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

Mnenje državnega sveta ob obravnavi predloga Nacionalnega programa varstva okolja
Državni svet Republike Slovenije je na 26. seji, dne 27.1.1999, ob
obravnavi predloga Nacionalnega programa varstva okolja,
sprejel
SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu Nacionalnega programa varstva okolja
Državni svet podpira predlog Nacionalnega programa varstva
okolja, saj predstavlja solidno in sodobno osnovo za delovanje
države in ostalih subjektov na področju varstva okolja. Dokument
izhaja iz načela trajnostno sonaravnega razvoja, ki obravnava
okolje in naravo kot organsko sestavino širše zasnovanih
razvojnih strategij države. Po mnenju državnega sveta je tudi
metodološko in vsebinsko kvaliteten in ne zanemarja
kompleksnosti okoljskega programa.
Državni svet soglaša s pristopom predlagatelja, da je opredelil
tudi prednostne cilje okoljske politike, vendar opozarja, da bi jih
bilo potrebno ponovno preveriti. Med navedenimi cilji ni omenjena
problematika zmanjševanja onesnaženosti zraka. Podatki o
naraščanju emisij S02, NOx in C02 v letu 1997 zahtevajo uvrstitev
omenjene problematike med prednostne cilje, saj škodljive snovi
v zraku vplivajo na okoljske škode (propadanje gozdov, ogrožanje
biotske raznovrstnosti) in zdravje. Ne nazadnje mora Slovenija v
okviru mednarodno priznanih standardov kakovosti zagotavljati
kakovost zraka in izpolnjevati že prevzete mednarodne
obveznosti.
Prav tako med prednostnimi cilji ni omenjeno področje vzgoje in
izobraževanja ljudi, ki je sicer uvrščeno med ukrepe za podporo
izvajanja Nacionalnega programa varstva okolja, kar pa ni dovolj
za razumevanje delovanja okolja in narave. Kvaliteta človekovega
življenja, vključno s človekovim zdravjem, je odvisna prav od
okolja, zato bi bilo potrebno natančneje opredeliti ukrepe v zvezi
z vzgojo in izobraževanjem, saj je to nujen pogoj za dvig stopnje
okoljske zavesti in povečanje znanj o okoljski problematiki.
Državni svet opozarja tudi na odsotnost druge stopnje lokalne
samouprave, še posebej sedaj, ko se je število manjših občin še
povečalo, s čimer se je zmanjšala zmožnost obvladovanja
problemov okolja. Ustrezna raven varstva okolja in s tem
uveljavitev načela trajnostnega razvoja bo možna, še posebej v
primeru ravnanja z odpadki, predvsem na regionalni ravni.
Država oziroma ustanovitelj naj pri ustanavljanju zavarovanih
območij (nacionalni, regijski in krajinski parki) v Sloveniji v največji
možni meri upošteva voljo lokalnega prebivalstva oziroma naj pri
postavljanju režima v varovanih območjih doseže z njim konsenz.

Predlog nacionalnega programa predvideva uveljavitev načela,
da nosijo odgovornost za onesnaževanje vsi onesnaževalci,
vendar po mnenju državnega sveta odgovornost ni dovolj
natančno opredeljena. Odgovornost onesnaževalcev je mogoče
razumeti v smislu večje uveljavitve tržno naravnanega odnosa
do onesnaževanja. Vsi onesnaževalci se morajo zavedati, da je
sestavni del stroška proizvodnje tudi odpadek, za katerega je
potrebno poskrbeti v skladu z evropskimi okoljskimi standardi.
Potrebno je predvideti tudi učinkovitejšo politiko kazni pri
neupoštevanju vseh okoljevarstvenih predpisov ter vzpostaviti
učinkovitejšo okoljevarstveno inšpekcijsko službo, ki bo
sposobna zagotoviti ustrezno raven varstva okolja.
Državni svet meni, da bi bilo potrebno v zaključku nacionalnega
programa grafično prikazati trend pričakovanj zmanjševanja
pritiskov na okolje do leta 2003 in 2008, kajti le na podlagi takih
podatkov bo razvidno, ali se Nacionalni program varstva okolja
uresničuje.
Državni svet opozarja tudi na nekatere dileme in vprašanja:
državni svet pogreša oceno stopnje onesnaženosti Republike
Slovenije v primerjavi z drugimi državami Srednje in Vzhodne
Evrope kot tudi z državami Evropske unije. Vključevanje
Slovenije v Evropsko unijo zahteva temeljito pripravo za
pravočasno preprečitev morebitnih negativnih učinkov na
okolje, zato je že sedaj potrebno vedeti, na katero mesto v
EU se uvršča Slovenija glede onesnaženosti okolja;
državni svet opozarja na problem ravnanja z odpadki, ki je
eno najslabše rešenih področij varstva okolja v Sloveniji in
pomemben vir onesnaževanja. Potrebno je vzpostaviti
učinkovit sistem ravnanja z odpadki. Glede na probleme pri
dogovarjanju lokalnih skupnosti o vzpostavljanju centrov za
ravnanje z odpadki in pa glede na dejstvo, da Slovenija ne
more imeti toliko odlagališč kolikor je lokalnih skupnosti, bi
morala država prevzeti večjo odgovornost za ravnanje z
odpadki. Čeprav je v nacionalnem programu mnogokrat
nakazana regionalizacija, bi bilo potrebno dati večji poudarek
problemom ravnanja z odpadki na regionalni ravni;
državni svet se vprašuje, zakaj je akcijski program okolja
zastavljen do leta 2003, kar je pogojeno z vstopom v Evropsko
unijo, in ne do leta 2002, saj se je država zavezala, da bo do
leta 2002 zagotovila očiščenje okoli 70 % slovenskih voda;
državni svet se vprašuje, ali ni program zastavljen tako, da
deloma meji na skrajnost, saj za zagotavljanje ustrezne ravni
varstva okolja in uveljavljanje načela trajnostnega razvoja "ni
nič dovoljeno". Prepoved opravljanja določenih dejavnosti v
nekem območju lahko pomeni negativen vpliv na gospodarski

napredek v tem območju in posledično odseljevanje ljudi od
tam. Državni svet zato meni, da bi morali okoljske probleme
reševati interdisciplinarno, saj bo tako zagotovljen sonaravni
razvoj;

naslednjih dveh, treh letih, nove lokacije pa še niso znane tudi
zato, ker strategija države na tem področju ni dovolj jasna;
po mnenju državnega sveta opis stanja okolja ne sloni vedno
na najnovejših podatkih, saj je pogosto vzeto stanje iz leta
1995 ali celo iz leta 1992. Zaradi nujnosti poznavanja
najnovejših gibanj emisij in onesnaževanja okolja bi bilo
smiselno aktualizirati nekatere podatke o obremenjevanju
okolja.

državni svet v nacionalnem programu pogreša podatek, ali
se bo uporaba nečistega premoga v prihodnje omejevala, saj
se npr. v Ljubljani uporablja domači premog, ki je tudi do 15krat bolj umazan in tudi dražji od premoga iz tujine. Prav tako
opozarja na problem ravnanja z odpadki v številnih lokalnih
skupnostih v Sloveniji, ki imajo že velike težave z odlaganjem
odpadkov. Njihove deponije so že polne ali bodo polne v

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Janez Praper.

Mnenje in sklepi državnega sveta k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju - prva obravnava
se pričakuje povečanje gospodarske rasti. Z uvedbo dodatnih
prostovoljnih zavarovanj se bo povečalo varčevanje
prebivalstva in tako omogočilo olajšanje pogojev za posojila,
ki jih industrijska in storitvena podjetja najemajo pri bankah za
nove investicije, povečanje proizvodnje in kreditiranje izvoza.
To bo omogočilo hitrejše nastajanje novih delovnih mest in s
tem vključitev tako mlade kot starejše generacije v aktivno
zaposlovanje. Za uresničevanje pozitivnih premikov, ki naj bi
jih prinesla pokojninska reforma, je potrebno za drugo branje
v zakonu pripraviti podatke, na osnovi katerih bo mogoče
presojati dejansko izboljšanje razmer oziroma odstopanje od
pričakovanj in sprejemati ustrezne ukrepe. Zato naj v uvodnem
delu zakona za drugo branje vlada pripravi podatke o
pričakovanem porastu števila upokojencev, naravnem
zmanjšanju števila upokojencev, o rasti celotnega števila
zaposlenih, o rasti prebivalstva, o rasti BDP, o deležu BDP za
pokrivanje obveznih pokojninskih skladov in o pričakovanih
prihodkih teh skladov iz naložb;

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 2. 2.1999, ob
obravnavi predloga zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju - prva obravnava, sprejel
SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o pokojninskem In invalidskem
zavarovanju - prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 2. 2. 1999,
obravnaval predlog zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki ga je predložila državnemu zboru v obravnavo
Vlada Republike Slovenije in je objavljen v Poročevalcu št. 54/98.

socialna politika, katere sestavni del je tudi pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, je lahko tako obsežna, kot jo premore
gospodarstvo in mora biti hkrati integralni del naše
konkurenčne sposobnosti;

Državni svet Republike Slovenije je na osnovi obravnave Izhodišč
za reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
razprav ter mnenja Komisije za družbene dejavnosti, mnenj iz
skupnega poročila komisij za gospodarstvo, za malo gospodarstvo
in turizem, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, javnih razprav,
kakor tudi dveh javnih obravnav, predvsem pa na osnovi mnenj
zgoraj navedenih komisij ugotovil, da je predlog zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju nujno potrebno
sprejeti zaradi naslednjih razlogov:

ustaviti je potrebno predčasne upokojitve in izboljšati strukturo
upokojencev v razmerju do aktivnih zavarovancev v korist
slednjih, saj danes kar trije aktivni državljani zagotavljajo
sredstva za dva upokojenca. Izračunati je potrebno tudi pravo
ceno beneficirane delovne dobe in zaostriti pogoje za
pridobivanje te dobe.
Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je
ob upoštevanju mnenj državnega sveta primeren za prvo
obravnavo v državnem zboru.

reforma pokojninskega sistema je ekonomska nujnost in
predvsem zavestna aktivnost, s katero se želi preprečiti
preobremenitev obstoječega, za materialne možnosti našega
gospodarstva preveč širokopoteznega pokojninskoinvalidskega sistema;

Državni svet se zaveda, da bo pokojninska reforma prizadela
slehernega državljana, zato je potrebno ob sprejemanju predloga
zakona doseči soglasje. Nerazumno je, da je Vlada Republike
Slovenije vložila v zakonodajni postopek predlog zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju brez doseženega
konsenza med socialnimi partnerji, kar je tudi v neskladju s
sklepom državnega zbora, ki ga je sprejel na 19. izredni seji, dne
27. 1. 1998. Tako državni svet pred obravnavo tega predloga
zakona nima poročila Ekonomsko-socialnega sveta o usklajenosti
med socialnimi partnerji ter o ekonomskih, socialnih in političnih

javne finance ne zmorejo več financirati pokojninske blagajne,
saj je sedanja ureditev financiranja s tekočimi prispevki
neodporna na večanje pravic, spodbuja posameznike in
skupine k plačevanju čim nižjih prispevkov ter pridobivanju
čim večjih pokojnin in ne ustreza sedanjim in pričakovanim
demografskim gibanjem;
s spremembo pokojninske in invalidske sistemske ureditve
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posledicah morebitnih neusklajenosti. Vlada bi morala doseči
soglasje socialnih partnerjev v Ekonomsko-socialnem svetu pred
vsako fazo zakonodajnega postopka in se uskladiti glede vseh
novosti, ki se bodo v predlog zakona vnašale v posameznih
fazah.
-i ■ m

dosežkom, da bodo starejši ljudje sploh lahko opravljali svoj poklic
do 63. oziroma 65. leta. Res je, da je starostna meja postavljena
visoko, vendar ob upoštevanju ustreznejših delovnih pogojev in
večji skrbi za zdravje in varstvo pri delu zaposlenih pričakujemo,
da bodo socialni partnerji zmogli doseči konsenz o tem ključnem
vprašanju pokojninske reforme, kakor tudi o vprašanju
nadomestitvenih stopenj.

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da ob sprejemanju
predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
sklene novo medgeneracijsko "pokojninsko" pogodbo med vsemi
socialnimi partnerji, vključno z interesnimi organizacijami
upokojencev in delovnih invalidov. Ta medgeneracijska pogodba
mora vsebovati opredelitve do aktivne politike zaposlovanja tako
mlade kot starejše generacije, plačne politike, ureditve delovnega
časa, davčnega sistema, sistema socialne varnosti ter sistema
varnosti in zdravja pri delu. V tej medgeneracijski pogodbi bi morala
biti tudi določba, da se zavarovancem, ki danes plačujejo prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zagotovi, da bodo imeli
ob upokojitvi približno enake pravice kot tisti, ki so se po enakih
pogojih upokojili v preteklih letih. Prav tako pa bi bilo potrebno v tej
pogodbi opredeliti težka in zdravju škodljiva dela, ki jih po določeni
starosti ni več možno opravljati in bodo razvrščena v sistem
dodatnega zavarovanja, ki ga bo moral plačevati delodajalec.

Državni svet podpira uvedbo prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki vključuje davčne olajšave in
olajšave plačevanja prispevkov, kar pomeni, da ne bo treba plačati
prispevkov na del plače in dohodnine, to pa mora vlada
operacionalizirati tudi v drugih zakonih.

Državni svet ugotavlja, da iz na novo opredeljene definicije
invalidnosti ni razvidno, kako se bodo določila dela in delovne
naloge, za katere ima zavarovanec ustrezno strokovno izobrazbo,
dodatno usposobljenost in delovne izkušnje in ki bodo ustrezale
zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim. Postavlja se
vprašanje, ali je na tako opredeljenih kategorijah invalidnosti sploh
možno dobiti zaposlitev oziroma vrsto dela in ga potem tudi
opravljati, saj definicija izenačuje poklic z delom. Dodatki za pomoč
in postrežbo bi morali biti razmejeni v tri kategorije in ne le v dve.

