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

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o davku na dodano
vrednost
Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji, dne 2.12.1998, ob
obravnavi zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na 29. izredni seji, dne 25. 11.
1998, sprejel

enako kot slovenska invalidska podjetja poleg drugih odstopljenih
sredstev po zakonu namenjajo za izboljšanje usposabljanja in
zaposlovanja invalidov. Čemu bi bili pri interpretaciji te že dve
desetletji stare smernice bistveno bolj restriktivni, kot so v državah
Evropske unije in to prav usodno na škodo mnogih skupin huje
prizadetih invalidov v Sloveniji?

SKLEP

Oktobra letos je v Sloveniji po podatkih Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve 130 invalidskih podjetij, ki zaposlujejo okrog
4.000 invalidov, ki se zaradi zdravstvenega stanja oziroma
invalidnosti ne morejo zaposlovati v običajnem delovnem okolju.
Na splošno se je stopnja nezaposlenosti med invalidi v Sloveniji v
90. letih povečala bistveno hitreje kot pri neinvalidnih državljanih.
In če pride do ekonomskega sesutja invalidskih podjetij, se bo
nezaposlenost invalidov še povečala, razmere pa bodo v
primerjavi z drugimi državami Evropske unije prav dramatične.
Poudariti velja, da se nova delovna mesta za prvo zaposlitev huje
prizadetih invalidov odpirajo z redkimi izjemami le še v invalidskih
podjetjih.

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o
zakonu o davku na dodano vrednost.
Obrazložitev
Državni svet meni, da bi morala biti invalidska podjetja kot
specifične institucije javnega pomena vključena v nižjo davčno
stopnjo davka na dodano vrednost.
Invalidska podjetja izpolnjujejo poglavitne kriterije za dodelitev
ekonomske olajšave pri davku na dodano vrednost, kajti njihova
dejavnost je v javnem interesu, ker je poslovanje invalidskih podjetij
po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščeno v podrazred z
označbo N/85.325, to je v skupino dejavnosti "socialno varstvo"
in v razred "izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev".
Po 569. členu zakona o gospodarskih družbah pa ima Vlada
Republike Slovenije diskrecijsko pravico, da podeli gospodarski
družbi status invalidskega podjetja izključno v funkciji
usposabljanja in zaposlovanja invalidov pod posebnimi pogoji.

Utemeljitev za uvrstitev prometa blaga in storitev invalidskih podjetij
v nižjo stopnjo davka na dodano vrednost je tudi v tem, da je v
obstoječem predlogu zakonskega besedila cela vrsta dejavnosti
v javnem interesu in se glede na širino teh oprostitev lahko le
čudimo, zakaj med temi ekonomskimi olajšavami ni še olajšav za
invalidska podjetja, ki dejansko zagotavljajo edinstvene
paracivilizacijske rešitve za slovenske invalide z globokim
socialnim pomenom tudi v korist učinkovitega funkcioniranja
slovenske države.
Državni svet tudi ocenjuje, da so se lahko invalidska podjetja v
zapletenih tranzicijskih časih z dosedanjimi ekonomskimi
olajšavami razvijala, medtem ko jim odslej grozi hudo krizno stanje,
propadanje ali pa popolna odvisnost od denarnih transferov
državnega proračuna, zaradi česar ob pričujoči tendenci ne bodo
več tekmovalne tržne gospodarske družbe, ampak državne
socialne institucije, v katerih ne bo več produktivnega
zaposlovanja najtežje prizadetih invalidov.

Najbolj prepričljiv primerjalni argument za uvrstitev invalidskih
podjetij v nižjo davčno stopnjo je, da ima Nemčija prav tako dve
stopnji davka na dodano vrednost in da imajo institucije, ki so po
statusu enake našim invalidskih podjetjem, nižjo stopnjo tega
davka. Drugi primerjalni argument je na Hrvaškem, kjer so januarja
letos uvedli davek na dodano vrednost z eno samo stopnjo in
ukinili olajšave za invalidska podjetja, ki so že od spomladi v
ekonomskem razsulu in jih večinoma preživljajo le še prek
interventnih denarnih posegov iz državnega proračuna in
pokojninsko-invalidskega zavarovanja. Pojavlja se tudi mnenje,
da je rešitev v Nemčiji izjemna, vendar to ne drži. V VI. evropski
direktivi o davku na dodano vrednost je namreč v 13. členu X.
poglavja (oprostitve) definirana oprostitev za določene dejavnosti
javnega pomena; v drugih točkah direktive so razvidne sestavine
invalidskih podjetij, med katerimi se nam zdi zlasti pomembna
določba, da take institucije ne smejo biti sistematično usmerjene
v pridobivanje dobička, ampak ga tudi v primeru, če ga ustvarijo,

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič.

Državni zbor je na 30. izredni seji,
dne 18. 12. 1998, ob ponovnem
odločanju zakon sprejel.
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Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o upravnih taksah
Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 23. 12.1998,
ob obravnavi zakona o upravnih taksah, ki ga je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel na 10. seji, dne 23.12.1998, sprejel

Tako visoke takse v zvezi z vozniškimi dovoljenji bi za številne
družine s povprečnimi dohodki, ki pa avto nujno potrebujejo za
najnujnejša vsakodnevna opravila, pomenile veliko finančno
obremenitev, kar pomeni, da bi te takse močno posegle v socialno
substanco. Državni svet ob tem tudi opozarja, da prinaša sodobno
življenj za državljane celo vrsto obveznostnih razmerij, ki imajo
za posledico predpisane evidence in dokumente, kar je povezano
z velikimi stroški. Zato bi bilo treba po mnenju državnega sveta
zelo premišljeno določiti takse v zvezi z izdajo dokumentov, ki jih
državljani potrebujejo v javnem prometu.

SKLEP
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o upravnih taksah.

Državni svet opozarja tudi na tarifno številko 22, s katero se
povečuje tarifa za uradno dejanje sklepanja zakonske zveze (od
200 na 400 točk), ter na tarifno številko 42, s katero se bistveno
povečuje taksa za lokacijsko dovoljenje (od 125 na 400 točk).

Obrazložitev
Državni svet meni, da novi zakon o upravnih taksah v primerjavi
z dosedanjo ureditvijo v preveliki meri povečuje vrednost točke,
s katero se praviloma določajo takse. Tako zakon v četrtem
odstavku 6. člena določa, da vrednost točke po tem zakonu
znaša 20 tolarjev.. Po sklepu o uskladitvi vrednosti točke v do
sedaj veljavnem zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 22/
97) z dne 1. 5. 1997 je znašala vrednost točke 13,50 tolarja.

Po mnenju državnega sveta je vprašljiva tudi tarifna številka 33, s
katero so predpisane visoke upravne takse za opravljanje
strokovnega izpita za pridobitev naziva člana posadke morskih
ladij v trgovski mornarici (tudi do 1300 točk).
Državni svet opozarja, da je na seji 24. 3.1998 sprejel zahtevo za
začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodnih taksah, in sicer zaradi neskladja z
več ustavnimi določbami, med drugim tudi z 2. členom ustave, ki
določa, da je Slovenija pravna in socialna država.

Državnemu svetu se postavlja vprašanje, ali je sprejeta vrednost
točke v višini 20 tolarjev res utemeljena glede na inflacijska gibanja
oziroma glede na rast cen življenjskih potrebščin v zadnjem letu.

Državni svet je ocenil, da so bile s sprejemom tega zakona sodne
takse nesorazmerno povečane, saj so se le-te dvignile tudi do
500 % glede na dotedanjo ureditev. Ustavno sodišče je z odločbo
št. U-l-112/98 z dne 17. 6. 1998 delno ugodilo zahtevi državnega
sveta in je v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah razveljavilo nekatere tarifne številke in zneske.

Državni svet tudi ugotavlja, da se z novim zakonom o upravnih
taksah v primerjavi z dosedanjo ureditvijo zelo povečujejo nekatere
takse v upravnih stvareh, s katerimi se srečujejo tako rekoč vsi
državljani.
Tako državni svet opozarja na tarifne številke 1, 2 in 3, s katerimi
se za desetkrat povečujejo splošna taksa za prošnje, zahteve,
predloge, prijave, priglasitve in druge vloge (če ni v tarifi predpisana
kakšna druga taksa), taksa za pritožbo zoper odločbo, izdano v
upravni stvari, ter splošna taksa za vse odločbe, za katere ni
predpisana posebna taksa.
I
Državni svet posebej opozarja, da se zelo povečujejo tudi takse,
ki se nanašajo na vozniški izpit, izdajo in podaljšanje vozniškega
dovoljenja, na izdajo in podaljšanje prometnega dovoljenja ter na
izdajo dvojnika vozniškega oziroma prometnega dovoljenja (od
60 na 300, od 30 na 250, od 125 na 800, od 240 na 800, od 30 na
250 točk - tarifna številka 20). Državni svet poudarja, da je to
povsem nesprejemljivo, saj je avto postal nepogrešljiv del
sodobnega načina življenja, za katerega so značilne številne
vsakodnevne migracije od kraja bivališča do delovnega mesta.

Zaradi navedenih razlogov državni svet zahteva, da državni zbor
ponovno odloča o zakonu o upravnih taksah.
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims.

Državni zbor zakona
ob ponovnem odločanju
na 31. izredni seji, dne
19.1.1999, ni sprejel.
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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na
17. seji, dne 30. 11. 1998, obravnavala predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (EPA
623-li) in sprejela naslednje mnenje:

bi država in lokalne skupnosti sodelovale ter iskale primerne
prostorske rešitve znotraj širšega geografskega in
družbenega območja.
4. Komisija meni, da bi morala država čim prej izdelati jasno
sliko vseh pomembnih habitatov na Slovenskem. Bodoči
investorji bi morali imeti vse podlage za finančne izračune,
koliko stane nova investicija, saj se v praksi dogaja, da se
šele na pobudo investitorja začno različne raziskave glede
biološke vrednosti nekega prostora. To vzame investitorjem
ogromno časa in jih tudi finančno nepredvidljivo obremeni.

1. Komisija ugotavlja, da so nujne spremembe razvoja
družbenega plana Republike Slovenije do leta 2000 zaradi
dveh v obrazložitvi navedenih sklopov. Prvi se nanaša na
razširitev obveznih izhodišč na področju varstva naravne in
kulturne dediščine, varstva voda in usmerjanja poselitve, kar
vse predstavlja nadomestni ukrep v prostorskem delu
zakonodaje zavarovanja javnega interesa na nepremičninah.
Drugi sklop se nanaša na dopolnitev infrastrukturnega
koncepta tako na področju energetske kot tudi prometne
infrastrukture.

5. Komisija se zaveda problemov iz preteklosti, ko je bilo zaradi
uničevanja kmetijskega zemljišča potrebno sprejeti nekatere
ukrepe za zaustavitev negativnih procesov, vendar se danes
soočamo s problemom zaraščanja neobdelane kmetijske
zemlje. Zato komisija ne soglaša s formulacijo odloka v točki
5 na str. 11, ki se dotika sprememb in dopolnitev plana na
področju poselitve, s katero nova razpršena gradnja ni
dovoljena. Komisija opozarja na mnoga razpršena naselja, v
katerih je posamezniku onemogočen normalen razvoj v
primeru prepovedi dograditve recimo hleva, žage ali
turističnega objekta. V mnogih primerih gre za demografsko
ogrožena področja, ki morajo dobiti možnost razvoja ali pa se
bodo izpraznila, kar bi bilo nedopustno. Komisija predlaga
spremembo prepovedi oziroma dopolnitev, da je širitev naselja
mogoča pod posebnimi pogoji, ko je dokazana družbena
sprejemljivost širitve naselja na lokalni ravni. Rešitev je
nakazana v obrazložitvi (str. 30), toda akt, ki ga je potrebno
izvajati, je odlok in ne njegova obrazložitev.

2. Komisija meni, da bi morali v največji možni meri povezati
spremembe in dopolnitve državnih planskih aktov na področju
naravne in kulturne dediščine, varstvo voda in usmerjanja
poselitve s prostorskimi in izvedbenimi akti, ki jih morajo izdelati
lokalne skupnosti. Urad za prostorsko planiranje bi moral
okrepiti število koordinatorjev, ki bi strokovno povezovali
interese ter zahteve države in pomagali lokalnim skupnostim
pri zahtevnem strokovnem delu.
3. V sistemu lokalne samouprave so mnoge občine kadrovsko
prešibke, da bi pokrile vse strokovne obveznosti na področju
urejanja prostora. Komisija se zavzema za čim prejšnje in
obvezno oblikovanje pokrajine kot druge stopnje lokalne
samouprave in prve stopnje državne uprave, v okviru katere

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna - skrajšani postopek
ter da bi Vlada Republike Slovenije s prerazdelitvijo sredstev
znotraj proračunske porabe morala zagotoviti primeren obseg
zadolževanja. Dokapitalizacija stanovanjskega sklada pa ni
smiselna, ker sama po sebi ne pomeni pospešitve reševanja
stanovanjskih problemov. Bolj smiselno bi bilo, da se realizira
projekt stanovanjske hranilnice.

