) 
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2. Študenti dodiplomskega študija po spolu 

Število študentk v visokošolskih sistemih evropskih držav je precej 
različno, povsod pa se povečuje. Povprečno je bilo v študijskem 
letu 1991/92 v državah EU 94 študentk na 100 študentov, leto 
kasneje pa že 98. V študijskem letu 1992/93 je bilo število študentk 

na 100 študentov v državah, članicah EU: Belgija 99, Danska 
110, Nemčija 72, Grčija 110, Španija 107, Irska 93, Italija 102, 
Nizozemska 89, Avstrija 87, Portugalska 128, Finska 113, 
Švedska 116, Anglija 98. V istem študijskem letu je bilo v Sloveniji 
121 študentk na 100 študentov. 

Slika 2 A: Študenti po spolu v Slovcnjiji in EU 

(1992/93) 

o. 
država 

Tabeli 2.1 in 2.2 prikazujeta študente po spolu tako, da so 
razvidni podatki o vpisanih v redni oziroma izredni študij ter o 
vpisanih v prvi letnik oziroma v vse letnike. Indeks prikazuje, 
koliko je žensk med vsemi vpisanimi. Razmerja se v obravnava- 
nem obdobju niso bistveno spremenila. Na občasne spremembe 

je vplival predvsem način služenja vojaškega roka. V primerjavi 
s prvo polovico osemdestih let se je v tem desetletju opazno 
povečal delež žensk v skupnem številu študentov, vpisanih na 
izredni študij. 
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Tabela 2.1: Študenti dodiplomskega študija po spolu - prvi letnik 
(1981/82, 1985/86, 1991/92 do 1996/97) 

v 
Studijsko 

leto 
Redni študenti Izredni študenti 

vsi ženske % vsi ženske % 

1981/82 9.186 5.210 57 3.278 1.652 50 
1985'86 

"l 991/92" 
10.036 5.706 57 
13.298 6.284 47 

4.648 2.174 47 
3.021 1.692 56 ~ 

1992'93 12.749 6.869 54 3.910 2.100 54 
1993 '94 13.190 7.190 55 4.395 2.349 53 
1994/95 13.605 7.418 55 5.211 3.217 62 
1993 26 14.095 7.870 56 5.151 2.776 54 
1996/97 14.527 7.965 55 5.893 3.318 56 

Tabela 2.2: Študenti dodiplomskega študija po spolu - vsi letniki 
(1981/82,1985/86, 1991/92 do 1996/97) 

Studijsko 
leto 

Redni študenti Izredni študenti 
vsi ženske % vsi ženske % 

1981 82 
1985 86 
1991 92 

19.567 11.280 58 
22.030 12.315 56 
30.744 16.244 53 

6.640 2.891 44 
7.571 3.328 44 
5.860 3.245 55 

1992 93 30.788 16.788 55 6.574 3.671 56 
1993 94 32.728 18.023 55 7.511 4.295 57 
1994 95 33.794 18.846 56 9.410 5.500 58 
1995 96 35.998 20.441 57 9.953 5.685 57 
1996 97 37.314 21.199 57 13.353 7.461 56 

Slika 2 B: Študenti dodiplomskega študija po spolu - redni in izredni 
(1981/82,1985/86,1991/92 do 1996/97) 
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3.Tuji študenti 

Tudi število tujih študentov je po državah precej različno. Na to 
še zlasti vpliva jezik ter nekatere tradicionalne povezave med 
posameznimi državami, ponekod pa tudi kakovost študija in 
mednarodni sloves nekaterih visokošolskih institucij. V študijskem 
letu 1991/92 je bil odstotek tujih študentov v državah, članicah 
EU: Belgija 10,4 %, Danska 4,7 %, Nemčija 6 %, Grčija 1,4 %, 
Španija 0,9 %, Irska 4,9 %, Italija 1,5 %, Nizozemska 2,3 %, 
Portugalska 3,3 %, Anglija 7,2 %. Podatek za Slovenijo za študijsko 
leto 1996/97: 1,1 %. 

Tabela 3 prikazuje gibanje števila in deleža vseh tujih študentov, 
ki so bili ali so vpisani na visokošolske zavode v Sloveniji. Podatki 
ne vključujejo tujih študentov, ki so na naših visokošolskih zavodin 
na podlagi mobilnostnih programov (Tempus, Ceepus, ipd.). Ob 
vpisu v študijsko leto 1991/92 iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče 
zbrati ustreznih podatkov. Po osamosvojitvi Slovenije se je število 

tujih študentov najprej močno povečalo, nato pa postopoma 
zmanjševalo: v študijskem letu 1992/93 je bilo statistično popisanih 
749 tujih študentov, v študijskem letu 1996/97 pa 424. Vzrok za to 
je predvsem spremenjen status študentov iz republik nekdanje 
Jugoslavije, ki so bili ob osamosvojitvi že vpisani na enem izmed 
slovenskih visokošolskih zavodov in so študij nadaljevali. Na 
začetku desetletja se je najprej močno zmanjšalo število tujih 
študentov prvega letnika iz drugih držav, potem pa se je njihov 
vpis spet začel povečevati. V primerjavi s prejšnjim desetletjem 
raste predvsem število študentov iz drugih evropskih držav ter 
študentov slovenskega porekla. 

Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport je bilo slednjih v 
študijskem letu 1992/1993 32, naslednje leto 51 (skupno število 
zamejcev in izseljencev), v študijskem letu 1994/95 73 (od tega 
32 zamejcev in 41 izseljencev), v študijskem letu 1995/96 75 (od 
tega 37 zamejcev in 38 izseljencev), v študijskem letu 1996/97 
pa 98 (od tega 56 zamejcev in 42 izseljencev). 

Tabela 3: Tuji študenti 
(1981/82, 1985/86, 1992/93 do 1996/97) 

Študijsko 
leto 

Redni 
Studenti RS 

Tuji 
študenti 

Delež tujih 
študentov (%) 

1981/82 
1985/86 
1992/93 

19.567 
22.030 
30.788 

297 
240 
749 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
l 

!-
!-

- 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

■ 
i 

1993/94 32.728 657 2,0 
1994/95 33.794 548 1.6 
1995/96 35.998 484 1,3 
1996/97 37.314 424 1,1 

Slika 3: Delež tujih študentov v EU 

(1991/92) 

država 
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4. Študenti podiplomskega študija 

Tabeli 4.1 in 4.2 prikazujeta vpis v prvi oziroma drugi letnik, 
skupno število podiplomskih študentov ter njihovo razdelitev po 
spolu in starostnih skupinah. Zajeti so le tisti, ki so se vpisali v 
študijske programe za pridobitev specializacije ali magisterija. 
Podatki ne zajemajo kandidatov, ki so prijavili doktorsko disertacijo. 

Za študijsko leto 1994/95 Urad za statistiko ni zbral podatkov, 
za naslednje študijsko leto pa so bili zbrani po nekoliko spremenjeni 
metodologiji. Zato je v tabeli starostna struktura kandidatov 
prikazana drugače. Do leta 1991 se podatki o študentih 
podiplomskega študija niso zbirali. 

Zaradi zelo velikih razlik v definiranju podiplomskega študija med 
različnimi državami so primerjave metodološko zelo otežene. 

Tabela 4.1: Študenti podiplomskega študija po spolu 
(1991/92 do 1995/96) 

Študijsko leto 1. letnik 2.letnik Vsi Ženske % 

1991/92 1.013 634 1.647 726 44,1 
1992/93 1.313 589 1.902 879 46,2 
1993/94 1.183 632 1.815 827 45,6 
1994/95 
1995/96 1.288 669 1.957 879 44,9 

Tabela 4.2: Študenti podiplomskega študija po starosti 
(1991/92 do 1995/96) 

Studijsko leto Do 26 let Do 30 let Do 35 let Do 40 let Več kot 40 let 

1991/92 331 786 289 123 118 
1992/93 335 856 351 186 174 
1993/94 349 822 299 193 152 
1994/95 

od 20 do 25 let od 26 do 29 let od 30 do 34 let 35 let in več - 

1995/96 206 1.055 332 364 - 

Slika 4 A: Podiplomski študenti po spolu 
(1991/92 do 1995/96) 

2000 

1800 
1600 

1400 
1200 £ 

t 1000 
* 800 

600 

400 

200 
0 

I ženske 
I moški 

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 

študijsko leto 

1995/96 

poročevalec, št. 58 40 



Slika 4 B: Podiplomski študenti po starosti 

(1991/92 do 1993/94) 
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5. Prehod iz srednjega v terciarno izobraževanje 

Tabela 5 prikazuje prehod čiste generacije v terciarno 
izobraževanje. V rubriki "končali srednjo šolo" so navedeni vsi, ki 
so v izbranem šolskem letu končali štiriletno (ali petletno) srednjo 
šolo ter izpolnili splošni pogoj za vpis v visoko šolstvo, v rubriki 
"število študentov čiste generacije" pa tisti med njimi, ki so v 
naslednjem študijskem letu nadaljevali študij. V podatkih so sešteti 
študenti rednega in izrednega študija. Število vseh vpisanih v 
prvi letnik (prim. tabelo 1) je povečano zaradi ponavljalcev oziroma 
tistih študentov, ki se leto ali več po končani srednji šoli prvič ali 
vnovič vpisujejo v prvi letnik. V zadnjem stolpcu je naveden 
odstotni delež prehoda čiste generacije. 

Med letoma 1984 in 1990 v srednjih šolah ni bilo zaključnega 
izpita oziroma mature; kandidati so se vpisovali v visoko šolstvo 
s spričevalom (diplomo) o končani srednji šoli. Leta 1991 je bil 
spet uveden zaključni izpit, zato od tega leta posebej spremljamo 

tiste, ki so ga v spomladanskem ali jesenskem roku uspešno 
opravili. Za leto 1994 so navedeni tudi podatki o kandidatih, ki so 
naredili poskusno maturo (formalno se je še upoštevala kot oblika 
zaključnega izpita), od leta 1995 pa so ločeno prikazani podatki o 
kandidatih, ki so (štiriletno/petletno) srednjo šolo končali z maturo 
oziroma zaključnim izpitom. Julija 1997 je srednjo šolo končalo 
12.647 dijakov (število se bo v jesenskem izpitnem roku še 
povečalo); med njimi jih je 5.778 opravilo zaključni izpit. 6.869 pa 
maturo. Samo v spomladanskem roku je leta 1996 šolo končalo 
10.794 dijakov, leta 1995 10.055 in leta 1994 9.971. 

V rubriki "Vpisani v visoko šolstvo" so do študijskega leta 1995/ 
96 zajeti vsi, ki so se vpisali na enega izmed visokošolskih 
zavodov, v študijskem letu 1996/97 pa tudi tisti, ki so se vpisali na 
višje strokovne šole, ustanovljene po novih predpisih. V nove 
višješolske strokovne programe se je vpisalo 342 kandidatov, od 
tega jih je 152 istega leta končalo srednjo šolo. Skupaj z njimi je 
indeks prehodnosti v tem letu 92,5 %. 
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Tabela 5: Prehod iz srednjega »' terciarno izobraževanje 
(1979/80, 1984/85, 1989/1990 do 1995/96) 

Končali srednjo šolo Vpisani v visoko šolstvo 
% šolsko leto skupaj zaključni matura 

izpit 
študijsko leto 

vpisa 
število študentov 
čiste generacije 

1979/80 
1984/85 
1989/90 

11.221 
11.438 
11.939 

11.221 1980/81 
1985/86 
1990/91 

5.460 
4.828 
7.114 

48,7 
42,2 
59,6 

1990/91 12.227 12.227 1991/92 8.947 73,2 
1991/92 12.432 12.432 1992/93 9.344 75,2 
1992/93 12.966 12.966 1993/94 10.169 78,4 
1993/94 13.013 12.347 466 1994/95 10.788 82,9 
1994/95 12.394 5.152 7.196 1995/96 11.184 90,2 
1995/96 13.043 5.655 7.388 1996/97 12.064 92,5 

Slika 5: Prehod iz srednjega v terciarno izobraževanje 

(1980,1985,1990 do 1996) 

i 
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6. Študenti po starostnih skupinah 

Tabela 6.1 prikazuje študente devetnajstletnike, starostno 
skupino, ki pri nas praviloma izpolni pogoje za vpis v terciarno 
izobraževanje. 

Po državah je število mladih, ki imajo pri tej starosti status študenta 
v terciarnem izobraževanju precej različno. Deloma na to vpliva 
različna ureditev dokončanja srednje šole, še bolj pa posebnosti, 
izvirajoče iz tradicije (npr.v severni Evropi se večina novincev 
vpisuje nekoliko kasneje kot pri nas). Na primer: leta 1992 se je v 
ZDA izobraževalo 36,7 % devetnajstletnikov, v Belgiji 36 %, v 

Kanadi 35,9 %, v Grčiji 34,2 %, v Franciji 30,8 %, na Irskem 27,6 
%, v Avstraliji 27,4 %, na Novi Zelandiji 24,9 %, v Španiji 24 %, na 
Nizozemskem19,9 %, v Združenem kraljestvu 19,6 %, na 
Češkem 14,4%, na Norveškem 14 %, na Poljskem 13,6 %, v 
Nemčiji 6,1 %, na Danskem 5,0 %, v Švici 3,9 %. 

Podatek za Slovenijo za leto 1996/97 je treba povečati še za 0.3 
% zaradi študentov, ki so se vpisali kot prva generacija novih 
višjih strokovnih šol (»non-university tertiary education«), tako 
da znaša skupaj 32,8 %. Ti študenti v tej in v naslednjih tabelah 
niso zajeti. 

v 
Slika 6 A: Studenti dcvctnajstlctniki v Sloveniji in nekaterih drugih državah 

(1992/93) 

odstotek 

Tabela 6.1: Študenti devetnajstletniki 

(1981/82, 1985/86, 1991/92 do 1996/97) 

Studijsko 
leto 

Prebivalci, 
stari 19 let 

Študenti, stari 19 let Delež študentov v generaciji (%) 
vsi redni izredni vsi redni izredni 

1981/82 
1985/86 
1991/92 " 

29.035 
30.941 
28.713 

4.790 4.544 246 
4 874 4.506 368 
7.965 ~ 7.343 622 

J 6,5 15,7 0,8 
_J5,8 14,6 1,2 

27,8 25,6 2,2 
1992/93 29.548 8.087 7.429 658 27,3 25,1 2,2 
1993/94 28.652 8.524 7.704 820 29,8 26,9 2,9 
1994/95 29.786 9.305 8.101 1.204 31,2 27,2 4,0 
1995/96 30.339 9.595 8.559 1.036 "J 1,6 28,2 3,4 
1996/97 29.904 9.735 8.486 1.249 32,5 28,3 4,2 
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Slika 6 B: Študenti devetnajstletniki 

(1981/82, 1985/86,1991/92 do 1996/97) 

I izredni 
I redni 

študijsko leto 

Precejšne razlike med posameznimi državami so opazne tudi 
takrat, kadar spremljamo vpisane študente po posameznih 
starostnih skupinah. Tabela 6.2 vsebuje primerjavo med njimi in 
prikazuje tudi položaj Slovenije. Podatki za leto 1992 so za tuje 
države povzeti po Education at a Glance, OECD Indicators, Pariz 
1995, str. 153. Upoštevani so študenti vseh oblik terciarnega 
izobraževanja; primerjalno veliki deleži nastajajo v izobraževalnih 

sistemih, ki omogočajo več izobraževalnih poti (npr. pri nas 
višješolski strokovni, visokošolski strokovni, univerzitetni študij). 
Podatki za Slovenijo so izračunani po analizah Statističnega 
urada RS, in sicer posebej za leti 1992/93 in 1996/97. Poleg 
podatkov o vseh študentih so v oklepaju prikazani študenti rednega 
študija. Študenti višjih strokovnih šol niso vključeni. 

Tabela 6.2: Deleži študentov po starostnih skupinah v Sloveniji in v nekaterih 

drugih državah 

Starostna skupina 
od 18 do 21 let 

Starostna skupina 
od 22 do 25 let 

Starostna skupina 
od 26 do 29 let 

% država % država % država 
7.2 Švica 
8.2 Turčija 
9.2 Danska 
9.7 Nemčija 
10.0 Madžarska 
10.6 Švedska 
11.6 Poljska 
13.1 Avstrija 
15.4 Norveška, Finska 
18.0 Velika Britanija 
19.5 (18.0R) Slovenija 1992 
20.1 Nizozemska 
22.8 Španija 
23.8 Grčija 

24.1 (21.2R) Slovenija 199'6 
25.8 Nova Zelandija 
29.0 Francija 
31.4 Belgija 
38.8 ZDA 

5.0 Grčija 
5.2 Turčija 
6.4 Madžarska 
6.6 Velika Britanija 
8.8 (7.7R) Slovenija 1992 
9.7 Belgija 
11.9 Nova Zelandija 

12.2 (9.4R) Slovenija 1996 
12.7 Švedska 
13.2 Švica 
13.4 Poljska 
14.0 Francija 
14.9 Španija 
15.4 Avstrija 
15.9 Nizozemska 
16.9 Nemčija 
18.6 ZDA 
19.9 Danska 
20.4 Norveška 
22.5 Finska 

0.8 Grčija 
1.3 (0.5R) Slovenija 1992 
1.7 Belgija 
2.1 Madžarska 
2.3 Turčija 

2.6 (0.7R) Slovenija 1996 
2.9 Velika Britanija 
4.1 Francija 
4.8 Nizozemska 
5.4 Španija 
6.5 Švedska 
6.6 Nova Zelandija 
7.1 Švica 
9.0 Norveška 
9.5 ZDA 
10.1 Danska 
10.7 Finska 
10.9 Nemčija 
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Tabele prikazujejo študente v Sloveniji po starostnih skupinah. V 
tabeli 6.3 so prikazani osemnajst do enaindvajset let stari 
študenti, torej tisti, ki so pri nas vpisani v prvi in drugi letnik 
študija, in njihov delež v primerjavi z vsemi mladimi v tej starostni 
skupini, tako da so razvidne posebnosti rednega oziroma 

izrednega študija. Tabeli 6.4 in 6.5 prikazujeta študente rednega 
oziroma izrednega študija nadaljnjih dveh tipičnih starostnih 
skupin. Pri teh dveh tabelah indeks pomeni odstotek študentov 
posamezne skupine v primerjavi z vsemi vpisanimi. 