Državni svet opozarja na vprašanje sistemske narave zakona;
ta združuje več oblik zavarovanja, ki pa sistemsko ne sodijo
skupaj - obvezno, dodatna obvezna zavarovanja in dodatna
prostovoljna zavarovanja ter državno pokojnino, kar bi, bilo
potrebno urediti ločeno in bolj poglobljeno.

Kmečkemu prebivalstvu je potrebno realno sistemsko omogočiti
socialno varnost tako, da se omogoči pogoje za poklicno
kmetovanje in s tem omogoči normalno življenje, aee posebej je
potrebno upoštevati skrb za ohranjanje podeželja in kulturne
obdelane krajine. Po kriterijih EU je večji del Slovenije opredeljen
po težjih pogojih za kmetovanje. Tako je nujno upoštevati prispevke
kmetov v vrednosti ohranjanja podeželja in kulturne obdelave
krajine, zmanjšano možnost koriščenja javnih ustanov (šol, vrtcev,
kulturnih ustanov, rekreacijskih športnih možnosti) ter raznih
dobrin javnega pomena. Z upoštevanjem teh dejstev bo omogočen
tudi enakopraven in izenačen status kmetov v pokojninskem
sistemu.

Z ekonomskega in pravnega vidika je v predlogu zakona najbolj
vprašljiva tako opredeljena državna pokojnina, ki direktno
spodjeda sistem zavarovanja. Ta bo rušila finančno disciplino na
področju vplačevanja prispevkov, saj bodo samozaposleni,
kmetje in tudi drugi državljani hitro preračunali, da se jim to
ekonomsko ne izplača.
Državni svet se zavzema za samo pravico tako imenovane
državne pokojnine, ki pa mora imeti značaj socialne podpore in
ne sme biti izenačena s pokojnino, ki bo izvirala iz te pravice,
nikakor pa ne sme biti finančno izenačena s pokojnino, izračunano
za 15 let delovne dobe na osnovi vplačanih prispevkov. Tako
oblikovana državna pokojnina ne sme destimulirati vlaganja
prispevkov v obvezno zavarovanje.

V nadaljnji pripravi zakona bo treba na področju zavarovanja
kmetov posvetiti posebno pozornost opredelitvi zavarovanca,
določitvi cenzusa za obvezni vstop v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in določitvi razpona zavarovalnih osnov, zato da se
bodo kot kmetje zavarovale osebe, ki jim je kmetijstvo dejansko
edini ali glavni poklic ter dosegajo v tej dejavnosti ustrezen
dohodek, kakor tudi zato, da bodo prispevne obveznosti kmetov
določene ustrezno njihovim dohodkovnim zmožnostim.
Predlagatelj naj podrobno preuči predvidene spremembe v
invalidskem zavarovanju kmetov z vidika sedanje ravni pravic
ter predaje kmetije kot novega pogoja za uveljavitev pokojnine in
predvidene spremembe v prispevnih obveznostih opredeli kot
ukrepe za strukturna prilagajanja v kmetijstvu.

Državni svet podpira postopnost pri uveljavljanju zakona, vendar
mora le-ta temeljiti na konkretnih izračunih. Državni svet opozarja,
da bo potrebno vzporedno s sprejemom tega zakona posodobiti
tudi zakonodajo s področij delovnih razmerij ter zdravja in varstva
pri delu, tako da bodo državljani tudi ob višji doseženi starosti še
sposobni opravljati delovne naloge in da ne bodo ob upokojitvi
popolnoma izčrpani. Ta postopnost mora temeljiti na konkretnih
izračunih in mora biti dokazana s statističnimi podatki.

Državni svet se zavzema za sorazmerno enako obremenitev
vseh zavarovancev ter za to, da se vse vplačane prispevke
upošteva pri izračunu osnove za obračun pokojnin (tudi nadure).

Državni svet zaradi neugodnih demografskih gibanj podpira dvig
upokojitvene starosti, vendar predlaga Vladi Republike Slovenije,
da vsestransko preuči vpliv upokojevanja na trg dela, saj povišanje
starosti na 65 let ne sme predstavljati slabših možnosti
zaposlovanja mladih, ki končujejo šolo. Prav tako pa se morajo
podjetja postopno prilagoditi novim tehničnim in tehnološkim

Po mnenju državnega sveta mora usklajevanje pokojnin še naprej
temeljiti na osnovi rasti plač, ker bo le tako možno ohranjati določen
življenjski standard in socialni mir v državi.
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5. Vlada Republike Slovenije naj preuči pobudo Zveze društev
za pomoč duševno prizadetih Slovenije - SOŽITJE in zagotovi
obvezno pokojninsko zavarovanje za osebe, ki stalno skrbijo
za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi
potrebami, ki same niso sposobne skrbeti zase.

Ob obravnavi predloga za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
je državni svet sprejel še naslednje
sklepe
1. Vlada Republike Slovenije naj v predlog zakona vgradi
predlagane rešitve pokojninskih shem v zvezi s prostovoljnim
dodatnim pokojninskim zavarovanjem in davčnimi olajšavami,
kot je to predstavil minister za delo, družino in socialne zadeve
na javni obravnavi o politiki pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v naslednjem tisočletju (25. januarja 1999) in
predlog zakona dopolni s potrebno strukturo naložb v
pokojninskih skladih, tinančne stimulacije, oblike državnega
nadzora nad delom pokojninskih skladov in družb ter navede
člene zakonov, v katerih so potrebne pravne podlage za
varnost varčevanja.

6. Vlada Republike Slovenije naj ponovno preveri uveljavitev
pravice do starostne pokojnine glede na delovne pogoje, ki jih
zahtevajo novi tehnični in tehnološki dosežki. Predstavi naj
se možnosti rešitve fleksibilnega upokojevanja na osnovi
dogovora med delavci in delodajalcem, v smislu zadolžitve
Ministrstva za delo, ki krije stroške plače oseb, ki so jih
podjetja poslala na Zavod za zaposlovanje, kot nadomestilo
pa podjetja zaposlijo nezaposlene osebe.
Vlada naj natančneje razčleni določilo 37. člena, ki naj
omogoča postopno upokojevanje pred in po določeni starostni
meji (63, 65 let).

2. Vlada Republike Slovenije naj ustrezno argumentira in opremi
z ustreznimi grafičnimi ponazorili strokovna pojasnila o
predlaganih rešitvah, ki morajo odraziti projekcijo bodočega
razvoja preko izračunanih razmerij (npr. stroške BDP na
število zaposlenih na prebivalca, dinamiko upokojevanja itd).
Iz teh podatkov naj bodo razvidni bilančni učinki na novo
postavljenega sistema iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Vlada naj za drugo branje opremi predlog zakona
s podatki, ki bodo omogočili spremljanje doseganja pozitivnih
ciljev pokojninske reforme in ukrepe v primeru odstopanja od
njih. Natančneje je potrebno prikazati bonuse za vsako
nadaljnje leto, v katerem je nekdo pripravljen delati in kako ti
finančno vplivajo na izračun pokojnin.

Vlada naj preuči rešitev, da se različne sociodemografske
skupine obravnavajo različno (glede na spol ali poklice,
oziroma branže).
7. Vlada Republike Slovenije naj ponovno preuči predlog Obrtne
zbornice Slovenije k naslednjim členom in sicer:
15. člen: Vlada naj v predlogu zakona ponovno preuči pravno
podlago, ki mora družbenika zavezovati k obveznemu
zavarovanju in po možnosti črta besedo: "družbenike" iz
obveznega zavarovanja.
18. člen: V drugi alinei se doda besedna zveza: "ali oddajanje
zasebnih turističnih sob", ker je bilo to upoštevano že v
obstoječem zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

Vlada naj tudi pripravi alternativne projekcije, po katerih se
upošteva:

41. člen: Za izračun pokojninske osnove naj se glede na
obračunane prispevke štejejo vsi prejemki, od katerih so bili
glede na zakonske določbe plačani prispevki.

a) vpliv BDP per capita na gibanje pokojnin,
b) vpliv na proračun: 17 % upokojenih od 83 % zaposlenih
na starostno mejo upokojevanja,

59. člen: V drugem odstavku 59. člena se na koncu besedila
doda besedna zveza "in v sodelovanju s predstavniki
delodajalcev in delojemalcev".

c) vpliv pričakovane življenjske dobe na starostno mejo za
upokojitev, če se upošteva 1/4 dobe med starostjo 20 let
in pričakovano življenjsko dobo za naslednje socialne
skupine: moški, ženske; visoka, nizka izobrazba, različne
poklicne ekstremne skupine (železarji, rudarji,
univerzitetni profesorji).

60. člen: Glede na dejstvo, da velja trend aktivne politike
zaposlovanja, ni pravično, da se zavarovancem iz 15. člena
(samozaposleni) in 16. člena (kmetje) v primeru zmanjšane
zmožnosti za delo odreka pravica do poklicne rehabilitacije.
194. člen: Vlada Republike Slovenije naj preuči in ponudi
možnost izbire med plačevanjem prispevkov glede na
doseženi dobiček ali pa plačevanjem pavšalnega prispevka.
Zavarovanec naj ima možnost izbire, ki je zanj ugodnejša.

3. Vlada Republike Slovenije naj ponovno preuči definicijo
invalidnosti v povezavi s stroko (55. člen) in invalidskimi
organizacijami ter po potrebi omogoči, da se še naprej
uporablja do sedaj veljavne kategorije invalidnosti. Pri tem naj
upošteva dejstvo, da spremembe zakona ne smejo poslabšati
obstoječe ravni zaščite invalidov.

8. Vlada Republike Slovenije naj upošteva mnenje Gospodarske
in Obrtne zbornice in vgradi enakopravno zastopanost
socialnih partnerjev v sestavo skupščine Kapitalskega sklada.

4. V okviru 109. člena naj se invalidom, ki so bili na usposabljanju
in za katere se največ po 6 mesecih ugotovi, da ne zmorejo
opravljati svojega dela, omogoči obdržati pravico do družinske
pokojnine. Vlada naj preuči vse predloge Zveze delovnih
invalidov Slovenije v zvezi s 64., 76., 84., 96., 124. in 242.
členom predloga zakona.

9. Vlada naj vse pripombe, predloge in izpostavljena vprašanja
preuči in nanje pred drugo obravnavo predloga zakona v
državnem svetu odgovori.
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Sestavni del mnenja je poročilo Komisije za družbene dejavnosti
ter skupno poročilo Komisije za gospodarstvo, Komisije za malo
gospodarstvo in turizem in Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (poročili sta na voljo v službi državnega sveta).

Za poročevalca je bil določen predsednik državnega sveta Tone
Hrovat.

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 spremembi zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
razpolago pooblaščenim investicijskim družbam (v
nadaljevanju: PID) zaradi njihove zamenjave za lastniške
certifikate zagotovljena tako, da bodo do 31. 12. 1997 PID
lahko zamenjale lastniške certifikate in s tem izpolnile pogoje
za redno poslovanje;

Državni svet Republike Slovenije je na 28. seji, dne 16. 2. 1999,
ob obravnavi zakona o spremembi zakona o zaključku lastninjenja
in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, ki
ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 32. izredni seji,
dne 9. 2. 1999, sprejel

3. se v zgoraj navedenem zakonu določi rok, po katerem imajo
PID pravico, da uveljavijo svoje terjatve za pokritje vrednosti
zbranih lastniških certifikatov do države iz njenega
premoženja, neposredno na podlagi zakona (5. člen ZZSPID).

SKLEP
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe.

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju: ZZLPPO - Ur. I. RS,
št. 30/98), ki je stopil v veljavo 1.5.1998, v 57. členu določa, da
mora biti PID ponujeno v prodajo premoženje, ki zadošča za
izpolnitev obveznosti RS iz ZZSPID v devetih mesecih od
uveljavitve zakona, sicer pridobijo PID pravico iz 5. člena ZZSPID.

Obrazložitev

Na podlagi ZZLPPO je Vlada Republike Slovenije sprejela odlok o
dodatnem premoženju, ki se preda PID za lastniške certifikate
(Ur. I. RS, št. 56/98).Ta odlok določa seznam premoženja Republike
Slovenije, ki se lahko nameni prodaji PID za lastniške certifikate
ter dva roka za predajo državnega premoženja PID, in sicer 15.
11. 1998 in 29. 1. 1999.

Republika Slovenija je leta 1993 izdala za 567 milijard SIT lastniških
certifikatov, od tega so jih pooblaščene investicijske družbe (PID)
zbrale 327 milijard oziroma 57,7 % vseh izdanih lastniških
certifikatov.
PID so lahko do današnjega dne zamenjale za delnice oziroma
deleže podjetij le 169 milijard SIT oziroma 51,73 % zbranih
lastniških certifikatov.

Državni zbor je dne 9. 2. 1999 sprejel zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, ki podaljšuje rok za
izpolnitev obveznosti države do PID.

Že v letu 1995 se je izkazalo, da je vrednost lastniških certifikatov,
ki so jih zbrale PID, precej višja od vrednosti družbenega
premoženja, ki je bilo v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij namenjeno za prenos na PID.

PID do danes še ni bila ponujena niti ena enota premoženja
Republike Slovenije na podlagi ZZLPPO.