Komisija za gospodarstvo je na 14. seji, dne 10 11. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o izvrševanju proračuna (EPA 580-II), ki ga je državnemu zboru
predložil v obravnavo poslanec Bogomir Špiletič.
Komisija je podprla predlog zakona, saj meni, da bi z zakonskimi
spremembami določeno omejevanje zadolževanja Republike
Slovenije v letu 1999 za kritje proračunskih odhodkov lahko
prispevalo k racionalni porabi sredstev. Komisija namreč meni,
da je na področju varčevanja v javnem sektorju storjeno premalo

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.
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Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Poročilu o izvajanju
programa dela DARS d.d. v letu 1997

1. Komisija se je seznanila s Poročilom o izvajanju programa
dela DARS d. d. v letu 1997 in ga podpira.

preobremenjenosti izvajalcev, zaradi česar so se investicijske
vrednosti povečevale oziroma se gradnja ne končuje v skladu
s predvidevanji v nacionalnem programu. Komisija se zaveda
dileme izvajalcev avtocestnega programa, ali podaljševati roke
za realizacijo načrtov in jih v čim večji meri uresničevati z
domačimi izvajalci ali pa bi bila smiselna gradnja tudi s tujimi
izvajalci, kar bi omogočilo, da bi bila lahko gradnja usklajena
s predvidevanji v nacionalnem programu.

2. Komisija opozarja, da je bil program dela zelo napet v smislu

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na
18. seji, dne 8. 12. 1998, obravnavala Poročilo o izvajanju
programa dela DARS d. d. v letu 1997 (EPA 634-II) in po razpravi
zavzela naslednje stališče:

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu letnega plana
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999
zahtevajo nerazumno visoke dškodninske zneske za
zemljišča, pričenjajo z zamudo. Člani komisije se zavedajo,
da je razlastitev zelo nepopularna in da jo je potrebno uporabljati
le v skrajnih primerih.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na
18. seji, dne 8.12.1998, obravnavala predlog letnega plana razvoja
in vzdrževanja avtocest za leto 1999 (EPA 638-II) in po razpravi
sprejela naslednje stališče:

Ob izrazu "razlastitev" se komisiji zastavlja dvom v njegovo
primernost, zato komisija predlaga uporabo izraza "državni
odkup".

1. Komisija podpira predlog letnega plana razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 1999, vendar ugotavlja, da predvideni program graditve avtocest odstopa od nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki je bil v letošnjem
letu spremenjen in dopolnjen, tako po dinamiki izgradnje
avtocest kot po investicijskih vrednostih. Glede na navedeno
naj v prihodnje pripravljalci pri pripravi letnih planov razvoja in
vzdrževanja avtocest bolj natančno predvidijo oziroma ocenijo
razpoložljivost finančnih sredstev in možni obseg gradnje.

4. Komisija opozarja, da ob gradnji avtocest ne smemo pozabiti
na drugo infrastrukturo, ki jo je potrebno ohranjati in obnavljati
za normalno delovanje tudi po končani izgradnji avtocestnega
omrežja.
5. Komisija opozarja na gradnjo predora Trojane, kjer naj vrtalna
in druga dela potekajo tako, da bo zagotovljena varnost ljudi,
ki živijo nad bodočim predorom.

2. Komisija meni, da so jasni vzroki za zakasnitve uresničevanja
avtocestnega programa, vendar niso nepričakovani.
Odstopanja pomenijo časovno podaljševanje rokov in večje
stroške izgradnje. Vsi organi, pristojni za nadzor v vseh fazah
izgradnje, morajo poskrbeti, da se uresničevanje gradnje
uskladi z njegovim načrtovanjem.

6. Komisija opozarja izvajalce, da na področju Pomurja glede
ceste Radenci-Vučja vas poskrbijo za prekategorizacijo v
glavno cesto in da takoj začno z zakonsko določenimi postopki
za pridobivanje dodatnih zemljišč.

3. Komisija meni, da bi bilo potrebno doseči večjo učinkovitost
pri postopkih pridobivanja zemljišč, saj se izgradnje nekaterih
avtocestnih odsekov zaradi nekaterih posameznikov, ki

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k dopolnitvi delne pobude
za pogajanja in sklenitev mednarodne pogodbe o članstvu v Evropski uniji

t

Komisija za mednarodne odnose In evropske zadeve je na 8.
seji, dne 7. 12. 1998, obravnavala dopolnitev delne pobude za
pogajanja in sklenitev mednarodne pogodbe o članstvu v Evropski
uniji za področja: delovne skupine 5 - pravo gospodarskih družb;
delovne skupine 8 - ribištvo; delovne skupine 12 - statistika; delovne
skupine 23 - varstvo potrošnikov in zdravja; delovne skupine 25
- carinska unija; delovne skupine 26 - zunanji ekonomski odnosi
in mednarodna razvojna pomoč, ki jo je predložila Vlada Republike
Slovenije.

Pogajalsko izhodišče za področje 8 - ribištvo - je predstavil
Maksimilijan Mohorič, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki je podal oceno, da sprejem pravnega
reda Evropske unije za področje ribištva ne bo povzročil večjih
težav.
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje glede varovanja virov in
vzpostavljenega nadzora iz naravovarstvenih razlogov ter glede
izvajanja ukrepov, s katerimi bi zaščitili soško postrv. Ker gre pri
zaščiti soške postrvi za sladkovodno vrsto rib, je bilo pojasnjeno,
da ni vključena v navedeno področje, ki obsega zgolj morsko
ribištvo.

K pogajalskim izhodiščem za področje 5 - pravo gospodarskih
družb - člani komisije niso imeli pripomb.
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Pogajalsko izhodišče za področje 12 - statistika - je predstavil
Tomaž Banovec, direktor Statističnega urada Republike Slovenije.

prevzame zunanjo tarifo EU. Poudarjeno je bilo tudi sodelovanje
in pozornost, ki jo je potrebno namenjati carinski službi, da bi se
ta lahko čim bolj usposobila za prevzem nalog do pristopa k EU.

V razpravi je bila izpostavljena problematičnost statistike s področja
kmetijstva, kjer obstajajo številne pomanjkljivosti. Opozorjeno je
bilo na nepopoln register vinogradov in register kmetij. ->lani
komisije so se strinjali, da je potrebna nova definicija slovenske
kmetije, ki bi celovito upoštevala naše notranje posebnosti. Za
uspešno prilagajanje slovenskega kmetijstva je nujna priprava
potrebnih informacijskih podlag, kamor sodijo tudi registri.

Nadaljnja vprašanja članov komisije so se nanašala na vpliv, ki
ga bo imelo sprejetje Republike Slovenije v EU na odnose s
Hrvaško ter na izvajanje evidentiranja na zunanji meji EU. V
odgovoru so bili članom komisije podrobno pojasnjeni ekonomski
učinki, vezani na carinsko unijo.
Pogajalsko izhodišče za področje 26 - zunanji ekonomski
odnosi In mednarodna razvojna pomoč - je predstavila Vojka
Ravbar, predstavnica Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
Opozorila je na zahtevno prehodno obdobje desetih let, ki ga bo
Republika Slovenija zahtevala za ohranitev sistema zunanje
trgovine, kot ga ima sedaj urejenega z nekaterimi državami,
nastalimi na ozemlju nekdanje SFRJ. Razloge za zahtevo po
prehodnem obdobju za to področje je v nadaljevanju podrobno
obrazložila.

Pogajalsko izhodišče za področje 23 - varstvo potrošnikov In
zdravja - je predstavil Anton Grabeljšek, predstavnik Ministrstva
za ekonomske odnose in razvoj.
Glede na to, da veljavni zakon o varstvu potrošnikov že vključuje
vsebino nekaterih direktiv, se pri prevzemu zakonodaje ne
pričakuje večjih težav. Zaradi uskladitve s pravnim redom EU pa
bo potrebno omenjeni zakon novelirati.

V razpravi so bila postavljena tudi vprašanja glede prilagajanja
tekstilnega sporazuma ter vključevanja Gospodarske zbornice
Slovenije v ožjo pogajalsko skupino ter delovne skupine.

Opozorjeno je bilo na načelno vprašanje rabe slovenskega jezika
v okviru sporočil potrošnikom.
Pogajalsko izhodišče za področje 25 - carinska unija - je
predstavila Vojka Ravbar, predstavnica Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj.

Komisija je po predstavitvi pogajalskih izhodišč za zgoraj navedena
področja in po odgovorih predstavnikov vlade sprejela sklep, da
podpira predloženo dopolnjeno pobudo za področja: pravo
gospodarskih družb, ribištvo, statistika, varstvo potrošnikov in
zdravja, carinska unija ter zunanji ekonomski odnosi in
mednarodna razvojna pomoč.

V zvezi z vprašanjem, kakšne posledice bodo nastale za
Republiko Slovenije, če bo področje carinskih tarif usklajeno s
pravnim redom EU do konca leta 2001, je pojasnila, da si Republika
Slovenija prizadeva stalno preverjati, dopolnjevati in usklajevati
nacionalno carinsko zakonodajo z veljavnim sistemom v EU. Z
dnem, ko postane Republika Slovenija polnopravna članica EU,

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Franc Batagelj.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Italije in Vlado Republike Madžarske
o ustanovitvi večnacionalnih sil kopenske vojske
Komisija za politični sistem je na 23. seji, dne 7. 12. 1998, na
podlagi četrtega odstavka 42. člena poslovnika državnega sveta
obravnavala predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije, Vlado Republike Italije in Vlado Republike
Madžarske o ustanovitvi večnacionalnih sil kopenske vojske (EPA
631-11).

Komisija podpira navedeni predloga zakona o ratifikaciji.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o ratifikaciji Varnostnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zahodnoevropsko unijo
Komisija za politični sistem je na 23. seji, dne 7. 12. 1998, na
podlagi četrtega odstavka 42. člena poslovnika državnega sveta
obravnavala predlog zakona o ratifikaciji Varnostnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Zahodnoevropsko unijo (EPA
633-II).

Komisija podpira navedeni predloga zakona o ratifikaciji.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o davčnem postopku
Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 23.12.1998,
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
davčnem postopku sprejel naslednji

prekratkega, zakonsko določenega 15-dnevnega roka za vložitev
pritožbe davčnih zavezancev in načina vročanja. Če bo skupna
strokovna preučitev spornega člena pokazala nujnost njegove
spremembe, bo Ministrstvo za finance pripravilo, Vlada Republike
Slovenije pa poslala v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o davčnem postopku.

SKLEP
Predstavniki državnega sveta ter predstavniki Ministrstva za finance se bodo v prvi polovici januarja 1999 sestali ter preučili
problematiko v zvezi s 15.a členom zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davčnem postopku, to je problem

V nasprotnem primeru bo državni svet zahteval presojo ustavnosti
spornih členov zakona o davčnem postopku.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj za pripravo meril za proglasitev nekega okolja kot degradirano ali prizadeto
okolje za področje cele države
Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18.11.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije za lokalno samoupravo In regionalni razvoj
za pripravo meril za proglasitev nekega okolja kot degradirano ali
prizadeto okolje za področje cele države ter na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Nova okoljevarstvena spoznanja v Evropi in pri nas oblikujejo
popolnoma nove kriterije za zdravo življenjsko okolje. Spoznanja
prodirajo v posamezna okolja, ki reagirajo na ta način, da se
poizkušajo zavarovati z nekim zakonom, ki bi njihovo okolje
sistemsko zavaroval, ali pa tako, da bi zaradi degradacije dobili
neko odškodnino, s pomočjo katere bi ukrepali sami. Množica
tovrstnih zakonov bi rušila ravnotežje in nikoli ne bo pokrita cela
Slovenija.

SKLEP
Državni svet podpira pobudo Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da
pobudo preuči in nanjo odgovori.

Ministrstvo za okolje in prostor kot strokovni organ naj predlaga
merila in tudi območja, ki so zaradi gospodarskih ali drugih
razlogov po evropskih kriterijih upravičena do nadomestil za
degradirano okolje.

Ministrstvo za okolje in prostor naj pripravi merila za proglasitev
nekega okolja kot degradirano ali prizadeto okolje za področje
cele države.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na pobudo.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v zvezi s posledicami neurij v juliju 1998
Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18.11.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano v
zvezi s posledicami neurij v juliju 1998 ter na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet podpira pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor in
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Neurje je še posebej prizadelo celotno območje občine Šentjernej,
saj je po oceni Komisije za naravne nesreče občine Šentjernej
povzročilo škodo v višini 507 mio tolarjev. Posledice so za
prebivalce občine, katerih večji del se ukvarja s kmetijstvom kot
edino panogo za preživljanje, katastrofalne in tudi dolgoročne.
Pridelovalcem zelenjave je toča uničila praktično ves pridelek,
tako da so ostali tudi brez sredstev za pokrivanje stroškov setve.
V trajnih nasadih je toča poleg pridelka močno poškodovala tudi
drevje oziroma trte, tako da bo pridelek bistveno manjši tudi
prihodnje leto. Močno pa so prizadeti tudi živinorejci, saj so nekateri
ostali praktično brez krme za živino, kar bo povzročilo velik padec
števila glav živine.

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pobudo
preučita in nanjo odgovorita.
1. Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za okolje in prostor in
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga,
da v skladu s 77. členom zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije zagotovi sredstva iz sredstev rezerv
Republike Slovenije do višine 200 mio tolarjev za zagotovitev
najnujnejše pomoči za odpravo posledic elementarne nezgode
v kmetijstvu.
2. Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor in
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj čim
prej pripravijo interventni predlog zakona o zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic neurij v kmetijstvu v letu 1998,
saj je predlog zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev
državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč v
parlamentarnem postopku šele v prvi obravnavi.

Možen sanacijski ukrep se nakazuje s pokritjem izgubljenega
vložka v proizvodnjo, z odpisom davkov na to dejavnost in
omogočanjem ugodnih kreditov za ponovno organiziranje
proizvodnje v prihodnji sezoni.
V preteklosti so se za odpravo posledic naravnih nesreč sredstva
zagotavljala na podlagi zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti
za odpravljanje posledic naravnih nesreč ter s posameznimi
intervencijskimi zakoni.