Tabela 6.3: Študenti, stari od 18 do 21 let 

(1981/82, 1985/86, 1991/92 do 1996/97) 

Študijsko 
leto 

Prebivalci, stari 
od 18 do 21 let 

Studenti, stari od 18 do 21 let Delež študentov v generaciji (%) 
vsi redni izredni vsi redni izredni 

1981/82 
1985/86 
1991/92 

114.989 
120.536 
113.971 

15.745 14.693 1.052 
16.593 15.169 1.424 
22.163 20.598 1.565 

13.7 12,8 0,9 
13.8 12,6 1,2 
19.4 18,1 1,4 

1992/93 115.164 22.385 20.735 1.650 19,4 18,0 1,4 
1993/94 116.672 24.457 22.306 2.151 21,0 19,1 1,8 
1994/95 118.298 25.703 22.888 2.815 21,7 19,3 2,4 
1995/96 118.654 27.290 24.564 2.726 23,0 20,7 2,3 
1996/97 120.383 29.023 25.469 3.554 24.1 21,2 3,0 

Slika 6 C : Študenti, stari od 18 do 21 let 

(1981/82,1985/86,1991/92 do 1996/97) 
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Tabela 6.4: Študenti rednega študija po starostnih skupinah 

(1981/82,1985/86,1991/92 do 1996/97) 

I Štud. leto Od 18 do 21 let (%) Od 22 do 25 let (%) Od 26 do 29 let (%) 30 let in več (%) 
I 1981/82 
L 1985/86 

1991/92 

14.693 76,01 
15.169 69,54 
20.598 68,78 

4.209 21,77 
6.191 28,38 
8.800 29,39 

289 1,50 
314 1,44 
464 1,55 

140 0,72 
139 0,64 
85 0,28 

1992/93 20.735 68,70 8.772 29,06 554 1,84 120 0,40 
1993/94 22.306 68,16 9.631 29,43 631 1,93 160 0,49 
1994/95 22.888 67,65 10.043 29,68 696 2,06 208 0,61 
1995/96 24.5*6 68,24 10.316 28,66 869 2,41 247 0,69 

1 1996/97 25.469 68,26 10.814 28,98 794 2,13 237 0,64 

Slika 6 D: Študenti rednega študija po starostnih skupinah 

(1981/82, 1985/86, 1991/92 do 1996/97) 

& £ & 

študijsko leto 

■ od 18 do 21 let 
■ od 22 do 25 let 
□ od 26 do 29 let 
□ 30 let in več 

Tabela 6.5: Študenti izrednega študija po starostnih skupinah 

(1981/82,1985/86,1991/92 do 1996/97) 

Stud. leto Od 18 do 21 let (%) Od 22 do 25 let (%) Od 26 do 29 let (%) 30 let in več (%) 

1981/82 
1985/86 
1991/92 

1.052 15,9 
1.424 18,9 
1.565 27,7 

1.799 27,2 
2.120 28,1 
1.506 26,6 

1.419 21,5 
1.523 20,2 
1.022 18,1 

2.344 35,4 
2.481 32,9 
1.566 27,7 

1992/93 1.650 25,7 1.490 23,2 1.283 19,9 2.009 31,2 
1993/94 2.151 28,6 1.704 22,7 1.366 18,2 2.290 30,5 
1994/95 2.815 30,5 2.198 23,8 1.644 17,8 2.575 . 27,9 
1995/96 2.364 27,2 2.292 22,9 2.090 17,8 3.207 32,0 
1996/97 3.554 26,6 3.219 24,1 2.131 16,0 4.449 33,3 
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Slika 6 E: Študenti izrednega študija po starostnih skupinah 

(1981/82, 1985/86,1991/92 do 1996/97) 

■ od 18 do 21 let 
■ od 22 do 25 let 
□ od 26 do 29 let 
□ 30 let in več 

i 

i 

7. Prehod študentov iz prvega letnika v drugi 

Tabela 7 prikazuje razmerje med številom študentov, ki so se v 
posameznem študijskem letu vpisali v prvi letnik, ter številom 
študentov drugega letnika leto kasneje. Podatki se nanašajo na 
Slovenijo v celoti. 

Zaradi izrednih razmer je bilo poleti 1991 moteno opravljanje izpitov; 
sprejete so bile nekatere vpisne olajšave, ki so vplivale na večjo 
prehodnost. Podatki za to leto (64 % vsi, 68 % redni študenti) zato 

niso povsem primerljivi z drugimi. 

Generacije, ki so se vpisovale od študijskega leta 1981/82 do 
1986/87, ob koncu srednjega šolanja niso opravljale zaključnega 
izpita. Tako je leta 1991 znova (do vključno februarskega roka 
1992) potekal dvopredmeten, potem pa štiripredmeten zaključni 
izpit. Leta 1994 je del generacije (466) opravil poskusno maturo. 
Od leta 1995 četrtošolci opravljajo štiripredmeten, interno ocenjen 
zaključni izpit, ali petpredmetno, eksterno ocenjeno maturo. 

Tabela 7: Prehod študentov iz prvega letnika v drugi 
(1981/82 do 1996/97) 

Vpisna gener. 
v štud. letu 

Prvi letnik Drugi letnik Drugi let.: prvi let. (%) || 
vsi redni vsi redni vsi redni 

1981/82 12.914 9.186 6.471 5.124 50 56 
1982/83 13.554 10.074 7.359 5.640 54 56 
1983/84 13.924 9.970 6.822 5.594 49 56 
1984/85 14.165 10.271 7.696 6.226 54 61 
1985/86 14.684 10.036 7.142 5.533 49 55 
1986/87 15.830 10.513 7.568 6.118 48 58 
1987/88 15.661 11.014 8.486 6.781 54 62 
1988/89 14.980 11.266 8.228 6.402 55 57 
1989/90 16.627 12.503 8.641 7.369 52 59 
1990/91 15.254 12.122 9.741 8.201 64 68 
1991/92 16.319 13.298 9.134 7.981 56 60 
1992/93 16.659 12.749 9.573 8.429 57 66 
1993/94 17.585 13.190 10.262 8.697 58 66 
1994/95 19.305 13.635 11.279 9.165 58 67 
1995/96 19.246 14.095 13.068 9.884 68 70 | 
1996/97 20.420 14.527 ... ... 
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Slika 7 A: Prehodnost iz prvega letnika v drugi - vsi študenti 

(1981/82 do 1996/97) 

25000 

študijsko leto 

Slika 7 B: Prehodnost iz prvega letnika v drugi - redni študenti 

(1981/82 do 1996/97) 

študijsko leto 
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8. Diplomanti višješolskega in visokošolskega študija 

V tabeli 8 so podatki o diplomantih višješolskega (oznaka »diplome 
I«) oziroma visokošolskega študija (oznaka »diplome II«) od leta 
1976 do 1996. Pri njihovi razvrstitvi so torej še upoštevani prejšnji 
predpisi; po nekdanjih višješolskih programih bo mogoče 
diplomirati do konca desetletja. Prvi diplomanti visokošolskega 

strokovnega študija so bili registrirani že leta 1996, kot pravilo pa 
jih lahko pričakujemo ob koncu študijskega leta 1997/98. 
Statistično se zajemajo po koledarskih, in ne po študijskih letih. V 
tabeli je za primerjavo vzeto leto 1981, saj skupno število 
diplomantov doseženo tega leta, ni bilo preseženo prav do leta 
1996. 

Tabela 8: Diplomanti višješolskega in visokošolskega študija 
(1976 do 1996) 

Leto 
Število Primerjava 

diplomi z letom 
1981 (%) 

Število Primerjava 
diplom 11 z letom 

1981 (%) 

Število 
diplom 

l+N 

Primerjava 
z letom 

1981 (%) 

1976 2.934 75 1.911 74 4.845 75 
1977 3.283 84 2.195 85 5.478 84 
1978 3.386 87 2.315 90 5.701 88 
! 979 3.338 85 2.620 101 5.958 92 
1980 3.512 90 2.455 95 5.967 92 

oo
 

t—
' ■5 3.911 100.. 2.583 .100 .6.494# MOOMi 

1982 3.910 100 2.473 96 6.383 98 
1983 3.797 97 2,583 100 6.380 98 
1984 3.498 89 2.398 93 5.896 91 
1985 3.568 91 2.053 79 5.621 87 
1986 3.318 85 2.316 90 5.634 87 
1987 3.113 80 2.196 85 5.309 82 
1988 3.158 81 2.309 89 5.467 84 
1989 3.311 85 2.368 92 5.679 87 
1990 3.421 87 2.530 98 5.951 92 
I99l 3.046 78 2.393 93 5.439 84 
1992 3.104 79 2.607 101 5.711 88 
1993 2.991 76 2.952 114 5.943 92 
1994 2.668 68 3.144 122 5.812 89 
1995 2.746 70 3.673 142 6.419 99 
1996 3.217 82 4.507 174 7.724 119 
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Slika 8 A : Vse diplome 

(1976 do 1996) 
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Slika 8 B: Višješolske in visokošolske diplome 
(1976 do 1996) 
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9. Diplomanti podiplomskega študija (1976 do 1996) 

V tabeli 9 so navedeni podatki o diplomantih specialističnega, 
magistrskega oziroma doktorskega študija od leta 1976 do 1996. 
Tudi ti so statistično zajeti po koledarskih, in ne po študijskih letih. 
Do vključno 1979 je število specializacij vključeno v število 

magisterijev. Podatki o diplomantih ne vsebujejo tistih, ki so končali 
zdravniško specializacijo po posebnih predpisih Ministrstva za 
zdravstvo in formalno torej ne spadajo v sistem visokega šolstva 
oziroma podiplomskega študija na visokošolskih zavodih Tudi v 
tej tabeli je za primerjavo vzeto leto 1981 (indeks 100). 

Leto 
Število Primerjava 

specializacij z letom 1981 
(%) 

Število Primerjava 
magisterijev z letom 1981 

(%) 

Število Primerjava 
doktoratov z letom 1981 

(%) 
1976 187 115 67 86 
1977 - 172 106 94 121 
1978 - 174 107 80 103 
1979 - 169 104 73 94 
1980 17 77 159 98 65 83 
1981 22 100 162 100 78 100 
1982 16 73 133 82 82 105 
1983 18 82 165 102 96 123 
1984 15 68 201 124 100 128 
1985 10 45 238 147 88 113 
1986 15 68 163 101 89 114 
1987 13 59 204 126 100 128 
1988 11 50 225 139 118 151 
1989 17 77 336 207 116 149 
1990 45 205 421 260 121 155 
1991 58 264 397 245 149 191 
1992 107 486 406 251 170 218 
1993 171 777 407 251 192 246 
1994 47 214 377 233 160 205 
1995 61 277 355 219 199 255 
1996 48 218 418 258 238 305 

Tabela 9: Diplomanti podiplomskega študija 

(J976 do 1996) 
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Slika 9 A; Specializacije (1980 do 1996) 
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Slika 9 B: Magisteriji (1976 do 1996) 

magisteriji 
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Slika 9 C: Doktorati (1976 doJ996) 
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10. Dodiplomski študenti po studijskih področjih 

Tabela 10 prikazuje število študentov (vsi ter posebej redni) in 
njihov delež po študijskih področjih. Ta so zaradi primerjave z 
državami EU povzeta po Eurostatovi metodologiji, v kateri so 
Iscedova področja združena v osem širših skupin (glej dodatek, 

priloga 3). V zadnjem stolpcu označuje prva številka državo 
članico z najmanjšim, zadnja državo članico z največjim deležem, 
srednja pa povprečje v EU. Število v prvi vrstici se nanaša na 
študijsko leto 1991/92, v drugi vrstici pa na študijsko leto 1996/ 
97. 

■ 

Vsi študenti;# 
' 1991/92' iC" 

1996/97 . 

1.letnik, redni 
1991/92 
1996/97 

EU 1992/93 
povprečje 

minimum - maksimum 

družbene in 
poslovne vede 

pravo 

naravoslovje 

matematika, 
računalniške 
vede 
medicina, 
zdravstvo, 
higiena 
tehnika, 
arhitektura. 
transport 

druszo 

36.741 mOOm 

50.667 100% 14.527 100% 

4.436 

Tabela 10: Dodiplomski študenti po študijskih področjih 

(1991/92 in 1996/97) 

Študijska 
področja 

Redni študenti 
1991/92 
1996/97 

humanistika, 
teologija, 
umetnost 

9% Portugalska 
13 % Evropska unija 
20% Irska 
) 6% Finska 
25% Evropska unija 
36% Nizozemska 

1% Finska 
9% Evropska unija 
19% Španija  
4% Danska, Nizozemska 
6% Evropska unija 
14% Irska 
2% Nizozemska 
5% Evropska unija 
1% Finska 
4% Irska 

10% Evropska unija 
18% Finska 
13% Nizozemska 
17% Evropska unija 
23% Finska 

4% Italija 
15% Evropska unija 
^S^Velika^Britat^ 

2.364 

3.785 
7.607 

9.993 
.454 

1.853 

.068 

1.237 
2.104 

9.667 

24% 

7.346 
30.974 100% 

100% 37.314 

3.724 
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Slika 10 A: Dodiplomski študenti vseh letnikov po študijskih 

(1991/92 in 1996/97) 
področjih 
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16000 
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Slika 10 B: Dodiplomski študenti prvega letnika po študijskih področjih 

(1991/92 in 1996/97) 

študijsko področje 
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11. Diplomanti dodiplomskega študija po študijskih 
področjih 

1996 so bili ob redakciji na voljo podatki o diplomantih še brez 
delitve na redne in izredne. 

Tabela 11 je pripravljena po istih načelih kot prejšnja. Za leto 

Tabela 11: Diplomanti dodiplomskega študija po študijskih področjih 
(1990, 1995 in 1996) 

Študijska 
področja T 

1990 
redni 

IS^j; ■ 
redni 

FA) 1991/92 
povprečje 

minimum - maksimum 
humanistika, 
teologija, 
umetnost 7% 

369 

8% 5% 

302 

6% 

3% Švedska 
12%> Evropska linija 
19% Irska 

družbene in 
poslovne vede 

1.960 

33% 

1.321 

29% 2Z: 

1.560 

31% 

37% Francija 
25% Evropska unija 

9% Finska 

pravo 
286 j. 

• 
5% 

181 

4% 

32J ..... 

5% 

209 

4% 

v 
; 

7% 

1% Danska 
4% Evropska unija 
16% Španija 

naravoslovje 
114 

■1 * t 
2%k 

114 

3% 

157 157 

3% ■\S, 

1% Danska 
9% Evropska linija 
17% Francija 

matematika, 
računalniške 
vede 

115 

3% 2% 

128 

3% 
% 

1% Nizozemska 
3% Evropska unija 
18% Irska 

medicina, 
zdravstvo, 
higiena 

458 413 

9% ■ Z 

419 

8% Z- 

3% Francija 
13% Evropska unija 
32% Finska 

tehnika, 
arhitektura, 
transport 

1^408 / 
;mšm 

'24% 

1.151 

25% 

1:543 s 1.404 

28% 'Z : 

10% Španija 
16% Evropska unija 
25% Švedska 

drugo 
2i%m 

890 

20% 

. 1.240 ■ 

19% ;; 

876 

17% 18% 

6% Italija 
18% Evropska unija 
31% Portugalska 

skupaj 
wo%fF 

4.554 

100% 

Pl 

100% 

5.055 

100% 100% 
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Slika 11 A: Diplomanti rednega študija po študijskih področjih 

(1990 in 1995) 

študijsko področje 

Slika 11 B: Vsi diplomanti dodiplomskega študija po študijskih področjih 

(1990, 1995 in 1996) 

študijsko področje 
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12. Visokošolski učitelji in sodelavci ter drugi 
zaposleni 

V tabeli 12 je prikazano število zaposlenih oseb v visokem 
šolstvu. Izračunano je tako, da je številu redno zaposlenih prišteto 
število normativno polno obremenjenih zunanjih sodelavcev. Zajeto 

je osebje na visokošolskih zavodih, ki ga financira Ministrstvo za 
šolstvo in šport (redni študij). Visokošolski učitelji in sodelavci so 
prikazani najprej ločeno, nato pa tudi skupaj (pedagoško osebje). 
Posebej so prikazani še drugi zaposleni na visokošolskih zavodih 
(nepedagoško osebje). Podatki so vzeti za maj vsakega leta. 