Državni zbor je 9.10.1996 sprejel zakon o zagotavljanju sredstev
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh
sredstev za zbrane lastniške certifikate (v nadaljevanju: ZZSPID
- Ur. I. RS, št. 59/96), ki med drugim določa, da:

Predstavniki države v tujini zatrjujejo, da je v Sloveniji privatizacija
končana, kar pa ne drži, saj privatizacija še ni končana za več
kot 1.200.000 državljanov, ki so svoj certifikat vložili v PID.
Prav tako ni mogoče prezreti dejstva, da je potekel že vsak
razumen rok za zagotovitev premoženja za pokritje
privatizacijskega primanjkljaja. Zato ni mogoče soglašati z
vnovičnim podaljšanjem roka za zagotovitev državnega
premoženja, ki naj bi se predalo PID v zameno za lastniške
certifikate, če v zakonu niso dodatna zagotovila, ki bi prisilila

1. mora Vlada Republike Slovenije predložiti državnemu zboru
najkasneje do 31.1.1997 zakon (zakon o zaključku
lastninjenja), ki bo določil obseg in vrsto premoženja za
zapolnitev privatizacijske vrzeli;
2. morajo biti delnice in druga sredstva, ki bodo dana na
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dopolnitvah zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe ter ga spremeni tako, da
ne bo posegal v že pridobljene pravice delničarjev PID in da bodo
vanj vključena zagotovila, da bo država do izteka roka predala
državno premoženje v zameno za lastniške certifikate. Državni
svet meni, da Vlada Republike Slovenije brez dodatnih zakonskih
zahtev ne bo zapolnila privatizacijske vrzeli.

Vlado Republike Slovenije, da bi pravočasno izpolnila svoje
obveznosti in ob poteku roka ne bi spet predlagala podaljšanja
roka za predajo državnega premoženja PID.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne
družbe pa tudi zmanjšuje že pridobljene pravice delničarjev PID,
saj omogoča državi, da PID ponudi v nasprotju z določili ZZSPID
in ZZLPPO kakršno koli premoženje po karkšnih koli cenah.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Dušan Semolič.
Neizpolnjevanje obveznosti države do PID ima škodljive posledice
predvsem za delničarje PID, ki jim še po šestih letih ni jasno, kaj
lahko pričakujejo od svojih lastniških certifikatov, pa tudi za državo
in njeno boniteto.
Državni zbor je na 11. seji,
dne 24. 2. 1999, ob ponovnem
odločanju zakon sprejel.

Na podlagi vsega navedenega državni svet zahteva od državnega
zbora, da ponovno obravnava zakon o spremembah in

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 politični sistem k predlogu zakona o ugotavljanju vzajemnosti pri
pridobivanju lastninske pravice tujcev na nepremičninah - prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 25. seji, 18. januarja 1999,
obravnavala predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti pri
pridobivanju lastninske pravice tujcev na nepremičninah (EPA
671-11), ki je državnemu zboru predložen v obravnavo po hitrem
postopku.

S tem v zvezi pa komisija meni, da bi bil hitri postopek utemeljen
samo za sprejem tistih zakonskih rešitev, ki bi urejale pravico do
nakupa nepremičnin za državljane držav članic Evropske unije.
Vse druge zfekonske rešitve s tem v zvezi pa se morajo
obravnavati in sprejemati v rednem zakonodajnem postopku.

Komisija ugotavlja, da so njene pripombe, ki jih je dala pri obravnavi
predloga zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice
tujcev na nepremičninah, še vedno aktualne tudi glede na nov
predlog zakona, ki naj bi urejal ugotavljanje vzajemnosti pri
pridobivanju lastninske pravice tujcev na nepremičninah. Državni
zbor je namreč po opravljeni drugi obravnavi predloga zakona o
pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev na
nepremičninah glede na izid glasovanja o členih in amandmajih
konec decembra 1998 ugotovil, da je zakonodajni postopek za
sprejem tega zakona končan.

V komisiji je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje, kaj pomeni
predlagani zakon v odnosu do Priloge XIII Sporazuma o
pridružitvi (t. i. "španski kompromis"), ki se nanaša na obveznost
Slovenije, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila
državljanom članic Evropske unije ob pogoju vzajemnosti in na
nediskriminatorni osnovi pravico do nakupa nepremičnin. Znova
je bilo postavljeno vprašanje, kaj je možno doseči s predlaganim
zakonom glede na vsebino Priloge XIII, ki zavezuje Slovenijo, da
od začetka veljavnosti Sporazuma o pridružitvi ob pogoju
vzajemnosti zagotovi pravico do nakupa nepremičnin držđvljanom
držav članic Evropske unije, ki so imeli tri leta stalno bivališče na
sedanjem ozemlju Republike Slovenije.

Tako komisija ponovno skrajno ostro nasprotuje obravnavi
predloga zakona po hitrem postopku. Komisija je že ob obravnavi
prejšnjega zakonskega predloga opozorila, da je bilo ob ratifikaciji
Sporazuma o pridružitvi v juliju 1997 povsem jasno, da bo moral
državni zbor v obdobju približevanja Evropski uniji sprejeti t. i.
zaščitno zakonodajo, ki bo zavar.ovala javna dobra, kot so
strateško pomembni deli ozemlja ter kulturna in naravna dediščina.
Zato bi državni zbor moral predlog zakona, ki se nanaša na
možnosti pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah,
obravnavati po rednem zakonodajnem postopku, da bi bilo možno
na ta način skrbno preučiti primernost predlaganih rešitev z vidika
varovanja slovenskih nacionalnih interesov.

V komisiji je bilo ponovno opozorjeno na pregled pravnih ureditev
pridobivanja nepremičnin s strani tujcev v 21 državah, ki ga je
predlagatelj zakona predložil skupaj s prejšnjim zakonskim
predlogom. S tem v zvezi je bila ponovno poudarjena potreba po
predpisovanju dodatnih strožjih pogojev poleg načela vzajemnosti
in potreba po posebni ureditvi nepremičnin v varovalnih
obmejnih, obmorskih in drugih pasovih. Prav tako je bilo
ponovno izraženo mnenje, da je rok 30 dni za izdajo listine s
podatki o nepremičnini, ki je predmet pridobitve, prekratek.
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Na podlagi navedene razprave je komisija z večino glasov sprejela
naslednji sklep:

2. Komisija skrajno ostro nasprotuje predlagani obravnavi
predloga zakona po hitrem postopku. Pri tem pa komisija
meni, da bi bil hitri postopek utemeljen samo za sprejem tistih
zakonskih rešitev, ki bi urejale pravico do nakupa nepremičnin
za državljane držav članic Evropske unije. Vse druge
zakonske rešitve s tem v zvezi pa se morajo obravnavati in
sprejemati v rednem zakonodajnem postopku.

1. Komisija ponovno opozarja na svoje mnenje z dne 30. 10.
1998, ki ga je dala k predlogu zakona o pogojih za pridobivanje
lastninske pravice tujcev na nepremičninah, in meni, da so
pripombe, ki jih je dala k navedenemu zakonskemu predlogu,
aktualne tudi v odnosu do predloga zakona o ugotavljanju
vzajemnosti pri pridobivanju lastninske pravice tujcev na
nepremičninah.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih
železarn - skrajšani postopek
Komisija za gospodarstvo je na 17. seji, dne 23. 12. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn (EPA 643-II).

in onemogočena bi bila dokončna sanacija Slovenskih železarn.
Trenutna situacija v Slovenskih železarnah namreč kaže, da je
dosežena kritična točka, ko naj bi prišlo do preboja iz stabilizacijske
v razvojno politiko v železarnah.

Komisija ugotavlja, da je s sanacijskim programom Slovenskih
železarn predvideno nadaljnje odplačevanje obresti za izdane
obveznice s strani države ne samo do konca leta 1998, ampak
tudi za naslednja leta. S predloženim zakonom, s katerim bi se na
podlagi sredstev kupnin državnega premoženja oblikoval znotraj
proračuna odplačilni sklad za predčasni odkup obveznic, bi bilo
po mnenju komisije ogroženo izvajanje sanacijskega programa

Zato komisija ne podpira predloga zakona o spremembi in
dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice,
izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn.
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Branko
Lukšič.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o privatizaciji državnega
premoženja - prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 14. seji, dne 10. 11. 1998,
obravnavala predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja
-(EPA 586-II), ki sta ga državnemu zboru predložila v obravnavo
poslanca Bogomir Špiletič in dr. Jože Zagožen.

dejavnosti, pri čemer bi bilo koristno pripraviti natančno
evidenco državnega premoženja. Komisija zato predlaga
črtanje 6. člena predloga zakona, ki zajema privatizacijo
družbene lastnine, ki je namenjena opravljanju družbenih
dejavnosti, ter ustrezno spremembo 2. člena predloga zakona.

Uvodoma je predlagatelj pojasnil, da predstavlja predloženi zakon
dopolnitev predloga zakona, ki ga je v parlamentarno proceduro
že pred časom vložila Vlada Republike Slovenije, vendar je bil v
drugi obravnavi umaknjen. Komisija je po razpravi sprejela
naslednje zaključke:

Komisija se prav tako zavzema za takšno zakonsko rešitev, ki bi
odprla možnost, da se obstoječe državno premoženje v družbenih
dejavnostih nameni za notranji odkup ter tako reši problem izdanih
zadolžnic za manj izplačane plače v tem sektorju.

1. Komisija podpira predlog zakona, pri čemer pa meni, da bi
bilo potrebno vzporedno pripraviti tudi podzakonske akte, ki
bi omogočili takojšnje uresničevanje zakonskih rešitev.

Glede uvajanja Privatizacijske komisije kot nadzornega organa
se komisija zavzema za bolj strokoven kot pa odločitveni organ z
velikimi pooblastili. Komisija tudi predlaga, da se preuči ter spremeni
drugi odstavek 13. člena, katerega določba preveč omejuje
področja, s katerih se imenuje strokovnjake kot člane
Privatizacijske komisije.

2. Komisija predlaga, da se organizira strokovna javna razprava
o privatizaciji državnega premoženja.
3. Komisija meni, da bi bilo glede na nejasnosti pri vrednotenju
družbenih dejavnosti v nadaljnji obravnavi predloga zakona
smiselno ločiti gospodarski segment (materialno
infrastrukturo) državnega premoženja od področja družbenih

Komisija opozarja na nerešeno vprašanje intelektualne lastnine
in s tem v zvezi ocenjevanja vrednosti znanja.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.
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Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Računskem sodišču - prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 14. seji, dne 10. 11. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Računskem sodišču (EPA 574-il), ki ga je državnemu zboru
predložila v obravnavo skupina poslancev (prvopodpisani Izidor
Rejc).
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zakona, in sicer, da se v prvem odstavku za besedo "predpisi"
črta besedilo "ter za dejanja, ki imajo za posledico negospodarno
rabo javnih sredstev".
Člani komisije so bili na seji informirani, da so v pripravi teze
zakona, ki jih pripravlja Računsko sodišče. Komisija bo o njih
razpravljala, ko bodo predložene v zakonodajni postopek.

Komisija podpira predlog zakona, saj meni, da so razlogi, ki so
vodili predlagatelje zakonskih sprememb, utemeljeni.
Komisija je oblikovala pripombo, ki se nanaša na 11. člen predloga

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o splošnem upravnem postopku
- prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 25. seji, 18. januarja 1999,
obravnavala predlog zakona o splošnem upravnem postopku
(EPA 641-11), ki je državnemu zboru predložen v prvo obravnavo.

SFRJ. Zato komisija predlaga pristojnemu delovnemu telesu
državnega zbora, da predlog zakona podpre.
Komisija pa predlaga predlagatelju zakona, da v teku
zakonodajnega postopka preuči, ali bi morebiti kazalo zaradi
racionalizacije postopka v zakon v čim večji možni meri vključiti
možnost subsidiarne uporabe posameznih istovrstnih institutov
iz drugih postopkov (npr. iz zakona o pravdnem postopku), ki
imajo za stranke v postopku istovrstne posledice.

Komisija meni, da je predlog zakona zelo kvalitetno pripravljen,
saj predlagatelj, izhajajoč iz dobre tradicije zakona o splošnem
upravnem postopku, ki je bil koncipiran na podlagah sodobnih
upravnih postopkov, nadgrajuje in izboljšuje splošni upravni
postopek. Predlagani zakon tudi odpravlja nekatere nejasnosti iz
dosedanje prakse uresničevanja zakona o splošnem upravnem
postopku, ki se v Sloveniji še vedno uporablja kot predpis nekdanje

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o azilu - prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 25. seji, 18. januarja 1999,
obravnavala predlog zakona o azilu (EPA 654-il), ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo
Vlada Republike Slovenije.

1.
2.
4.
8.

Komisija je oblikovala naslednje pripombe:

Komisija meni, da pogoji za sprejem begunca v državljanstvo v
navedenem primeru ne morejo biti ugodnejši od pogojev za
naturalizacijo slovenskega izseljenca ali njegovega potomca (12.
člen zakona o državljanstvu).

K 6. členu

da je dopolnil 18 let,
da ima odpust iz dosedanjega državljanstva,
da ima zagotovljeno stanovanje in trajen vir preživljanja,
da sprejem ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali
obrambo države.

Prepoved prisilne odstranitve ali vračanja beguncev po drugem
odstavku tega člena bi morala biti opredeljena tako, da ne velja za
osebe, za katere obstajajo utemeljeni razlogi, da bi lahko ogrožale
nacionalno varnost države ali javni red v Republiki Sloveniji.

Komisija posebej opozarja na nesprejemljivo oprostitev pri
naturalizaciji begunca, ki jo določa 8. točka pogojev iz 10. člena
zakona o državljanstvu.

Komisija meni, da bi bila taka opredelitev skladna z določilom
prvega odstavka 32. člena Konvencije o statusu beguncev
(Ženeva, 29. julij 1951).

K 41. členu
Komisija predlaga, da bi se v četrtem odstavku tega člena rok 60
dni za postopek na drugi stopnji skrajšal na razumen rok, to je
največ 15 dni. Komisija ocenjuje, da bi bil lahko postopek pred
upravnim sodiščem hitrejši predvsem zaradi dejstva, da to sodišče
odloča na podlagi ugotovitev, pridobljenih v postopku na prvi stopnji.
Hitrejše odločanje je po oceni komisije tako v interesu države kot .
tudi prosilcev za azil.