Obrazložitev
V občinah Novo mesto, Krško in Šentjernej sta toča in veter dne
28. 7.1998 povzročila pravo katastrofo. Hudo neurje je povzročilo
velik izpad letošnje kmetijske proizvodnje in uničilo pomembne
kmetijske objekte, poškodovalo precej stanovanjskih streh in
podiralo drevje. Škoda še ni ugotovljeni, nikakršnega dvoma pa
ni, da je ogromna in da je prizadela veliko število kmečkih družin
v omenjenih občinah.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor in
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s 96.
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na
pobudo.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za pripravo predloga interventnega zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic poplav v novembru 1998
Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18.11.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za
pripravo predloga interventnega zakona o zagotovitvi sredstev
za odpravo posledic poplav v novembru 1998 ter na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Po še neuradnih podatkih so poplave v mesecu novembru 1998
na vodotokih, infrastrukturi in v kmetijstvu povzročile za približno
37 mlrd SIT škode. Čeprav je Vlada Republike Slovenije za
najnujnejšo sanacijo odobrila 1 mlrd SIT sredstev kot interventni
ukrep za zagotovitev prevoznosti cest in za zaščito življenj povsod
tam, kjer so plazovi poškodovali objekte do takšne mere, da je
bilo potrebno prebivalce naselij seliti, do zagotovitve vode in
najnujnejših popravil komunalne infrastrukture, je ta interventni
ukrep nezadosten. Čeprav bo posledice poplav in sanacijo
potrebno reševati daljše časovno obdobje, je v interventnem
zakonu potrebno definirati, da oškodovanci prejmejo pomoč čim
prej, torej iz proračunskega leta 1999 že januarja 1999. Predlagatelj
zakona naj preuči tudi možnost oprostitve ali odpisa davščin
oziroma regresiranja obrestne mere pri najemanju kreditov za
sanacijo škode zaradi elementarne nesreče.

SKLEP
Državni svet podpira pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da pobudo
preuči in nanjo odgovori.
Ministrstvo za okolje in prostor naj čim prej pripravi predlog
interventnega zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
poplav v novembru 1998.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni na pobudo
odgovori.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta Resmana
glede predloga zakona o odpisu odloženih davkov in prispevkov
Ali Ministrstvo za notranje zadeve razpolaga s podatki o podjetjih,
za katera skupina poslancev predlaga oprostitev plačila odloženih
prispevkov, iz katerih je razvidno, da so ta podjetja v okviru sanacije
tudi odpravljala morebitne nepravilnosti? Podjetja, ki so zaradi
zaščite dosedanje družbene lastnine uspela tudi na tem področju,
so še posebej upravičena za odpis odloženih prispevkov.

Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18.11.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana glede
predloga zakona o odpisu odloženih davkov in prispevkov ter na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji
SKLEP
Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Jožeta
Resmana in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana se glasi:

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
glede objave uredbe o koncesiji za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala
Spodnje Save v Uradnem listu Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18.11.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
glede objave uredbe o koncesiji za izkoriščanje vodnega
energetskega potenciala Spodnje Save v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji
\

Vlada Republike Slovenije je z uredbo o koncesiji za izkoriščanje
vodnega energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. I. RS, št. 21/
94) (v nadaljevanju: uredba) odločila, da se koncesije na podlagi
te uredbe podeli na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 18/94.
V Uradnem listu RS, št. 18/94, javni razpis ni objavljen.

SKLEP

Prosim za odgovor na vprašanji:
1. Ima pravno veljavo odločba, ki se sklicuje na objavo v določeni
številki uradnega lista, kjer pa objave razpisa ni?

Državni svet podpira vprašanji državnega svetnika prof. dr. Franca
Vodopivca in predlaga Ministrstvu za pravosodje, da vprašanji
preuči in nanju odgovori.

2. Kakšen je pravni status poslov, ki so bili morebiti že sklenjeni
na osnovi take odločbe?

Vprašanji državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasita:
Dne 23. julija 1998 je Vlada Republike Slovenije z odločbo št. 32900/98-1 (V) podelila koncesijo za gospodarsko izkoriščanje
vodnega energetskega potenciala za proizvodnjo električne
energije Spodnje Save.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v skladu s
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanji.

V obrazložitvi odločbe je zapisano:

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Milana Zvera glede
objavljanja Deklaracije o neodvisnosti in Splošne deklaracije o človekovih pravicah
Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18.11.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika dr. Milana Zvera, da se
pooblaščenemu izdajatelju Ustave Republike Slovenije predlaga
izdajo besedila Deklaracije o neodvisnosti in Splošne deklaracije
o človekovih pravicah, ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet podpira pobudo državnega svetnika dr. Milana Zvera
in predlaga državnemu zboru, da pobudo preuči in nanjo odgovori.
Državni zbor Republike Slovenije naj ob vsakem ponatisu Ustave
Republike Slovenije skupaj z ustavo objavi tudi Deklaracijo o
neodvisnosti in Splošno deklaracijo o človekovih pravicah.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede
politike Ministrstva za zdravstvo v zvezi z oskrbo invalidov z ortopedskimi in
tehničnimi pripomočki
izpolnjujejo enake pogoje kot jih morajo pogodbeni dobavitelji
(tehnična služba, rezervni deli, sanitarne inšpekcije)?
7. Na kakšnih strokovnih izhodiščih Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije oblikuje cenovne standarde za
ortopedske in druge tehnične pripomočke, kajti v obstoječih
standardih so nerazumne razlike, kot npr. otroški invalidski
voziček na samostojni pogon 318.000,00 SIT v primerjavi z
vozičkom na samostojni pogon za odrasle 143.000,00 SIT in
prenosni sedež s podvozjem 715,000,00 SIT nasproti
elektromotornemu invalidskemu vozičku z dvema
akumulatorjema, dvema motorjema in vso elektroniko
468.000,00 SIT?
8. Zakaj minister za zdravstvo še ni določil in uradno objavil
seznama tehničnih pripomočkov po 3. točki 15. člena
spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
(Uradni list RS, št. 73/95)?

Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18. 11. 1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede politike
Ministrstva za zdravstvo v zvezi z oskrbo invalidov z ortopedskimi
in tehničnimi pripomočki ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika Borisa
Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da vprašanja
preuči in nanje odgovori.
Vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasijo:
1. Zakaj Ministrstvo za zdravstvo, glede na svoje državne
pristojnosti, ne vodi nobene jasno razvidne oziroma vnaprej
deklarirane politike pri oskrbi prebivalstva z ortopedskimi in
tehničnimi pripomočki iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja?
2. Ali Ministrstvo za zdravstvo sploh izvaja kakšno kontrolo
nad izvajanjem zakonitih pravic zdravstveno zavarovanega
prebivalstva do ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov
in če, na kakšen način?
3. Ali Ministrstvo za zdravstvo na podlagi dobljenih letnih
podatkov o uporabi absolutnih zneskov denarja Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za nakup ortopedskih in
tehničnih pripomočkov ocenjuje, kakšni trendi se dejansko
pojavljajo pri oskrbi prebivalstva? Posebej me v tej zvezi
zanima, ali prebivalstvo za približno enako vrednost denarja
dobi tudi približno enako količino ortopedskih in drugih
tehničnih pripomočkov enake kvalitete od vključno leta 1992
dalje?
4. Zakaj se ne izvajajo določila 35. in 38. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 9/96) na področju tehničnih pripomočkov
in kdaj se bodo ta določila začela dosledno upoštevati?
5. Zakaj se za izposojevalnice nabavijo novi tehnični pripomočki
brez javnih razpisov? Kateri zavarovanci in v kakšnem
primeru morajo prevzemati tehnične pripomočke v
izposojevalnici?
6. Ali so izposojevalnice resnično cenejša oblika oskrbe
prebivalstva s tehničnimi pripomočki glede na veliko število
pogodbenih dobaviteljev tehničnih pripomočkov Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije? Ali izposojevalnice

Obrazložitev
Slovenska zdravstvena zakonodaja je strokovno koncipirana
tako, da predpostavlja vlogo Ministrstva za zdravstvo kot nosilca
državne zdravstvene politike s pripadajočo odgovornostjo.
Zadnji dve leti izrazito narašča nezadovoljstvo invalidov glede
oskrbe s tehničnimi pripomočki. Problematika je večplastna, kar
izhaja tudi iz vsebine vprašanj in terja osvetlitev temeljnih
segmentov pri oskrbi slovenskega prebivalstva z ortopedskimi
oziroma tehničnimi pripomočki.
Neposredna podpora tem vprašanjem je tudi razprava na VII.
občnem zboru Društva distrofikov Slovenije, ki je bil 15. 11.1998
v Ljubljani in na katerem se je glavna razprava gibala okrog zelo
kritičnih pripomb do oskrbe najtežje prizadetih invalidov z
električnimi invalidskimi vozički in drugimi pripomočki. ->e je vzrok
poslabšanja stanja pomanjkanje finančnih sredstev, je to namreč
potrebno jasno obelodaniti in v skladu s finančnimi možnostmi na
strokovnih osnovah zadevo korektno urediti.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi novih dodatnih vprašanj državnega svetnika Borisa
Šuštaršiča v zvezi z novo osebno izkaznico
Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18. 11.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
nova dodatna vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
v zvezi z novo osebno izkaznico ter na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da
vprašanja preuči in nanje odgovori.

SKLEP

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na nova dodatna vprašanja.

Državni svet podpira nova dodatna vprašanja državnega svetnika
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Dušana Semoliča
glede davka na dodano vrednost

Zakon o davku na dodano vrednost bo predvidoma začel veljati
1. 7.1999. Znano je, da je to davek, ki zaradi regresivnosti vpliva
zlasti na standard delavcev z najnižjimi plačami.

Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18. 11.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča glede
davka na dodano vrednost ter na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Kakšne ukrepe bo sprejela vlada, da bomo zmanjšali vpliv davka
na dodano vrednost, še zlasti na padec standarda najslabše
plačanih delavcev?

SKLEP
Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika mag. Dušana
Semoliča in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanje preuči
in nanj odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v skladu s 96.
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na
vprašanje.

Vprašan|e državnega svetnika mag. Dušana Semoliča se glasi:

POSVETI IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije je na pobudo interesne skupine delojemalcev 19. maja
1998 organiziral posvet o PROBLEMATIKI V TEKSTILNI, OBLAČILNI IN USNJARSKO
PREDELOVALNI INDUSTRIJI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Vodja posveta, mag. Dušan Semolič, državni svetnik, je dejal,
da se je interesna skupina delojemalcev v državnem svetu odločila,
da se v izredno težko problematiko v tekstilni, oblačilni in usnjarsko
predelovalni industriji v okviru svoje pristojnosti vključi tudi državni
svet.

pa so ti najboljši plačnik v državno blagajno in sicer zato, ker je
davčni sistem naravnan tako, da zajema najprej pri tistem, ki ima
delovno mesto.
Povečevati konkurenčno sposobnost z višjimi normami se žal ne
izide več. Meje so prekoračene, zdravje zaposlenih je praktično
v vseh tovarnah hudo načeto. Izhod v tehnološki posodobitvi kot
nujnosti pa je izjemno oviren zaradi cene kapitala in krog je zelo
hitro sklenjen.

Razmere v podjetjih teh panog so izjemno kritične: zmanjšujeta
se proizvodnja in izvoz, ukinjajo se delovna mesta. Tudi poslovni
rezultati tistih naših redkih podjetij, ki vse več izvažajo, več delajo,
uvajajo kakšno novo tehnologijo, postajajo vse slabši.

Tudi potrpežljivost zaposlenih je izjemno velika in ni moč skriti
ugotovitve, da prav na račun potrpežljivosti delavk prenekatero
podjetje sploh še obstaja. Kajti strah pred izgubo delovnega mesta
je pogosto mnogo večji kot - glede na kolektivne pogodbe prenizka plača.

V zadnjih letih je propadlo več kot 30.000 delovnih mest, ostaja pa
vprašanje - odgovor nanj je seveda težji • kako ohraniti še
preostalih 39.000 delovnih mest. e ne bo prišlo do hitrih sprememb,
se bo ta neusmiljeni plaz stečajev nadaljeval.

Zavedam se, je dejal, da je usoda mnogih tovarn odvisna od treh
partnerjev: zaposlenih, poslovodnih delavcev oziroma lastnikov
ter države. Postavil je tezo, da pri zaposlenih, glede na razmere,
ki jih dobro poznamo, preprosto ni več rezerv. Pri poslovodni
strukturi se kje še da kaj narediti, vendar zaposleni na to ne
morejo vplivati. To so: proizvodni programi, organizacija dela,
marketing, uveljavljanje blagovnih znamk. Toda nesporno je, vsaj
tako so pokazale dosedanje razprave, da je še največ rezerv,
največ upanja in največ zahtev namenjenih vladi in državnemu
zboru. Njihova pomoč je nujno potrebna.

Uvodoma je opozoril na nujnost temeljite razprave o dejstvu, da je
kar 75 % zaposlenih v teh podjetjih žensk. Tragično pa je, da so
mnoga ta podjetja na nerazvitih območjih. Njihov propad je in bi
pomenil tudi v prihodnje, da bi bila prizadeta vsa območja. Tudi
alternativa delavk, zaposlenih v teh podjetjih, je vse prej kot rožnata.
Na mnogih območjih ni možnosti, da bi se prezaposlile, pridobile,
novo delovno mesto.
Poleg neusmiljenih številk, ki jih ponujata gospodarstvo ip
ekonomija, je dobro upoštevati tudi to dimenzijo tega problema.
Plače so najnižje, najtežje je zagotovo, ne da bi podcenil življenje
delavk in delavcev v drugih tovarnah, prav tem zaposlenim. Hkrati

Res pa je in na to je treba opozoriti, da bo marsikatera pomoč,
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trgovinah kupujemo samo še čevlje Made in ltaly, dohodek na
prebivalca pa je tam vsaj enkrat večji kot pri nas.

tudi dobronamerna, če bo kasnila, prepozna. Apelov, ki prihajajo
iz naših tovarn za takojšnjo pomoč, ni moč preslišati.