Tabela 12• Visokošolski učitelji in sodelavci ter drugi zaposleni * 

(1991/92 do 1996/97) 

Študijsko 
leto 

Visokošolski učitelji in sodelavci Drugo 
osebje 

Redni študenti na: 
učitelji sodelavci skupaj učitelja sodelavca pedag.osebje drugo osebje 

1991/92 1.485 1.108 2.593 1.674 20,7 27,7 11,9 18,4 
1992/93 1.504 1.302 2.806 1.677 20,5 23,6 11,0 18,4 
1993/94 1.527 1.263 2.790 1.680 21,4 25,9 11,7 19,5 
1994/95 1.605 1.333 2.938 1.756 21,1 25,4 11,5 19,3 
1995/96 1.676 1.353 3.039 1.810 21,5 26,6 11,9 19,9 
1996/97 1.704 1.355 3.059 1.821 22,0 27,6 12,2 20,5 

Slika 12 A: Deleži zaposlenih v visokem šolstvu 

1991/92 

I 3 

sodelavci 
26% 

1996/97 

sodelavci 
28% 

učitelji 
35% 
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13. Študentski domovi in štipendije 

Tabela 13.1 prikazuje mesta v študentskih domovih, v katerih 
prebivajo študenti Univerze v Ljubljani (Ljubljana, Obala) in 
Univerze v Mariboru (Maribor, Kranj). V zadnjem študijskem letu 
so upoštevana mesta v novem študentskem domu v Portorožu 

za študente Univerze v Ljubljani (Fakultete za pomorstvo in 
promet) in samostojnih visokošolskih zavodov s tega območja 
ter koncesioniranega doma v Ljubljani. Posebej so prikazana 
mesta za študente, ki jih zagotavljajo dijaški domovi v obeh 
univerzitetnih središčih in na Obali. 
Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Tabela 13.1: Mesta v študentskih domovih 

(1990/91 do 1996/97) 

Šfudijsko 
leto 

Ljubljana Maribor 
Kranj 

Obala Skupaj Koncesije Dijaški 
domovi 

Skupaj 

1990/91 5.868 2.227 - 8.095 - 269 8.364 
1991/92 5.868 2.221 - 8.474 - 502 8.976 
1992/93 6.253 2.191 - 8.444 - 764 9.208 
1993/94 6.253 2.260 - 8.513 - 646 9.159 
1994/95 6.316 2.301 - 8.617 - 593 9.210 
1995/96 6.309 2.328 - 8.637 - 987 9.624 
1996/97 6.318 2.336 105 8.762 65 849 L 9.676 

Študijsko 
leto 

Republiške 
štipendije 

Dopolnilne 
štipendije 

Zoisove 
štipendije 

Skupaj 

1993/94 9.021 100 3.300 12.421 
1994/95 8.985 4 3.636 12.663 
1995/96 9.979 9 4.041 14.029 
1996/97 9.873 4 4.511 14.388 

Tabela 13.3: Štipendije po letnikih 

(1993/94 do 1996/97) 

Študijsko leto 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 5. letnik 6. letnik Skupaj 
1993/94 4.156 2.966 2.013 1.612 126 1.548 12.421 
1994/95 4.060 2.872 1.906 1.557 145 2.123 12.663 
1995/96 4.210 3.202 2.315 1.768 176 2.358 14.029 
1996/97 4.252 3.330 2.225 1.863 198 2.520 14.388 

Tabeli 13.2 in 13.3. prikazujeta vrste štipendij in njihovo število po letnikih študija. 
Vir: Republiški zavod za zaposlovanje. 

Tabela 13.2: Vrste štipendij 

(1993/94 do 1996/97) 
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14. Zaposlovanje višje in visoko izobraženih v 
Republiki Sloveniji 

Tabela 14.1 prikazuje višješolsko izobražene prebivalce 
Republike Slovenije. Kot vir so uporabljeni podatki iz zadnjih štirih 
popisov prebivalstva (Statistični letopis Republike Slovenije, 1996, 
str. 79-80), od zadnjega popisa prebivalstva leta 1991 pa tudi 

podatki iz Ankete o kadrovskem potencialu (AKP) oziroma ankete 
o delovni sili (ADS). Kot razvojno-raziskovalni projekt jo je izvajal 
Inštitut za sociologijo Fakultete za družbene vede Univerze v 
Ljubljani, od leta 1995 pa Statistični urad Republike Slovenije kot 
eno od rednih statističnih raziskovanj. Anketiranje se je začelo 
leta 1989 na vzorcu 4000 oseb, kasneje pa je bil povečan, tako 
da dajejo podatki dokaj verjetno oceno. 

Tabela 14.1: Delež višje ter visoko izobraženih v Sloveniji 

(1961,1971, 1981,1991 do 1996) 

Leto Popis 
prebivalstva* 

AKP-ADS 
med 

prebivalstvom 
med delovno 

aktivnimi 
med 

brezposelnimi 
med starimi 

30 let 

1961 l,8 - - - - 
I97l 3,3 - - - - 
I98l 5,9 - - - - 
1991 8,8 10,6 15,1 4,7 13,6 
1992 - 10,7 14,5 7,6 16,1 
1993 - 10,7 15,7 6,7 16,8 
1994 - 11,0 16,2 5,7 14,8 
1995 - 10,6 15,4 5,4 13,0 
1996 - 10,1 14,6 .5,6 16,5 

Tabela 14.2 na naslednji strani prikazuje izobrazbeno strukturo 
prebivalstva po Anketi o kadrovskem potencialu iz leta 1993. 

Vir: Jasna Smonkar, Izobrazbena struktura in vkl|učenost v 
izobraževanje, Zaposlovanje in približevanje Evropi, Urednika 
S.Pirher, I. Svetlik, Ljubljana: FDV, 1994, str.108. 
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Tabela 14.2: Izobrazbena struktura prebivalstva Slovenije po AKP/ADS 1993 

STAREJŠI OD 15 LET 
spol nedok. 

osnovna 
šola 

osnovna 
šola 

skrajšani 
program 

2- do 3- 
letna 
sr. šola 

4- do 5- 
letna 
sr. šola 

višja 
šola 

visoka 
šola 

spec., 
mag., 
dr. 

skupaj 

' » 

moški 8,9 26,7 4.9 26,9 21,4 4,9 5,6 (0,8) 100 
ženske 9.9 39,4 3,0 15,0 22,3 6,2 3,5 (0,6) 100 
skupaj 9,4 33,4 3,9 20,7 21,8 5,6 4,5 0,7 100 

DELOVNO AKTIVNI 
spol 

•• 

nedok. 
osnovna 
šola 

osnovna 
šola 

skrajšani 
program 

2- do 3- 
letna 
sr. šola 

4- do 5- 
letna 
sr. šola 

višja 
šola 

visoka 
šola 

spec., 
mag., 

.dr. 

skupaj 

moški 5.3 18,8 4,7 31,3 24,8 6,3 7,6 (1,1) 100 
ženske 3,9 24,9 2,9 21,4 30,1 10,0 6,1 (0,9) 100 
skupaj 4.6 21,7 3,8 26,7 27,3 8,0 6,9 1,0 100 

ZAPOSLITVENI STATUS 
nedok. 
osnovna 
šola 

osnovna 
šola 

skrajšani 
program 

2- do 3- 
letna 
sr. šola 

4- do 5- 
letna 
sr. šola 

višja 
šola 

visoka 
šola 

spec., 
mag., 
dr. 

skupaj 

obrtnik 
podjet. 

• (8,4) ' ((2,3)) 36,6 3,.8 (8,1) (7,8) * 100 

kmet 18.7 54,4 (5,6) (13,6) (6,3) ♦ ♦ - 100 
svob. 
poklic 

- 
* * * 17.4 * ((64,6)) * 100 

družbeni 
sektor 

3.6 19,0 3,8 26,4 29,2 9,1 7.8 (1,2) 100 

zasebni 
sektor 

(3.4) 19,9 (4,4) 37,9 25,2 (5,7) ((3,2)) ♦ 100 

pom. 
druž. član 

(17,3) 58,6 ((4,7)) (12,7) ((5,6)) ♦ ♦9 - 100 

po 
pocodbi 

* (19.5) * (19,8) (36,7) ((9,2)) ((9,1)) * 100 

prilož- 
nostno 

* (3!,7) * (21,6) ((30.1)) * * - 100 

BREZPOSELNI 
spol nedok. 

osnovna 
šola 

osnovna 
šola 

skrajšani 
program 

2- do 3- 
letna 
sr. šola 

4- do 5- 
Ictna 
sr. šola 

višja 
šola 

visoka 
šola 

spec., 
mag., 
dr. 

skupaj 

moški (7.8) 22,7 (7,6) 37,8 18,6 * ((3,3)) * 100 
ženske (7.0) 26,4 ((3,5)) 22,6 32.2 ((3,9)) ((4,2)) * 100 
skupaj (7.5) 24,3 (5,9) 31.4 24,3 ((2,6)) (3,7) ♦ 100 
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Tabela 14.3 vsebuje mednarodno primerjavo dosežene stopnje 
izobrazbe prebivalstva, starega od 25 do 64 let. Zaradi precejšnjih 
razlik v šolskih sistemih v različnih državah je zelo otežena, zato 
v analizah združujejo izobrazbene stopnje v posamezne skupine. 
Ena izmed najbolj uporabljanih je International Standard Classifi- 
cation tor Education (Isced). V tabeli so podatki prikazani po 
naslednjih skupinah: 

A: izobraževanje pred prvo stopnjo; izobraževanje na prvi stopnji; 
izobraževanje na drugi stopnji, prva raven (Isced 0, 1, 2) - v 
našem sistemu predšolska vzgoja, osnovna šola; 

B: izobraževanje na drugi stopnji, druga raven (Isced 3) - srednja 
šola; 

C: izobraževanje na tretji stopnji, prva raven, ta vodi k diplomi, ki 
ni enakovredna univerzitetni (Isced 5) - višješolsko izobraževanje; 

D: izobraževanje na tretji stopnji, druga raven, ta vodi k univerzitetni 
ali njej enakovredni diplomi (Isced 6) - visokošolsko izobraževanje; 
podiplomsko izobraževanje (Isced 7). 

Podatki veljajo za leto 1992, razen Portugalske in Grčije (za 1991) 
ter Avstralije (za 1993). Podatkov za Japonsko, Luksemburg in 
Islandijo ni. Države so navedene v enakem zaporedju, kot jih 
navaja vir. Glede na svoj izobraževalni sistem nekatere države 
na terciarni stopnji navajajo le podatek po Isced 6, .zato je pri njih 
stolpec C prazen. Tako Nizozemska izenačuje diplomante univerz 
in "hogeschole". Podatki za Slovenijo so za leto 1993 in so povzeti 
po AKP/ADS, maj 1993. 

A B C D 
ZDA 16 53 7 24 
Nemčija 18 60 10 12 
Švica 19 60 13 8 
Norveška 21 54 13 12 
Slovenija 26 58 8 8 
Kanada 29 30 26 15 
Švedska 30 46 12 12 
Velika Britanija 32 49 8 11 
Avstrija 32 61 0 7 
Finska 39 43 8 10 
Danska 41 40 6 13 
Nizozemska 42 37 0 21 
Nova Zelandija 43 33 13 11 
Avstralija 47 30 11 12 
Francija 48 36 6 10 
Belgija 55 25 11 9 
Irska 58 25 9 8 
Grčija 66 21 3 10 
Italija 72 22 0 6 
Španija 77 10 3 10 
Portugalska 86 7 2 5 
Turčija 86 9 0 5 
Povprečje 45 36 8 11 

Tabela 14.3: Mednarodna primerjava dosežene stopnje izobrazbe 

prebivalstva, starega od 25 do 64 let 
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Slika 14 A: Izobrazbena struktura (Slovenija in povprečje držav OECD) 
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Tabeli 14.4 in 14.5 prikazujeta podatke Republiškega zavoda za 
zaposlovanje o prostih delovnih mestih in o brezposelnosti za 
leto 1996. Izbrani so poklici, za katere je bilo prijavljenih več kot 

30 zaposlitvenih potreb ali prav toliko brezposelnih. Prva vsebuje 
podatke o poklicih t.i. VI. stopnje, druga pa o poklicih t.i. VII/1 
oziroma VII/2 stopnje. 

Tabela 14.4: Zaposlitvene potrebe in prijavljeni brezposelni (VI. stopnja) 

Delovno mesto (po šifrantu 
Republiškega zavoda za 

zaposlovanje) 
Potrebe 

Prijavljeni 
brezposelni 

predm. učitelj slovcn. jezika 96 1 
predm. učitelj glasbene vzgoje 67 1 
predm. učitelj glasbe 50 1 
predm. učitelj tehni&v? vzgoje 98 2 
predm. učitelj biologije 42 1 
inženir elektrotehnike energetik 38 1 
predm. učitelj športne vzgoje 113 5 
učitelj razrednega pouka 746 39 
predm. učitelj angl. jezika 108 6 
inženir računalništva 138 9 
učitelj otrok z motnjami 101 7 
inženir geodezije 72 5 
višji knjižničar 83 6 
predm. učitelj gospodinjstva 34 3 
zdravstveni terapevt 342 38 
predm. učitelj likovne vzgoje 42 5 
inženir kemije 29 5 
predm. učitelj jezik, predmetov 64 12 
fizioterapevt 119 24 
vzgojitelj v domovih 29 7 
predm. učitelj za vzgojne predm. 85 21 
ekonomist za analize in plan 1985 499 
inženir gradbeništva 277 72 
inženir grafičarstva 46 13 

Delovno mesto (po šifrantu 
Republiškega zavoda za 

zaposlovanje) 
Potrebe 

Prijavljeni 
brezposelni 

predm. učitelj nar. mat. predm. 41 14 
vzgojitelj predšolskih otrok 293 102 
ekonomist komercialist. 422 175 
ekonomist za denar.,fin., račun. 263 110 
inž. tekst. konf. tehnologije 61 28 
inženir, elektrotehnike 292 136 
inženir metalurgije 30 16 
organizator informatik 28 16 
inženir strojništva 614 373 
višji upravni delavec 410 253 
delovni terapevt 42 26 
pravnik 244 164 
sanitarni inženir 29 20 
inž. prometa za pomorstvo 38 28 
inženir lesarstva 68 56 
inž. tekstilne tehnologije 75 63 
inž. kmet. za rast. proizv. 83 74 
organizator dela 171 154 
inženir cestnega prometa 27 29 
inž. kemi jske tehnologije 74 94 
ekonomist za turizem 35 52 
varnostni inženir 50 75 
socialni delavec 108 170 
ekonomist za mednar.ekon.od. 22 123 
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Tabela 14.5: Zaposlitvene potrebe in prijavljeni brezposelni (VII/1 in V1I/2 stopnja) 

Delovno mesto (po šifrantu 
Republiškega zavoda za 

zaposlovanje) 
Potrebe 

Prijavljeni 
brezposelni 

akad. glasb, za pihala 53 0 
akad. glasb, za klavir 52 0 
akad. gl.pr.za klaviat. 43 0 
dipl pravnik specialist 41 0 
akad.gl. pr za pihala in trobila 37 0 
zdr. spec. pediatrije 36 0 
prof. strok.teor. predm. 33 0 
prof matematike 221 1 
akad.glasbenik prof. 62 1 
pre i" glasbene vzg. 53 1 
prof. pedapogike 52 1 
prof. fizike 47 1 
akad. glas. za godala 44 1 
dipl. inž. geodezije 41 1 
prof. slov. iczika 276 
prof. angl. jezika 265 10 
prof. telesne vzgoje 185 7 
prof. nemš. jezika 144 6 
dipl. inž. računalništva 404 20 
dipl. bibliotekar 80 4 
dipl. inž. elektrotehn. energ. 34 2 
dipl. inž. gradben.za org.-tehn. 233 14 
dipl. pedagog 80 5 
dipl. vzgojitelj v domovih 47 3 
dipl. inž. gradben, specialist 48 4 
prof. biologije 81 7 
prof. zgodovine 101 9 
zdravnik 433 45 
dipl. učitelj razred, pouka 305 32 
prof. geografije 57 6 
dipl. ekon. za analize in plan 2208 255 
prof. kemije 43 5 
prof: matem.narav, predm. 80 10 
dipl igralec 31 4 
dipl. inž. matematike 53 7 
dipl inž. gradben, za konst. 50 8 

Delovno mesto (po šifrantu 
Republiškega zavoda za 

zaposlovanje) 
Potrebe 

Prijavljeni 
brezposelni 

zobozdravnik 118 19 
dipl. inž. farmacije 209 34 
dipl. pravnik 1070 191 
prof. za duševno motene 118 23 
dipl. inž. fizike 51 10 
dipl. inž. elektrotehnike 608 147 
dipl. oblikovalec 33 8 
dipl. novinar 156 38 
inag-4'vyv>mije 45 11 
dipl. inž. kemije 154 44 
dipl. psiholog 127 41 
prof. jezika s književnostjo 142 47 
dipl. inž. strojništva 697 233 
dipl. inž. elektr. za ind. elektr. 30 11 
prof. vzgoj predm. 53 20 
dipl. sociolog za analit.delo 97 38 
dipl politolog 30 12 
dipl. inž. lesarstva 87 35 
dipl. ekon. za komercialno dej. 167 69 
dipl. veterinar 106 44 
dipl. inž. kmet. rast. proizv. 171 73 
dipl. inž. arhitekture 226 98 
prof. družbosl. pred. 70 31 
dipl. ekon. za denarništvo-fin. 154 69 
dipl. inž. gozdarstva 44 21 
dipl. ekon. specialist 79 42 
dipl. socialni delavec 29 16 
dipl. organizator informatik 34 19 
dipl. inž. metalurgije 50 31 
dipl. biolog 72 46 
dipl. inž. kemijske tehn. 149 97 
dipl. inž. živilske tchnol. 86 59 
dipl. inž. tekstilne tehn. 64 59 
dipl. organizator dela 105 98 
dipl. ekon. za mednar.ek.odn. 36 47 

15. Financiranje visokega šolstva 

Tabele, ki obravnavajo financiranje visokega šolstva, uvajajo pre- 
gled namenskih proračunskih sredstev od leta 1991 do 1996 
(tabela 15.1) preračunana v stalne cene. Vanje so všteta sredstva, 
zajeta v proračunskih postavkah treh ministrstev: Ministrstva za 
šolstvo in šport (osnovni del dejavnosti visokega šolstva); Mini- 
strstva za znanost in tehnologijo (temeljne in aplikativne raziskave, 
mladi raziskovalci) ter Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve (večina socialnih transferov). Upoštevani so tudi bistveni 
elementi, pomembni za mednarodno primerjavo (podatki o BDP, 
o njegovem deležu, namenjenemu visokemu šolstvu, ipd.). Za 
mednarodno primerjavo glej prejšnje strani. Druga, po obsegu 
manjša in nesistemska proračunska sredstva niso zajeta. 

Tabele 15.2, 15.3, 15.4 vsebujejo podatke o financiranju 
visokošolskih zavodov od leta 1993 do 1996 po njihovem 
zaporedju iz šifranta visokošolskih zavodov, skupaj s statističnim 
preračunom teh sredstev na študenta oziroma diplomanta. V teh 
tabelah so upoštevana samo sredstva MŠŠ. 