K 20. členu
V drugem odstavku tega člena je določeno, da lahko pristojni
organ po prostem preudarku sprejme begunca v državljanstvo
Republike Slovenije tudi v primeru, če ne izpolnjuje naslednjih
pogojev iz 10. člena zakona o državljanstvu:
9

Komisija je soglasno sklenila, da bo y primeru, ko predlagatelj
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
zakona ne bo upošteval navedenih pripomb, komisije, zahtevala
ponovno odločanje'o tem zagonu.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o statusu Slovencev brez
i ■:
slovenskega državljanstva - prva obravnava
.j
>i >
Komisija za politični sistem je na 25. seji, 18. januarja 1999,
obravnavala predlog zakona o statusu Slovencev brez
slovenskega držayljanstva (EPA 664-I1), ki -ga je Državnemu
zboru Republike Slovenije predložila v zakonodajni postopek
skupina poslancev (prvopodpisani Ivo Hvalica).

zakona o državljanstvu in s tem omogočijo vsem zainteresiranim
Slovencem brez slovenskega državljanstva tudi pridobitev
slovenskega državljanstva z naturalizacijo. Komisija predlaga
predlagateljem zakona, da to> uredijo tako, da bi po tem, ko bi
posameznik določeno obdobje ohranil status Slovenca brez
slovenskega državljanstva, lahko pridobil slovensko državljanstvo
ne glede na določila 10. člena in prvega odstavka 12. člena zakona
o državljanstvu, razen določila 8. točke 10. člena zakona o
državljanstvu.

Uvodoma je predstavnik predlagateljev Marijan Schiffrer seznanil
komisijo z neurejenim statusom velikega števila slovenskih
zdomcev, med njimi celo zamejskih Slovencev, ki nimajo niti
slovenskega državljanstva niti urejenega statusa, ki jim ga
zagotavlja 5. člen ustave Republike Slovenije in bi ga moral urediti
zakon ter določiti vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti.

Nekateri člani komisije so ob obravnavi predloga zakona izrazili
pomisleke ob uporabi oziroma nedodelanosti določenih pojmov,
kot npr. totalitarni režim (drugi odstavek 2. člena) in vprašljivosti
pravice na volitvah v državni svet ob nespremenjeni ustavni in
zakonski določbi (8. točka 8. člena).

Člani komisije so soglasno podprli sprejem tega predloga zakona.
Komisija predlaga predlagateljem zakona, da v nadaljevanju
zakonodajnega postopka preučijo primernost vključitve določenih
"lažjih pogojev", ki jih določata 10. člen in prvi odstavek 12. člena

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

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 bančništvu
Državni svet Republike Slovenije je na 25. seji, dne 26.1.1999, ob
obravnavi zakona o bančništvu, na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Svet Agencije RS za plačilni promet in druge morebitne
prevzemnike plačilnega prometa, da pravočasno oblikujejo
poseben program razreševanja delovnih in socialnih posledic
reforme in ga spremenijo v socialni sporazum, iz katerega bo
razvidno prevzemanje delavcev v druga institucionalna okolja
(banke, upravne organe, samozaposlitev itd.).

SKLEP
Državni svet poziva Banko Slovenije, Vlado Republike Slovenije,
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Sklepi z razgovora s predstavniki Državnega sveta Republike Slovenije, Ministrstva za
finance in Davčne uprave Republike Slovenije v zvezi s sklepom državnega sveta
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku
;

Razgovor je bil namenjen problematiki novega 15.a člena zakona
o davčnem postopku, ki se nanaša na problematiko zapisnika, ki
ga vodi davčni organ v postopku inšpekcijskega nadzora.
Izpostavljeno je bilo vprašanje, ali se zapisniki obvezno vračajo
stranki in ali je potreben drugi odstavek 15.a člena, ki se nanaša
na dopolnilni zapisnik. Po pojasnilu Davčne uprave RS se vsi
zapisniki že sedaj vračajo strankam in določba v zakonu v tem
smislu ni potrebna.

- :
■ ' s :1} .' ■ • i? ■'
zapisnikapo drugem odstavku 15.a člena zakona o davčnem
postopku.

3. Davčna uprava Republike Slovenije poda svoje mnenje glede
gornjih postopkov v roku 1 meseca.
4. Na podlagi sprejetih odgovorov bo ponoven razgovor s
predstavniki državnega sveta.

Na razgovoru so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. V Davčni upravi Republike Slovenije preverijo trenutno
situacijo glede vračanja zapisnikov strankam in ocenijo
potrebnost dopolnitve zakona o davčnem postopku.
Sklep državnega sveta je
objavljen v Poročevalcu
državnega sveta, št. 1/1999

2. Davčna uprava Republike Slovenije z vidika svojih postopkov
preveri upravičenost obveznega izdajanja dopolnilnega

JAVNE RAZPRAVE, POSVETI IN PREDAVANJA

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti je na podlagi sklepa Državnega sveta Republike
Slovenije organizirala 3. novembra 1998 javno razpravo O ODPRTIH VPRAŠANJIH PREDLOGA
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
i
Uvodni referati
Marko Štrovs, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Valter Drozg, Gospodarska zbornica Slovenije:
Delodajalski vidiki reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Milica Gostiša, Obrtna zbornica Slovenije:
Ureditev realnejših osnov za plačevanje prispevkov obrtnikov
Dušan Kidrič, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj:
Z reformo pokojninskega sistema povezani nesporazumi
Gregor Miklič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije:
Vloga socialnih partnerjev pri nastajanju novega pokojninskega sistema
Mag. Dušan Semolič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije:
Aktualni problemi pokojninske reforme
Vinko Gobec, Zveza društev upokojencev Slovenije:
Upokojenci smo za pošteno pokojninsko reformo
Boris Šuštaršič, Društvo mišično obolelih Slovenije:
Invalidsko zavarovanje v novem predlogu zakona
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Javno razpravo je vodil dr. Zoltan Jan, predsednik Komisije
za družbene dejavnosti, ki je uvodoma dejal, da je razprava
namenjena predstavitvi vseh vidikov pokojninske reforme in
izmenjavi mnenj. To tudi ni zadnja razprava o teh vprašanjih.
Dobili naj bi kar največ odgovorov, predlogov in pripomb na ključna
vprašanja ter oblikovali stališča, ki Jih bodo državni svetniki predstavniki različnih interesov - zagovarjali v zakonodajni
proceduri.

zgodnejše upokojitve. Takšna skupina delavcev so predvsem
brezposelni ter invalidi druge in tretje kategorije. Poseben postopek
pa je predviden za tiste delavce, katerih delo pri delodajalcu je
postalo nepotrebno; posebna komisija, sestavljena iz
predstavnikov inšpekcije za delo, zavoda za zaposlovanje, ZPIZa in predstavnikov reprezentativnih sindikatov ter delodajalcev,
bo ugotovila, ali delodajalec dejansko nima delovnega mesta za
takšnega delavca. V tem primeru bi se delavec lahko upokojil
takoj ko bi izpolnil minimalne pogoje za upokojitev in zanj ne bo
nobenih odbitkov zaradi zgodnejše upokojitve. Poleg tega so
predvidene posebne olajšave za vse tiste, ki so v času
zaposlenosti vzgajali otroke. Vsi tisti, ki so več napravili za to, da
se bo medgeneracijska pogodba izvajala tudi dolgoročno, bodo
dobili nadomestilo v obliki zgodnejše pokojnine brez odbitkov ali
pa v obliki višje pokojnine, če se upokojijo pri enaki starosti. Za
tiste, ki ne morejo več delati zaradi zdravstvenih okvar, pa pride
v poštev invalidsko zavarovanje, ki temelji na nekoliko dograjenih
starih principih solidarnosti in vzajemnosti.

Po sklepu Državnega sveta Republike Slovenije, ki ga je sprejel
na 19. seji, dne 30.10:1998, predstavlja pričujoča javna razprava
o odprtih vprašanjih predloga zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju pripravo za obravnavo omenjene
zakonodaje v državnem svetu. Obravnavo bodo opravile tudi
druge zainteresirane komisije državnega sveta na svojih sejah
ali na javnih razpravah. Državni svet pa bo organiziral posvet na
podlagi odprtih vprašanj iz predhodnih obravnav.
Povzetek uvodnih referatov

V invalidskem zavarovanju so predvsem popravljene dosedanje
očitne anomalije; te so včasih prav silile delovne invalide, ki so še
imeli kaj delovne zmožnosti, da so se zaposlili in delali pod ravnijo
svojih preostalih sposobnosti. Sistem odmere nadomestil je bil
zgrajen tako, da je imel manjše nadomestilo tisti, ki se je ustrezno
zaposlil, ki se je rehabilitiral in dobro zaslužit na novem delovnem
mestu, kjer je lahko še delal kljub svoji invalidnosti. Po novem se
ta sistem nadomestil določa tako, da je osnova za odmero
nadomestil praviloma invalidska pokojnina. Vsakemu, ki se mu
zmanjša delovna zmožnost, tako da ne more več opravljati
svojega dela, se omogoči najprej poklicna rehabilitacija; ta je zdaj
obvezna za vse tiste, ki se jim zmožnost za opravljanje poklica
zmanjša za več kot 50 odstotkov. Potem ko se razporedi na
drugo delovno mesto, dobi poleg plače, ki jo tam zasluži, še 40 %
.invalidske pokojnine, ne glede na višino plače na novem delu.

Marko Štrovs, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, je kot prvi govornik predstavil glavne smotre predloga
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju kot dela
reforme pokojninskega sistema, ki traja že več let. Leta 1966 so
bila pripravljena izhodišča za reformo, Bela krtjiga o reformi in
sredi leta 1998 obravnavani predlog zakona. Ta mora, kot je
dejal, ustrezati sedanjim dejanskim razmeram v družbi, pa tudi
takim, kakršne bodo v naslednjih letih, mogoče tudi desetletjih, in
se jih d predvideti že sedaj.
Tudi sedanje razmere niso idealne. Vse več je prebivalcev, ki po
starosti 50 let niso aktivni, ampak že prejemajo pokojnino. Med
delavci pa je samo še okoli 25 tisoč takih, ki so starejši od 55 let.
Stroški dela so zaradi dajatev za pokojninsko zavarovanje vse
večji. Na tri zavarovance prideta dva upokojenca. Od stroška, ki
ga delodajalec izplača posameznemu delavcu za njegovo delo,
dobi delavec samo še dobro polovico sam, kot čisto plačo. Vse
drugo so prispevki in davki. Sedanja in prihodnja demografska
situacija je taka, da se bo to stanje ob nespremenjenem sistemu
v naslednjih letih še zaostrilo.

Tudi pri sami odmeri invalidskih pokojnin je dosedanji način nekoliko
spremenjen. V predlogu zakona je prevzet nemški način odmere
invalidskih pokojnin, ki je pa precej razširjen tudi drugje: ko nekdo
postane invalid v mladih letih, prištejemo k njegovi dejanski delovni
dobi še del tistega obdobja, za katero se predpostavlja, da bi delal
do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, če ne bi postal
invalid. V nobenem primeru ne more biti invalidska pokojnina
invalidu odmerjena od pokojninske dobe, krajše od 28 let in 10
mesecev.

Bistvena novost v predlogu zakona je, kot se je izrazil, da bo
nagrajen vsakdo, ki se bo pripravljen upokojiti po dopolnitvi
minimalnih staropstnih pogojev in minimalne pokojninske dobe.
Njegova pokojnina bo za vsako leto dela preko izpolnitve
minimalnih pogojev približno za 5 % višja.
r
Sedanji sistem pa je takšen, da se vsakemu, ki je dopolnil
minimalne pogoje, splača iti v pokoj takoj, ko jih je izpolnil. Zaradi
tega imamo mlade upokojence: moški se starostno upokojujejo
povprečno pri 58-ih letih, ženske pa pri 54-ih letih starosti.

V nadaljevanju je med drugim predstavil tudi novo rešitev za
primer, ko delovni invalid izgubi ali opusti zaposlitev. Po predloženi
ureditvi bi delavec v takšnem primeru pet let prejemal nadomestilo
v višini invalidske pokojnine in v teh petih letih bi moral najti drugo
zaposlitev. Če bi drugo zaposlitev našel, bi poleg plače prejemal
še nadomestilo zaradi invalidnosti, ki bi znašalo 40 % invalidske
pokojnine, ki bi mu šla. Po potaku petih let bi se mu nadomestilo iz
invalidskega zavarovanja zmanjšalo.

To naj bi spremenili na takšen način, da bi v nov zakon vstavili
sistem bonusov za vse tiste, ki bi odložili upokojitev oziroma
sistem malusov za tiste, ki bi se upokojili pred določeno starostjo,
v kateri, kot se predpostavlja, delavec ne more več delati. Pri
tem so v predlogu zakona upoštevani tudi različni pogoji, v katerih
delajo različne skupine zavarovancev. Zaradi tega je predlog
postavljen tako, da se vsem tistim skupinam delavcev in
zavarovancev, ki opravljajo dejavnosti, v katerih ne morejo delati
do tiste siceršnje starosti, do katere naj bi delal povprečen
Slovenec, omogoči upokojitev brez vseh odbitkov zaradi

V zvezi z družinskimi pokojninami je v tem predlogu zakona bolj
ali manj ohranjen star sistem, je dejal. Le pri pogojih za pridobitev
pravice do družinske pokojnine je zdaj določeno, da so starostni
pogoji za vdove in vdovce izenačeni, in sicer na starost 53 let. V
predlogu zakona pa še ni opredeljen morebitni dodatek k vdovskim
pokojninam, o katerem se še razpravlja.

