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SKLEPI, DODATNI SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILO
16. seje Državnega zbora RS

3

Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

SKLEPI,

IN

DODATNI

PRIPOROČILO

SKLEPI,

STALIŠČA

DRŽAVNEGA

ZBORA

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o soglasju Republike Slovenije DARS,
d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt avtocest/IV, EPA 912-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 29.10.1999
ob obravnavi predloga zakona o soglasju Republike Slovenije
DARS, d.d. za najetje kredita pri Evropski Investicijski banki
za projekt slovenskih avtocest/IV (ZSDSA4) - hitri postopek,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji",
stališča Vlade Republike Slovenije z dne 28.10.1999 in druga
gradiva vezana na analizo, obravnavajo Odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih financ, Odbor za finance in monetarno
politiko in Odbor za infrastrukturo in okolje ter s svojimi
ugotovitvami seznanijo tudi Državni zbor. Zato predlaga
predsedniku Državnega zbora, da ob pripravi dnevnega reda
seje zbora, na kateri bo obravnavan plan razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 2000, to upošteva.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije meni da "Analiza o uresničevanja

)
SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 46. člena zakona
o igrah na srečo, EPA 487-II
SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 28.10.1999
ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 46. člena
zakona o igrah na srečo (ORZIS46), na podlagi 210. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1. Predlog poslanca Jožeta Možgana za sprejem obvezne
razlage 46. člena zakona o grah na srečo (ORZIS46) se
sprejme.
2. Končno besedilo obvezne razlage pripravi Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve.
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SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 124. člena zakona
o igrah na srečo, EPA 498-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 28.10.1999
ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 124. člena
zakona o Igrah na srečo (ORZIS124), na podlagi 210. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog poslanca Jožeta Možgana za sprejem obvezne
razlage 124. člena zakona o grah na srečo (ORZIS124) se
sprejme.
2. Končno besedilo obvezne razlage pripravi Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 127. člena zakona
o igrah na srečo, EPA 490-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 28.10.1999
ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 127. člena
zakona o igrah na srečo (ORZIS127), na podlagi 210. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog poslanca Jožeta Možgana za sprejem obvezne
razlage 127. člena zakona o grah na srečo (ORZIS127) se
sprejme.
2. Končno besedilo obvezne razlage pripravi Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEP, DODATNI SKLEP IN PRIPOROČILO
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 7. člena
stanovanjskega zakona, EPA 541-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 28.10.1999
ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 7. člena
stanovanjskega zakona (ORSZ7), na podlagi 210. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Slovenije, da pripravi ustrezno spremembo zakonodaje, ki ureja
področje poslovnih prostorov, in pri tem upošteva bistveno
spremenjene razmere pri opravljanju gospodarskih in drugih
pridobitnih dejavnosti ter v tem okviru vzpostavi mehanizme za
določanje primernih najemnin, kjer in kolikor tržne ne bi bile na
mestu, upoštevaje možnosti pospeševanja posameznih dejavnosti
v skladu z opredelitvami države in lokalne skupnosti.

SKLEP
Predlog za sprejem obvezne razlage 7. člena stanovanjskega
zakona (ORSZ7), ki ga je podal poslanec Miran Potrč, se ne
sprejme.

Državni zbor je sprejel naslednje
priporočilo

Državni zbor je sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije priporoča vsem občinam v
Republiki Sloveniji, da pri oddaji ateljejev v najem in pri določanju
najemnine zanje izhajajo iz načela neprofitnosti.