Opombe k tem tabelam: 
' Upoštevana so sredstva, nakazana v izbranem koledarskem 
letu od 1.1. do 31.12, ne pa sredstva, ki so bila nakazana za 
lektorate, knjižnice, investicije in vzdrževanje ter del amortizacije. 
Tista, ki so bila nakazana na upravo Univerze v Ljubljani in upravo 
Univerze v Mariboru, so prišteta proporcionalno številu študentov 
visokošolskih zavodov, članic univerze. Gibanje teh sredstev je 
prikazano v naslednji preglednici. 
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Višina sredstev v 1000 SIT 1993 1994 1995 1996 

Univerza v I.jubljani 180.881 158.596 217.468 273.447 

Univerza v Mariboru 119.298 92.914 132.774 199.269 

2 Visoka zdravstvena šola Univerza v Mariboru je začela delo v 
študijskem letu 1993/94. 
3 Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerza v Ljubljani 
se je v študijskem letu 1996/97 razdelila v dve fakulteti: Fakulteto 
za elektrotehniko in Fakulteto za računalništvo in informatiko. 

1 V letu 1994 je bilo v proračunu zagotovljenih 11 akontacij za 
plače javnih zavodov, v letu 1995 pa vnovič 12 plač (izveden 
zamik v plačilu). 
2 BDP in na njegovi osnovi izračunani podatki za leto 1996 temeljijo 
na oceni. 
3 Pri zagotavljanju javnih sredstev za nekatere druge naloge, ki jih 
opravljajo posamezni visokošolski zavodi, poleg naštetih z 

11. december 1997 

4 Višja tehniška varnostna šola Univerza v Ljubljani |e bila ob 
reorganizaciji Univerze v Ljubljani vključena v Fakulteto za kemijo 
in kemijsko tehnologijo. 
5 Samostojna visokošolska zavoda sta začela delo v študijskem 
letu 1995/96 oziroma 1996/97. 

manjšimi sredstvi sodelujejo tudi druga ministrstva (Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ministrstvo za zdravstvo; 
Ministrstvo za notranje zadeve idr.), vendar ta sredstva niso 
upoštevana. 
4 Pri številu rednih študentov niso upoštevani študenti Visoke 
policijsko-varnostne šole, ki jo financira MNZ. 
5 Upoštevan je povprečni letni tečaj za USD iz leta 1996 
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Tabela 15. J. Proračunska sredstva v visokem šolstvu v stalnih cenah 

(1991 do 1996) 

1991 1992 1993 1994' 1995 1996 
deflacijski količnik 3,314 1,718 1,398 1,182 1,088 1,000 

1. VIRMSS 
plače 3.761 7.860 9.532 9.369 11.903 13.038 
materialni stroški 1.753 2.32.4 2.259 3.232 3.130 2.892 
drugo 2.820 393 2.323 2.273 2.231 2.139 
investicije 212 409 607 727 733 1.201 
skupaj 8.546 10.986 14.721 15.601 17.997 19.270 

• 

2. VIR MZT 
mladi raziskovalci" 1.834 1.695 1.662 1.604 
temeljne in aplikat. raziskave 2.083 2.163 2.191 2.171 
drugo 969 1.173 1.125 1.212 
skupaj t 3.334 4.809 4.886 5.031 4.978 4.987 

3. VIR MDDS in MSS 
štipendije (ocena) 2.740 2.528 2.982 2.793 2.751 
subvencije za bivanje 176 335 372 342 312 331 
subvencije za prehrano 0 497 1.100 1.131 1.088 1.016 
subvencije za prevoz 133 399 310 350 361 336 
skupaj socialni transferji 309 3.971 4.310 4.805 4.554 4.434 

skupaj 1+2+3 12.189 19.766 23.917 25.437 27.533 28.691 

BDP2 1.157.938 1.748.864 2.006.263 2.181.772 2.395.799 2.450.000 
BDP na prebivalca v USD 6.331 6.275 6.366 7.205 9.348 9.142 
javna sredstva za VŠ v % BDP3 1,05 1,13 1,19 1,17 1,15 1,17 
število rednih študentov4 27.945 30.974 30.788 32.715 33.822 35.975 
tečaj 1 USD = SIT5 134,8393 134,8393 134.8393 134,8393 134,8393 134,8393 
SIT na študenta 436.174 638.135 776.828 777.486 813.989 797.526 
USD na študenta 3.235 4.733 5.761 5.766 6.037 5.915 
povprečni stroški na študenta v 
% od BDP na prebivalca 51,09 75,42 90,50 80,03 64,58 64,70 



Tabela 15. 2: Sredstva MŠŠ po visokošolskih zavodih (v 1000 SIT) 

(1993 do 1996) 

Šifra 
zavoda 

Visokošolski Proračunska sredstva1, izplačana po letih Indeks rasti po letih 
zavod 1993 1994 1995 1996 94/93 95/94 96/95 96/93 

I U L PEF 440,339 531,050 569,459 622,847 121 107 109 141 
2 UM PEF 551,667 683,469 718,815 800,648 124 105 111 145 
3 UM VZŠ2 14,176 35,198 71,097 85,773 248 202 121 605 
4 UL VUŠ 56,195 75,938 77,132 96,215 135 102 125 171 
5 UM PF 103,971 138,571 132,931 136,914 133 96 103 132 
6 U L VŠSD ' 51,462 78,713 82,966 91,983 153 105 111 179 
9 UL FPP 88,823 126,500 139,045 178,450 142 110 128 201 
10 UM FK 99,367 H V 392 170,810 196,488 142 121 115 198 
11 U L VŠZ 210,552 235,674 283,670 312,473 112 120' 110 148 
12 UM EPF 362,153 455,544 452,145 499,651 126 99 111 138 
13 UM FOV 200,410 251,190 252,819 271,529 125 101 107 135 
14 IJM FS 444,142 562,716 574,529 642,235 127 102 112 145 
15 UM FERI 395,751 489,522 519,460 574,307 124 106 111 145 
16 UM FG 117,411 181,066 209,570 226,488 154 116 108 193 
17 UM FK.KT 111,841 145,924 158,598 171,359 130 109 108 153 
18 U L FF 889,298 1,141,082 1,246,532 1,389,778 128 109 111 l£6 
19 U L EF 397,178 499,086 489,949 536,482 126 98 109 135 
20 UL PF 182,887 244,002 241,554 252,820 133 99 105 138 
21 UL FDV 244,195 353,078 394,395 443,946 145 112 113 182 
22 U L FŠ 238,104 264,330 298,144 333,955 111 113 112 140 
23 UL FS 606,563 681,040 680,955 721,763 112 100 106 119 
24 U L FER1 670,850 829,510 836,850 911,400 124 101 109 136 
25 UL FA 205,316 246,097 247,060 302,878 120 100 123 148 
26 U L FGG 266,388 340,796 393,719 418,641 128 116 106 157 
30 UL FKKT1 455,500 607,854 603,200 636,664 133 99 106 140 
31 U L FFA 148,933 168,268 174,797 222,990 113 104 128 150 
37 UL VF 228,907 281,248 297,181 312,168 123 106 105 136 
41 U L M F 943,612 1,103,937 1,229,847 1,265,894 117 111 103 134 
42 UL ALU 150,817 208,590 227,291 256,260 138 109 113 170 
43 UL AG 218,995 288,762 296,604 302,622 132 103 102 138 
44 UL AGRFT 158,831 199,540 208,092 222,893 126 104 107 140 
47 UL FMF 314,185 423,252 438,527 483,888 135 104 110 154 
48 ULNTF 393,960 514,518 497,959 514,642 131 97 103 131 
50 UL TEOF 73,437 118,958 149,409 168,612 162 126 113 230 
62 VŠHT5 52,746 
68 VŠMS 7,071 
71 UL BF 882,346 1,086,418 1,145,091 1,242,876 123 105 109 141 

Skupaj 10,918,561 13,732,830 14,510,201 15,908,352 126 106 110 146 
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Slika 15 A: Sredstva MŠŠ za dejavnost institucij visokega šolstva 
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Tabela 15. 3: Razporeditev javnih sredstev po visokošolskih zavodih - izračun na študenta 

(v 1000 SIT) (1993 do 1996) 

Šifra 
zavoda 

Visokošolski 
zavod 

Sredstva" na študenta po letih Indeks rasti po letih 
1993 1994 1995 1996 94/93 95/94 96/95 96/93 

l U L PEF 270 324 345 382 120 106 111 141 
2 UM PEF 351 384 375 395 109 98 106 113 
3 UM VZŠ2 374 366 299 98 82. ... 
4 U L VUŠ 160 178 181 198 112 102 109 124 
5 UM PF 166 223 212 228 134 95 108 137 
6 IJL VŠSD 225 234 208 222 104 89 106 99 
9 UL FPP 256 256 257 275 100- 101 107' io) 
10 UM FK 430 427 444 494 99 104 111 115 
11 U L VŠZ 414 . 414 366 374 100 88 102 90 
12 U M EPF 190 233 251 260 123 108 103 137 
13 UM FOV 238 264 248 263 111 ■ 94 106 110 
14 UM FS 399 448 501 533 112 112 106 134 
15 UM FERI 419 528 560 617 126 106 110 147 
16 UM FG 372 426 384 419 115 90 109 113 
17 UM FKKT 589 715 741 911 122 104 123 155 
18 U L FF 304 357 365 366 118 102 100 120 
19 UL EF 134 158 157 158 117 100 101 118 
20 UL PF 202 249 216 217 124 87 100 108 
21 UL FDV 228 264 263 246 116 100 93 108 
22 U L FS 486 584 605 645 120 104 107 133 
23 U L FS 386 452 499 563 117 110 113 146 
24 UL FER'1 310 413 442 484 133 107 109 156 
25 U L F A 306 364 358 445 119 98 124 145 
26 U L FGG 440 546 538 487 124 98 91 111 
30 U L FKKT4 403 568 617 673 141 109 109 167 
31 IJI. FFA 342 362 355 379 106 98 107 111 
37 U L V F 880 1,034 1,025 1,055 117 99 103 120 
41 U L M F 836 1,004 940 1,015 120 94 108 121 
42 UL ALU 1,012 1,304 1,277 1,275 129 98 100 126 
43 UL AG 890 1,229 1,241 1,151 138 101 93 129 
44 UL AGRFT 1,937 2,404 2,738 2,752 124 114 101 142 
47 U L FMF 569 759 790 869 133 104 110 153 
48 ULNTF 552 673 659 724 122 98 110 131 
50 U L TEOF 243 339 413 316 139 122 77 130 
62 VŠHT5 
  471 

71 UL BF 544 637 677 654 117 106 97 120 
povprečje 355 420 429 442 118 102 103 125 

11. december 1997 



Slika 15 B: Sredstva MŠŠ za dejavnosti institucij visokega šolstva 
na študenta od leta 1993 do 1996 po EUROSTATTJ 



Tabela 15.4: Razporeditev javnih sredstev po visokošolskih zavodih 
(v 1000 SIT) (1993 do 1996) 

- izračun na diplomanta 

Šifra 
zavoda 

Visokošolski 
zavod 

Sredstva1 na diplomanta po letih Indeks rasti po letih 
1993 1994 1995 1996 94/93 95/94 96/95 96/93 

l UL PEF 2,293 2,436 1,843 2,424 106 76 132 106 
2 UM PEF 4,179 4,882 4,729 3,673 117 97 78 88 
3 UM VZŠ2   7,798 ... ... ... ... 
4 UL VUŠ 562 759 536 655 135 71 122 116 
5 UM PF 1,925 2,200 2,216 907 114 101 41 47 
6 UL VŠSD 376 1,036 3,319 1,614 276 320 49 430 
9 ULFPP 1,388 3,244 1,905 1,668 234 59 88 120 
10 UM FK 1,840 4,040 2,847 6,338 220 :&■ 223 344 
ll UL VŠZ 1,069 1,267 2,041 1,562 119 161 77 146 
12 UM EPF 591 1,245 847 974 211 68 115 165 
13 UM FOV 1,670 1,861 1,915 1,407 • 111 103 73 84 
14 UM FS 3,966 4,078 4,018 4,523 103 99 113 114 
15 UM FERI 3,598 3,599 4,189 3,907 100 116 93 109 
16 UM FCi 3,669 10,651 16,121 11,324 290 151 70 309 
17 UM FKKT 2,663 3,105 5,116 4,760 117 165 93 179 
18 ULFF 3,515 4,657 4,722 4,412 133 101 93 126 
19 U L EF 734 1,012 839 715 138 83 85 97 
20 UL PF 1,375 1,877 1,621 1,129 136 86 70 82 
21 U L FDV 2,978 3,880 3,867 2,537 130 100 66 85 
22 ULFŠ 5,066 4,895 7,099 3,121 97 145 44 62 
23 UL FS 2,614 2,609 2,285 2,497 100 88 109 96 
24 U L FER1 1,799 2,224 2,412 2,518 124 108 104 140 
25 UL FA 3,064 3,673 3,529 3,933 120 96 111 128 
26 UL- FGG 4,098 5,164 5,113 5,044 126 99 99 123 
30 U L FKKT4 2,939 2,922 2,657 2,768 99 91 104 94 
31 U L FFA 2,402 3,059 2,081 2,230 127 68 107 93 
37 UL VF 4,402 8,789 6,604 7,260 200 75 110 165 
41 UL MF 6,010 7,510 6,275 7,275 125 84 116 121 
42 UL ALU 5,386 9,069 8,742 11,648 168 96 133 216 
43 UL AG 3,650 4,125 5,393 5,710 113 131 106 156 
44 UL AGRFT 9,927 22,171 14,864 20,263 223 67 136 204 
47 UL FMF 4,246 4,810 7,831 5,562 113 163 71 131 
48 UL NTF 4,528 4,809 4,407 4,948 106 92 112 109 
50 U L TEOF 2,098 6,609 6,791 6,744 315 103 99 321 
71 U L BF 3,975 4,744 3,767 4,171 119 79 111 105 

povprečje 2,323 3,078 2,894 2,762 132 94 95 119 
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Slika 15 C: Sredstva MŠŠ za dejavnost institucij visokega šolstva 

na diplomanta od leta 1993 do 1996 po EUROSTATU 

6000 

področje 

11. december 1997 71 poročevalec, št. 58 



16. Projekcije 

Tabela 16 povzema podatke o študentih po letu 1981 ter prinaša 
poskus projekcije njihovega števila do leta 2010. Osnova za 
projekcijo so podatki o številčnosti generacij, ki se vpisujejo 
oziroma se bodo vpisovale v izobraževanje. Upoštevani so podatki 
o mladih, ki se odločajo za izobraževanje v srednjih šolah, ki 

omogočajo vpis v visoko šolstvo, pa tudi sedanji deleži prehoda 
v visoko šolstvo. 
Rubriki "19 let" se nanašata na študente, stare do vključno 19 let. 
Vir: P. Zgaga, Stanje možnosti in perspektive visokošolskega 
izobraževanja v družbeni tranziciji, Sodobna pedagogika, št. 1-2, 
1997, str. 19-23. 

Tabela 16: Delež vpisanih študentov v generaciji: od 1981 do 1996 ter projekcija od 1997 do 2010 

Študij, 
leto 

GENERACIJA ŠTUDENTI 

19 let 
od 18 do 

21 let 
19 let delež v 
(vsi) gener. 

(%) 

19 let delež v 
(redni) gener. 

(%) 

od 18 deležv 
do 21 gener. 

let (vsi) (%) 

od 18 do delež v 
21 let gener. 
(redni) (%) 

vsi v 
RS 

na 1000 
prebiv. 

1981/82 29.035 114.989 5.765 20 5.460 19 15.745 14 14.693 13 26.207 14 
1985/86 30.941 120.536 5.746 19 5.316 17 16.593 14 15.169 13 29.601 15 
1991/92 28.713 113.971 9.456 33 8.712 30 22.163 19 20.598 18 36.504 18 
1992/93 29.548 115.164 9.703 33 8.927 30 22.385 19 20.735 18 37.362 19 
1993/94 28.652 116.672 10.646 37 9.609 34 24.457 21 22.306 19 40.239 20 
1994/95 29.786 118.298 10.712 36 9.409 32 25.703 22 22.888 19 43.249 22 
1995/96 30.339 118.654 11.451 38 10.220 34 27.290 23 24.564 21 45.951 23 
1996/97 29.904 120.383 11.397 38 9.953 33 29.023 24 25.469 21 50.667 25 
1997/98 30.354 121.201 11.800 39 10.000 33 30.300 25 26.900 22 52.000 26 
1998/99 30.604 120.764 12.200 40 10.500 34 31.400 26 28.000 23 54.000 27 
1999/00 29.902 120.080 12.200 41 10.600 35 32.400 27 28.800 24 56.000 28 
2000/01 29.220 118.620 12.300 42 10.700 37 33.200 28 29.700 25 58.000 29 
2001/02 28.894 115.216 12.400 43 10.800 37 33.400 29 30.200 26 60.000 30 
2002/03 27.200 111.588 12.000 44 10.500 39 33.500 30 30.500 27 60.000 30 
2003/04 26.274 108.301 11.800 45 10.400 40 32.500 30 30.500 28 60.000 <30 
2004/05 25.933 104.977 11.700 45 10.300 40 31.500 30 29.500 28 60.000 <30 
2005/06 25.570 103.369 11.500 45 10.200 40 31.000 30 29.000 28 60.000 <30 
2010/11 21.583 87.380 10.800 50 9.500 44 30.500 35 28.500 33 58.000 <30 
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Slika 16 A: Delež vpisanih študentov devetnajstletnikov - stanje in projekcija 
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Slika 16 B: Delež vpisanih študentov starih od 18 do 21 let - stanje in projekcija 

140000 

Studijsko leto 
| 

11. december 1997 73 poročevalec, št. 58 



  
BELEŽKE 

" 

; .. 