Organizatorji posveta so se torej lotili zelo pomembnega področja,
ki ima poleg ekonomskih tudi politične, sociološke in humanitarne
implikacije. Slovenija jutri bo v marsičem odvisna od tega, kako
uspešno bomo rešili te in podobne probleme.

Dr. Avgust Majerič, podpredsednik državnega sveta, je v
imenu državnega sveta pozdravil udeležence posveta in poudaril,
da državni svet že ves čas svojega obstoja podpira in organizira
različna posvetovanja o tistih žgočih problemih naše družbe, za
katere meni, da bi jih bilo treba reševati z veliko več vneme in
posluha. Tako je državni svet že organiziral posvete o sanaciji
slovenskih železarn, problemih lastninjenja, gospodarski prenovi
Slovenije, problemih celulozne in papirne industrije, graditvi savskih
elektrarn, cestnem omrežju, demografski politiki in druge.

Državni svet, ki je po svoji sestavi križišče najširših družbenih
interesov, zato z veseljem na široko odpira svoja vrata takšnim
posvetom.

Anton Rozman, predsednik Sindikata tekstilne in usnjarsko
predelovalne industrije in že vnaprej najavljeni uvodni govornik,
je kot predstavnik delojemalcev najprej poudaril, da te dejavnosti
ne kaže odpisati in pozval prisotne k optimizmu.

Tekstilno in usnjarsko industrijo je tranzicija v Sloveniji verjetno
najbolj prizadela. Število zaposlenih v teh dveh sektorjih se je od
leta 1990, ko je znašalo še 75.000, do leta 1997 prepolovilo.
Ostalo jih je borih 35.000, pri čemer pa je treba povedati, da se
agonija teh dveh panog ne začenja šele leta 1990, ampak je že v
prejšnjem sistemu prišlo do precejšnjega osipa.

Usoda tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne dejavnosti
ter zaposlenih v teh dejavnostih je sila negotova. Usodni trendi
globalizacije niso in ne bodo obšli Slovenije, ki je v času od
osamosvojitve prehodila izjemno težavno pot, za katero so bili
značilni procesi lastninjenja, izgube trgov, procesi gospodarske
stabilizacije in definiranje ekonomskega sistema. V naslednjem
obdobju pričakujemo predvsem procese zaokroževanja
ekonomskega sistema, približevanje Evropski uniji in zlasti
povečanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva.

Nekateri so si zamislili Slovenijo kot deželo, ki se bo ukvarjala
zgolj z rekreativnim zdraviliškim turizmom, tranzitnim prometom,
bančništvom, trgovino in na visoki tehnologiji temelječimi
proizvodnjami.Takšne sanje so preprosto prelepe, da bi bile lahko
resnične, bojim pa se, je dejal, da nam naša kvalifikacijska
struktura tega niti ne omogoča. Realnost je takšna, da imamo še
sedaj dokaj velik delež predelovalne industrije, ki pa zadnje leto
nezadržno nazaduje, morda celo propada; tudi zato, ker država
za to industrijo ni izdelala dolgoročne strategije za sanacijo in
učinkovitih programov prestrukturiranja.

V Sindikatu tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije
menijo, da pomeni ohranjanje delovnih mest in proizvodnje v že
tako prepolovljeni tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji,
izredno pomembno socialno ravnovesje v Sloveniji, s posebnim
poudarkom na demografsko ogroženih, nerazvitih področjih, kjer
je tekstilna industrija pretežno locirana.

Vprašanje, ki bi ga lahko zastavili državi, je: koliko stane danes
državo 130.000 brezposelnih in okoli 100.000 predčasno
upokojenih delavcev, v veliki meri tudi iz predelovalne industrije?
In koliko delovnih mest bi bilo mogoče ohraniti prav s tem
denarjem, če bi ga z aktivno ekonomsko politiko usmerili v sanacijo
oziroma učinkovito prestrukturiranje? Kateri ekonomski vzroki
danes dušijo tudi veliko drugih uvozno-izvozno usmerjenih industrij.
Državni svet je pred štirimi leti že ugotavljal, da tečaj tolarja ter
rast nemške marke in dolarja zaostaja za rastjo inflacije v Sloveniji.
Po podatkih je leta 1994 vrednost nemške marke okoli 80 tolarjev,
danes je 92 ali 93 tolarjev, kar je 15 % več. Inflacija v teh štirih letih
pa je bila približno 35 %. Kaj to pomeni? Da je izvozna industrija
plačala ceh v višini 20 % poslabšanja svojih pogojev.

Propad tekstilne industrije je očiten zlasti v zadnjih letih, kar se
nazorno kaže v tem, da se delež nezaposlenih žensk v strukturi
nezaposlenih povečuje.
Tekstilna, oblačilna in usnjarsko predelovalna industrija je delovno
intenzivna dejavnost, ki dosega pomembne izvozne rezultate in
je velik neto izvoznik. Večina podjetij v teh dejavnostih izvozi 2/3,
veliko pa je podjetij, katerih izvoz presega 90 % celotne
proizvodnje. Osrednji problem je premajhna konkurenčna
sposobnost na svetovnih trgih zaradi previsokih domačih
stroškov, poleg tega pa velik razkorak med gibanjem tečaja
nemške marke in domačo inflacijo. To lahko najbolj nazorno kaže
naslednja primerjava.

Problematika tega posveta ima več vidikov, ne le ekonomskega.
Slovenska družba oziroma slovenska politika je v zadnjih sedmih
letih povzročila veliko socialno razslojitev in 1/3 aktivnega
slovenskega prebivalstva poslala med brezposelne ali predčasno
upokojene. Nekateri še vedno zaposleni pa so na robu preživetja
in v negotovosti za svoje delovno mesto. Lahko se vprašamo,
zakaj mora ceno za tranzicijo in uspešno tržno gospodarstvo
plačati prav predelovalna industrija in njeni zaposleni.

Tečaj nemške marke je v letu 1997, v primerjavi z letom
1996, porasel za 2,4 %, ameriški dolar je v tem času porasel
za 18%, medtem ko so se domače cene dvignile za 9,1 %.
Primerjava z letom 1993 je še bistveno bolj negativna. Tečaj
nemške markeje porasel za okoli 35 %, ameriški dolar 41 %,
domače cene na drobno pa so narasle za okoli 62 %. e k
temu prištejemo visoke stroške kapitala, je na dlani, da
zaposleni v teh dejavnostih nosijo glavna bremena, ki se
posledično kažejo v izgubi zaposlitve, veliko je prisilnih
poravnav instečajev, izjemno visoko je tudi zaostajanje plač
zaposlenih v teh dejavnostih.

Kot opravičilo ali razlago velikokrat slišimo, da se podobni procesi
dogajajo v vseh evropskih razvitih državah. Toda ta razlaga ni
preveč prepričljiva. V teh državah se je osipanje predelovalnih in
delovno intenzivnih panog začelo že nekaj desetletij pred tem in
se je postopno zmanjševalo; razlika med njimi in nami je v tem, da
je gospodarska razvitost teh dežel dva- do dvainpol-krat višja,
prav tolikokrat pa je višji tudi dohodek na prebivalca. Te države
veliko lažje in veliko bolj učinkovito rešujejo socialne in druge
rpobleme kot mi. Poleg tekstilne je pri nas najbolj na udaru še
usnjarska industrija, kjer se je število zaposlenih od leta 1990, ko
jih je bilo še 21.000, znižalo na borih 5.500. Kaj pomeni očitek, da
delovno intenzivna industrija v Evropi nima več veliko prostora in
možnosti? Kot potrošnika me čudi, je dejal, kako to, da v naših

Primerjava povprečnih plač v tekstilni, oblačilni in usnjarsko
predelovalni industriji kaže zaostajanje za povprečnimi
plačami v teh dejavnostih za okoli 25 %, za povprečno plačo
v Sloveniji pa za 38 %. Res je, da je v teh dejavnostih zaposlena
predvsem ženska delovna sila in delovna sila nižje kvalifikacije,
vendar tako neugodnih razmerij plač, v primerjavi z drugimi
dejavnostmi, nismo imeli nikoli prej.
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O zaostajanju in problematiki, ki je v teh dejavnostih že več kot
kritična, povedo naslednje primerjave:

Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo je pripravilo predloge
za povečanje konkurenčne sposobnosti, s katerimi se v sindikatu
povsem strinjajo in jih že vrsto let tudi sami ponujajo v premislek
in v ukrepanje. Večina je sistemskih, kajti kljub tržnemu
gospodarstvu so nujni sistemski ukrepi državnih institucij. Sočasno
je nujno nadaljevati v podjetjih z notranjimi ukrepi, tako v proizvodnji,
trženju, delovnem okolju, potrebno je vzdrževati solidne partnerske
odnose.

1. Zaposlenost
Po zadnjih statističnih podatkih je bilo decembra 1997 zaposlenih
38.339 oseb, od tega 14.189 v proizvodnji tekstila, 16.347 v
proizvodnji oblačil in 7.803 v proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov.
V 90-ih letih je bilo skupno število zaposlenih 74.845 in se je
postopoma zmanjševalo, tako da smo prišli sedaj na že prej
omenjenih 38.339. To pomeni, da je prišlo do prepolovitve, torej
smo izgubili več kot 36.000 delovnih mest. V prikazanem gibanju
je potrebno poudariti, da je v teh dejavnostih zaposlenih okoli 80
% žensk in ta odstotek je še enkrat večji kot sicer v industriji.

Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije je
sedaj edini reprezentativni sindikat te dejavnosti na ravni države
in je kot socialni partner veliko prispeval oziroma pomagal, da še
ohranjamo teh 38.000 delovnih mest, kar je verjetno za Slovenijo
izredno pomembno. Brez teh delovnih mest pač ne moremo biti. V
preteklosti so s težavo uspeli tudi s kolektivno pogodbo za te
dejavnosti, je dejal. Velik pomen namenjajo plačam, vendar
dejavnost v tej fazi enostavno ne dovoljuje tistega, kar bi si vsi
skupaj želeli. Proces ni bil tako kratek. Vmes so si morali skoraj s
stavko izboriti določene pozicije, pa vendar je prišlo do podpisa
in so se nekako pogodili za dobo treh let. Plače oziroma njihova
realna vrednost so glede na kupno moč prav gotovo največji
sindikalni problem, seveda z vsemi problemi izvajanja določil
kolektivne pogodbe, saj marsikje zapisanega ni moč uresničevati.
Zadevo dodatno zakomplicirajo še delovna in socialna sodišča
ter inšpekcije dela, ki so premalo učinkovita. Kljub temu pa se
zadeve izboljšujejo.

2. Proizvodnja
Padec proizvodnje je bil počasnejši od padca zaposlenosti, vendar
je od leta 1990 znižan za okoli 1/3. Pri tem se je prav gotovo
globalno povečala produktivnost dela.
V letu 1997 pa glede na leto 1996 beležimo padec proizvodnje pri
tekstilu in oblačilih za 3,4 %, medtem ko je bila proizvodnja usnja
in usnjenih izdelkov višja za 18,4 %. Produktivnost pri tekstilu
kaže rast za 2,5 %, pri usnjarjih pa za 1,8 %.
3. Prodaja
Omenjene dejavnosti so velik neto izvoznik in dosegajo okoli 15
% slovenskega izvoza. Za prodajo teh izdelkov velja naslednja
splošna ugotovitev: zmanjševal se je trg in povečevala se je
konkurenca. Pogoje izvoza je še dodatno krojilo gibanje domače
valute in stroškov doma.

V zadnjih tednih so sindikati zaostrili pritisk na vlado in parlament
in zdaj potekajo razprave o vzrokih, stanju in posledicah takšnega
materialnega in socialnega stanja v branži. Pričakujejo določene
ukrepe, je dejasl, oziroma dolgoročno strategijo razvoja.
Nekatera ministrstva so se aktivno vključila v projekt ohranjanja
delovnih mest in proizvodnje v teh dejavnostih. Pomemben je
prispevek Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je
zlasti v zadnjem obdobju prisluhnilo predlogom sindikata in se
aktivneje vključilo v program oziroma v razreševanje obstoječe
problematike.

V strukturi poslov je pomemben delež predelovalnih poslov; vedno
več je bilo nastopov in prezentacije lastnih blagovnih znamk
nekaterih naših znanih podjetij.
Proizvodne kapacitete prav gotovo bistveno presegajo domače
potrebe in ponudba uvoza je izredno pestra. Regionalna
usmerjenost našega izvoza so izrazito države Evropske unije,
znotraj teh pa je verjetno najpomembnejša Nemčija.