Z javne razprave objavljamo krajši
povzetek uvodnih referatov in razprav,
ker je celotno gradivo objavljeno v zborniku

Skoraj tretjina predloga zakona je posvečena novosti v sistemu
pokojninskega zavarovanja - možnosti dodatnega pokojninskega
zavarovanja za vse tiste, ki so vključeni v obvezno zavarovanje
in želijo iti v pokoj prej oziroma želijo prejemati v starosti višjo
pokojnino, kot bi jo zagotavljal sistem obveznega zavarovanja. To

Da bi to delovalo, so v predlogu zakona predvidene tudi spodbude
za zaposlovanje invalidov, ki jih je prav tako podrobneje predstavil.
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bo dodatno zavarovanje, ki bo zgrajeno na principu dolgoročnega
varčevanja. Delodajalec bi lahko, če bi se tako dogovoril v
kolektivnih dogovarjanjih s svojimi delavci, svoje delavce vključil
v dodatno zavarovanje; v tem primeru bi iz svojega dohodka
izplačeval del vsote, ki bi sicer šla za bruto plače teh delavcev, na
račune dodatnega pokojninske zavarovanja za delavce.

Peta pomembna sprememba pa je znižanje razmerja med
najnižjimi in najvišjimi pokojninami v škodo najvišjih. Delodajalci
predlagajo postopno uvajanje novega sistema in pripominjajo, da
poznajo v svetu tudi omejitev višine plače, ne le omejitev pokojnin.
In če reforme še ne bo kmalu, preostanejo tri možnosti: višje
prispevne stopnje, višje dotacije iz proračuna ali bistveno znižanje
pokojnin.

Obvezno dodatno zavarovanje bi nadomeščalo sedanji sistem
benefikacije zavarovalne dobe. Sistem obveznega dodatnega
zavarovanja bo predstavljal kompenzacijo za omejitve, ki izhajajo
iz reforme in jih bodo deležni predvsem mlajši zavarovanci. Vsi
tisti mlajši zavarovanci, ki jim manjka še 15 ali več let do upokojitve,
bodo lahko šli v sistem dodatnega zavarovanja. Če bodo dali
vsak mesec od svojih plač nekaj na stran za lastne pokojnine, bo
tudi država ravno toliko prispevala tudi sama z oprostitvami
prispevkov in davkov, tako da se bo zavarovancem račun izšel
enako ali še bolje kot v starem sistemu.

Za delodajalsko stran, ki mora skrbeti za konkurenčnost
slovenskega gospodarstva, je zelo pomembno, da bi bili prispevki
za socialno varnost čim nižji za vnaprej znano raven pravic iz
pokojninskega zavarovanja, je dejal.
Zaželjena je izenačenost obremenitev s prispevki tako
zavarovancev kot delodajalcev; sicer pa ima v Evropi povsem
izenačeni stopnji samo Nemčija.
Delodajalci tudi zahtevajo, da je višina prispevkov vseh
zavarovancev relativno izenačena.

Sistem obveznega zavarovanja enako obravnava vse
zavarovance, tako tiste, ki imajo visoke plače, visoko izobrazbo
in nimajo interesa za zgodnjo upokojitev kot tiste, ki so šli zgodaj
delat, imajo majhne plače in komaj čakajo na upokojitev.

V nadaljevanju je predstavil še sedem izmed desetih podrobno
formuliranih zahtev GSZ in sicer: delodajalcem naj bo dana
možnost fleksibilnosti pri dodatnem zavarovanju svojih delavcev;
potreben je prenos socialnih kategorij, kot so varstveni dodatek,
socialna pomoč in pomoč za postrežbo, iz pokojninskega sistema
na proračun; soodvisnost pokojnin od plačanih prispevkov mora
biti večja; vpliv upokojevanja na trg dela mora biti vsestransko
preučen, podjetja pa se morajo dobro pripraviti tako na
zaposlovanje mladih kot tudi starejših od 60 let; z davčno reformo
je nujno predvideti olajšave oziroma oprostitve za vlaganje v
dodatno (prostovoljno) pokojninsko zavarovanje; nujno bi bilo
organizirati boljše pobiranje prispevkov; ne podpirajo izplačevanja
državne pokojnine iz pokojninskega sklada.

Novi pokojninski sistem torej precej razširja možnost izbire in
omogoča odločitev za ureditev, ki posamezniku najbolj ustreza.

Valter Drozg, Gospodarska zbornica Slovenije, je o reformi
pokojninskega in invalidskega zavarovanja govoril z delodajalskega vidika. Najprej je navedel štiri izmed mnogih razlogov,
ki navajajo na nujnost reforme:
1. Razmerje med številom zavarovancev in prejemnikov
pokojnin se nenehno slabša.

Milica Gostiša, Obrtna zbornica Slovenije, je v svojem referatu
obravnavala problem zavarovalnih osnov oziroma osnov, od
katerih se po novem obračunavajo prispevki za socialno varnost
tako imenovanim samozaposlenim. Spremenjen je bil člen 230.a,
po katerem se samozaposlenim obračunavajo tudi prispevki za
socialno varnost, ne samo za invalidsko pokojninsko zavarovanje,
od tako imenovane osnove dobička. Ta člen zakona je popolnoma
prevzet tudi v novem predlogu zakona, predlagajo pa spremembo.
Tudi v Avstriji, Italiji in Nemčiji imajo za obračun prispevkov za
samozaposlene tako imenovano osnovo dobička, ki jo dobijo iz
davčne napovedi. Dohodninska lestvica pa je pri nas izredno
visoka. Progresivni razredni zneski že v zelo nizkih ugotovljenih
dobičkih obdavčitev znašajo 35 do 50 %.V Avstriji in Italiji plačujejo
samozaposleni od ugotovljenega dobička samo prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ker imajo drugačen sistem
drugih prispevkov.

2. Življenjska doba se nenehno dviguje in s tem se povečuje
število izplačil pokojnin.
3. Primanjkljaj v pokojninski blagajni nenehno narašča. Okrog
leta 2040 bi ob sedanjem sistemu znašal nepokriti primanjkljaj
že 14 % BDP.
4. V Sloveniji se zavarovanci upokojujejo najmlajši, v letu 1996
pri 55 letih in 8 mesecih, njihova povprečna dosežena delovna
doba pa je bila 32 let in 11 mesecev.
Tudi on je nato spregovoril o poglavitnih predlaganih novostih, ob
tem pa komentiral dosedanjo javno razpravo, zlasti tisto v vrstah
delodajalcev.
Najprej je govoril o predlogu tako imenovanega tristebrnega
sistema, ki so ga' delodajalci pozdravili, delojemalci - sindikati pa
so drugi (obvezni) steber zavrnili kot tvegan način varčevanja
zavarovancev za socialno varnost v starosti.

Tretjo pomembno spremembo predstavlja prehod iz 10
najugodnejših let na 25-letno povprečje pri izračunu pokojninske
osnove, kar bi zagotovilo pravilnejše črpanje pokojnin glede na
vložek.

Problem pri nas pa je, da so razponi med razredi previsoki oziroma
da je razredov, po katerih se razporeja dobiček in na osnovi tega
tudi stroški za prispevke za socialno varnost samozaposlenih,
premalo. Razredi so samo štirje, Obrtna zbornica Slovenije pa
predlaga, da se jih poveča na sedem. Na ta način bodo razlike
med enim in drugim razredom manjše približno za polovico. Tak
sistem je bolj primerljiv z državami Evropske unije oziroma z
Italijo, Avstrijo in Nemčijo. Ni namreč logično, da plačujejo
samozaposleni dejansko že pri dobičku, ki mesečno znaša manj,
kot je osnova za obračun prispevka za socialno varnost,
prispevke za socialno varnost, ki presegajo to osnovo kot dobiček.

četrta velika sprememba je znižanje sedanje odmerne stopnje
pokojnin, ki daje danes pri 40 letih delovne dobe pokojnino v višini
85 % od pokojninske osnove, po novem pa bi to znašalo za 40 let
70 %, neupoštevaje sistem bonusov in malusov.

Narobe je tudi, da lastniki, ki so zaposleni v svojih firmah in imajo
status pravne osebe, ne plačujejo prispevkov na osnovi dobička,
kot plačujejo samozaposleni po spremembah zakona, in si lahko
izbirajo tudi minimalno plačo, od katere se obračunava prispevek

Druga novost, ki so ji sindikati ostro nasprotovali, je bila zvišanje
let starosti za upokojitev.
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mesečno le 24.000 in še nekaj tolarjev. Tu gre za neenakost med
pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki posamezniki.
rit
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Obrtna zbornica Slovenije je pripravila konkretne predloge, ki se
nanašajo na predlog novega sistema, pa tudi predlog za
spremembo člena 230.a obstoječega zakona.
.

na podlagi kapitalskega kritja. Zato se tudi vedno znova postavlja
vprašanje, kje so vplačani prispevki.
i i,
Potem ko je pokojninska osnova znana, se pokojninski prejemki
določijo na dva načina: pokojninska osnova na podlagi preračuna
preteklih zaslužkov v času aktivnosti se prevede v pokojnino
prek faktorja, ki je seštevek letnih odmernih stopenj, ali pa se
preko drugega faktorja stvarne ali nazivne privarčevane prispevne
vsote prevedejo v življenjsko rento.

• >•t••
i■
Dušan Kidrič, Urad Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj, je v svojem referatu predstavil možne kriterije
za vrednotenje posameznih prvin reforme pokojninskega sistema
ter nakazal najpogostejše nesporazume pri obravnavanju oziroma
vrednotenju reforme.

Razlika je v upoštevanju starosti in temu ustreznega življenjskega
pričakovanja kot demografskih elementov pri preračunu osnove
v pokojnino.

Najlaže se sedanji sistem primerja s predlaganim (novim)
sistemom tako, da se obravnavajo posamezne prvine sistema
po istih kriterijih. Ti so številni; zadevajo zavarovalsko, socialno,
finančno, ekonomsko in izvedbeno področje in se dalje členijo v
številne prvine. Toda v splošnih in tudi strokovnih razpravah se
govori le o nekaterih kriterijih ali elementih (ter o njihovih
kombinacijah). Najpogosteje so to: določanje pravic oziroma
prejemkov, kjer se neprimerno pomeša razlikovanje med
pokojninskimi sistemi z vnaprej določenimi pravicami (defined
benefit) in sistemi s pravicami, odvisnimi od prispevkov (defined
contribution), z elementi financiranja ali celo z lastninskimi
oznakami. Drugi nesporazum zadeva vlogo javnega in
zasebnega sektorja v zagotavljanju socialne varnosti. Tretji pa
je nesporazum glede povezave financiranja In doseganja
socialnih ciljev v sistemu.

Za določanje nominalne višine pokojnin v različnih trenutkih
oziroma obdobjih njihovega prejemanja se uporabljajo različne
tehnike oziroma pristopi usklajevanja z gibanjem cen in z gibanjem
plač. Zaradi izkušenj z inflacijskimi učinki je povsod določeno
vsaj usklajevanje na podlagi cen. Pri sistemih, ki samo prevedejo
pokojninsko osnovo na podlagi preračuna preteklih zaslužkov v
času aktivnosti v pokojnino, je najbolj pogosto indeksiranje pokojnin
na podlagi rasti plač. Pri pokojninah, ki se določajo kot življenjske
rente, preračunane iz stvarne ali nazivne privarčevane vsote, pa
so oblike usklajevanja bolj podobne spremembam, ki so določene
s pogodbami o življenjskem zavarovanju, torej bolj odvisne od
realnega donosa kot od plač.
Vlogo javnega in zasebnega sektorja v zagotavljanju socialne
varnosti je ponazoril s tripolno strukturo. Tvorijo jo tri vrste
udeležencev: javna oblast, ki na novo oblikuje odnose med državo,
lokalno samoupravo in avtonomnimi institucijami javnega prava,
kamor spadajo tudi inštitucije socialne'ga zavarovanja,
posamezniki, ki v socialni varnosti prevzemajo večje finančne
obveznosti (zmanjševanje prejemkov, povečevanje fiskalnih
bremen in doplačil) in imajo več možnosti za oblikovanje varnosti
po svoji meri, ter gospodarske družbe, ki izgubljajo (ali so že
skoraj v celoti izgubile) svojo vlogo pri zagotavljanju socialne
varnosti za svoje zaposlene. Oblikujejo novo lastniško in
upravljalsko strukturo ter nove medsebojne povezave.

V zvezi z določanjem pravic oziroma prejemkov je opozoril
na tri najpogostejša napačna tolmačenja: da se pokojnine v našem
sistemu določajo in izračunavajo iz plačanih prispevkov, da je
raven pravic (pokojninske osnove in pokojninskega prejemka)
povezana in odvisna od sistema financiranja in da v vsakem
primeru obstaja sklad vplačanih prispevkov.
V nadaljevanju je vse te strukture sistema natančno pojasnil.
Pokojninski sistem aktivnim zavarovancem samo oblikuje
pokojninske osnove in obljublja njihovo pretvorbo prek določenih
pravil ali tehnik v pokojninski prejemek. V Sloveniji je pokojninska
osnova revalorizirano povprečje desetih zaporednih najboljših
let. Drugod so ta obdobja po navadi daljša, lahko pa tudi uporabljajo
povprečja, ki so vezana na zadnja leta ali celo samo na zadnje
leto aktivnosti. Ponekod se evidentirane plače, ki so zaradi
inflacijskih učinkov neposredno med leti neprimerljive, spreminjajo
v pokojninske točke.

S stališča socialne varnosti so odnosi med posameznimi prvinami
različno dodelani. Odnos med javno oblastjo in posameznikom je
izgrajen v prvem obveznem stebru socialne varnosti. Ta del
sistema je moč spreminjati, ker obstajajo pravila in izkušnje
(parametrična reforma).
Posameznik in gospodarske družbe so v poslovnem odnosu.
Ponavadi gre za oblike varčevanja, zavarovanja, nuđenja različnih
storitev in za posredovanja. Plačilo, cena in drugi pogoji se določajo
s tržnimi inštrumenti, lahko pa so državno regulirani s pravili ali
garancijami. V socialni varnosti predstavlja ta odnos tretji steber.