4 

* 

' 
■ 

, 

x / ; , • ■■■ • ' • 

poročevalec, št. 58 
  

74 11. december 1997 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO DRŽAVE KUVAJT 0 

KONSOLIDACIJI IN 

REPROGRAMIRANJU DOLOČENIH 

DOLGOV, KI JIH REPUBLIKA 

SLOVENIJA DOLGUJE DRŽAVI KUVAJT 

(BKWKRD) 

- EPA 321 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 39. seji dne 27. novembra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE INVLADO DRŽAVE KUVAJT 
O KONSOLIDACIJI IN REPROGRAMIRANJU DOLOČENIH 
DOLGOV, KI JIH REPUBLIKA SLOVENIJA DOLGUJE DRŽAVI 
KUVAJT, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlad" Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar Ministrstva za zunanje 
zadeve; 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 
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1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Države Kuvajt o konsolidaciji in reprogramiranju določenih dolgov, 
ki jih Republika Slovenija dolguje Državi Kuvajt, podpisan v Ljubljani 
dne 20. junija 1997. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: * 

SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO DRŽAVE KUVAJT 

O KONSOLIDACIJI IN 
REPROGRAMIRANJU 
DOLOČENIH DOLGOV, 

KI JIH REPUBLIKA SLOVENIJA 

DOLGUJE DRŽAVI KUVAJT 

Vlada Države Kuvajt, ki jo zastopa Kuvajtski organ za naložbe - 
Kuwait Investment Authority - (v nadaljevanju posojilodajalec) in 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju posojilojemalec) 

se zavedata, da je Socialistična federativna republika Jugoslavija 
(SFRJ) razpadla in je prenehala obstajati ter so zato vse zvezne 
ustanove vključno z Narodno banko Jugoslavije prenehale 
obstajati, 

glede na to, da so bile na ozemlju nekdanje Socialistične 
federativne republike Jugoslavije ustanovljene nove države, ki 
so prevzele njeno mesto; da so te države vse države naslednice 
nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

glede na to, da je Republika Slovenija ena od omenjenih držav 
naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

glede na pisma, ki jih je Ministrstvo za finance Republike Slovenije 
izmenjalo s predsednikom Pariškega kluba o delu obveznosti iz 
dolga SFRJ, ki so bile dodeljene Republiki Sloveniji in jih je ta 
sprejela, in sicer: 

- pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je predsednik Pariškega 
kluba poslal g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Repiblike 
Slovenije, 

- pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister 
za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega 
kluba, 

Besedila pisem omenjenih v preambuli sporazuma, sporazumi omenjeni v 1. 
členu sporazuma ter priloga 1 (preglednica obveznosti) so na vpogled v 
Sektorju za mednarodne finančne odnose Ministrstva za finance Republike 
Slovenije. 

- pismo z dne 6. januarja 1993, ki ga je predsednik Pariškega 
kluba poslal g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike 
Slovenije, 

- pismo z dne 23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za 
finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba, 

- pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je predsednik Pariškega kluba 
poslal g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije, 

- pismo z dne 27. julija 1993, ki gaje g. Mitja Gaspari, minister za 
finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba, 

- pismo z dne 28. novembra 1994, ki ga je predsednik Pariškega 
kluba poslal g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike 
Slovenije, 

- pismo z dne 11. septembra 1995, ki ga je predsednik Pariškega 
kluba poslal g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike 
Slovenije, 

ob spoznanju, da želi Republika Slovenija vzdrževati trdne in 
stabilne finančne odnose z Državo Kuvajt, in glede na to, da 
sprejem ustreznega pravnega okvira za konsolidiranje in 
reprogramiranje dolga, ki ga Republika Slovenija dolguje Državi 
Kuvajt, ter ob potrditvi njene pravne obveznosti, da odplača ta 
dolg, kar bo vse prispevalo k temu cilju, 

sta posojilojemalec in posojilodajalec sklenila naslednje: 

1. člen 
Uporaba sporazuma 

Posojilojemalec prevzame kot svoj lastni dolg do posojilodajalca 
znesek, enak 16,39% neplačanih obrokov za odplačilo in obresti, 
ki jih dolguje po naslednjih sporazumih: 

1. v zvezi z NBJ 250.000.000 USD - Sporazum o posojilu z dne 
16.7.1981: 

a) NBJ Dopolnilni sporazum v zvezi s posojilom št. 2 z dne 
30.10.1984 
b) NBJ 1985-86 Dopolnilni sporazum v zvezi s posojilom št. 2 z 
dne 20.3.1986 
c) NBJ 1986-88 Dopolnilni sporazum v zvezi s posojilom št. 2 z 
dne 25.3.1987 
d) NBJ 1988-89 Sporazum o refinanciranju v zvezi s posojilom št. 
2 z dne 15.6.1989 

2. v zvezi z NBJ 250.000.000 USD - Sporazum o posojilu z dne 
12.4.1982: 

a) NBJ 1985-86 Dopolnilni sporazum v zvezi s posojilom št. 3 z 
dne 20.3.1986 

b) NBJ 1986-88 Dopolnilni sporazum v zvezi s posojilom št. 3 z 
dne 25.3.1987 

c) NBJ 1988-89 Sporazum o refinanciranju v zvezi s posojilom št. 
3 z dne 15.6.1989 

3. V zvezi z NBJ 15.000.000 KD - Sporazum o posojilu z dne 
24.6.1974: 

a) NBJ Sporazum o refinanciranju z dne 30.10.1984 

b) NBJ 1988-89 Sporazum o refinanciranju z dne 15.6.1989 
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2. člen 
Znesek dolga 

Podrobnosti glede dolga, prevzetega v skladu s 1. členom tega 
sporazuma, so navedene v Prilogi 1 k temu sporazumu. Znesek 
zapadlega dolga po določbah tega sporazuma in ki izhaja iz 
sporazumov, omenjenih v 1. členu, znaša na njihove obnovljene 
datume v glavnici 57.911.717,37 ameriškega dolarja in 56.559.026 
kuvajtskih dinarjev in v neplačanih obrestih 36.471.059,57 
ameriškega dolarja in 99.077.469 kuvajtskih dinarjev. 

3. člen 
Pogoji odplačila konsolidacije 

Posojilojemalec se zavezuje, da bo posojilodajalcu odplačal ves 
dolg v skladu z naslednjim: 

1. Posojilojemalec se zavezuje, da bo do 31. decembra 1996, 1 
januarja 1997 ali čim prej mogoče po datumu začetka veljavnosti 
tega sporazuma plačal vse zapadle zneske obresti, zamudnih 
obresti in glavnice zneskov v ameriških dolarjih od njihovih 
obnovljenih datumov, kot je prikazano v Prilogi 1. Vendar pa bo 
posojilojemalec od 1. januarja 1997 do dejanskega datuma plačila 
plačal obresti po obrestni meri, določeni v tretjem odstavku 4. 
člena, pri čemer pa ta datum ne sme biti kasnejši kot pet londonskih 
delovnih dni od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma. 

2. Posojilojemalec se zavezuje, da bo na dan plačila, določen v 
prvem odstavku tega člena, plačal v kuvajtskih dinarjih del dolga, 
navedenega v 2. členu, in obresti, zapadle do 31. decembra 1996, 
to je 161.140.644 kuvajtskih dinarjev, ter obresti od 1. januarja 
1997 do datuma plačila po KIBOR obrestni meri in 0,50 % maržo. 
Ta znesek se lahko plača v ameriških dolarjih in se izračuna po 
uradnem menjalnem tečaju, kot ga na dan plačila določi Centralna 
banka Kuvajta. 

3. Posojilojemalec se zavezuje, da bo v petih enakih in zaporednih 
polletnih obrokih plačal neporavnane zneske v ameriških dolarjih, 
ki izhajajo iz glavnice in obresti (vključno z zamudnimi obrestmi), 
navedene v sporazumih iz 1. člena, ki 31. decembra 1996 še niso 
bili plačani. Prvi obrok se plača 1. januarja 1997 in zadnji obrok 31. 
decembra 1998. 

Vendar pa se posojilojemalcu dovoli, da plača prvi obrok pet 
londonskih delovnih dni od datuma začetka veljavnosti tega 
sporazuma, vendar najkasneje 30. junija 1997. V takem primeru 
je posojilojemalec zavezan, da za ta obrok od 1. januarja 1997 do 
dejanskega dneva plačila plača obresti po obrestni meri, določeni 
v tretjem odstavku 4. člena. 

4. Posojilojemalec lahko na kateri koli datum plačila obresti brez 
pogodbene kazni posojilodajalcu vnaprej plača katere koli zneske 
glavnice, zapadle po tem sporazumu. 

4. člen 
Obresti 

1. Posojilojemalec bo moral plačati obresti na reprogramirane 
dolgove, zajete v tem sporazumu, do njihovega datuma plačila. 
Te obresti se izračunajo polletno na podlagi 360 dni dolgega leta 
in dejanskega števila dni. 

2. Za zneske, navedene v Prilogi 1 k temu sporazumu, se obresti 
za te dolgove izračunajo od 1. januarja 1997. 

3. Obresti bodo šestmesečni LIBOR (kot je prikazano na 
TELERATE 3750 ob 11. uri po londonskem času) in 0,50 % letna 
marža, pri čemer bo medtrajanjem tega sporazuma obrestna 
mera stalna. 

4. Razen če ni v tem sporazumu izrecno drugače navedeno, se 
obresti plačajo 30. junija in 31. decembra vsakega leta Prvo plačilo 
obresti se izvrši 30. junija 1997. 

5. člen 
Zamudne obresti 

1. Razen če ni v tem sporazumu izrecno drugače navedeno, se 
v primeru zamude pri plačilih katerega koli zneska glavnice in/ali 
obresti do prejema teh plačil zaračunajo zamudne obresti po 1% 
letni obrestni meri nad stopnjo, določeno v tretjem odstavku 4 
člena. To na noben način ne daje pravice katerega koli plačila, 
dolgovanega po tem sporazumu. 

6. člen 
Splošne določbe 

1. Posojilojemalec se zavezuje: 

a) da posojilodajalca glede reprogramiranja ali refinanciranja 
dolgov s primerljivimi pogoji ne bo obravnaval manj ugodno kot 
katero koli drugo državo upnico; 

b) da bo na zahtevo obvestil posojilodajalca o določbah katerega 
koli sporazuma o konsolidaciji ali reprogramiranju dolga, ki ga je 
sklenil ali bi ga morda sklenil. 

2. Posojilojemalec jamči za obveznost plačila v zvezi z vsemi 
dolgovi, ki izhajajo iz tega sporazuma. 

3. Vsa plačila, predvidena v tem sporazumu, se izvršijo 
posojilodajalcu ali njegovemu zastopniku na račun, ki ga bo določil 
posojilodajalec ali njegov zastopnik, naveden spodaj, v prosto 
zamenljivi valuti ali v valuti, v kateri so bili prvotno izraženi ustrezni 
krediti in posojila, in to takoj in brez kakršnih koli odbitkov za 
davke, pristojbine ali druge javne dajatve ali kakršne koli druge 
stroške, ki nastanejo v Sloveniji ali zunaj nje. 

4. Kuvajtska družba za zunanjetrgovinske posle in naložbe (Ku- 
wait Foreign Trading Contracting and Investment Company) ali 
njena družba naslednica bo delovala kot pooblaščeni zastopnik 
posojilodajalca. Banka Slovenije (Banka) lahko deluje kot 
pooblaščeni zastopnik posojilojemalca pri Izpolnjevanju plačilnih 
obveznosti posojilojemalca v skladu s tem sporazumom. 

7. člen 
Zagotovila, zaveze in primeri neizpolnjevanja 

obveznosti 

Zagotovila 

Posojilojemalec zagotavlja in jamči, da: 

(1) ima pooblastilo za sklenitev tega sporazuma in uresničevanje 
pravic ter izpolnjevanje obveznosti po tem sporazumu in da 
pravočasno ukrene, kar koli je potrebno, da odobri njegovo 
izvajanje in izpolnjevanje svojih obveznosti po tem sporazumu. 

(2) se bodo po zakonih posojilojemalca, ki so veljali na dan tega 
sporazuma, terjatve posojilodajalca po tem sporazumu uvrstile 
vsaj pari passu s terjatvami vseh njegovih drugih nezavarovanih 
upnikov glede zunanje zadolženosti; 

(3) v vseh postopkih v državi posojilojemalca ali drugje v zvezi s 
tem sporazumom ne bo upravičen zahtevati zase ali za katera 
koli svoja sredstva imunitete pred tožbo, izvršbo, zasegom ali 
drugim pravnim postopkom; 
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(4) je od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma storjeno 
vse, da so izpolnjeni vsi pogoji in je opravljeno vse, kar je treba 
storiti, izpolniti ali opraviti, z namenom 
(a) omogočiti mu zakonito prevzemanje, uresničevanje njegovih 
pravic po tem sporazumu ter izpolnjevanje in spoštovanje 
izraženih obveznosti, ki jih mora prevzeti po tem sporazumu, (b) 
zagotoviti, da so izražene obveznosti, ki jih mora prevzeti po tem 
sporazumu, zakonite, veljavne in zavezujoče, ter (c) doseči, da 
je ta sporazum v Sloveniji priznan; 

(5) so izražene obveznosti, ki jih mora sprejeti v tem sporazumu, 
zakonite in veljavne obveznosti, zanj zavezujoče v skladu s pogoji 
tega sporazuma; 

(6) izvajanje tega sporazuma in njegovo uresničevanje pravic in 
izpolnjevanje obveznosti po tem sporazumu niso kršitev in ne 
bodo povzročila kakršne koli kršitve katerega koli sporazuma, 
zakona ali pogodbe. 

Zaveze 

Posojilojemalec mora: 

(1) med trajanjem tega sporazuma dostaviti posojilodajalcu letni 
državni proračun za ustrezno tinančno leto, takoj ko je na voljo, 
v vsakem primeru pa v treh mesecih po njegovem sprejetju; 

(2) dati posojilodajalcu takfe podatke o svojem tinančnem stanju, 
kot jih posojilodajalec upravičeno zahteva, vključno z mesečnim 
biltenom Banke Slovenije; 

(3) dobiti vsa pooblastila, odobritve, dovoljenja in soglasja, ki jih 
zahtevajo zakoni in predpisi posojilojemalca, izpolniti njihove 
pogoje in storiti vse potrebno, da ohrani njihovo polno veljavnost, 
da mu omogoči, da zakonito prevzame in izpolnjuje svoje 
obveznosti po tem sporazumu ali da zagotovi zakonitost, 
veljavnost, uveljavitev ali priznanje tega sporazuma v državi 
posojilojemalca; 

(4) po svojem najboljšem vedenju takoj obvestiti posojilodajalca o 
kakršnem koli dogodku, ki je ali lahko postane (sčasoma, z 
odpovedjo, sprejetjem kakršne koli odločitve po tem sporazumu 
ali kakršne koli kombinacije tega) primer neplačila in ob prejemu 
posojilodajalčeve pisne zahteve v zvezi s tem potrditi 
posojilodajalcu, da razen kot mu je bilo prej uradno sporočeno ali 
kot je uradno sporočeno v tej potrditvi, do takega primera ni 
prišlo; in 

(5) zagotoviti, da so kadar koli terjatve posojilodajalca po tem 
sporazumu uvrščene vsaj pari passu s terjatvami vseh njegovih 
drugih nezavarovanih upnikov glede zunanje zadolženosti. 

Posojilojemalec ne sme ustvariti ali dovoliti obstoja kakršne koli 
obremenitve vseh ali katerih kolih sedanjih ali prihodnjih dohodkov 
ali sredstev, razen obremenitve, ki izhaja iz uporabe zakona, ki 
zavaruje le obveznosti za nezapadla plačila na podlagi zunanje 
zadolženosti. 

Primeri neplačila 

Če: 

(1) posojilojemalec pravočasno ne plača katerega koli zneska, ki 
ga dolguje po tem sporazumu, v valuti in na način, ki je z njim 
določen; ali 

(2) je ali se izkaže, da je katero koli zagotovilo ali izjava, ki jo 

posojilojemalec da v tem sporazumu ali v katerem koli obvestilu 
ali drugem dokumentu, potrdilu ali izjavi, ki jih dostavi v skladu s 
tem sporazumom ali je z njim v zvezi, nepravilna ali zavajajoča v 
kakršnem koli bistvenem pogledu, ko je dana; ali 

(3) posojilojemalec ne izpolnjuje pravočasno katere koli izražene 
obveznosti, ki jo mora prevzeti, in se taka neizpolnitev ne odpravi 
v petnajstih dneh po obvestilu posojilojemalcu; ali 

(4) posojilojemalec ne izpolni pravočasno katere koli druge 
izražene obveznosti, ki jo mora prevzeti v tem sporazumu, in se 
taka neizpolnitev ne odpravi v tridesetih dneh po obvestilu 
posojilojemalcu; ali 

(5) dolg do tujine v zvezi z izposojenim denarjem posojiloiemalca 
(a) ni plačan ob zapadlosti ali v katerem koli uporabnem 
podaljšanem plačilnem roku, določenem v katerem koli 
sporazumu, ki se nanj nanaša, ali (b) zapade (ali lahko) zapade 
in postane plačljiv pred njegovo določeno zapadlostjo; ali 

(6) se uvede, uveljavi ali iztoži zaplemba, zaseg, izvršba ali drugi 
sodni postopek v vsakem primeru kot izvršitev sodbe ali v skladu 
s pravico, ki jo daje zakon, na sredstva posojilojemalca in se ne 
opravi ali ustavi v sedmih dneh; ali 

(7) kadar koli zagotovila po tem sporazumu prenehajo biti resnična 
in točna v vseh pogledih; ali 

(8) posojilojemalec ne prizna tega sporazuma ali stori ali povzroči, 
da je storjeno kakršno koli dejanje ali stvar, ki dokazuje namero, 
da bo zavrnil ta sporazum, ali 

(9) kadar koli je ali postane nezakonito za posojilojemalca, da 
izpolnjuje katere koli ali vse obveznosti po tem sporazumu, 

potem in v vsakem takem primeru in kadar koli potem, lahko 
posojilodajalec s pisnim obvestilom posojilojemalcu izjavi, da dolgovi 
po tem sporazumu takoj zapadejo in postanejo plačljivi (pri čemer 
ti postanejo tako plačljivi skupaj z natočenimi obrestmi in katerimi 
koli drugimi zneski, ki jih takrat posojilojemalec dolguje po tem 
sporazumu). 