Tudi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je vključeno v
problematiko, kar je razvidno iz gradiva "Aktivnosti pri
razreševanju problematike tekstilne in usnjarsko predelovalne
industrije", ki ga je že posredoval državni sekretar dr. Boris Šuštar.
Ti ukrepi so dobri, vendar nekoliko prepozni. Zagotovo pa so
nujni bolj celoviti in dolgoročno naravnani ukrepi vlade in državnega
zbora, e se odločimo za sanacijo stanja v tekstilni in usnjarsko
predelovalni industriji, je nujno potrebno sprejeti celovite in
dolgoročno naravnane ukrepe. Če tekstilna in usnjarsko
predelovalna industrija ne predstavlja pomembnejše dejavnosti
za razvoj Slovenije, pa je vsekakor treba dati zaposlenim odgovor,
kje in kako se bodo zaposlili oziroma prezaposlili, prešolali. Prav
zaradi vseh teh dejstev naj država sprejme naslednje ukrepe za
zagotavljanje normalnih pogojev gospodarjenja:

Na domačem trgu se povečuje delež uvoženih izdelkov, često pa
je problem neustrezna kvaliteta. Gibanje tečaja domače valute je
v korist uvoza, velika je nelikvidnost in izredno velika je finančna
nedisciplina.
Ugotoviti moramo, da ni ukrepov necarinske zaščite, na kar sta
ZSSS ter Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije
že mnogokrat oziroma prevečkrat opozorila.
4. Drugi pogoji gospodarjenja
Izjemno velik problem, ki ima posledice predvsem za obravnavane
dejavnosti, so neugodne in nerazumljive tečajne politike in porast
domače inflacije, kar predstavlja nelikvidnost, ki jo najbolje ilustrira
obseg blokiranih žiro računov. Tako je bil delež zaposlenih v teh
dejavnostih v celotnem obsegu vseh zaposlenih z blokiranimi
žiro računi skoraj 33 %. Posledice zaostrenih finančnih razmer
so prisotne v stečajih, prisilnih poravnavah, likvidacijah. Tako je
bilo v letu 1997 teh ukrepov deležnih 16 članic sindikata, od leta
1995 pa preko 6o. Zaostritev finančne situacije, podkapitaliziranosti
teh dejavnosti, je v veliki meri posledica odvzetega in uničenega
premoženja v republikah bivše Jugoslavije, kar kljub mnogim
zahtevam ni bilo razrešeno in tudi še ne kaže, da bo v kratkem.
Terjatve so za usnjarje izredno velike.

-

ukrepe necarinske zaščite,
subvencioniranje obrestnih mer,
učinkovito korekturo razkoraka med tečajem nemške marke
in domače inflacije,
podporo tehnološki posodobitvi tekstilne industrije,
selektiven pristop pri zniževanju prispevkov za socialno
varnost za delovno intenzivne dejavnosti,
ukrepe za zniževanje cene kapitala,
dosledno uresničevanje predpisov iz varstva pri delu.

Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije je v
preteklosti bistveno prispeval k socialnemu miru, zlasti z nizkimi
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plačami in ohranjanjem proizvodnje, še posebej pa z
vsakodnevnimi dogovori za strpnost in razumevanje, ker drugih
alternativ ni. Še nadalje smo pripravljeni prispevati svoj delež, je
poudaril, vendar ne samo na plečih delavcev in delavk; zato
terjamo jasno vizijo razvojnih perspektiv tekstilne in usnjarsko
predelovane industrije Slovenije, ki mora nadomestiti pasivnost in
umiranje na obroke v naših dejavnostih.

Danes je situacija zaradi tega izredno kritična. Mogoče pa je bil to
tudi cilj. Gospodarsko in socialno stanje v obeh dejavnostih je na
dnu, število delovnih mest se še naprej zmanjšuje; trenutno je
ogroženih najmanj 5.000 delovnih mest, kratkoročno pa je ta
številka še enkrat tolikšna. Plače so katastrofalno nizke. Od
pristojnih institucij države zato sindikati ponovno vztrajno terjajo
jasno strategijo razvoja ter hitre in učinkovite ukrepe. To so zapisali
tudi na 30.000 dopisnic, ki so jih naslovili na Državni zbor Republike
Slovenije. Tudi državni svet je tisti, ki mora pospešiti sprejem
potrebnih ukrepov.

Povzetek razprav

Na zadnjih srečanjih s kolegi iz evropskih sindikatov in
predstavniki sindikata teh dejavnosti iz novih držav na ozemlju
bivše Jugoslavije so ugotovili, da so tam na voljo še vedno velike
kapacitete, ki so in bodo zaradi nižjih, skoraj dumpinških cen,
velika nevarnost za naša delovna mesta, zlasti v konfekciji. Tudi
zaradi tega je nujno zaščititi naša delovna mesta in za naslednja
leta oziroma dokler ne najdemo nadomestnih delovnih mest,
izboljšati našo konkurenčnost, sicer pa lahko začnemo javno
govoriti o zapiranju tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije
v državi. To pa bi bila velika napaka.

Branka Novak, sekretarka Sindikata tekstilne In usnjarsko
predelovalne Industrije Slovenije, je opozorila še na naslednje:
tekstilna in usnjarsko predelovalna industrija imata na ozemlju
Slovenije dolgo tradicijo. Mnoga podjetja so praznovala visoke
okrogle obletnice obstoja. Po drugi svetovni vojni je ta industrija
veliko prispevala tudi k razvoju mladih nastajajočih industrijskih
vej.
V času intenzivnega zaposlovanja je bilo veliko različnih malih
podjetij oziroma obratov po vsej Sloveniji. V zapuščenih šolah ali
propadlih obratih drugih dejavnosti so se ob asistenci države
odpirala nova delovna mesta. To je bilodobro za vse. Potrebna so
bila le majhna investicijska vlaganja, pri tem pa se je povečala
zaposlenost, zlasti na manj razvitih območjih, ter zaposlovanje
žensk. Bivša država je takšen razvoj spodbujala, celo direktorje
je nagrajevala s Kraigherjevimi nagradami. Pri tem je bilo značilno,
je dejala, da so bile plače v teh dejavnostih vedno relativno nizke,
glede na ostala povprečja so zaostajala med 10 in 15 %; nikoli pa
zaostajanje ni bilo tako visoko kot sedaj. Mnogo podjetij je že
takrat izvažalo, deloma gotove izdelke, največ pa je bilo že takrat
predelovalnih poslov. Te dejavnosti niso bile nikoli visoko
akumulativne, so pa zaposlovale velik delež nekvalificirane
oziroma priučene delovne sile in velik odstotek žensk.

V sindikatu menimo, je dejala ob koncu svoje razprave, da so
zadeve še obvladljive, da jih vsi trije socialni partnerji - država,
delodajalci in delojemalci - lahko rešimo, vsak sebi v korist in v
korist vseh skupaj.

Bogomil VViegele je v imenu Združenja za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko predelovalno Industrijo ter delno v svojem imenu,
kot direktor kamniškega Svilanita, poudaril, da so v okviru
združenja na problematiko panoge že večkrat opozarjali.
Imeli so nekaj razgovorov in sestankov s predsednikom vlade
ter drugimi ministri v sodelovanju s sindikatom, vendar ugotavljajo,
da so sprejeti ukrepi nezadostni. Ne morejo sicer trditi, da vlada v
tem času ni ničesar storila. Sorazmerno precej je bilo storjenega
predvsem v okviru posameznih ministrstev za ohranjanje delovnih
mest v večjih sistemih in posameznih okoljih, kjer je tekstilna in
usnjarska industrija močno locirana in kjer so se ti kolektvi znašli
v velikih težavah.

Glede na že tedanji sistem javnih financ pa sta bili obe dejavnosti
velik vir dohodkov za državo; vselej sta bili neto izvoznici. Danes
zadeve niso dosti drugačne in še vedno je nekaj podobnosti.
Res je, da je polovica manj zaposlenih kot pred leti; večinoma je to
posledica zniževanja obsega proizvodnje, mnogo obratov je
zaprtih, mnoge tovarne so danes v nevarnosti. Zaposleni so odšli
v pokoj, veliko jih je uveljavilo beneficirano delovno dobo( predilci
in tkalci), večinoma pa so danes brezposelni. Mnoge so po 25, 30
letih odpustili z dela brez odpravnin in danes iščejo svojo pravico
s pomočjo sindikata na sodiščih.

V okviru Združenja za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
predelovalno industrijo so prepričani, da je treba najti celovite
sistemske ukrepe, ne pa razreševati posamezne primere, kot se
je to v pretežni meri dogajalo doslej. Res je, da se je v preteklosti
znižala prispevna stopnja, vendar so ti učinki manjši, ker je bil
dodatno uveden davek na plače, ki te učinke delno znižuje.
Prepričani so, da so delovno intenzivne in izvozno usmerjene
panoge ter kolektivi, ki zaposlujejo pretežno žensko delovno silo,
v neenakopravnem položaju z drugo industrijo in gospodarstvom
in zaradi tega je treba najti rešitve za izenačitev pogojev.

Država je obe dejavnosti prepustila prostemu tržišču oziroma še
vedno ni odločitve o razvojni strategiji. Zgleduje se po nekaterih
zahodnoevropskih državah (na primer Nemčiji), kjer te industrije
skoraj ni več, pri tem pa pozablja na tiste, kjer je ta dejavnost
prioritetna, na primer v Italiji, na Portugalskem, v Turčiji.

Tekstilna in usnjarska industrija sta neto izvoznika in to sta postali
zaradi razmer po razpadu jugoslovanskega trga, s preorientacijo
na tuje trge in zato, da so se ohranili poslovni sistemi ter vsaj
tolikšno število delovnih mest, kot jih je v tej industriji danes. V to
nas je silila ekonomska logika in zagotovitev poslovanja podjetij
ter zaposlenosti vsaj enega dela tekstilne in usnjarsko
predelovalne industrije, e na podlagi znanih podatkov govorimo o
izvozu slovenske tekstilne industrije na nemško tržišče, je treba
povedati, da predstavlja v nemškem uvozu tekstila slovenski
tekstil za približno 30 % višjo cenovno raven. To se pravi, da se je
slovenski tekstil v Nemčiji in drugih trgih Evropske skupnosti
prebil nad povprečje uvoza tekstila v teh državah, kar nedvomno
pomeni priznanje proizvajalcem, pa tudi primerno kvalitetno ter
uveljavitev posameznih blagovnih znamk. Seveda pa je za
uveljavitev blagovnih znamk, ki so na teh trgih nedvomno ključnega

Dodatni problemi poslovanja so zaradi visokih obremenitev,
davkov in obresti, precenjene domače valute, odvzetega
premoženja v bivši Jugoslaviji oziroma financiranja poslovanja.
Vsa leta so sindikati na te zadeve glasno opozarjali, je dejala;
tekstilci in usnjarji so v novi državi Sloveniji prvi organizirali dveurno
opozorilno stavko. "Stari vladi za spomin, novi v opomin" je bil
takrat njihov slogan. Praksa je pokazala, da ni bilo razlik med
prejšnjo šinigojevo in novo Peterletovo in kasneje obema
Drnovškovima vladama. Deležni so bili nekaterih ukrepov, ki pa
so bili vedno prepozni, pomanjkljivi in neučinkoviti - v žargonu
povedano "gasilski".
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rezervno delovno silo, zato da proizvodni proces teče normalno,
delodajalci pa nosijo tudi nekatere stroške odsotnosti do 30 dni.
Podatki o deležu bolniške v breme delodajalca za isto obdobje
kažejo, da je bilo povprečje slovenske industrije 3,34 %, za tekstilno
in usnjarsko predelovalno industrijo je ta številka 4,11 %. To se
pravi, da gre za večjo odsotnost in nadomestila v breme
delodajalca; ob tem pa moram poudariti, je dejal, da obstajajo tudi
določeni nesmisli v tej smeri, da mora podjetje trpeti tudi stroške
odsotnosti žensk do 30 dni pri rizični nosečnosti, kar nedvomno
sodi v breme širšega družbenega konteksta oziroma skupnosti
otroškega varstva, kot velja potem za odsotnost nad 30 dni.

pomena, minilo na eni strani premalo časa, na drugi strani pa so
imeli tekstilci za to premalo razpoložljivega lastnega denarja in
tudi premajhno podporo države. Splošne promocije slovenskega
gospodarstva, vsaj s tekstilnega in usnjarskega stališča, niso
dale zadostnih učinkov in posamezna podjetja se morajo
promovirati na sejmih.
Osrednji problemi, ki jih čutijo neto izvozniki, so naslednji, le vrsto
let obstaja velik razkorak med tečajem nemške marke in domačo
inflacijo in tega neto izvozniki ne morejo v nedogled zdržati; ta
razkorak je prevelik in predolgotrajen. V strokovnih krogih se
često pogovarjajo, da v bistvu živijo v dveh ekonomijah; eno je
ekonomija, ki s svojim poslovanjem lahko preživi in dela v pogojih
inflacije, ki je pogosto odvisna in pogojena tudi z denarjem
proračuna; pri tem delu gospodarstva nedvomno vladajo
zakonitosti inflacije, dograjevanje cen s stopnjo inflacije in seveda
pomanjkanje zunanje tržne konkurence. Tekstilci in usnjarji pa so
na evropskem in ostalih trgih izpostavljeni kruti svetovni
konkurenci; tudi konkurenci dežel, kjer so stroški dela nižji, izvoz
in zaposlenost po posameznih panogah pa država subvencionira
in dotira. V teh pogojih seveda ne morejo biti konkurenčni na dolgi
rok, ker se kupci odločajo predvsem za kvaliteto in cenovni nivo;
s tega vidika je treba najti instrumente za pokrivanje razlike. V
preteklosti so pogosto opozarjali na to, da je treba urediti tečaj
tujih valut in uskladiti tečaj tolarja z domačo inflacijo. Pristajajo na
solucijo, da ima trden tolar velik pomen za slovensko narodno
gospodarstvo, vendar naj bodo bremena tega nekoliko pravičneje
razdeljena, tako da tega bremena ne nosi pretežno neto izvozno
gospodarstvo in predvsem delovno intenzivne panoge. V okviru
naporov za pridružitev Slovenije v Evropsko unijo je nedvomno
eden izmed ključnih problemov višina inflacije; v okviru države bi
morali biti storjeni večji napori za to, da se inflacija znižuje in v
krajšem obdobju spravi na sprejemljivo raven.