Drugi način določanja pokojninske osnove je evidentiranje
obračunanih ali vplačanih prispevkov na posameznikovem
varčevalnem (pokojninskem) računu in njihov seštevek na koncu
aktivnosti. Prispevki (prihranki) se povečujejo z donosom
(obrestujejo po določeni obrestni meri) in na koncu aktivnega
obdobja zavarovanja izrazijo kot skupna akumulirana vsota.

Nedodelan pa je odnos med javno oblastjo "in gospodarskimi
družbami. Regulativa nadzora, dovoljenj, obveznega preverjanja
in tudi sankcij je nujna sestavina, potrebna pri izgradnji drugega
stebra socialne varnosti. Za razvoj sistema socialne varnosti v
smeri pluralizacije ni dovolj samo razvijanje tržnega sistema ter
njegovih inštitucij. Razviti je potrebno tudi odnose partnerstva
med zasebno poslovno dejavnostjo in javno oblastjo, vzpostaviti
nove institucije in nova pravila.

Takšen sistem izračunavanja pokojninske osnove je po definiciji
uporabljen pri tistih pokojninskih sistemih, ki s skupnimi ali
posameznikovimi prispevki na pokojninskem računu operirajo
na finančnem trgu (pokojninski sistemi s kapitalskim kritjem funded pension system).

Povezavo financiranja in doseganja socialnih ciljev pa tvori tudi
solidarnost kot obvezna sestavina sistemov socialne varnosti. V
pokojninskem sistemu se izraža v tem, da vsi plačujemo
proporcionalno enake prispevke, dobivamo pa pokojnine, ki so
določene po drugih pravilih.

Osnovni nesporazum pri določanju pokojninskih osnov in
prejemkov je v tem, da se napačno enači način financiranja z
določanjem pokojninske osnove. T&ko se predpostavlja, da so
sistemi s sprotnim prispevnim kritjem praviloma, če ne izključno,
sistemi, kjer se pokojninska osnova določa v odvisnosti od plače;
pri tistih sistemih, kjer se določa pokojninska osnova v odvisnosti
od prispevkov, pa se tudi predpostavlja, da so praviloma financirani

Poleg solidarnosti vseh (plačevalcev prispevkov s prejemniki
pokojnin) je v pokojninski sistem vgrajena še solidarnost med
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delavci delajo bistveno dlje od z zakonom dovoljenih 42 ur
tedensko_ in s kolektivnimi pogodbami določenega 42-urnega
tednika. Še več nadurnega dela je "kompenziranega" s prostimi
urami ali dnevi, največkrat zaradi težav v poslovanju in proizvodnji,
nihče pa ne more ugotoviti, koliko je neevidentiranih ur preko
delovnega časa, kijih delavci opravijo zato, da dosežejo predpisan
delovni normativ za 8-urni delavnik. Vse prevečkrat je začasna
prerazporeditev delovnega časa zgolj krinka za uvedbo
neplačanega nadurnega dela.
, i
v c! ' . ■ i '
Ni pa tudi predlogov za ustvarjanje delovnih mest, na katerih bi se
lahko zaposlovali starejši delavci in delavke in na katerih bi bili
uspešni. Upokojitvene starosti ni mogoče poviševati brez
bistvenega izboljšanja na področju varnosti in zdravja pri delu. In
ne nazadnje, pomembna je tudi višina osebnih prejemkov, ki naj
sedaj zaposlenim zagotavlja varno starost preko obveznega in
dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

prejemniki pokojnin (horizontalna solidarnost). Ta se pokaže takrat,
ko se ob danih javnofinančnih virih dodeljujejo nekateri prejemki
upokojencem s praviloma nižjimi dohodki (minimalne pokojnine z
varstvenim dodatkom), takrat, ko imajo določeni prejemniki višje
izdatke (pokojnine z dodatkom za pomoč in postrežbo) ali pa v
primeru spregleda (oprostitve) plačevanja prispevkov za tiste
aktivne zavarovance, ki so ekonomsko prešibki, da bi jih lahko
plačali v splošno predpisani višini. Drugi plačniki zato plačajo več.
Takšne vrste solidarnosti 60 vgrajene za nekatere dejavnosti
(drobno obrt, kmete, nekatere samostojno zaposlene). Oprostitev
pa je še več vrst.
Nesporazumi v zvezi s solidarnostjo v obstoječem sistemu
nastajajo ali se pojavljajo zato, ker solidarnost ni enoznačna;
nekatere njene oblike bi morale biti zmanjšane in delno celo
izločene.
Osnovne oblike solidarnosti pa v pokojninskem sistemu s sprotnim
prispevnim kritjem in z določanjem pokojninske osnove na podlagi
preteklih zaslužkov ostajajo. V primeru redukcije sedanjih ali
prihodnjih izdatkov se solidarnost še povečuje, saj je zveza med
višino prispevka in višino pokojninskega prejemka še bolj šibka.

Predstavniki vlade in sindikatov se ne morejo uskladiti oziroma
zmanjšati velikih medsebojnih razlik. Utemeljeno bi pričakovali,
da bodo predstavniki delodajalcev tisti partner v pogajanjih, ki bi s
kompromisnimi predlogi poskušal pripomoči h konsenzu vlade in
socialnih partnerjev na ključnih elementih reforme. Žal so ta
pričakovanja popolnoma neuresničljiva, je dejal. Predstavniki
delodajalskih organizacij ob predlogih za reformo pokojninskega
in invalidskega sistema zahtevajo samo garancije, da se njihove
obveznosti iz pokojninskega in, invalidskega zavarovanja ne bodo
povečale.

Gregor Mikllč, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, je
spregovoril o vlogi socialnih partnerjev pri oblikovanju novega
pokojninskega sistema, začel pa je z ugotovitvijo razlogov za
nujnost spremembe pokojninskega in invalidskega sistema. Ti so
predvsem: predčasno upokojevanje, neugodna demografska
gibanja in vedno večja obremenjenost zaposlenih in delodajalcev
s prispevki.

V razmerah, ko so bila prekinjena pogajanja za sklenitev
socialnega sporazuma in ko na seji Ekonomsko socialnega sveta
ni bilo doseženo soglasje o predlogu zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, pa je vlada sprejela predlog zakona in
ga poslala državnemu zboru v sprejem. Ta odločitev vlade je
povzročila med sindikati veliko nezadovoljstvo.

Cilje oziroma cilje reforme je treba jasno in nedvoumno opredeliti,
je dejal. To so ekonomska in finančna vzdržnost pokojninskega
sistema, predvsem pa podaljšanje delovne aktivnosti vsakega
zaposlenega in zagotovitev socialne in gmotne varnosti v starosti
kot temeljni cilj reforme. Sprejeli naj bi jo vsi - zaposleni, delodajalci
in država. Seveda pa so pomembna tudi stališča uživalcev pokojnin
- upokojencev in drugih interesnih ali socialnih skupin. Reforma
pokojninskega sistema mora poleg ekonomsko-finančnih in
demografskih razlogov upoštevati ekonomsko socialne razmere
v Sloveniji. Strankarski interesi pri oblikovanju in sprejemanju
pokojninske reforme ne smejo biti prevladujoči.

Ni dvoma, da predlog zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju državni zbor lahko sprejme. Vprašanje pa je, kako
se bo izvajal zakon, ki bo vsiljen, za katerega izvajanje ne bo
pogojev in katerega cilj je predvsem znižati obveznosti države do
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je dejal.
Socialni dialog o predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju se mora nadaljevati, ne glede na velike razlike med
socialnimi partnerji in vlado glede najpomembnejših določb
predloga zakona. Nesoglasja med socialnimi partnerji lahko otežijo
sprejem in izvajanje novega zakona, konsenz med njirtii pa ga
lahko pospeši, je zaključil.

Dobrodošle so izkušnje drugih držav, vendar so v nekaterih pogoji
upokojevanja postavljeni precej višje kot pri nas, pri tem pa ne
upoštevamo njihove ekonomske razvitosti in moči, višje ravni
delovnih in življenjskih razmer in podobno.
V nadaljevanju je podrobno predstavil tri neuspele poskuse
uskladitve države in socialnih partnerjev glede vsebine in poteka
reforme: ob oblikovanju izhodišč za reformo leta 1996, ob predlogu
Bele knjige leta 1997, ki prav tako kot izhodišča ni bila nikoli
sprejeta, in na začetku leta 1998, ko so se med predstavniki
vlade, organizacij delodajalcev in sindikatov začela pogajanja za
sklenitev socialnega sporazuma, katerega sestavni del naj bi bila
tudi reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zal tudi
ta pogajanja niso bila uspešna in so bila brez utemeljenih razlogov
prekinjena.

Mag. Dušan Semollč, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
je svoj uvodni prispevek o aktualnih problemih pokojninske reforme
uvedel z vrsto podatkov, ki jih je podrobneje razčlenil. Med drugim
je opozoril na delež odhodkov ZPIZ v bruto domačem proizvodu,
ki je bil v letu 1997 enak kot leta 1994, na postopno rast povprečne
upokojitvene starosti od leta 1993 do leta 1997 in na zmanjševanje
stopnje rasti upokojevanja.
Primanjkljaj v bruto domačem proizvodu je nastal po letu 1996, ko
so se znižale prispevne stopnje delodajalcev, ne delojemalcev, je
poudaril. Prispevki delodajalcev so med najnižjimi v Evropi.

Ko gre za tako velik projekt kot je reforma sistema pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, pa hitenje in nestrpnost zaradi
dolgotrajnih pogajanj nista umestna, je dejal.

Tisti, ki želijo spreminjati pokojninski sistem, se opirajo na
demografska gibanja, raziskave v okviru EU pa kažejo, da bi boj
proti brezposelnosti razrešil tudi demografsko vprašanje.

Sedanje delovne razmere, ko je večina industrijskih delavcev, pa
tudi zaposlenih v drugih dejavnostih, pri 50. letih starosti že opešana
in ni več sposobna dosegati normalnih oziroma predvidenih
delovnih rezultatov, ne omogočajo podaljševanja starosti brez
resnih predlogov za skrajševanje delovnega časa. Marsikje

Prav vprašanje zaposlovanja in reševanje tega problema v
povezavi s pokojninskim sistemom je tudi interes svobodnih
sindikatov. V Zahodni Evropi se reforme izvajajo postopoma, na
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podlagi dolgotrajnih pogajanj, upoštevajoč ekonomski in socialni
vidik. Evropska unija ne zahteva zmanjševanja pravic iz socialnega
varstva, temveč le, da se tam, kjer so te pravice nižje, kot so
evropski standardi, povečajo. Zaradi tega socialno varstvo ni le
tehnično finančno vprašanje, pač pa tudi vprašanje, kakšno družbo
želimo imeti v prihodnje. Prav zato mora biti dopuščena razprava
o predlogu zakona v prvi fazi, o sistemskih vprašanjih in dopuščeno
mora biti tudi izražati različna in nasprotna mnenja in stališča.

na katero je zavarovanec razporejen, ima več možnosti za
pridobitev pravic na podlagi invalidnosti tisti, ki je manj izobražen.
Temu je dodal, da se v slovenskem prostoru že drugo desetletje
nerazumno porajajo problemi na področju invalidskega varstva
tudi zaradi priložnostnega lansiranja novih pojmov za pojem
"invalid".
V nadaljnjih razpravah bi bilo treba po njegovem mnenju simulirati
nekaj situacij ter preučiti, kako delujejo druge sistemske rešitve
na področju invalidskega varstva. Anglosaksonski svet zagovarja
nižjo socialno varnost na področju invalidskega varstva, vendar
ima učinkovite sisteme državnih služb pri usposabljanju in
izobraževanju ter tudi druge mehanizme varovanja socialne
varnosti ob osebnem vložku samih invalidov in pomoči, če tega
ne zmorejo.

Svobodni sindikati se zlasti borijo za obrambo pravic iz prvega
stebra, saj mnogi delavci ne bodo imeli možnosti plačati prispevkov
za dodatno zavarovanje.
Najbolj je zaostreno ključno vprašanje starosti oziroma polne
pokojninske dobe. Problem, kako dvigniti povprečno pokojninsko
starost, lahko rešujemo z drugačnim delovnim časom, z boljšimi
delovnimi pogoji. Potrebno je zaščititi ne tako majhno skupino
zaposlenih, ki so relativno zgodaj začeli delati, plačevali prispevke,
pa jim predloženi sistem jemlje pravico, da bi prišli do polne
pokojnine. Formalno jo seveda imajo, glede na razmere pa je
nedosegljiva.

Ob koncu je navedel še dve pripombi: da bi morali imeti pri dodatkih
za pomoč in postrežbo tri kategorije, ne pa dveh, kot jih nakazuje
zakon ter da ta reforma ne more biti zreducirana zgolj na funkcijo
varčevanja z denarjem na tem področju, ampak bi morala biti tudi
v funkciji iskanja novih civilizacijskih rešitev.

Tudi Svobodni sindikati soglašajo, da omejimo tisto predčasno
upokojevanje, ki ni povezano s stečaji, vendar pa ne na predlagani
način.

Povzetek razprav

Ob koncu je omenil še dva paradoksa: premalo predstavnikov
sindikatov in predstavnikov delodajalcev v organih upravljanja v
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in pa predlog
uvedbe državne pokojnine na račun pokojninskega sistema.

Dr. Zoltan Jan, državni svetnik, je uvodoma dejal, da je reforma
pokojninskega in invalidskega zavarovanja nujna. Predlagatelj
napoveduje ne le krčenje pravic, pač pa tudi razporejanje pravic
in reševanje nekaterih odprtih vprašanj. Ključno vprašanje pa je,
do kje gredo lahko omejitve. Nekateri so v svojih razpravah že
omenili, da zmogljivost sklada ni tako kritična, da se najbolj
negativni trendi umirjajo, da je prirast upokojencev bistveno nižji,
kot je bil v najbolj kritičnih letih.