Opredelitev pojmov 

Za namene tega člena pomenijo "obremenitev", "zadolženost" 
oziroma "zunanja zadolženost" naslednje: 

"obremenitev" se razlaga kot hipoteka, bremenitev, zastava, 
pridržna pravica ali druga obremenitev za zavarovanje katere 
koli obveznosti katere koli osebe ali katere koli druge vrste 
prednostnega dogovora (ki vključuje brez omejitve prenos 
lastninske pravice in dogovore o pridržanju) s podobnim učinkom; 

"zadolženost" se razlaga tako, da vključuje katero koli obveznost 
(ne glede na to, ali gre za glavni dolg ali za poroštvo) za plačilo ali 
odplačilo denarja, bodisi sedanjega ali prihodnjega, dejanskega 
ali morebitnega; 

"zunanja zadolženost" se razlaga kot zadolženost, ki je (a) 
izražena ali ki se ali se lahko plača v drugi valuti, kot je valuta 
Republike Slovenije, in/ali (b) je plačljiva osebi, ki stalno prebiva, 
biva ali ima svoj sedež ali glavno poslovno enoto zunaj Republike 
Slovenije. 

8. člen 
Sprememba ali dopolnitev 

(1 )Ta sporazum se lahko pisno dopolni ali spremeni le z vzajemnim 
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privoljenjem posojilodajalca in posojilojemalca. 

(2) Spremembe ali dodatki k temu sporazumu morajo biti pisni. 
Informacije po tem sporazumu, izmenjane med pogodbenicama, 
morajo biti pisne. Zagotovila in informacije se štejejo za poslane, 
če so poslane na spodnje naslove: 

njenih naslednikov in cesionarjev. 

Odstopi in prenosi posojilojemalca 

Posojilojemalec ni upravičen do odstopa ali prenosa vseh ali katere 
koli svojih pravic, koristi in obveznosti po tem sporazumu. 

Za posojilojemalca: 

Ministrstvo za finance 
Republike Slovenije 
Zakladnica - Sektor za 
upravljanje z javnim dolgom 
Župančičeva 3 
1502 Ljubljana 
Republika Slovenija 
Telefaks: 00 386 61 178 6705 
/125 7066 

Za posojilodajalca: 

Kuvajtski organ za naložbe 
Oddelek za posojila 
p.p.64 Safat 
13001 Safat, Kuvajt 
Telefaks: 00 965 240 8801 

Banka Slovenije 
(kot zastopnik) 
vodja Mednarodnega oddelka 
Slovenska 35 
1000 Ljubljana 
Republika Slovenija 
Telefaks: 00 386 61 21 55 16 

Kuvajtska družba za zunanjo 
trgovino in naložbe 
(kot zastopnik) 
Oddelek za kredite 
p.p. 5665 Safat 
13057 Safat, Kuvajt 
Telefaks: 00965 244 6173 

Odstopi in prenosi posojilodajalca 

Posojilodajalec lahko kadar koli odstopi vse ali katero koli svojih 
pravic in koristi po tem sporazumu. 

11. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta sporazum začne veljati na dan prejema pisnega uradnega 
obvestila po diplomatski poti, s katerim Republika Slovenija obvesti 
posojilodajalca, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za začetek 
veljavnosti tega sporazuma. 

Da bi to potrdili, sta podpisana, ki sta pravilno pooblaščena, 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Kuvajtu 19. decembra 1996 v dveh izvirnikih v 
angleškem jeziku. 

(3) Vsaka pogodbenica bo pisno obvestila drugo o vseh 
spremembah, do katerih bi prišlo v zvezi z zgornjimi naslovi. 

9. člen 
Pravo in sodna pristojnost 

Ta sporazum ureja angleško pravo in se razlaga v skladu z njim, 
razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. 

Pogodbenici nepreklicno soglašata, da so angleška sodišča 
pristojna za obravnavo in odločanje o vsaki tožbi, pravdi ali 
postopku in za reševanje vseh sporov, ki bi izhajali iz tega 
sporazuma ali bili v zvezi z njim, in je v take namene nepreklicno 
v pristojnosti teh sodišč. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Mitja Gaspari, l.r. 
minister za finance 
Ministrstvo za finance 

Ljubljana, 20. junij 1997 

Za Vlado 
Države Kuvajt 

Ali A. Rashaid Al Bader, l.r. 
generalni direktor 

Kuvajtski organ za naložbe 

Zastopnik za vročitev sodnih pozivov v vseh postopkih 
posojilodajalca proti posojilojemalcu je Veleposlaništvo Republike 
Slovenije v Londonu. 

10. člen 
Odstopi in prenosi 

Korist sporazuma 

Ta sporazum je zavezujoč in je v korist vsake od pogodbenic ter 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike 
Slovenije. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. 
Splošno: 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt 
o konsolidaciji in reprogramiranju določenih dolgov, kijih Republika 
Slovenija dolguje Državi Kuvajt (v nadaljevanju: sporazum) je 
bil na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 26. maja 
1997 in odobritve Odbora Državnega zbora za mednarodne 
odnose z dne 12.6.1997 podpisan v Kuvajtu 19. decembra 1996 
in v Ljubljani 20. junija 1997. 

Podpis sporazuma z Državo Kuvajt je bil pogoj za ureditev 
slovenskih razmerij, ki izhajajo iz naslova refinanciranih dolgov, 
ki jih je v letu 1984-1989 sklenila nekdanja Narodna banka 
Jugoslavije (NBJ) bivše SFRJ z Državo Kuvajt kot državo članico 
Pariškega kluba. Republika Slovenija bo na podlagi sporazuma 
prevzela 16,39 % nealociranih obveznosti, ki izvirajo iz 
dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolga, sklenjenih med 
nekdanjo Narodno banko Jugoslavije in Kuwait Foreign Trading 
Contracting & Investment Co. v obdobju 1984-1989. 

Z ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmerje Vlade 
Republike Slovenije z Državo Kuvajt kot upnice iz naslova 
nasledstva dolgov bivše SFRJ. Neurejeni odnosi s tujimi upniki 
so eden izmed najbolj motečih dejavnikov v finančnih in poslovnih 
odnosih s tujino. Eno izmed področij rednih letnih pregledov misije 
Mednarodnega denarnega sklada (IMF) je tudi pregledovanje 
rednega odplačevanja zunanjih kreditnih obveznosti držav članic, 
kamor sodi tudi dolg do Pariškega kluba. 

2. 
Pravni temelji: 

Sporazum je bil podpisan na podlagi naslednjih pravnih temeljev: 

- Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 1/91-1); 

- Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/94); 

■ Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz 
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela dolga, 
ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše 
SFRJ. sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega 
kluba v obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: zakon o Pariškem 
klubu) (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/96). 

Poleg zgoraj navedenih pravnih temeljev za ureditev slovenskih 
obveznosti do držav članic Pariškega kluba je pomembno tudi 
to, da je sporazum sklenjen na obojestranski ugotovitvi, da je 
nekdanja SFRJ razpadla in prenehala obstajati ter so zato vse 

zvezne ustanove vključno z Narodno banko Jugoslavije prenehale 
obstajati. 

Nadalje so vir urejanja odnosov z Državo Kuvajt kot državo članico 
Pariškega kluba tudi vsa pisma, ki jih je od leta 1992 do teta 1995 
izmenjal minister za finance Republike Slovenije s predsednikom 
Pariškega kluba. 

3. 
Načini izpolnjevanja obveznosti: 

Republika Slovenija z Državo Kuvajt kot državo članico Pariškega 
kluba ureja prevzem 16,39 % nealociranega dolga bivše SFRJ, 
ki se prevzema po formuli Mednarodnega denarnega sklada (IMF). 
Ta del dolga bo Republika Slovenija prevzela v svojem imenu in 
za svoj račun. Podrobnejši pregled slovenskega dolga, ki se bo 
prevzel po sporazumih navedenih v 1. členu sporazuma, je 
prikazan v priloženi tabeli k tej obrazložitvi. 

Kakor izhaja iz priložene tabele, znaša dolg skupaj z obrestmi 
obračunan per 1.10.1997 101.646.176,30 USD ter 171.203,91 
KWD. Ob ratifikaciji bo Republika Slovenija poravnala glavnico v 
višini 37.753.110,78 USD in 161.140,64 KWD ter obresti v višini 
7.263.399,36 USD in 10.063,27 KWD (stanje na dan 1.10.1997). 
Zadnji obrok bo zapadel v plačilo koncem leta 1998. 

Notranjepravna ureditev prevzema nealociranega dolga s strani 
Republike Slovenije se izvaja na podlagi 4. člena zakona o 
Pariškem klubu. 

4. 
Začetek veljavnosti: 

Sporazum začne veljati na dan prejema pisnega uradnega 
obvestila po diplomatski poti, s katerim Republika Slovenija obvesti 
posojilodajalca, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za začetek 
veljavnosti tega sporazuma. 

5. 
Finančne obveznosti v zvezi z izvajanjem sporazuma 

Z ratifikacijo sporazuma bodo nastale neposredne finančne 
obveznosti za proračun Republike Slovenije, saj gre za poplačilo 
nealociranega dolga s strani Republike Slovenije. 

6. 
Ratifikacija sporazuma in vpliv na domačo zakonodajo 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Sloveni/e. 
Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na našo domačo 
zakonodajo. 
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DOLG REPUBLIKE SLOVENIJE DRŽAVI 

SKUPAJ ZA PLAČILO 

KUVAJT 

V AMERIŠKIH DOLARJIH 
GLAVNICA 56.829.666,10 USD 
REDNE OBRESTI 5.839.659,04 USD 
ŽE ZAPADLA GLAVNICA 37.753.110,78 USD 
ZAMUDNE OBRESTI 1.423.740,32 USD 

SKUPAJ 101.646.176,30 USD 

V KUVAJTSKIH DINARJIH 
REDNE OBRESTI 6.278,89 KWD 
ŽE ZAPADLA GLAVNICA 181.140,64 KWD 
ZAMUDNE OBRESTI 3.784,38 KWD •» 

SKUPAJ 171.203,91 KWD 

11. december 1997 83 poročevalec, št. 58 



  
    

:< 

v-mš;.Mi b a-H 

,1 ' < ■    •'^ ■ - 

• ' "■ ' " ' ;■'■ . . '' , : 

■ 

■ , • . • 

- '• ' 
,,V-" i"- M-. ' i-:' 

. • .... ■ - - . • • - • 
' '■ ' ■' 

5 • 
.:.. . : ; , ■ . . 

.. . 

.- - 

  
poročevalec, št. 58 11. december 1997 



Mnenje o 

PREDLOGU ZAKONA 0 ODPRAVI 

POSLEDIC KOMUNISTIČNEGA 

TOTALITARNEGA REŽIMA IN O 

PREDLOGU RESOLUCIJE 0 

PROTIPRAVNEM DELOVANJU 

KOMUNISTIČNEGA TOTALITARNEGA 

REŽIMA 

- EPA 294 - II, 293 - II 

Predsednik 
Republike Slovenije 

Predsednik Republike Slovenije, Milan Kučan, pošilja 
Državnemu zboru 

- MNENJE O PREDLOGU ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC 
KOMUNISTIČNEGA TOTALITARNEGA REŽIMA IN O 
PREDLOGU RESOLUCIJE O PROTIPRAVNEM DELOVANJU 
KOMUNISTIČNEGA TOTALITARNEGA REŽIMA. 

Na podlagi 102. in 104. člena Ustave Republike Slovenije in 294. 
člena Poslovnika državnega zbora pošiljam svoje mnenje o 
predlogu Zakona o odpravi posledic komunističnega totalitarnega 
režima in o predlogu Resolucije o protipravnem delovanju 
komunističnega totalitarnega režima. 

V skladu z dolžnostjo spoštovati ustavni red in skrbeti za blaginjo 
Slovenije ter varovati ugled Republike Slovenije kot pravne države 
mi vest in odgovornost nalagata, da sporočim državnemu zboru 
in s tem tudi javnosti svoje prepričanje, da sta oba predložena 
dokumenta politično in moralno neutemeljena in škodljiva, pravno 
pa nedopustna. 
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S tem nikakor ne zanikam potrebe po razpravi o naši medvojni in 
povojni preteklosti in o odpravi tistih njenih posledic, ki morebiti še 
otežujejo utrditev Republike Slovenije kot civilizirane in 
svobodomiselne demokratične države, ki temelji na vladavini 
prava in človekovih pravic, ko uvaja moderne politične, pravne in 
gospodarske reforme, s katerimi se utrjujejo demokratični duh, 
politična kultura in državotvornost. 

Takšno svoje mnenje utemeljujem z naslednjim: 

I. 

Za obravnavo v Državnem zboru pripravljeni besedili se opirata 
na predpostavko, da nova država Slovenija od sprejema ustavnih 
dopolnil 1989. leta, plebiscita 1990 in osamosvojitve 1991 ni niti 
pravno niti politično niti simbolno prekinila s prejšnjim sistemom 
enostrankarske vladavine, nespoštovanja človekovih političnih 
pravic in samoupravne socialistične ekonomije. Kolikor pa je to 
storila, naj bi bilo to opravljeno proti volji političnih sil, posebej ZKS, 
ki so imele poprej vodilno vlogo in z njo določene privilegije. Zato 
naj bi bil doslej izpeljan samo projekt ustanovitve nacionalne države. 

Zdaj naj bi bil čas za lustracijo, za odstranitev političnih sil, ki 
nasprotujejo polni in pravi politični demokraciji kot trdijo predlagatelji. 

Predloženi besedili izenačujeta vse prejšnje socialistične sisteme, 
naj gre za vzhodrio-evropske realsocialistične države pod 
sovjetskim državnopolitičnim, varnostno-obveščevalnim in 
partijskim nadzorom ali za Slovenijo v okviru tedanje 
jugoslovanske federacije. Izhajata tudi iz trditve, da je bila na 
ozemlju Slovenije med drugo svetovno vojno državljanska vojna, 
v kateri so bile po zmagi komunistov leta 1945 izvensodno^ 
usmrćene komunistom nasprotne skupine domoljubov, ki naj bi 
Slovenijo branili, po sili razmer resda z orožjem fašističnih in 
nacističnih okupacijskih sil, pred nasiljem komunističnega 
totalitarizma. In končno je mogoče iz predloženih gradiv razbrati, 
da se v razmerah po padcu Berlinskega zidu politična demokracija 
v državah Vzhodne Evrope, z njimi pa tudi v Sloveniji kot delu 
bivše Jugoslavije, lahko vzpostavi le tako, da se za določen čas 
izključijo iz javnega življenja vodilni in drugi pripadniki t.i. politične 
nomenklature ali "starih struktur". 

Predlagatelja se pri tem formalno sklicujeta na mednarodne listine, 
zlasti na Resolucijo 1096 Parlamentarne Skupščine Sveta Evrope 
o ukrepih za odpravo dediščine nekdanjih komunističnih totalitarnih 
sistemov. V Sloveniji naj bi potemtakem še vedno prevladovala 
"neokomunistična elita", ki se zavzema za sistematično kršitev 
človekovih pravic, za nespoštovanje zakonitosti, birokratizacijo, 
militarizacijo ustanov, za monopolizacijo političnega življenja, 
konformizem, za slepo pokorščino ter druge načine totalitarnega 
delovanja, kot to navaja za dediščino vzhodnoevropskih držav ta 
Resolucija. Takšne politične elite v Sloveniji ni. Predpostavke in 
izhodišča, s katerimi utemeljujejo predlagatelji Zakon in Resolucijo, 
so v nasprotju z zgodovinskimi in pravnimi dejstvi in dejanskimi 
razmerami v Sloveniji. 

Hitri postopek za sprejem predlaganega zakona utemeljujejo 
predlagatelji z izrednimi potrebami slovenske države, ker naj bi ta 
močno zaostajala v razvoju demokracije za nekaterimi drugimi 
nekdanjimi komunističnimi državami in izgubljala verodostojnost 
v mednarodni javnosti, kar naj bi dokazovalo nesprejetje v NATO 
v letošnjem krogu širitve. Te trditve so v popolnem nasprotju z 
dejstvi. Slovenija velja v svetu za demokratično pravno državo, v 
kateri je uveljavljen večstankarski parlamentarni sistem in v kateri 
so zagotovljene človekove pravice in svoboščine. O tem pričajo 
sprejem Slovenije v članstvo Sveta Evrope, ocene v Evropskem 
sporazumu o pridružitvi, mnenje Komisije o zahtevi Slovenije za 
članstvo v Evropski uniji v Agendi 2000, izvolitev Slovenije za 
nestalno članico Varnostnega sveta OZN, uvrščanje Slovenije 

med najverodostojneše kandidate za pričakovano novo razširitev 
NATO, ukinitev vstopnih viz za turistična potovanja slovenskih 
državljanov v ZDA ter ocene najuglednejših državnikov sveta in 
številnih mednarodnih političnih, gospodarskih in finančnih 
ustanov. Poskus poseganja v volitve, ki je s predloženim zakonom 
očiten, pa tudi ni mogoče proglasiti za izredno potrebo države, 
razen če se država odreče vladavini prava. 

Demokratični večstrankarski parlamentarni politični sistem smo 
v Sloveniji začeli uvajati že z volitvami leta 1990 oz. z ustavnimi 
dopolnili septembra 1989. Slovenski narod se je na podlagi trajne 
in neodtujljive pravice do samoodločbe, do lastnega odločanja o 
svoji usodi na plebiscitu decembra 1990 odločil za samostojno in 
neodvisno državo in to svojo odločitev tudi uresničil 25. junija 
1991. Z enotnim odporom zoper agresijo JLA je to svojo odločitev 
tudi branil in ubranil z orožjem in človeškimi življenji. V predplebiscitni 
izjavi slovenske skupščine "o dobrih namenih" je postavljeno 
izhodišče, naj s plebiscitno izraženo voljo slovenskega naroda, 
italijanske in madžarske narodnosti ter vseh drugih volivcev v 
Republiki Sloveniji Slovenija končno in dejansko postane 
suverena, demokratična, pravna in socialna država. "Temeljila 
bo na človekovih svoboščinah, delu in podjetništvu, na socialni 
pravičnosti in varnosti za vse, na ekološki odgovornosti ter na 
najboljših demokratičnih slovenskih in evropskih tradicijah. V tem 
smislu bo razvijala politično parlamentarno demokracijo in na ravni 
sodobnih spoznanj varovala državljanjske pravice, ustvarjala 
lasten gospodarski sistem, vodila svojo ekonomsko politiko in 
samostojno razpolagala z ustvarjenim dohodkom. To bo pomagalo 
k boljšemu in učinkovitejšemu reševanju nakopičenih problemov 
ter doseganju nove blaginje" (1. tč.). 