Zanimivi so še nekateri drugi podatki v zvezi z odsotnostjo; delež
bolniške zaradi nesreč pri delu in poklicnih bolezni je kljub
sorazmerno težkim pogojem dela in visokim obremenitvam
zaposlenih nižji, kot velja za industrijo, saj je bilo v letu 1995
zaradi nesreč pri delu in poklicnih bolezni v tekstilni industriji
odsotnih 3,57 % delavcev, v industriji pa 7,23 %. Drugi del
podatkov, ki se nanašajo na odsotnost z dela, so bolniške zaradi
nege družinskih članov, spremstva, nosečnosti in poroda; v
tekstilni in usnjarski industriji je ta številka 11,61 %, za industrijo
pa 8,38 %.
Če vsebinsko gledamo te podatke, vidimo, da je bolniški stalež v
tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji problematičen; glede
na to, kar je bilo storjeno znotraj podjetij v okviru varstva pri delu
in zagotavljanja zdravja ljudi, so ti podatki z vidika manjšega števila
nesreč ugodnejši, seveda pa nosijo na podlagi drugih faktorjev, ki
vplivajo na odsotnost z dela, slovenska tekstilna podjetja
sorazmerno veliko breme odsotnosti.
V okviru združenja je bilo na osnovi minulih razprav in trenutne
situacije pripravljeno več predlogov. Posredovani so bili vladi in
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti in nekaterim drugim institucijam.
Predlagajo, da se:

Drugo, kar je za tekstilce in usnjarje izredno pomembno, so stroški
financiranja. Ne pričakujejo, da bi jim država, vlada ali kdo drug
dajal pomoč, pač pa da bi bili njihovi pogoji poslovanja podobni
pogojem njihovih konkurentov na evropskem trgu. Stopnje
financiranja oziroma obrestne mere za nemško marko, dolar so
znane; v Evropi se obrestne mere gibljejo nekje med 5 in 6 %. e
upoštevamo našo revalorizacijsko stopnjo oziroma TOM in obresti,
so stroški financiranja pri nas približno 2- do 2,5-krat večji. Velik
problem pomenijo za vse tiste dejavnosti, ki morajo s svojimi
sredstvi financirati tudi vse zaloge in proizvodnjo. Ob tako visoki
obrestni meri pa seveda ni mogoče razmišljati o pospešenih
investicijah in s tem tudi dvigovanju konkurenčne sposobnosti
slovenskega tekstila na tujih trgih. Eden izmed predlogov, ki je bil
pripravljen v okviru gospodarske zbornice - združenja za tekstil
in usnje - je, da vlada pripravi ukrepe za znižanje inflacije in najde
način subvencioniranja obrestnih mer in stroškov financiranja.

-

Na seji odbora državnega zbora za gospodarstvo v Kozjem je
bilo med drugim poudarjeno, da se bodo določeni problemi reševali
v okviru Slovenske razvojne družbe in sicer v tistih podjetjih, ki
so v velikih težavah in seveda v okviru razpoložljivih sredstev.

zniža inflacijo na nižjo raven,
kot nadomestilo razkoraka med tečajem tolarja in domačo
inflacijo najde način subvencioniranja dela teh izgub pretežnim
izvoznikom, to je tistim, ki ustvarjajo neto izvoz in ustvarjajo
na tujih trgih več kot 50 % prihodka,
zaradi kvalifikacijske strukture in velikega deleža zaposlenih
žensk ter problemov, ki nastajajo zaradi tega, zniža prispevne
stopnje z 38 na 30 %,
nadomestila za bolniško odsotnost spremenijo in sicer tako,
da gre do 15 dni odsotnosti v breme delodajalca, nad 15 dni
pa naj gre v breme širše družbene skupnosti,
v okviru posameznih projektov zagotovi določeno
izobraževanje zaposlenih, managementa in promocijo
blagovnih znamk na tujih trgih in s tem izboljša tržni položaj
slovenskih tekstilnih podjetij na evropskem trgu.

V dosedanjih razpravah in na posredovane predloge ni bilo
bistvenih pripomb, razen tega, da se v okviru realnih možnosti
vseh pripomb oziroma predlogov verjetno ne da upoštevati. S
tem se do neke mere sicer lahko strinjamo, je dejal, vendar pa bi
želeli dobiti odgovor, katere pripombe so bile" strel v prazno", da
se z njimi ne obremenjujemo več in o njih ne razmišljamo ter da se
na drugi strani pripombe, ki so s strokovnega vidika sprejemljive,
v okviru realnih ekonomskih možnosti ter razpoložljivih sredstev
tudi udejanijo. Pri dosedanjem delu so tako v zbornici kot v sindikatih
skušali opozoriti na položaj panoge; mnoge napovedi so se na
žalost uresničile. Del bremena je tako ali tako za to prevzela
država ali kot pravimo "največje slovensko podjetje"; Ministrstyo
za delo, družino in socialne zadeve pa zlasti kar zadeva
nezaposlene.

Do sedaj tudi ni projekta, ki bi te probleme razrešil za obe panogi
kot celoto.
Naslednji pomembni problemi pa so povezani z nizko kvalifikacijsko
strukturo in z zaposlitvijo približno 77 % žensk v slovenski tekstilni
in usnjarski industriji. Ukvarjali so se tudi z najnovejšimi podatki o
odsotnosti z dela; po analizi, ki je bila opravljena v letu 1995,
podatki pa so podobni tudi za leto 1996 in 1997, je delež bolniškega
staleža v fondu delovnih ur v tekstilni industriji večji kot sicer velja
za industrijo. V letu 1995 je bilo v tekstilni in usnjarski industriji
skupaj 7,75 % odsotnosti z dela vsled bolezni, za industrijo je bila
ta številka 6,08 %; razlika v odsotnosti znaša torej za več kot 1,6
indeksne točke. Podjetja morajo za to odsotnost zagotavljati

Tudi ta posvet in druge aktivnosti naj bi prispevale k temu, da bi
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standardu med njimi in vsemi drugimi, ki so na trgu; posebej se to
kaže v primerjavi z monopolisti, ki ustvarjajo dohodek na račun
inflacije, pa tudi s tistimi, katerih cene so v pristojnosti vlade in se
vsako leto dvigajo, ter tistim, ki so na domačem trgu in z
zviševanjem cen povzročajo inflacijo, ki jo čutimo izvozniki.

slovenska vlada in ustrezne institucije razumele položaj panoge
in v čim krajšem času sprejele konkretne predloge in ukrepe.
Mnogi direktorji slovenskih tekstilnih podjetjih v medsebojnih
razgovorih ugotavljajo, da so odgovorni za to, ali imajo naša
podjetja trg, da v okviru realnih možnosti zagotavljajo normalno
poslovanje, da pa ne bodo mogli več dolgo prenašati celotnega
bremena tega, kar se v trenutnih razmerah dogaja slovenski
tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji. Del krivde za ukinjanje
delovnih mest bodo morali prevzeti tudi drugi. Mislim, je dejal, da
je zelo načelna ugotovitev, da je vsako odpiranje novega
delovnega mesta bistveno dražje kot pa je lahko ohranjanje
obstoječega delovnega mesta in da v okviru države za
kvalifikacijsko strukturo, predvsem zaposlene ženske v slovenski
tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji, nimamo ustreznih
delovnih mest, kjer bi se ta delovna sila lahko zaposlila. Zato
pričakujemo, da v krajšem času dobimo odgovor, kateri argumenti
in predlogi so sprejemljivi in seveda, kakšen bo način
uresničevanja teh predlogov.

V tem trenutku se pojavlja tudi problem dividend; če ustvarimo kaj
dobička, je dejala, je ta tako skromen, da sploh ne moremo
razmišljati o kakšnem izplačevanju dividend, saj ne ostaja niti za
razvoj.
Ocenjujemo, da rezultati poslovanja niso odvisni samo od
produktivnosti; ta se nam je v zadnjem času dvignila. Bolje smo
se organizirali, bolj smo agresivni v marketingu. Rezultati so odvisni
tudi od ekonomske politike, ki pa je ne postavljamo sami. Zato
menimo, da so nujne nekatere aktivnosti in ukrepi, ki bodo panogi
prinesli boljše pogoje poslovanja. V tekstilu nas je danes precej
manj, ostali smo tisti, ki smo bili sposobni parirati konkurenci na
trgu, kar je in še zahteva izredno velike napore. Zaposlujemo
vsaj 70 % žensk; velik del delovne sile je brez šol ali kvečjemu
kvalificiran in nima možnosti zaposlovanja drugje, še posebej
zaradi tega ne, ker je večina teh delovnih mest na obrobju. Upam
si trditi, da prav zaradi tega, ker je na obrobju, tudi doslej nihče ni
dovolj prisluhnil težavam, ki so v tej panogi. Moramo pa vedeti, da
so prav to delovna mesta, ki v vsaki državi prispevajo k
socialnemu ravnovesju in zagotavljajo tudi socialni mir.

Darja Odar, državna svetnica, je dejala, da bo govorila in
posredovala nekaj podatkov tudi v imenu direktorja Mure Boža
Kuhariča, ki se posveta zaradi službene odsotnosti ni mogel
udeležili, pa tudi sama je zaposlena v Muri.
Glede na potenciale slovenskega gospodarstva je njegova edina
alternativa verjetno danes in tudi jutri - izvoz. Žal pa izvoznikom
konkurenčna sposobnost iz leta v leto pada, posebej izvoznikom
v delovno intenzivnih panogah. Pritiski kupcev na cene so izredno
veliki in uspešen si, če obdržiš raven cen; večina mora pri tem
popuščati. In tako bo verjetno tudi jutri. Glavni problem, s katerim
se srečujemo, je dejala, je razkorak med tečajem in inflacijo,
posledica tega pa je odlivanje dohodka od izvoznikom k uvoznikom.
To je do ljudi, ki ustvarjajo devize in dajejo velik prispevek k
plačilni bilanci te države, zelo krivično, saj ima velik del teh bistveno
nižji standard kot uvozniki, ki na ta način ustvarjajo vsaj del
dohodka, in seveda kot tisti, ki so prisotni predvsem na domačem
trgu in z dviganjem cen povečujejo inflacijo. Inflacija se je tudi v
letošnjem letu kar precej povečala, tečaj pa je enak kot avgusta
lani. Ker dosegajo kvečjemu cene kot v lanskemu avgustu ali
nižje, stroški pa so v tem času zaradi inflacije narasli, je jasno, da
je dohodek manjši. Vseskozi je rast osebnih dohodkov v tekstilu
manjša od inflacije, realni osebni dohodki pa že nekaj let padajo. V
letu 1997 so MEOR-ju za davke in prispevke odvedli 36,6 milijona
mark, obresti bankam pa so stale 4,6 milijona mark. Ocenjujejo,
da se je prililo k uvoznikom 6 milijonov mark. Ostalo nam je sicer
res 3,9 milijqna mark, je dejala, vendar upam, da nihče ne more
trditi, da smo zaradi tega uspešni in da nam je ostalo dovolj za
razvoj, za vlaganje v trg in za ohranjanje delovnih mest ter seveda
za zagotavljanje bodočega razvoja.

Zdravi del branže, ki je še ostal, je prav gotovo treba ohraniti. To
so delovna mesta, pomembna za tisti del prebivalcev, ki nima
izobrazbe, ne gre pa samo za starejšo delovno silo. Še pred
desetimi leti tudi do 30 % populacije ni nadaljevalo šolanja ali je
šolanje takoj na začetku opustilo.Ti prav gotovo ne morejo računati
na kvalitetna delovna mesta, ampak na delovna mesta v delovno
intenzivnih panogah. Zato predlagamo, da selektivno
obravnavamo ta del proizvodnje, kar počnejo tudi v bolj razvitih
državah, kot so Francija, Portugalska, Španija, Grčija in še katere.
Zmanjšati je treba dajatve ter uvesti še ostale ukrepe, kot na
primer uskladiti inflacijo in gibanje tečaja ter blokirati prelivanje
dohodka k uvoznikom.
V tem trenutku smo še sposobni parirati na zelo zahtevnem tržišču
- vsaj za Muro lahko to trdim. Imamo še dovolj znanja, izredno
visoko tehnologijo, s katero lahko konkuriramo na vedno
zahtevnejšem trgu, povečujemo delež prodaje lastnih blagovnih
znamk, pa vendar nam ne ostaja dovolj dohodka, da bi bolj smelo
povečevali svoj delež na trgu. Ne želimo pa seveda ostati le
poceni delovna sila v smislu "Iona", kajti delovna sila v Sloveniji
tudi jutri ne bo poceni. Ne želimo, da nam vlada pomaga šele
takrat, ko bomo začeli lesti pod vodo, ampak da z nekaterimi
ukrepi ustvari take pogoje dela, da bomo sposobni tudi v prihodnje
parirati vedno zahtevnejšemu svetovnemu trgu. Mislim, da je
dolžna to narediti, kajti res je, da je bil interes države zmanjšati
delež delovno intenzivnih panog, ki je bil v preteklosti izredno
velik, verjetno pa je danes čas, da razmislimo, kolikšen del
posamezne panoge moramo obdržati in ji seveda dati takšne
pogoje, da bo lahko kvalitetno delala in parirala trgu.

Posledica vsega tega je propad tekstilne branže in odliv
strokovnjakov, česar se pravzaprav izredno bojimo; če ne bomo
imeli znanja, tudi razvoja in delovnih mest ne bo. Posledica je tudi
upadanje vpisa v izobraževalne programe za to branžo. Znano
je, da od četrte do sedme stopnje skorajda ni vpisa v tekstilne
smeri, kar v tem trenutku še najbolj ponazarja položaj te branže
in nas mora resno skrbeti. Prav tako ni investicij; če teh ni, pa ni
razvoja.