Vinko Gobec je govoril v imenu Zveze društev upokojencev
Slovenije, ki so se aktivno in pravočasno vključili v razprave o
reformi pokojninskega sistema.

Menil je, da je ocena demografske situacije, pa tudi vrste drugih
ključnih elementov, iz katerih izhajajo predlagatelji, vprašljiva.
Demografska gibanja kažejo sicer negativen trend, vendar
demografske razmere niso odvisne samo od naravnega prirasta,
ampak tudi od razvoja gospodarstva, priseljevanja itd.

Večina izmed 431 društev upokojencev je na svojih letnih
konferencah in občnih zborih obravnavala reformo pokojninskega
sistema. Zveza društev je prejela preko 60 pisnih poročil, na
podlagi katerih so bile oblikovane načelne pripombe ter konkretni
predlogi in stališča do posameznih rešitev. Iz poročil je razvidno,
da so udeleženci izhajali iz stvarnih družbeno ekonomskih razmer,
s katerimi se soočajo v svojem življenjskem okolju.

Poleg izdatkov so pomembni tudi prihodki; nekatere ključne
razpoke so odpravljene. Gotovo še niso uporabljeni vsi varovalni
mehanizmi, vprašanje pa je tudi, kako se izpolnjujejo in dosledno
izterjajo obveznosti.

Boris Šuštaršič, Društvo mišično obolelih Slovenije, je
obravnaval predlog zakona z vidika invalidskega zavarovanja in
s stališča vseh invalidskih in drugih socialnih interesov. V
obravnavanem predlogu zakona je invalidsko zavarovanje
vsekakor bistveno bolje urejeno, kakor je to nakazovala Bela
knjiga, je dejal. Tudi osnova za odmero invalidske pokojnine je
strokovno zasnovana bolje kot doslej, vendar pa se na drugi
strani odpira vprašanje, kako bo invalid sploh prišel do takšne
pokojnine. Rizik invalidskega zavarovanja, to je invalidnost, je
namreč v zakonu zamegljen, kajti iz 55. člena je razvidno, da se
uvajajo štiri kategorije invalidnosti, ki so nezadovoljivo strokovno
definirane, dve pa sta celo neprepoznavni.

Sam sistem zajemanja sredstev zavarovancev ni zadostna
garancija, da bi reforma dala pričakovane rezultate. Danes namreč
nimamo sistema, ki bi omogočal ohranjanje realne vrednosti
prihrankov. Predvsem v delu, kjer gre za dodatno zavarovanje,
pogrešamo jasne in odločne mehanizme, ki bi ohranjali vrednost
privarčevanega denarja. Pri načrtovanju zakona, pri določanju
norm itd. je to pomembno in upoštevanja vredno vprašanje.
Na nekatera vprašanja bi želeli poiskati odgovore, podprte s
konkretnimi kvantifikacijami in izračuni. Na razpolago imamo le
izračune predlagateljev, postavlja pa se vprašanje, če so jih ostali
socialni partnerji preverili in če vzdržijo strokovno kritiko.

Opozorila sindikatov o ogrožanju socialne varnosti invalidov so
po njegovem mnenju popolnoma upravičena. V zakonskem
predlogu se vidno zanemarja zavarovanje rizikov nastankov
invalidnosti izven dela, vendar v obdobju delovnega razmerja.

Zvone Vukadlnovlč, Sindikat zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, je menil, da je temeljni problem število delovnih mest.
Če bomo imeli dovolj produktivnih in zaradi tega tudi dobro plačanih
delovnih mest, ni bojazni za našo starost. Menil je, da je zakon
slab, ker za mlade ljudi ne daje perspektive in možnosti, kdaj in
kako se bodo zaposlili.

V definiciji invalidnosti se poklic enači z delom, zato ni razvidno,
kako se bodo določila dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim
in duševnim sposobnostim. Ne vemo, kako se bodo določala
dela, za katera ima zavarovanec ustrezno strokovno izobrazbo,
dodatno usposobljenost in delovne izkušnje. Pri enakih
spremembah v zdravstvenem stanju in enakem delovnem mestu,

Za sindikate bi bil verjetno sprejemljiv dogovor, da se bo starostna
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doba gibala tudi sorazmerno s povečevanjem števila delovnih
mest oziroma zmanjševanjem nezaposlenosti.

velike dodatne finančne obveznosti, ki jih tudi zdravo podjetje
ne zmore.
' M , , naslednje
-J svoje predloge
K navedenim probJemopi' je1 'predstavil
kot pompč za reševanje industrije'm napajanje pokojninskega
sklada:
stari dolgovi industrijskih podjetij naj se pretvorijo po prvotni
glavnici iz SIT na EURO podlago in zamudne obresti naj se
obračuna po 3 % devizni obrestni meri;
stečajne postopke naj ob stečajnem upravitelju vodijo tudi
strokovnjaki iz stroke, ki svetujejo, dajejo soglasja k
posameznim odprodajam, da se ohrani čim več trga, tehnologij
in delovnih mest;
sprejeti je treba čim prej času in preživetju industrijskih podjetij
primerno delovno zakonodajo.

V zvezi z dodatnim pokojninskim zavarovanjem predstavniki
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije ugotavljajo,
da imamo vrsto delovnih mest, ki so izredno obremenjujoča, ki se
jih ne psihično ne fizično ne da opravljati. Njihov predlog, naj se v
kolektivni pogodbi opredeli, da se bo v nadaljevanju določilo delovna
mesta, za katera bi bilo možno uvesti dodatno zavarovanje, so
predstavniki vlade zavračali. Bistveno lažje bi bilo, če bi že imeli
elemente za delovna mesta z dodatnim zavarovanjem, ki ga bo
plačal delodajalec.
V nadaljevanju je opozoril še na problem invalidov I. in II. stopnje
po letu 2000 ter na nujnost nacionalnega konsenza o tem, kdaj je
človek star in kdaj se mora upokojiti.

Akad. prof. dr. Veljko Rus, državni svetnik, je v razpravi o
odprih problemih pokojninske reforme govoril o medgeneracijskih
problemih, kriterijih medgeneracijske solidarnosti, starostni meji
upokojevanja, indeksaciji pokojnin in stebrih pokojninskega
sistema.

Rastko Plohi, Neodvisni sindikati Slovenije, se je v razpravi
dotaknil predlagane dolžine delovne dobe in priznanja vojaščine.
Predlagana dolžina delovne dobe ni sprejemljiva in treba bo doseči
kompromis. Za intelektualne poklice predlagajo dol|jno delovne
dobe 40 let ali starostno mejo 63 let, za fizične poklice pa 40 let ali
starostno mejo 60 let. Predlog utemeljujejo s tem, da obstaja med
fizičnimi delavci in intelektualci velika razlika glede možnosti
zaposlovanja v tem starostnem obdobju. Za ženske pa naj bi
veljalo, da bi delale manj časa, vendar bi bila tudi pri njih dolžina
delovne dobe odvisna od poklica, ki ga opravljajo; v istem razmerju
torej kot pri moških za fizične delavce in intelektualce.

Menil je, da so skoraj vsi sociološki problemi medgeneracijskih
odnosov, ki jih opažamo pri nas, podobni tistim, ki jih sociološke
raziskave ugotavljajo v razvitih industrijskih družbah. Najbolj
verjetno so tudi v naši družbi prisotni naslednji trendi:

Vsi, ki so služili vojaščino, so prikrajšani, saj bi v tem času lahko
opravljali drugo službo in imeli priznano delovno dobo. Na osnovi
zakona in vseh moralnih pravic predlagamo, je poudaril, da se
vojaščina prizna v delovno dobo in sicer na tak način, da vsa
sredstva v pokojninsko blagajno plača država, ne pa tisti, ki je
služil vojaščino.

2. Delež tistih, ki so se znašli pod pragom revščine, se je med
starejšimi od 65 let zmanjšal, medtem ko se je med tistimi pod
25 let povečal.

1. Višina pokojnin je v zadnjih desetletjih rasla hitreje kot višina
poprečnih plač; to je v glavnem posledica zelo nizkih pokojnin
iz prejšnjih desetletij.

3. Medgeneracijska izravnava prek družinske redistribucije in
prek dedovanja lahko omenjena razmerja postavi na glavo,
saj sedanji generaciji ne bo treba reševati stanovanjskih in
drugih problemov, ker jih bodo reševali z dedovanjem. Zelo
pa se zaostrujejo socialni problemi tistih, ki niso vključeni v
sorodstveno redistribucijo dobrin.

Mag. Vladimir Murko, Slovenski razvojni svet, se je v svoji
razpravi omejil na izvirni greh sedanje brezposelnosti, ki med
drugim ogroža prispevke v pokojninski sklad. V prvem letu tranzicije
leta 1991 je industrija v Sloveniji zaposlovala cca 470.000 oseb,
sedaj še okrog 203.000. Zaradi težav v podjetjih je prišlo do hitrega
upokojevanja; od nekaj nad 260.000 upokojencev smo dobili v
letu 1998 kar 470.000 upokojencev. Na Zavodu za zaposlovanje
se je število blizu 10.000 nezaposlenih ob začetku tranzicije dvignilo
na okrog 130.000. V nevarnosti je še vsaj naslednjih 30.000
delovnih mest v industriji in 10.000 v spremljajoči obrti.

Ne glede nđ omenjene medgeneracijske trende je treba
upoštevati, da se zelo zaostruje problem starejših nezaposlenih
in neporočenih žensk. Pri pokojninski reformi je treba jasno
razlikovati med posameznimi socialnimi subpopulacijami, zato
lahko rečemo, je dejal, da bo kvaliteta pokojninske reforme
odvisna od tega, v kolikšni meri .bo svoje programe pozitivne
diskriminacije uperila v dovolj natančno opredeljene ciljne skupine.

Menil je, da gre za naslednje tri osnovne probleme, ki so - poleg
problemov tranzicije, izgube trgov, zastarele opreme in potrojenih
prispevkov za nadomestilo za uporabo mestnega zemljišča ter
še nekaterih drugih - najbolj pereči:

Na medgeneracijski ravni se vse bolj pogosto uveljavljata dva
kriterija pravičnosti, ki ju je pred časom harvvardski profesor John
Rawls takole formuliral:

1. Visoka zadolženost tudi iz visokih obrestnih mer in še posebej
oderuške zamudne obrestne mere, celo 27 %. Naša
proizvodna podjetja so bila večinoma pred tranzicijo zadolžena
za skoraj 80 - 90 % vseh sredstev, ki so jih uporabljala.
Banke je Slovenija sanirala z odpisom dolgov, industrije, ki je
bankam glavni dolžnik, pa ne.

a. medgeneracijska solidarnost pomeni, da morajo starejše
generacije zagotoviti enake izhodiščne možnosti za mlajše,
prihajajoče generacije in da
b. uveljavljanje tega načela ne sme prizadeti najnižjih slojev
starejših generacij.

2. Mnogi pravniki, ki so vodili stečajne postopke, ugotavljajo, da
so bili stečaji nepotrebni. Podjetja so imela trg, proizvode,
tehnologijo, a žal tudi dolgove. Ko je trg zanihal, so prišla v
kritične težave.

Uveljavljanje obeh načel dopušča zelo različne stopnje, in tudi
zelo različne načine njihovega uresničevanja. Ne glede na to - ali
pa prav zaradi tega - je potrebno doseči eksplicitni medgeneracijski
dogovor, brez katerega lahko pride do usodnega konflikta med
generacijami.

3. Tretji problem, ki uničuje proizvodna podjetja, je neprimerna
delovna zakonodaja. Od podjetja v težavah zahteva tako

Menil je, da odgovornost za polno zaposlitev mladih ne pada na
starejšo generacijo; morda sicer za prvo zaposlitev prihajajočih
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Po drugi strani pa je treba v okviru tretjega stebra z davčnimi
olajšavami stimulirati naložbe v pokojninski sklad in s kontrolo
države zagotoviti, da se bodo ta sredstva vlagala v manj različne
naložbe.

generacij, vsekakor pa ne nosijo odgovornosti za nadaljnjo delovno
kariero.
Glede drugega načela je najbrž najbolj enostavno, da se z
obveznim zavarovanjem zagotovi vsem prebivalcem nad 65 let
(ne samo državljanom!) pokojnina v višini polovične povprečne
plače zaposlenih moških (finska varianta). Boljše ali višje
pokojnine pa so potem zasebna zadeva posameznikov, ki pa bi
imeli v primeru zasebnega zavarovanja pravico na davčne
olajšave za vsoto, ki bo največ 3-krat večja od zgoraj omenjene
državno zagotovljene pokojnine.

Dobro postavljen prvi steber in ustrezno stimuliran tretji steber
lahko na ta način v celoti kompenzirata paradoksalno funkcijo
drugega stebra.
Miroslav Garb, KNSS - Neodvisnost, sindikat Koroške regije,
je uvodoma dejal, da nekatere predlagane rešitve v zakonu za
organizacijo, ki jo predstavlja, niso sprejemljive. Glede te
problematike so imeli stike s tujci, izmenjali so si stališča. Ugotavlja
pa, da predlagatelji zakona radi uporabljajo tisto, kar je njim
povšeči, preslišijo pa izkušnje in sporočila Fincev, Ircev, Italijanov,
Nemcev, Francozov itd. V evropskem prostoru ni mogoče unificirati
sistemov, ker so okolja, v katerih živimo in delamo, zelo različna.