Prav na podlagi polnega soglasja vsega slovenskega naroda, 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti in vseh drugih 
prebivalcev Slovenije, ne glede na idejne, politične, nazorske, 
verske in druge razlike, je bilo mogoče brez hujših pretresov in 
brez večjih žrtev doseči osamosvojitev slovenske države. 
Upravičeno zaradi takšnega svojega dejanja štejejo vsi ti ljudje 
Republiko Slovenijo za svojo državo in pričakujejo v njej varstvo 
svojih pravic, enakopravnost, mir, blaginjo in spoštovanje. Na 
plebiscitu demokratično pravno določena in legitimno izražena 
volja pa je bila ključnega pomena posebej za mednarodno priznanje 
Slovenije. Slovenski narod je pokazal v tem prelomnem času 
svojo zrelost in sposobnost za demokracijo in samostojnost pa 
tudi pripravljenost in odgovornost za vključevanje v mednarodno 
skupnost. Spričo tako izkazane enotnosti vseh slojev in delov 
prebivalstva v Sloveniji ni bilo očitno nobene podlage, da bi Slovenija 
v svoji pravni ureditvi katerikoli del državljanov izločala, tudi 
začasno ne, iz kroga uživalcev vseh človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Zato je tudi v Temeljni ustavni listini o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije 25. junija 1991 med drugim 
določeno, da "Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike 
Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne 
diskriminacije, skladno z Ustavo Republike Slovenije in z veljavnimi 
mednarodnimi pogodbami" (III). V Deklaraciji ob neodvisnosti, ki 
jo je sprejela takratna Skupščina Republike Slovenije 25. junija 
1991, je med drugim navedeno, da je Republika Slovenija pravna 
in socialna država z zmogljivostim okolja prilagojenim tržnim 
gospodarstvom, v kateri bodo spoštovane človekove pravice in 
državljanske svoboščine in "v kateri politično ali drugačno 
prepričanje nikoli ne bo podlaga za kakršnokoli neenakopravnost 
ali razlikovanje." 

Slovenija je prehajala iz prejšnjega nedemokratičnega enostankar- 
skega sistema v demokratični večstrankarski parlamentarni 
sistem s političnim soglasjem in na pravno urejen način. Na enak 
način se je sočasno tudi osamosvajala, od sprejema amandmajev 
k slovenski ustavi septembra 1989 in volilne zakonodaje, do 
Zakona o plebiscitu in vrste drugih pravnih aktov. Na praven in 
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demokratičen ter zato legitimen način je Slovenija spreminjala 
svojo notranjo pravno ureditev in ob državni osamosvojitvi kot 
nov subjekt mednarodnega prava prevzela tudi svoj del 
mednarodnopravnih obveznosti dotedanje skupne države 
Jugoslavije ter mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija 
in se nanašajo na Republiko Slovenijo. Politična diskontinuiteta s 
prejšnjim režimom je bila opravljena s prvimi dekokratičnimi 
volitvami spomladi 1990, državnopravna z osamosvojitvijo junija 
1991 in ustavnopravna s sprejemom nove ustave decembra 1991, 
dejansko pa s plebiscitom in enotnim odporom proti agresiji JA. 

II. 

Predlagani zakon je v nasprotju z načelom, da je Slovenija 
demokratična republika (1. člen), pravna država (2. člen) in da 
ima v Sloveniji oblast ljudstvo (3. člen). 

Predloženi zakon v nasprotju z ustavo in številnimi mednarodnimi 
dokumenti omejuje vrsto človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Človekove pravice in temeljne svoboščine se po izrecni ustavni 
določbi uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Z zakonom 
je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava ali če je to nujno 
zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. 
Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s 
pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Zagotovljena 
sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
pravica do odprave posledic njihove kršitve (15. člen ustave). 
Ustava izrecno določa, da je s to ustavo določene človekove 
pravice in temeljne svoboščine le izjemoma dopustno začasno 
razveljaviti ali omejiti, in to samo v vojnem in izrednem stanju (16. 
člen). Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost 
ogroža obstoj države. O tem odloča na predlog vlade državni 
zbor (92. člen). Vendar tudi za čas trajanja izrednega ali vojnega 
stanja sprejeti ukrepi ne smejo povzročati neenakopravnosti, ki 
bi temeljila, med drugim, na političnem ali drugem prepričanju ali 
"katerikoli drugi osebni okoliščini" (16. člen). V primeru začasnega 
razveljavljenja ali omejevanja pravic slovenska ustava izrecno 
prepoveduje kakršnokoli tudi začasno razveljavljenje ali 
omejevanje še posebej navedenih pravic. Med te sodijo varstvo 
človekove osebnosti in dostojanstva v kazenskem in vseh drugih 
pravnih postopkih (21. člen), domneva nedolžnosti (27. člen), 
načelo zakonitosti v kazenskem pravu (28. člen), pravna jamstva 
v kazenskem postopku (29. člen). Predloženi zakon pa ni v 
nasprotju samo z navedenimi določbami ustave, ampak že z 
izhodiščno določbo o enakosti vseh pred zakonom (14. člen), z 
določbo o enakem varstvu pravic (22. člen), s pravico do sodnega 
varstva, po kateri ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in 
dolžnostih ter obtožbah proti njemu odloča neodvisno, 
nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče ter da mu sodi 
lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z 
zakonom in s sodnim redom (23. člen). Dalje je predloženi zakon 
v nasprotju z ustavno določbo o pravici do pravnega sredstva. 
Po tej določbi je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali 
drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih 
organov, s katerimi »i odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali 
pravnih interesih (25. člen). Predloženi zakon je v nasprotju s 
pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen), z določbo 
o varstvu pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen) ter z 
določbo o varstvu osebnih podatkov (38. člen); v nasprotju je tudi 
z ustavno določbo o nedotakljivosti stanovanja, po kateri ne sme 
nihče brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje 
stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati 
(36. člen). Predlagana določba, da je sodišče na zahtevo 
državnega pooblaščenca dolžno izdati nalog za preiskavo 
objekta, je v nasprotju z ustavno določbo o neodvisnosti sodnikov 
(125. člen). 

Predloženi zakon je v nasprotju tudi z ustavno zagotovljeno 

svobodo dela. Po tej ustavni določbi vsakdo prosto izbira 
zaposlitev in je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako 
delovno mesto (49. člen). Zaradi kršitve ustavno zagotovljene 
pravice svobode dela sta kršeni tudi ustavno zagotovljena pravica 
do socialne varnosti (50. člen) in ustavna prepoved posega v 
pridobljene pravice (155. člen). 

Predloženi zakon je tudi v nasprotju z ustavno zagotovljeno aktivno 
in pasivno volilno pravico. Volilna pravica je splošna in enaka. 
Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen 
(43. člen). V nasprotju je tudi z ustavno zagotovljeno pravico o 
sodelovanju pri upravljanju javnih zadev. Vsak državljan ima 
pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih 
predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev (44. člen). 

Predloženi zakon pa je tudi v nasprotju z ustavno zagotovljeno 
svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja (39. člen) 
in z ustavno zagotovljeno svobodo vesti, po kateri je izpovedovanje 
vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnemživl|enju svobodno 
in se nihče ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega 
prepričanja (41. člen); v nasprotju je tudi z ustavno prepovedjo 
spodbujanja kakršnekoli neenakopravnosti ter razpihovanja 
kakršnegakoli sovraštva in nestrpnosti (63. člen). 

Ko obravnava prenehanje funkcije, je predloženi zakon v nasprotju 
ne samo z ustavnimi določbami o pravicah in temeljnih 
svoboščinah, ampak tudi s tistimi ustavnimi določbami, ki urejajo 
nastop in prenehanje funkcije poslancev, članov državnega sveta, 
predsednika vlade in ministrov, sodnikov ter predsednika republike. 
Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev (80. člen), volitve v 
državni svet ureja zakon, ki ga prav tako sprejme državni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev (98. člen). Sodnike 
voli državni zbor na predlog sodnega sveta (130. člen). Po ustavi 
je funkcija sodnika trajna (129. člen), prenehanje sodniške funkcije 
ureja zakon, za odvzem sodniške funkcije pa je pristojen državni 
zbor, ki ob izpolnitvi ustavno določenih pogojev sodnika razreši 
(132. člen). Prenehanje funkcije predsednika vlade in ministrov je 
podrobno urejeno v ustavi (112., 115., 116., 117., 11*8. in 119. 
člen). Ustava ureja tudi odvzem funkcije predsednika republike 
na podlagi obtožbe državnega zbora pred ustavnim sodiščem 
(109. člen). 

Dalje je predloženi zakon v nasprotju z ustavno določbo, da 
izrednih sodišč ni dovoljeno ustanavljati (126. člen) in da je vrhovno 
sodišče najvišje sodišče v državi (127. člen). Predlog zakona je v 
nasprotju tudi z ustavnimi določbami o pristojnosti ustavnega 
sodišča, kar velja za predlaganje takoimenovanega državnega 
pooblaščenca za arhive totalitarnega režima in za predlaganje 
sodnikov lustracijskega sodišča (160. člen). Po že navedeni ustavni 
določbi vse sodnike voli državni zbor na predlog sodnega sveta 
(130. člen). Sodnike ustavnega sodišča pa izvoli državni zbor na 
predlog predsednika republike (163. člen). Poleg tega je treba 
upoštevati načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno 
(3. člen). Na podlagi navedenega je protiustavna tudi predlagana 
določba o neposredni izvolitvi sodnikov, če jih ne bi izvolil državni 
zbor. 

III. 

Resolucija Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 1096 o ukrepih 
za odpravo dediščine prejšnjih komunističnih totalitarnih sistemov, 
sprejeta junija 1996, na katero se predlagatelji izrecno sklicujejo, 
obravnava vprašanje, kako zagotoviti, da bo na prehodu iz 
totalitarne v demokratično državo le-ta temeljila na vladavini prava, 
da bodo pri ukrepih za odpravo te dediščine spoštovane temeljne 
človekove pravice in da se bo uresničeval proces demokratizacije. 
Resolucija ne priporoča lustracije, ampak ugotavlja, da so jo 
nekatere države uvedle in se do tega dejstva opredeljuje. Namen 
teh ukrepov, kot ugotavlja resolucija, je v teh državah izključiti iz 
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izvrševanja oblasti osebe, ki jim ni mogoče zaupati, da jo bodo 
izvrševale v skladu z demokratičnimi načeli in sicer zato, ker v 
preteklosti niso pokazale svojo privrženosti ali prepričanja v ta 
načela in nimajo nobenega interesa ali motivacije, da bi 
uresničevale prehod k uresničevanju teh načel sedaj. Resolucija 
poudarja, da so taki lustracijski ukrepi dopustni v demokratični 
državi z vladavino prava, če so upoštevani določeni kriteriji. Ti 
kriteriji pa so v vsakem posameznem primeru dokazana 
individualna krivda, zagotovljena pravica do obrambe, domneva 
nedolžnosti, dokler ni krivda dokazana in pravica do pritožbe na 
sodišče. Skupščina v resoluciji posebej poudarja, da maščevanje 
ne sme biti cilj takšnih ukrepov in prav tako ne sme biti dovoljena 
politična ali socialna zloraba lustracijskega procesa. Cilj lustracije 
ni kaznovati ljudi, ki naj bi bili že po predpostavki krivi, ker je to 
naloga kazenskega pregona, ampak zavarovati na novo nastalo 
demokracijo. Skupščina zato priporoča, da morajo biti lustracijski 
zakoni in podobni administrativni ukrepi v skladu s pravno državo 
in da se morajo osredotočiti na preprečevanje ogrožanja temeljnih 
človekovih pravic in procesa demokratizacije. Pri tem se resolucija 
posebej sklicuje na smernice, ki naj zagotovijo, da bo lustracija v 
skladu z vladavino prava. V teh smernicah - dokumentu 7568, z 
dne 3. junija 1996 - je med drugim navedeno, da se lustracija ne 
sme uporabiti za izvoljene funkcije, razen če kandidat sam to 
zahteva, ker so volivci upravičeni, da izvolijo kogarkoli želijo. 
Smernice priporočajo tudi časovno omejitev lustracijskih ukrepov, 
ki naj ne trajajo dlje kot do 31. decembra 1999. Parlamentarna 
skupščina Sveta Evrope končno priporoča, naj v državah, ki so 
uvedle lustracijske ukrepe, preverijo ali so njihovi zakoni in drugi 
predpisi ter postopki v skladu z načeli te resolucije in naj jih 
revidirajo, če je to potrebno. S tem bi se te države izognile obravnavi 
pritožb po Evropski konvenciji za človekove pravice pred 
nadzornimi mehanizmi Sveta Evrope. Navesti velja tudi končno 
ugotovitev v resoluciji, da so najboljša jamstvo za odpravo prejšnjih 
komunističnih totalitarnih sistemov globoke politične, pravne in 
ekonomske reforme, ki vodijo k oblikovanju avtentične 
demokratične mentalitete in politične kulture. 

» 
Resolucija Skupščine Sveta Evrope skupaj s smernicami, na 
katere se sklicuje, izrecno opozarja, da mora demokratična 
država, ki temelji na vladavini prava, pri odpravljanju zapuščine 
prejšnjega komunističnega totalitarnega sistema uporabiti samo 
sredstva takšne države. Če bi uporabila drugačna sredstva, ne 
bi bila nič boljša kot totalitarni režim, ki ga je treba odpraviti. 
Resolucija torej v časovno določenem prehodnem obdobju ne 
priporoča, ampak tolerira lustracijske ukrepe, če se na podlagi 
vladavine prava, to je pravne države, upošteva vrsto v njej 
določenih kriterijev. 

IV. 

Za prehod v demokratični večstrankarski politični sistem 
parlamentarne demokracije, tržne ekonomije, pravne in socialne 
države nosi vso odgovornost vsaka država sama. Vsaka država 
ima svoje probleme in je imela svojo preteklost. Preprosto in 
poenostavljeno sklicevanje na druge države, ki so imele drugačno 
zgodovino, ni nikakršen argument. Obtožbe bivšega režima v 1., 
2. in 3. točki predloga resolucije lahko delno veljajo zgolj za prva 
povojna leta, pozneje se je Jugoslavija in z njo še posebej Slovenija 
ločila od sovjetskega modela socializma in se začela obračati k 
zahodu. V nobenem primeru pa ne more tako sklicevanje opravičiti 
predlaganih rešitev, ki so v popolnem in očitnem nasprotju z 
dejanskimi razmerami v Sloveniji in z veljavno ustavo, z 
mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Slovenijo, in splošnimi 
civilizacijskimi standardi. Na podlagi veljavne slovenske ustave, 
splošno veljavnih načel mednarodnega prava in mednarodnih 
pogodb, ki obvezujejo Slovenijo, ni nobene podlage, da bi smeli 
ravnati v nasprotju z vso to pravno ureditvijo. Sprejem 
predlaganega zakona pa bi po mojem prepričanju pomenil ne 

samo grobo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zanikanje pravne države ter protiustavni poseg v vlogo, položaj 
in pristojnosti organov zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti in v 
razmerja med njimi, ampak bi vnesel tudi velik nemir in negotovost 
v naše javno življenje, odtegoval pozornost in odgovornost 
državnih organov od reševanja vsakodnevnih nalog, ki so 
pomembne za življenje, delo in blaginjo državljanov ter razvoj 
države; z ustvarjanjem razmer nestabilnosti in negotovosti ali 
celo kršitvami lastne ustave in mednarodnih pogodb in odstopanji 
od teh zavezujočih aktov pa bi slabil tudi ugled in položaj države 
v mednarodni skupnosti. Kršitve načel pravne države pač ne 
morejo naleteti na ugoden sprejem v mednarodni skupnosti in biti 
sporočilo za enakopraven položaj države. Predlagatelji očitno 
želijo z zlorabo državne oblasti nadomeščati odločanje volivk in 
volivcev o tem, kdo naj jih predstavlja in deluje v njihovem imenu 
v pristojnih organih. S predlagano določitvijo kroga oseb, ki bi bile 
podvržene lustraciji, na celotno parlamentarno, vladno in upravno 
sfero, sodstvo in tožilstvo, notarje in odvetnike, funkcionarje v 
lokalni samoupravi, novinarje in urednike in druge, pa tudi z 
neopredeljenimi postopki, nejasnimi opredelitvami obtožb in 
časovno nedoločenostjo trajanja postopkov izredno široko kršijo 
človekove pravice in svoboščine. Takšen namen kliče po potrebi, 
da se na tako predlagane zamisli opozori državni zbor in javnost. 