Miha Ješe, Gorenjska predilnica, je menil, da ne pričakuje
kakšnih revolucionarnih zaključkov, saj se že zadnjih pet ali šest
let trudimo, da bi se kaj spremenilo; mogoče se bo pa le, saj je bila
tekstilna industrija dejansko nosilec tranzicije.

Poslabšala se je klima v vseh delovnih organizacijah, to si upam
trditi, saj se že nekaj let ukvarjam z merjenjem klime -zadovoljstva.
Žal se ta slabša iz leta v leto. Vemo, kaj pomenijo nezadovoljni
delavci, vemo, kaj pomeni delati v slabem vzdušju, kakšna je
mptivacija teh delavcev in njihova sposobnost za aktiviranje
sposobnosti. In ne nazadnje, posledica vsega tega je, da ni
smelosti pri poslovnih odločitvah.

Tekstilna industrija v Sloveniji ima prihodnost. Za to obstajata
predvsem dva razloga: prvi je, da so v naši bližini trgi, ki so
trenutno največji potrošnik tekstilnega blaga, pa tudi v naslednjih
letih bo še tako, kar kaže, da imamo razvojne perspektive. Drugi
pa je zaposlenost oziroma zaposlitvena struktura v tej industriji;

Položaj delavcev v tej branži kaže, da gre za prevelik razkorak v
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Za predilce in tkalce so ključnega pomena obrestne mere in tečaj;
nismo namreč samo delovno intenzivni ampak tudi kapitalno
intenzivna panoga in če ne bomo redno investirali, je dejal, potem
nas ni več; naše hale bodo prazne tako kot so še mnoge po vsej
Sloveniji.

v drugih industrijskih panogah namreč ne morejo zaposliti toliko
nekvalificirane delovne sile kot v tekstilni industriji.
V nadaljevanju je posredoval nekaj podatkov za predilce in tkalce.
Od konca leta 1989 do konca leta 1996 se je število zaposlenih v
nekdanji primarni tekstilni industriji zmanjšalo od 20.797 na 6.114;
za zadnji dve leti ni verodostojnih podatkov za nekdanjo primarno
industrijo, katere jedro so prav predilci in tkalci. Od teh 14.683
delovnih mest bi jih lahko s primerno makroekonomsko politiko
zadržali vsaj 7.000. Izračuni pokažejo, da 1.000 izgubljenih
delovnih mest pomeni pri povprečni izgubi prispevkov in davkov
za državo 50.000 tolarjev na mesec za eno delovno mesto, na
leto je to 600.000 tolarjev; izguba za 1.000 delovnih mest pa
pomeni letno 600 milijonov tolarjev. Dodatni stroški za nezaposlene
ob predpostavki, da jih gre 700 na zavod in 300 v pokoj, pa
znašajo za prve na leto 420 milijonov tolarjev, za slednje pa 252
milijonov tolarjev. Skupaj to pomeni, da mora država oportunitetno
dati ali izgubi 1.272.000 tolarjev.

Kot dodatne točke k sklepom je ob koncu svoje razprave predlagal:
odpraviti TOM oziroma subvencionirati TOM, ker nfes prav
TOM zdaj bistveno toči od primerjalne obrestne mere;
znižati zamudno obrestno mero, ki je državna obrestna mera
in si jo lahko zaračunavajo samo državne institucije in
monopolisti;
subvencionirati aktivne izvoznike, tako da se uvede določen
davek na uvoz in iz teh sredstev dodeli izvoznikom določene
subvencije;
omejiti zviševanje monopolnih cen, na katere ima država
največji vpliv.

Iz materialov pa lahko vidimo, koliko je v zadnjih dveh letih v obliki
pomoči in kreditov dala država za tekstilce. Seštevek kaže, da
so tekstilci v obliki pomoči, garancij in super garancij dobili
816.056.387 tolarjev, kar je glede na znesek, ki ga država izgubi
v enem letu, približno dve tretjini. To je zelo malo. Če pa upoštevamo
obdobje 8 let, ko se ta delovna mesta izgubljajo, in če bi bito s
primerno politiko ohranjenih 7.000 delovnih mest, pridemo na
približno 9 milijard oportunitetnih stroškov. Če bi polovico tega
vložili nazaj v delovna mesta, bi bito zagotovo 7.000 delovnih
mest več.

Marija Vrtačnlk, Elkroj Mozirje, je govorila o problematiki
konfekcijskih tekstilnih podjetij, na katero je treba vedno znova
opozarjati. Če bi jim država pustila normalno tečajno politiko, da
bi lahko dosegali normalne pogoje, bi polovico teh sredstev dali
za plače, polovico v razvoj. Lani so zaradi inflacije izgubili 2,3
milijonov mark.
Zelo veliko se govori o tem, kako so nekateri sposobni, kako
znajo, kako se znajo prilagajati. V imenu vseh svojih zaposlenih
lahko trdim, je dejala, da smo se zelo intenzivno prilagajali, kar velja
tako za vsakdanje spremembe kot tudi investicije, produktivnost,
logistiko, organizacijo dela, zato da smo preživeli in da še živimo.
Mnogi zaposleni tempa teh sprememb dejansko niso vzdržali. Mnogi
so odšli v druge panoge, kljub temu da so imeli kvalifikacije za
konfekcijskega tehnika, za konfekcijskega inženirja, ker drugod ti
pritiski na posamezne ljudi dejansko niso prisotni.

Predvsem pri primarni tekstilni industriji, pri predilcih in tkalcih, so
bistveni nekateri v nadaljevanju izpostavljeni dejavniki. Najprej je
treba poudariti vodstveno strukturo; brez kvalitetnih direktorjev
teh delovnih mest ne bi bilo. Direktorji so tisti, ki so v nemogočih
razmerah skupaj z vsemi zaposlenimi izpeljali tranzicijo in rešili
podjetja. Ožja vodstva so bila bistveno premalo prisotna pri tej
tranziciji, tako da gre 90 % vsega na račun izključno direktorjev.

Drugo pomembno dejstvo je, je poudarila, da znamo delati. Delamo
za znane nemške blagovne znamke, delamo za lastne blagovne
znamke, ki jih uveljavljamo na Zahodu in na Vzhodu. To pomeni,
da imamo veliko znanja, nimamo pa sredstev, da bi te znamke
podprli na trgu. Če teh znamk marketinško ne bomo podprli, v
bistvu nimamo prihodnosti. V našem, pa tudi v drugih tekstilnih
podjetjih, se nikakor ne bojimo Evrope, vemo, kaj nas tam jutri
čaka; tu pa dejansko ne vemo, saj je tečajna lista vedno slabša,
zato tudi ti nemogoči pogoji za jutri ne kažejo na neko stabilno
ekonomsko politiko naše države - to pa pomeni boljše plače,
večjo stabilnost naših ljudi in boljšo konkurenčnost na tujih trgih,
seveda s sredstvi, ki smo si jih zaslužili, ki pa so nam zdaj, je
menila, po krivici odvzeta.

Naslednje, kar je treba poudariti, so zelo potrpežljivi zaposleni, ki
so ostali, ki se praktično nimajo kam prešolati ali drugje zaposliti.
Za perspektivo te dejavnosti je zelo pomembna starostna
struktura. Za naslednjih deset let imamo optimalno starostno
strukturo; povprečna starost je okoli 37 let. Glede na zaposlitveno
dobo oziroma na trenutni pokojninski zakon je treba v naslednjih
letih pričakovati, da bo ta struktura praktično lahko v polnem
zamahu proizvajala in dajala maksimalne rezultate. Po drugi strani
pa to pomeni, da bomo imeli po desetih letih izredno negativno,
izredno slabo kvalifikacijsko strukturo. Zato je treba v naslednjih
desetih letih narediti strukturne spremembe ter v predilnicah in
tkalnicah izpeljati vse potrebne investicije, sicer te industrije po
preteku šestih do desetih let ne bo več.
Tudi stalnost je precej dobra; 18 povprečnih let delovne dobe
dokazuje, da so to zelo izkušeni ljudje, da so to tisti, ki so pripadali
podjetju in pri katerih je fluktuacija najmanjša. Poudaril bi, je dejal,
da smo se predilci in tkalci izredno hitro preorientirali z nekdanjih
na nove trge, da naš problem niso trgi, ampak stroški, ki jih ti trgi
priznavajo. Na stroške pa nimajo glavnega vpliva stroški, na katere
vplivamo v podjetjih, ampak predvsem makroekonomski stroški,
pogoji dela, v kakršnih poslujemo. Kar smo privarčevali, so nam
vzeli višji domači stroški; če nisi privarčeval več kot 10 %, se je
izguba povečevala; nad 10 % prihranka je šlo šele v dobiček, 10
% so pa pobrali višji stroški, na katere pravzaprav sami nimamo
vpliva. Poudarjam še, da je bito na začetku leta 1997 v predilnicah
In tkalnicah zaposlenih 52 % nekvalificirane delovne sile; to je 6 %
manj kot ob začetku leta 1990, vendar pa se te množice pravzaprav
ne da zaposliti nikjer drugod.

Mag. Majda Šantl, Slovenska razvojna družba, je pojasnila, da
ima Slovenska razvojna družba v svoji domeni samo eno tekstilno
podjetje, ki ga poskuša servisirati. V preteklosti je bila ta družba
zadolžena za to, da poskuša prestrukturirati slovenska podjetja
in v ta projekt bodo seveda zajete tudi delovno intenzivne panoge.
Tudi tekstilna, obutvena in usnjarsko predelovalna industrija so
delovno intenzivne. Na objavljeni razpis se je prijavilo 86 podjetij,
o čemer so seznanjali tudi javnost. V tem številu je bito tudi precej
podjetij iz delovno intenzivnih panog, torej tudi iz tekstilne in
usnjarsko predelovalne industrije. O sprejemu odloča projektni
svet in kasneje vlada. Želela bi vas zaprositi, je dejala, da s
sredstvi, ki jih bodo dobila nekatera podjetja, ravnate tako, da bo
dosežen največji učinek, kar pomeni, da boste poskušali izpeljati
nove investicije, prestrukturiranje, uveljaviti svojo blagovno
znamko, ne pa samo gasiti stare požare ali pa popravljati grehe iz
preteklosti.
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Zaradi tega je bila narejena analiza poslovanja evropske obutvene
industrije za zadnjih deset, dvanajst let. Ugotovljeno je bilo, da je
ta industrija od leta 1986 izgubila 10 % svojih proizvodnih
zmogljivosti, v naslednjih petih, šestih letih pa še nadaljnjih 5 %.
Trendi v vseh evropskih državah so bili dokaj negativni, razen v
treh: na Portugalskem, Danskem in v Italiji; vsi drugi pa so
procentualno zmanjševali proizvodnjo obutve v Evropi. Zanimiv
je primer portugalske čevljarske industrije, kjer se je država leta
1976 odločila, da jo bo sanirala; v to jo je prisililo približevanje
Eyropski uniji. Panogo so podprli na vseh področjih - na
tehnološkem, razvojnem, tržnem - ki zagotavljajo dolgoročno
konkurenčnost panoge. Leta 1976 so izvozili nekaj 10 tisoč parov
čevljev, deset let pozneje 46 milijonov, dvajset let pozneje pa 100
milijonov. To je bila neposredna posledica ukrepov, ki jih je sprejela
vlada v podporo čevljarski industriji. Izdelali so model po katerem
so takrat najboljšemu podjetju v panogi dali vodilno vlogo; to je
potem izvedlo procese povezovanja znotraj panoge: povezovanje
podjetij, skupne nastope trženja, preboj na tuje trge, skratka
prestrukturiranje na kadrovskem, tehnološkem in inovacijskem
nivoju. Rezultati so tu.

Franc Horvat, poslanec državnega zbora In podpredsednik
Odbora za gospodarstvo, je dejal, da so poslanci na dveh
sejah Odbora za gospodarstvo podrobno obravnavali to
problematiko ter sprejeli stališča in sklepe. Zelo pozorno so preučili
gradiva, ki so jih pripravili zbornica, sindikati, posamezna podjetja
ter Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Na osnovi razprave
so zavzeli zelo jasno stališče, da gre za dejavnost, ki je
perspektivna tudi v novih spremenjenih razmerah in ko se
vključujemo v Evropsko unijo. Ima zdrava jedra in tistih delov te
dejavnosti, ki imajo tržne možnosti, ne kaže kar odpisovati. Zato
so tudi podprli večino sklepov oziroma predlogov, ki ste jih
predlagali, jih povzeli v svojih sklepih in stališčih, vsaka vaša
dopolnitev pa bo dobrodošla.
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti so predlagali, da na osnovi
njihovih pripomb in stališč bolj podrobno opredeli posamezne
ukrepe, ki jih mora sprejeti ne le to ministrstvo, ampak tudi vlada
in drugi resorji, ter da se vključita tudi zbornica in Slovenska
razvojna družba. Državni zbor oziroma Odbor za gospodarstvo
naj ministrstvo seznani s tem, kakšne ukrepe bo vlada dejansko
sprejela. Predlog, ki ga je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
pripravilo in že poslalo vladi, je preveč splošen, da bi lahko
pričakovali konkretne rezultate; glede tega je tudi sam izrazil že
omenjeno skepso.