Na zvišanju starostne meje upokojevanja je treba vztrajati tako
iz ekonomskih kot tudi iz demografskih razlogov. Morda so ti celo
pomembnejši. Najbolj pogosto se omenja, naj pokojninska doba
ne bi obsegala več kot eno četrtino in ne manj kot eno petino let,
ki obsegajo razdobje med napolnjenim 20. letom starosti in
longevito. Sporno pa je, ali naj se povprečna longevita upošteva
za celotno populacijo ali pa posebej za vsako posamezno
demografsko oziroma profesionalno skupino. Upoštevaje, da
ženske žive dlje kot moški in da manj izobraženi oziroma manj
kvalificirani ne živijo tako dolgo kot bolj izobraženi, je menil, da je
nasprotovanje sindikatov razumljivo in njihovo zavzemanje za
industrijsko delavstvo tudi do neke mere opravičljivo. Njihov
ugovor, da začno manj izobraženi delavci delovno dobo štiri do
šest let prej, pa ni upravičen, saj je dandanes študij pogosto bolj
naporen kot delo.

Med predlogi in zahtevami, ki so jih posredovali, je predstavil
predlog za spremembo prve točke 35. člena, ki naj bi se glasila:"
Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine, ko dopolni
pokojninsko dobo 40 let za moške oziroma 38 let za ženske."
Druga zahteva se nanaša na predlagano 70-odstotno pokojninsko
osnovo in predlagan začetni odmerni odstotek 32,5 %; predlagajo,
da bi se ta odstotek začel pri 35 %, za oba spola enako. Glede na
različno delovno dobo predlagajo, da je potem odstotek na leto
drugačen in sicer za žensko 1,95 %, za moškega pa 2,2 %. To
pomeni, da bi se skozi polno delovno dobo oba spola približala
nekje na 80 % pokojninske osnove. Možno je iskati kompromise
pod pogojem, da se spremeni tudi obdobje za izračunavanje
pokojninske osnove. Sedanji zakon opredeljuje 10 let, po novem
naj bi bilo 25 let; zaradi določenih razlogov je to obdobje le predolgo.
V postopku usklajevanja je mogoče najti skupno rešitev nekje
med 10 in 15, v najslabšemu primeru pa morda v dvajsetletnem
obdobju. Predlagajo, da se tisto, kar je v sedanjem sistemu dobro,
zadrži; zlasti to yelja za institut zavarovalne dobe s povečanjem,
ki naj se ohrani v taki obliki kot velja danes.

To pa seveda ne opravičuje predčasnega upokojevanja. Stroške
zanj bi morali pokrivati delodajalci, kar bi jih sililo v skrb za boljšo
fizično in intelektualno kondicijo starejših delavcev.
Čeprav se v večini strokovnih inštitucij vse bolj uveljavlja načelo
5-dimenzionalne indeksacije pokojnin, prihaja tudi drugod do
spora glede tega, ali naj se indeksacija pokojnin izvaja glede na
cene ali glede na plače. Antony Giddens v svoji knjigi Tretja pot
opozarja na to, da bi indeksacija pokojnin v Veliki Britaniji privedla
do tega, da bi sedaj 50 let stari upokojenci čez 15 let dobili
povprečno pokojnino samo še v višini 10 % takratne povprečne
plače.

Zavarovalna doba s povečanjem delavcu ne more in ne sme
omogočiti, da bo izbiral in nadaljeval z delom, ko bo imel izpolnjene
pogoje za upokojitev.

Če poleg tega upoštevamo, da se bo v naslednjem desetletju
robotizacija in kompjuterizacija v primarnem, sekundarnem in
tudi v terciarnem sektorju bistveno povečala, lahko računamo,
da se bo produktivnost dela in s tem v zvezi tudi višina plač v
prihodnosti povečevala bistveno hitreje kot inflacija.

Glede zastopanosti posameznih organizacij v skupščini SPIZ se
jim zdi predlagana struktura skupščine nesprejemljiva; enako velja
tudi za upravni odbor. Vse prevečkrat se v zakonu uporablja
izraz "soglasje vlade"; vlada naj poda samo svoje mnenje.

Z verjetnostjo lahko računamo na občutno hitrejšo rast plač kot
cen v celotni EU. Ker pa je lahko takšna indeksacija "draga", je
mogoče doseči kompromis tako, da se indeksirajo pokojnine glede
na oba kriterija, s tem da se dosledno vztraja na zviševanju
starostne meje pri upokojevanju v skladu s pričakovano življenjsko
dobo.

Marjan Oblak, Koordinacija organizacij in strank upokojencev, je potrdil, daje treba izpeljati štiri reforme. Znotraj moramo
razdeliti svoj domači družbeni proizvod, kolikor ga je; povedati pa
moramo tudi, kako.

Ko je govoril o stebrih pokojninskega sistema je menil, da je drugi
steber, ki predvideva obvezno individualno pokojninsko
zavarovanje in poleg tega še državno garancijo, hkrati pa
predvideva individualizirane premije, realizirane na kapitalskem
trgu, sprt tako z ekonomsko kot tudi s socialno logiko. Medtem ko
gre v prvem stebru za kolektivizacijo rizika, ki ga zaščiti država
in ki ga napajajo vsi državljani s solidarnim progresivnim
odvajanjem iz svojih plač, gre v drugem stebru za nesolidarno
privatno zavarovanje, ki zahteva tudi privatizacijo rizika. Če pa
se uveljavi v prvem stebru minimalna državno zagotovljena
pokojnina v višini polovice povprečne plače, potem prvi steber ne
poskrbi samo za tiste, ki so bili na dnu socialne lestvice za časa
delovnega življenja, ampak tudi za tiste, ki bi zaradi morebitnih
finančnih polomov zgubili sredstva, naložena v privatne (oziroma
neobvezne javne) pokojninske sklade.

Najprej moramo opredeliti bodočo pokojnino. Prispevki bi morali
biti progresivni za managerske plače in za plače, ki so nad
racionalnim, dogovorjenim, objektivnim ekonomskim nivojem.
Mnogo ljudi je še nezavarovanih; zavarovan je samo tisti, ki se je
sam hotel zavarovati. Menil je, da je to odgovornost delodajalca.
Država je dolžna poskrbeti za pravočasno plačilo vseh
prispevkov in davkov, ne pa le poudarjati, da moramo zapolniti
pokojninsko blagajno. Obstajajo fizične in pravne osebe, ki veliko
dolgujejo pokojninskemu zavarovanju.
,
Zaradi reorganizacije gospodarstva in drugačnega sistema je
bilo v t. i. prehodnem obdobju predčasno upokojenih blizu 90.000
ljudi. Za take so npr. v Franciji ob prodaji manjših podjetij vložili
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celoten znesek v pokojninsko blagajno; pri nas smo mnoga
podjetja pod ceno prodali. Poudaril je tudi, daje treba državi vrniti
ugled, postane naj pravna in socialna država. Moramo imeti
ekonomski program razvoja, zaposlitveni program, socialni program in pokojninsko zavarovanje.
Valter Drozg, Gospodarska zbornica Slovenije, je interpretacijo, da je prispevna stopnja, ki je bila pred dvema letoma znižana,
pravzaprav krivec za probleme v pokojninski blagajni, označil
kot napačno. Skupni prispevki so bili od 42 znižani na 38 %. Prišlo
pa je do prestrukturiranja in uveden je bil davek na plače, ki
danes znaša med 3,9 in 4 %, s tem da so bili nekateri deli
gospodarstva resnično razbremenjeni. To so delovno intenzivne
panoge, ki so tudi naši največji izvozniki; bolj pa so obremenjene
tiste panoge, ki imajo boljše rezultate.
Dušan Kidrič, Urad Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj, je povedal, da so v strokovnih krogih ponosni
na sodelovanje z vsemi državami, ki so bile že omenjene in ki
imajo zelo dobre sisteme. Te države so pomagale s predstavitvijo
svojih problemov in rešitev; veliko tega smo lahko prevzeli.

bi bilo pretirano in bi pomenilo propadanje delovno intenzivnih
panog.
Država sama je prevzela del prispevne stopnje kot izplačilo iz
državnega proračuna in zato je bila v letu 1996 znižana prispevna
stopnja delodajalcev od prejšnjih 15,5 % na 8,85 %. Zaradi tega
se je mogoče ohranilo marsikatero delovno mesto, ki bi sicer
propadlo. Država je nadalje prispevala za financiranje pokojninskega zavarovanja v 1996. letu 83 milijard, v 1997. letu 109
milijard in letos 122 milijard. Za naslednje leto je v predlogu
državnega proračuna že preko 150 milijard.
Večkrat je bilo omenjeno, da s tem, ko branimo ljudem, da bi šli
takoj zgodaj v pokoj, kot gredo zdaj, omejujemo možnosti
zaposlitve mladih. Dejstvo pa je, da bolj kot se mlajši ljudje
upokojujejo, manj je novih delovnih mest. Stvar namreč lahko
postavimo takole. Trenutno imamo v Sloveniji okoli 1 milijon 250
tisoč ljudi, ki imajo redne mesečne prejemke. Od tega jih okoli
800.000 prejema prejemke iz plač ali iz dohodka iz samostojne
dejavnosti; 470.000 je upokojencev. In če nekoga zgodaj preselimo
iz aktivnega dela med upokojence, je s tem strošek za njegove
mesečne prejemke takšen kot prej. Vsakdo, ki se upokoji prej kot
bi se bilo treba, stane približno 1 milijon SIT na leto.

Podvomil je v napovedi in nekakšen splošni vtis, da smo pred
nerešljivim problemom. Dvomim zaradi tega, je poudaril, ker nikjer
ni nobenega posebnega namena, da bi se med posameznimi deli
družbe ustvarjali neki posebni konflikti, ki bi nastali zaradi samega
zakona. Tiste konflikte, ki pa nastajajo zaradi same ekonomske
situacije, zaradi drugih elementov, poskuša zakon kolikor toliko
tudi predvideti in predlagati nekatere rešitve.

V zvezi s predlogom, da bi tisti, ki opravljajo fizična dela, odšli v
pokoj prej kot tisti z intelektualnimi poklici, je menil, da bi to pomenilo
diskriminacijo poklica.

Dušan Rebolj, Konfederacija sindikatov Slovenije - PERGAM,
je poudaril, da prihaja do čedalje večjega zaostrovanja ob dejstvu,
da Slovenijo dejansko čakajo pomembne reforme in tudi nujnost
dogovora med različnimi subjekti. Medgeneracijski konsenz med
upokojenci, sindikati, državo in zaposlenimi je nujnost.

Zaradi tega imamo zdaj v državnem zboru tudi predlog zakona o
varnosti in zdravju pri delu, ki naj bi popravil delovne razmere,
tako da bi se dalo dlje zdržati na delu. V postopku imamo tudi
zakon o delovnih razmerjih in druge predpise.

Ali drugače povedano: rabimo razvojno politiko, politiko
zaposlovanja, dogovor o odpiranju novih delovnih mest za mlade,
kar pomeni, da morajo tudi oni sodelovati v tem dogovoru.
Potrebujemo jasno politiko plač in zaposlene, ki dejansko financirajo
pokojninsko blagajno in potrebujemo dogovor z upokojenci in
državo. To je okvir štirih partnerjev. Z zaostrovanjem v razpravi
dogovora ne bo.

Predlog zakona vsebuje splošen princip, da naj vsakdo dela čim
dlje. V celoti pa se dopušča fleksibilno upokojevanje. Nič več ne
govorimo o polni delovni dobi, te v tem predlogu zakona sploh ni
več. Vsak naj dela dokler zmore, hoče in ima interes, dokler
delodajalec oceni, da še zasluži svojo plačo. Tistemu, ki se prej
upokoji, se sicer omogoči upokojitev pri nižji starosti, vendar na
njegov račun. Vse izjemne situacije pa se pokrivajo z opredeljenimi
izjemami. Delavci, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delih in
jim manjka manj kot 15 let do upokojitve, bodo še naprej ostali v
sistemu benefikacije.

Marko Štrovs, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, je odgovarjal na nekatere trditve in vprašanja iz razprave,
pri čemer je najprej posredoval nekaj podatkov o gibanju
prispevkov delodajalcev za pokojninsko zavarovanje ter o
sredstvih, ki jih iz državnega proračuna prispeva država za
financiranje pokojninskega zavarovanja.
Na vsakega prebivalca države pride v letošnjem letu za 230.000
tolarjev plačil za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.To presega
deleže, ki jih država daje za druge kategorije, recimo, za mlade,
za zaposlovanje in podobno.
Glede prispevkov delodajalcev je povedal, da je do leta 1995 ta
prispevek znašal 15,5 % bruto plače. To je toliko kot je prispevek
zavarovanca, ki se izplačuje iz bruto plače. Če bi zdaj imeli tak
sistem, bi bila skupna prispevna stopnja 36 % na bruto plače. To

Preprečiti je treba tudi diskriminacijo po starosti. Nihče ne more
biti vnaprej diskriminiran samo zaradi tega, ker je dopolnil določeno
starost. Če se individualno dokaže, da ne more več opravljati
nekega dela, potem ga delodajalec lahko odpusti. Ne more ga pa
odpustiti samo zaradi tega, ker je že izpolnil določeno starost.

Zvone Vukadinovič, Sindikat zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, je ponovil, da je treba doseči nov družbeni konsenz
glede upokojevanja. Noben sindikat ne vztraja, da bi se morali
upokojiti pri 40-ih letih, pa pri 50-ih tudi ne; ne moremo pa govoriti
o mladih upokojencih, če govorimo o 60. ali 65. letu.
Boris Šuštaršič, državni svetnik, je dejal, da Marko Štrovs
verjetno navaja korektne podatke, vendar pa se nikakor ni strinjal
z interpretacijo teh podatkov. Lahko bi kar prenehali s takšnimi
interpretacijami, kajti če ne bomo v te razprave vnesli socioloških
vidikov, o čemer je bilo že dosti povedanega, bo reforma delovala
bolj socialno razdiralno kakor pa željeno povezovalno. Zdi se mu
smešno govoriti, da je od te reforme odvisen obstoj slovenske
države.
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