Predlog zakona mimo določil 92. člena ustave dejansko uvaja 
izredno stanje. Po argumentaciji predlagateljev je potrebno 
preprečiti skrajno in veliko nevarnost, ki ogroža obstoj države in 
izključuje delovanje vseh po ustavi in zakonih pristojnih organov 
zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti. Demokratična pravna 
država - in to Republika Slovenija od sprejetja Ustave 1991 
vsekakor je - ima zadostna sredstva za to, da zagotovi pravičnost 
in da bodo storilci vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper 
človečnost, ki ne zastarajo, in tisti, ki sistematično kršijo človekove 
pravice, tudi kaznovani pred pristojnimi sodišči in v postopku, ki 
ga predpisuje zakon. Vse to Republika Slovenija ima. Ima ustavo, 
Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o 
sodiščih, Zakon o sodniški službi, ki ureja tudi volitve sodnikov, 
Zakon o državnem tožilstvu itd. ter mednarodne konvencije. Ima 
sodišča, državne tožilce in odvetnike. Če obstoji resna volja 
ugotoviti in kaznovati krivce za ta dejanja in pri tem uporabljati 
načela Resolucije 1096 ter načela pravne države, je to vse mogoče 
že po obstoječi ustavi in kazenskopravni ureditvi, v kateri so vsa 
ta načela dosledno upoštevana. Predlagatelji zakona naj pri 
pristojnem državnem tožilcu zahtevajo zakonit kazenski pregon 
tistih posameznih osebno določenih domnevnih storilcev kaznivih 
dejanj, ki jih v predlaganem zakonu na temelju domneve o 
kolektivni krivdi in ne na temelju domneve o osebni krivdi in kazni 
očitajo neopredeljenim nosilcem oblasti in moči v prejšnjem režimu. 
Sicer pa je nosilec pregona storilcev kaznivih dejanj po uradni 
dolžnosti državni tožilec, ki je pri svojem delu vezan le na ustavo 
in zakon. Prav tako so vezani na ustavo in zakon in zgolj na 
ustavo in zakon sodniki, ki odločajo o obtožbi. 

Varstvo arhivskega gradiva, pogoji za njegovo uporabo ter 
pristojnosti in naloge arhivov so urejeni v veljavnem zakonu, ki 
velja od aprila letos. Ta zakon ureja tudi arhivsko gradivo državnih 
ustanov in bivših družbenopolitičnih organizacij, ki je na splošno 
dostopno brez omejitev, razen podatkov o zasebnosti 
posameznika. Nikakršne omejitve dostopnosti arhivskega gradiva 
pa po tem zakonu ne veljajo za uporabo posamičnih dokumentov, 
če gre za postopke, ki jih vodijo državni organi in organi lokalnih 
samoupravnih skupnosti. Prav tako imajo stranke po zakonu o 
splošnem upravnem postopku brez omejitev pravico do vpogleda 
v javno arhivsko gradivo, ko izkažejo svoj pravni interes. 

Zakon ureja tudi vprašanje samovoljnega ravnanja z arhivskimi 
dokumenti in njihovim odtujevanjem. Tovrstna dejanja so v 
političnem življenju Slovenije postala sredstvo političnega 
izsiljevanja in kompromitiranja političnih nasprotnikov oz. 
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nesomišljenikov. Predlog lustracijskega zakona pa v določbah o 
arhivih znova odpira široke možnosti samovolje, zlorab in 
povzročanja drugega brezpravja. Legaliziral bi možnosti 
izsiljevanja in zastraševanja, ki ne sodijo v demokratično politično 
prakso. 

Prav tako je ob tem predlogu zakona potrebno opozoriti na načelo 
legitimnosti zakonov. Legitimnost zakona namreč ni zagotovljena 
že zgolj z dejstvom, da je zakonodajni organ z večino glasov 
sprejel kakšen zakon, če so njegove posamezne določbe ali 
zakon v celoti v nasprotju z načeli pravne države, z ustavo in z 
določbami mednarodnega prava človekovih pravic. Predlagani 
zakon zaradi že omenjenih posegov v domače pravo in v 
mednarodno pravo ne bi izpolnjeval načela legitimitete, tudi če bi 
dobil potrebno večinsko podporo v Državnem zboru. 

V. 

Zdi se mi potrebno opozoriti tudi na etično presojo zakona. V 
postmodernih demokratičnih državah je tudi pri etični presoji 
zakonov odločilen kriterij, ki izhaja iz moralnih vrednot 
razsvetljenstva. Te so v sami podlagi moderne politične 
demokracije. Njena osrednja vrednota je strpnost. Strpnost kot 
temeljni kriterij uporablja tudi resolucija Sveta Evrope. Tisti, ki ne 
spoštujejo strpnosti, potiskajo družbeno skupnost in državo iz 
prostora medsebojnih strpnih človeških odnosov na pot 
nestrpnosti. Zato življenje in medčloveške odnose vračajo iz 
razsvetljenstva v dobo mračnjaštva. Posledic prejšnjega obdobja 
vladavine totalitarizma v vzhodnih državah in tudi v Jugoslaviji ni 
mogoče odpravljati z novim mračnjaštvom. Strpnosti ni mogoče 
dosegati na nestrpen način. Posledic prejšnjega nasilja ni mogoče 
odstranjati z novim nasiljem. Vnovično oživljanje in širjenje že 
presežene nestrpnosti je zato glavna moralna hiba predlagane 
lustracije. Vračanje k metodam mračnjaške dobe pomeni tudi 
vračanje postopkov, kakršne je uporabljala inkvizicija z Velikim 
inkvizitorjem na čelu. Lustracije brez ritualnih žrtev namreč ni. 
Zato je lustracija izraz kolektivnega nasilja, ki izhaja iz občutka 
kolektivne krivde. Vso negativno energijo pa usmerja na nekaj 
izjem, zaznamovanih kot zlo, ki ga je treba zavreči, onečastiti, 
izobčiti. Zato so lustracijski postopki v svojem bistvu izobčenja. V 
naših razmerah torej lustracija pomeni samo dvoje: ali vrnitev iz 
sodobne civilizacije in kulture v politično arhaičnost in 
neciviliziranost ali pa obsodbo vseh nas, da smo še vedno na tisti 
primitivni ravni civilizacije, ko še nismo sposobni živeti na način 
sodobne kulture, politične kulture in državotvornosti, ko še nismo 
sposobni urejati razmerij med nami s sredstvi moderne pravne 
države. Koncept lustracije in koncept pravne države se izključujeta 
Odpravljanje posledic ali dediščine prejšnjih pravnih sistemov je 
tudi pri nas mogoče samo z uporabo načel moderne pravne 
države. Tako dobijo ti postopki svoj moralni temelj. 

Predloženi zakon in resolucija sta v nasprotju z doslej opravljenimi 
dejanji slovenske države, da se dosežeta pomiritev in sprava, da 
se popravijo krivice in razbremeni sedanje rodove bremen 
preteklosti ter da se vsi skupaj usmerimo v prihodnost. Dne 8. 
julija 1990 sem na spravni slovesnosti v Kočevskem rogu kot 
predsednik Predsedstva Republike Slovenije izrazil svoje najgloblje 
obžalovanje, da so bili mnogi znani in neznani Slovenci brez 
sodnega ugotavljanja njihove morebitne posamične krivde zaradi 
sicer moralno in pravno nedopustnega medvojnega sodelovanja 
z okupatorjem, po že končani vojni nerazumno in nerazumljivo 
pahnjeni v nasilno smrt. Poudaril sem, da v imenu nove države 
opravljam to spravno dejanje iskreno porojeno iz spoštovanja do 
vseh umrlih, padlih in pobitih med drugo svetovno vojno in 
neposredno po njej. Dejal sem: "Pokopljimo vse mrtve za vselej z 
vsem dostojanstvom in z vsem spoštovanjem. Prepustimo jih 
spominu in sodbi zgodovine." Pozval sem k narodni spravi, k 
temu, da se spravimo s svojo lastno preteklostjo, k spravi med 

živimi, k skupnemu delu in za skupno potovanje v prihodnost, ki 
ne prikriva in ne pozablja svoje zgodovine, ki pa pogleda v 
prihodnost ne opira več na breme narodne in politične razcepitve, 
ampak na ustvarjanje svobodnega slovenskega občestva, ki ima 
svojo identiteto, domovino in državo. Predsedstvo Republike 
Slovenije je novembra 1991. leta predlagalo takratnemu Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije, da se kar najhitreje popravijo 
storjene krivice in predloži tudi poseben zakon. Na to sem pred 
prvo obravnavo zakonske ureditve poprave krivic spomnil v 
svojem pismu z dne 23. marca 1994 poslanke in poslance 
državnega zbora. Poudaril sem, da je za odlaganje zakonske 
ureditve težko najti razumljive odgovore in prepričljivo opravičilo. 
Spričo tega, da je v slovenskem parlamentu bilo doseženo polno 
soglasje glede tega, da je treba storjene krivice popraviti, kolikor 
je to pač v tem času še mogoče, sem izrazil svoje prepričanje, da 
bodo poslanke in poslanci razpravo in odločanje o Zakonu o 
popravi krivic opravili tako, da se tudi po zakonski poti čim prej 
omogoči poprava storjenih krivic, kar je ne samo moralna dolžnost, 
ampak tudi ustavna obveznosti. V tem pismu sem izrazil tudi 
svoje pričakovanje, da bo ne samo kvalitetna zakonska ureditev, 
ampak tudi že sama razprava o njej pomembno pomagala k pravni 
in moralni rehabilitaciji in urejanju gmotnega položaja prizadetih 
ter k državljanski pomiritvi in narodni spravi. Zakon o popravi 
krivic je bil žal uveljavljen šele novembra 1996. 

Kot predsednik republike sem se leta 1994 pred 50. obletnico 
zmage nad nacizmom pridružil pobudam za postavitev 
spominskega obeležja vsem žrtvam druge svetovne vojne in 
našega državljanskega spopada, ki je potekal v njenem okviru. 
Spomenik naj bi simbolično pričal o pomiritvi, spravi in enotnosti 
slovenskega naroda in o koncu medsebojnega sovraštva. 
Slovenski vladi sem v pismu z dne 13. septembra 1994 predlagal, 
naj ustanovi državni odbor, ki bi prevzel vse delo, povezano s 
postavitvijo spomenika v Ljubljani kot glavnemu mestu države. 

Slovensko vlado sem opomnil s svojim pismom z dne 22. 
decembra 1994 in ponovno 20. februarja 1995, da je obveznost 
slovenske države, da uredi grobišča v Kočevskem rogu in druga 
tovrstna grobišča v Sloveniji, poskrbi za izdajo mrliških listov in 
za ukrepe v okviru poprave krivic, kar vse naj prispeva k spravi 
in državljanski pomiritvi. Izrazil sem pričakovanje, da bo vlada 
predlagala državnemu zboru zagotovitev potrebnih finančnih 
sredstev za izpolnitev obveznosti, ki jih po mojem mnenju glede 
tega nesporno ima slovenska država. 

V pismu predsedniku državnega zbora 12. aprila 1995 sem 
sporočil svoje stališče, da je ob 50. obletnici konca druge svetovne 
vojne in zmage nad fašizmom in nacizmom čas, da kot država 
opravimo dokončno vsa tista nujna dejanja, ki naj zapro knjigo 
vseh naših vojnih in povojnih ran. Zakonodajne rešitve, ki so že v 
teku, so sicer potrebne, vendar ne zadostujejo. Predlagal sem v 
premislek in odločitev zamisel, da državni zbor v imenu države 
naslednice izrazi svojo obsodbo in obžalovanje, da se je po koncu 
druge svetovne vojne zgodil izvensodni množični poboj. Izrazil 
sem svoje globoko prepričanje, da bi taka odločitev samo še 
potrdila veličino upora slovenskega naroda in njegovega 
oboroženega boja kot sestavnega dela zmagovite zavezniške 
protifašistične koalicije in velikih žrtev, ki jih je za svojo svobodo in 
za svobodo demokratične Evrope dal slovenski narod. 

VI. 

Ko utemeljeno zavračam predloženi zakon in resolucijo ter želim 
verjeti, da bo to storil tudi državni zbor, predlagam, da vlada in 
državni zbor nadaljujeta z udejanjanjem strukturalnih sprememb, 
ki bodo Slovenijo še bolj približale normam in standardom moderne 
demokratične Evrope. Tako bomo vedno znova potrjevali že 
speljano stvarno in simbolno diskontinuiteto s prejšnjim sistemom. 
Vnovič ponavljam svojo misel, naj državni zbor v imenu Slovenije 
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kot države naslednice sprejme deklaracijo o odnosu države 
Slovenije do pretekle medvojne in povojne zgodovine na naših 
tleh, izrazi svojo obsodbo izvensodnega množičnega poboja po 
koncu druge svetovne vojne in svoje obžalovanje, da se je to 
zgodilo. Tako naj bi ravnal tudi v primerih sistematične kršitve 
človekovih pravic. 

Ob ponovnem poudarku odločilne vloge slovenskega uporništva 
med drugo svetovno vojno na strani zavezniških sil zoper 
nacistično in fašistično zlo je potrebno obsoditi tudi vsa tista 
hudodelska dejanja neposredno po koncu vojne 1945. leta, ko so 
takratne oblasti ukazovale ali dovoljevale izvensodne poboje in 
druga nasilja nad ljudmi, ki so sodelovali v kolaborantskih in 
okupacijskih ustanovah. 

Upoštevati je treba celovitost zgodovine, vse njene strani. Bila je 
okupacija in odpor zoper njo, bila je kolaboracija z okupatorjem, 
bila je tudi revolucija in odpor zoper njo. Slovenski narod je med 
drugo svetovno vojno in neposredno po njej utrpel ogromne žrtve. 
Obsodbe vredni so vsi zločini, ki so se zgodili med vojno in 
neposredno po njej. Za koloboracijo z okupatorjem v času, ko je 
genocid grozil slovenskemu narodu kot celoti, pa ni in ne more biti 
nikakršnega opravičila. Zavezništvo in sodelovanje z okupatorjem 
ne more biti in nikjer ni nacionalna vrlina. 

Skrajni čas je, da se nova slovenska država v celoti usmeri v 
prihodnost. Zgodovine se z nikakršno deklaracijo ne da niti potrditi 
in še manj spremeniti. Zgodovina Slovencev v tem stoletju je 

težka, polna bremen in preizkušenj. Vendar je tudi takšno zgodovino 
treba vzeti nase in z njo živeti. Po mojem mnenju bi bilo prav, da bi 
državni zbor poleg svoje ocene celotne preteklosti in obsodbe 
tistega, kar je treba obsoditi, ugotovil tudi, kaj je bilo že narejeno 
za popravo storjenih krivic in kaj je treba še storiti. Mislim na že 
večkrat izrečene pobude npr. o Knjigi mrtvih, mrliških listih, ureditvi 
grobišč, zavarovanju spomenikov, ocene poteka razveljavljanj 
političnih procesov itd. Po tem bo mogoče določiti tudi vlogo, ki naj 
jo ima preteklost v našem življenju. Potem bomo mogli prepustiti 
zgodovino zgodovinarjem. Naše življenje ne more in ne sme biti 
vedno znova in znova interpretirano skozi preteklost. 

Ozrimo se v prihodnost. Pred nami je novo tisočletje. Vanj nas kot 
ustvarjalen narod, sposoben poskrbeti za svojo prihodnost, ne 
bodo popeljali nepotrebni spori in delitve, ki odvračajo pozornost 
od realnih problemov, s katerimi je soočeno naše življenje. Združiti 
velja vse ustvarjalne sile. kar jih premoremo, da bi zmogli 
odgovarjati na izzive časa in zagotoviti prihodnost slovenski državi 
in slovenstvu v svetu, ki nastaja, poln upanj, pa vendar tudi poln 
neznank. Stopimo vanj pogumno, z vedrino in občutkom polne 
odgovornosti do vseh rodov Slovencev. To je naš dolg. Prepričan 
sem, da bomo skupaj zmogli korake drug do drugega, za nujen 
skupen premislek o prihodnosti in za nadaljevanje temeljitih 
političnih, pravnih in gospodarskih reform, ki sodijo k oblikovanju 
pristnega demokratičnega duha, politične kulture in državo- 
tvornosti. 

Milan Kučan 
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Dopolnitev 

POROČILA AGENCIJE ZA TRG 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV 0 STANJU 

NA TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Agencija za trg vrednostnih papirjev pošilja k Poročilu o stanju Tabelo 15a: Prikaz strukture naložb pooblaščenih investicijskih 
na trgu vrednostnih papirjev v prvi polovici leta 1997 dodatno družb na dan 30.6.97 (IS/M-1) 

Tatjana Merčun, l.r. 
Agencija za trg vrednostnih papiriev 

Tabela 15a: Prikaz strukture naložb pooblaščenih investicijskih družb na dan 30.6.97 (IS/M-1) 

Skupaj (1.000 SIT) Delež 
1. Denarna sredstva 
2. Terjatve 
3. Kratkoročni vrednostni papirji (skupaj) 
3.1. Republike Slovenije 
3.2. Banke Slovenije 
3.3. Drugi domači 
3.4 Tuji 
4. Dolgoročni vrednostni papirji (skupaj) 
4.1 Domači (skupaj) 
4.1.1. Obveznice (skupaj) 
4.1.1.1. Republike Slovenije 
4.1.1.2. Druge obveznice 
4.1.2. Delnice (skupaj) 
4.1.2.1. Na organiziranem trgu vred. papiijev (AJB.C) 
4.1.2.2. Na neorganiziranem trgu vred. papiijev 
4.2. Tuji (skupai) 
4.2.1. Obveznice 
4.2.1.1. Državne 
4.2 1.2. Druge 
4.2.2. Delnice 
5. Ostali vrednostni papirji 
6. Depoziti v banki in DFO 
7. Nepremičnine 
8. Neizkoriščeni lastninski certifikati 
9. SKUPAJ 1., 2-, 3., 4., 5., 6., 7. in 8. 
10. Skupaj brez lastninskih certifikatov (9. - 8.) 

447.483 
4.081.792 

99.169 
0 

63.988 
35.181 

0 
182.281.047 
180.682.295 

632.750 
262 

632.489 
181.648.279 
45.146.701 

136.501.579 
0 
0 
0 
0 
0 

3.471.281 
637.001 
265.089 

299.968.479 
491.251.342 
191.282.862 

0,09% 
0,83% 
0,02% 

37,11% 

0,71% 
0,13% 
0,05% 

61,06% 
100,00% 
38,94% 

Vir: Agencija 
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OPOMBA UREDNIŠTVA 
Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v prvi 
polovici leta 1997 je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 
53, dne 14. novembra 1997. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon: . 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM    

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61-222 - Tisk SET Vevče, 
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. 
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