Ko smo pisali strategijo, smo prevzeli ideje tega modela, je dejal.
Mislimo, da je smiselno, da se v Sloveniji tovrstna podjetja povežejo,
tako z vidika ohranjanja delovnih mest, kot tudi boljših pogojev
poslovanja in seveda dolgoročne konkurenčnosti, ki bo edino
zagotavljala stabilna delovna mesta in tudi boljše plače. Tako je
strategija tudi napisana. Začeli naj bi se procesi povezovanja podjetja si ne bi konkurirala pri istih kupcih in strankah, ampak bi
se povezovala; uporabila bi tiste dobre stvari, ki jih je neko podjetje
v panogi že doseglo: pri dobaviteljih, kupcih, distribuciji ali pri
razvoju. Skratka, v strategiji smo predvideli prenovo panoge na
vseh področjih, tudi na finančnem in kadrovskem; pri slednjem
gre zlasti za usposabljanje menedžmenta in intenzivno
izobraževanje zaposlenih. Treba bo razviti ali ustanoviti razvojno
institucijo, ki bo skrbela za razvoj v panogi ter postaviti take
finančne pogoje, ki bodo omogočali konkurenčno poslovanje.

Menil je, da bi morala biti prav ta problematika zelo pomemben
del strategije Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo, in sicer
ne le zato, da se daje pogajalski skupini naloga - kot smo zapisali
v sklepe - da poskuša doseči ugoden prehodni režim dostopa na
trg, ampak predvsem, da je ta program prestrukturiranja branže
pomemben del te strategije zato, da se branža pripravi za jutri, da
ne bo stalno životarila ali "umirala na obroke".
Povedal je še, da so se na poslanski skupini dogovorili, da bodo
na seji državnega zbora, ki se bo začela prav na dan tega posveta,
predlagali, da se spremembe zakona o davku na plače sprejme
že na tej seji. Zavzemali pa se bomo celo za to, je poudaril, da bi
se ta davek ukinil najpozneje takrat, ko bo uveden davek na
dodano vrednost. Zagotavljam vam, da bo večina oziroma skoraj
vsi člani Odbora za gospodarstvo, ne glede na strankarsko
pripadnost, za to, da vztrajamo, da se sklepe in stališča,
upoštevajoč tudi vaše predloge, čim hitreje uresniči, je poudaril
ob koncu svoje razprave.

V zvezi z že omenjenimi sklepi je menil, da manjka sklep, s katerim
naj državni zbor zaveže Vlado Republike Slovenije, pristojna
ministrstva in institucije, da podprejo s svojo politiko samo tiste
strategije, ki dejansko zagotavljajo dolgoročno konkurenčno
sposobnost katere koli panoge, v tem primeru obutvene.
t
Matjaž Peterman, sodelavec pri projektu za revitalizacijo
tekstilne industrije na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, je uvodoma poudaril, da je pred približno
mesecem in pol predsednik Evropskih tekstilnih in oblačilnih podjetij
v Kolnu izjavil, da je tekstilna in oblačilna industrija branža
prihodnosti. Razlogi za takšno oceno so predvsem fleksibilnost,
inovativnost in sposobnost oziroma odlično poznavanje
evropskega trga.

Bogomir Filipič, strokovni sodelavec Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve In predsednik nadzornega sveta
Alplne, je menil, da bi bilo dobro spregovoriti tudi o čevljarjih in
obutveni industriji; v zadnjih dveh mesecih, ko so bili znani poslovni
rezultati poslovanja čevljarskih podjetij v letu 1997, so začeli
namreč tudi v Ministrstvu za delo intenzivno razmišljati, kaj narediti
s prihodnostjo te panoge v Sloveniji.
Dve veliki podjetji - Peko in Planika - imata velike probleme; to pa
sta dve tretjini celotne panoge. Prišli smo do točke, ko se je bilo
treba odločiti, ali pomagati še naprej in podpreti panogo ali pa
pustiti, da panoga propade oziroma se ohrani kar je zdravega.

Cilji, ki jih postavlja strategija slovenske tekstilne industrije, so do
določene mere podobni, vendar je osnovni cilj ohranjanje
zaposlenosti. Ta cilj naj bi dosegli z delovanjem na treh nivojih: na
nivoju panoge, podskupin in podjetij. Trenutno so začeli s
pregledom stanja v slovenski tekstilni industriji in s pregledom
stanja v evropski industriji.

Interes Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve seveda ni
bil, da takoj dobi zaposlene na Zavod za zaposlovanje, pač pa da
se realno ugotovi, ali je panogo mogoče prestrukturirati. Najprej
pa je bilo seveda smiselno odgovoriti na vprašanje, kaj
prestrukturiranje pomeni. Stanje v slovenski obutveni industriji je
tako, da plače zaostajajo realno za 30 do 40 % za slovenskim
povprečjem, pa tudi za povprečjem v industriji. Na dolgi rok to
pomeni siromašenje vseh zaposlenih v teh podjetjih; pomeni tudi
upokojevanje in temu ustrezne nižje pokojnine, hkrati pa tudi
siromašenje celotnega področja.

V nadaljevanju je posredoval nekatere podatke - tako glede cene
delovne sile, plač, porabe oblačil in gospodinjskega tekstila - ki so
zanimivi tudi za slovenski projekt.
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Poraba oblačil (mio. ECU)

Cena povprečne delovne ure v ECU
Tekstilna
industrija

Oblačilna
industrija

Zahodna Nemčija

20,69 ECU

17,83 ECU

Vzhodna Nemčija

12,58 ECU

Španija

1993

1995

ZDA

90.420

86.836

11,11 ECU

Zahodna Evropa

134.579

143.100

10,50 ECU

8.47 ECU

Japonska

2.594

2.680

Velika Britanija

9,12 ECU

6,41 ECU

Južna Koreja

883

894

Grčija

6.89 ECU

5.48 ECU

Skupaj

228.476

233.511

Portugalska

4,76 ECU

3,93 ECU

Slovenija (3)

4.90 ECU

4,90 ECU

Vir: Euromonitor

Poraba gospodinjskega tekstila (mio. ECU)

Vir: Ocena, Statistični urad
Republike Slovenije

1993

1995

(3) Uporabljena je metodologija Eurostata, stroški
dela vključujejo: direktne stroške dela, zakonske
prispevke, dodatno dogovorjene prispevke za socialno
varnost, socialne ugodnosti, stroške izobraževanja,
druge stroške dela

ZDA

14.817

13.984

Zahodna Evropa

16.810

17.916

Japonska

7.238

8.065

Pri primerjavi cene delovne sile v Sloveniji in v državah Evropske
unije lahko ugotovimo, da se Slovenija približuje državam unije
oziroma je v primeru Portugalske naša delovna sila celo dražja.
Ko primerjamo ceno z vzhodnoevropskimi državami, pa smo s
ceno slovenske delovne sile daleč pred drugimi državami.

Avstralija

2.004

2.170

Skupaj

40.689

42.135

Vir: Eurostat
Poraba oblačil na osebo se v Evropski skupnosti bistveno ne
spreminja, medtem ko se v Vzhodni Evropi kaže rast vsako leto,
vendar so številke še vedno veliko manjše kot v Zahodni Evropi.
Podobno je tudi s porabo na področju gospodinjskega tekstila.

Mesečna bruto plača v ECU v industriji - leto 1998
Država

Mesečna plača

Slovenija

897 ECU

Hrvaška

549 ECU

Češka

348 ECU

Poljska

308 ECU

Romunija

133 ECU

Vsako leto imajo dve možnosti: prva je povečanje na posameznih
trgih Zahodne Evrope, predvsem na trgih, ki še vedno rastejo,
druga, ki pa je morda še neizkoriščena, je prodaja v Vzhodni
Evropi.
Letna poraba oblačil na osebo v ECU
1993

1995

1994

1995

Nemčija

683

750

Češka

90

97

Francija

472

486

Poljska

47

52

Avstrija

635

976

Estonija

25

42

Velika Britanija 411

420

Madžarska 44

39

Vir: BCI
Ob primerjavi z Vzhodno Evropo slovenske plače daleč presegajo
povprečja v drugih državah. Podatki o plačah so zbrani za celotno
industrijo, plače v tekstilni in oblačilni industriji običajno dosegajo
v povprečju med 60 do 80 % povprečnih plač v industriji.
Analiza trga pa pokaže, da je poraba oblačil v Zahodni Evropi
izjemno velika, povečala se je tudi poraba gospodinjskega tekstila.

Vir: Euromonitor

19

mrežo. Brez pomoči vladnih ukrepov podjetja tega ne bodo mogla
storiti.

Letna poraba gospodinjskega tekstila na osebo v ECU
1994

1995

Češka

9

14

126

Romunija

14

19

78

Slovaška

14

16

1993

1995

Nemčija

51

53

Danska

105

Švedska

78

Vodja posveta mag. Dušan Semolič je, preden je povzel
nekatere sklepe, le v ilustracijo navedel, da v Nemčiji potekajo
zelo zanimive in intenzivne razprave v zvezi z davkom na dodano
vrednost. Predlaga se namreč, da bi v nižjo stopnjo poleg hrane,
kar je za evropske razmere povsem normalno, vključili tudi
oblačila in obutev.Ti predlogi naj bodo za razmislek, ko sprejemamo
novi zakon, novi davčni sistem.

Vir: Euromonitor
Osnovna cilja, ki ju mora slovenska tekstilna in oblačilna industrija
na podlagi preliminarne analize doseči sta: izboljšanje rezultatov
na operativnem nivoju, ki so v tem trenutku izredno zaskrbljujoči
in izboljšanje pripravljenosti za prilagajanje spremembam na trgu,
ki se kažejo z vedno večjo prisotnostjo tujih proizvajalcev na
slovenskem trgu in na trgih, ki so osnovni za slovensko industrijo.
S pristopom k EU se bo ta proces pritiska tuje konkurence še
povečal.

Predlagal je, da v razpravi dane predloge, sugestije in misli strnejo
v zaključke. Njihova uvodna misel je, da tekstilna industrija v
Sloveniji ima prihodnost in perspektivo. Zato je treba nameniti
posebno skrb ohranjanju delovnih mest, zlasti ob izrečenih
opozorilih, da so stroški zapiranja tovarn oziroma ukinjanja delovnih
mest neprimerno višji kot stroški za njihovo ohranjanje. Reševanju
posameznih podjetij se ni moč izogniti, vendar je treba to pomoč
umestiti v kontekst razvojne strategije in pomoči tej panogi. Nujna
je hitra in učinkovita pomoč vlade.

Strategija bo poskušala te cilje zaokrožiti v celoto, ki bo omogočala
slovenski tekstilni in oblačilni industriji vstop v novo obdobje.

Med sklepi in predlogi, povzetimi iz razprav in naslovljenimi na
Vlado Republike Slovenije, so:
1. V okviru sprejetih makroekonomskih ukrepov ekonomske
politike naj se preučijo in sprejmejo takojšnji ukrepi za
ohranjanje proizvodnje in zaposlenosti v tekstilni, oblačilni in
čevljarski industriji, predvsem pa za:

Jože Turki, iz gospodarske družbe Mura, član izvršnega
odbora Sindikata tekstilne in usnjarske predelovalne
industrije, je dejal, da se aktivnosti pri razreševanju problematike
tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije vlečejo iz leta v leto.

zmanjšanje inflacije,
subvencioniranje obrestnih mer, odprava TOM-a,
podporo tehnološkemu razvoju s posebnim poudarkom na
ohranjanju blagovnih znamk,
selektiven pristop zniževanja plačil prispevkov iz bruto plač
(od sedanjih 38 na 30 %),
omejevanje vpliva monopolnih cen.

Nenehno govorimo, kako izboljšati pogoje gospodarjenja za te
panoge, ugotavljamo, da v primerjavi z drugimi zaposlujejo največ
delovne sile; kljub negodovanju izboljšanja teh panog ne čutimo.
Prišli smo na tisto najnižjo raven, o kateri moramo dejansko resno
spregovoriti.

Nadalje se predlaga, da

Zaposleni v teh panogah so na račun zmanjševanja osebne,
socialne in materialne varnosti ohranjali konkurenčno sposobnost,
da smo se lahko spopadli z zunanjimi trgi. Zaradi tega bo treba
čim prej sprejeti kratkoročne, predvsem pa dolgoročne ukrepe
za izboljšanje naših panog. Eden izmed predlogov Ministrstva za
gospodarske dejavnosti je projekt prenove podjetij. Projekt
ocenjuje kot velik zalogaj, ki bo pomenil osnovo, da podjetja
dejansko pridobijo konkurenčno sposobnost na zunanjem trgu,
prav tako pa pri vključevanju v Evropsko skupnost. Ta osnovni
projekt, ki dejansko temelji na operacionalizaciji in strategiji
povečane konkurenčne sposobnosti, pomeni za tekstilno in
usnjarsko predelovalno industrijo prestrukturiranje proizvodnje
na način, da se poveča bruto dodatna vrednost na zaposlenega,
kar pomeni krepitev in promoviranje lastnih blagovnih znamk;
tekstilna in usnjarska industrija bi lahko bila v tujini prepoznavna
z znano blagovno znamko, da bodo vedeli, od kod prihajamo in
da znamo dobro in kvalitetno delati ne samo za tuje partnerje,
ampak z lastnim znanjem, z lastno tehnologijo in z lastno prodajno

2. Vlada Republike Slovenije v okviru ekonomske politike takoj
pripravi ukrepe necarinske zaščite domače proizvodnje s
področja tekstilnih izdelkov in proizvodnje čevljev.
3. Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z Banko Slovenije
sprejme ukrepe za ustreznejšo tečajno politiko.
4. Vlada Republike Slovenije v okviru pooblastil sprejme ukrepe
za zniževanje obrestnih mer, ki za delovno intenzivne
dejavnosti in pretežno neto izvoznike predstavljajo pomemben
element konkurenčnosti na zunanjih trgih.
5. Vlada Republike Slovenije sprejme projekcijo razvoja tekstilne,
oblačilne in čevljarske industrije za daljše obdobje, s
poudarkom na izboljšanju konkurenčnosti teh dejavnosti in
ohranjanju večine delovnih mest.

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm?language=slo
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