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije daje pobudo Vladi Republike
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SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 5. točke 19. člena
zakona o političnih strankah, EPA 542-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 28.10.1999
ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 5. točke
19. člena zakona o političnih strankah (ORZPol19), na podlagi
210. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

Pozsonec, Rudolf Moge, Aleksander Merlo, Branko Jane in
Helena Hren - Vencelj) za sprejem obvezne razlage 5. točke
19. člena zakona o političnih strnakah (Ur. I. RS 62/94) se
sprejme.
2. Končno besedilo obvezne razlage pripravi Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEPA
1. Predlog skupine poslancev (Darinka Mravljak, Roman Jakič,
Anton Partljič, dr. Ciril Ribičič, Richard Beuermann, Maria

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Računskem sodišču, EPA 574-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 28.10.1999
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o Računskem sodišču (ZRacS-A) - prva obravnava,
na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Računskem sodišču (ŽracS-A) - prva obravnav^ - EPA 574-II,
se ne sprejme.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa razvoja
telekomunikacij, EPA 772-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 27.10.1999
ob obravnavi predloga nacionalnega programa razvoja
telekomunikacij (NPRTel) - druga obravnava, na podlagi
drugega odstavka 194. člena in drugega odstavka 195. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij
(NPRTel) za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga nacionalnega programa se opravi
v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika
Državnega zbora.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o geodetski dejavnosti, EPA 467-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 27.10.1999
ob obravnavi predloga zakona o geodetski dejavnosti
(ZGeoD) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 194.
člena in drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o geodetski dejavnosti (ZgeoD) za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije,
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preskrbi s krvjo, EPA 911 -II
4. Ponovno prouči 9. člen predloga zakona in ga ustrezno uskladi
s 6. členom.

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 21.10.1999
ob obravnavi predloga zakona o preskrbi s krvjo (ZPKrv) prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

5. Ponovno prouči besedilo 29. člena predloga zakona.

SKLEPA

6. Prouči in uskladi 52. in 54. člen predloga zakona ter skrajša
rok na eno leto.

1. Predlog zakona o preskrbi s krvjo (ZPKrv) - prva obravnava
je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

7. V zakonu je potrebno zagotoviti varovanje zdravja in dosledno
varovanje zasebnosti in osebnih podatkov krvodajalcev in
prejemnikov darovane krvi.

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
v skladu z naslednjimi

8. Pri evidentiranju podatkov krvodajalcev in prejemnikov
darovane krvi ni potrebno vnašati EMŠO, za identifikacijo naj
se uporablja zdravstvena številka.

stališči:
1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

9. V zakonu naj se za organiziranje zbiranja krvi določi kot
glavnega organizatorja Rdeči križ Slovenije, ne pa tudi kot
edinega možnega organizatorja.

2. Prouči in ustrezno upošteva mnenje Komisije Državnega
sveta Republike Slovenije za družbene dejavnosti.

10. V zakonu naj velja načelo prostovoljnosti krvodajalstva tudi
za državljane, ki služijo vojaški rok.

3. V predlogu zakona jasno opredeli vlogo in naloge Rdečega
križa Republike Slovenije glede na dosedanje pozitivne
izkušnje in vlogo v krvodajalstvu v Sloveniji. Pri tem naj
upošteva pripombe in dane predloge Rdečega križa Republike
Slovenije.

11. Predlagatelj naj prouči možnost, da določbe o planiranju
izvajanja preskrbe s krvjo v skladu z načelom
samozadostnosti opredeli v tem predlogu zakona, ali pa je
potrebno sprejeti akt Nacionalni program samozadostnosti.

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa visokega šolstva RS,
EPA 319-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 21.10.1999
ob obravnavi predloga nacionalnega programa visokega
šolstva Republike Slovenije (NPVS) - prva obravnava, na
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

programa, naj se tako kot druge sestavine razdelajo v
samostojnem poglavju.
3. Predlagatelj naj ponovno preuči parametre, ki bodo omogočali
doseganje zastavljenih ciljev in pri tem upošteva, da naj delež
sredstev za visoko šolstvo doseže 1,4% BDP. Pri tem naj
sredstva za razvoj, ocenjena na 1.700.000.000 SIT letno
neposredno vključi v projekcijo sredstev za uresničitev
nacionalnega programa do leta 2002.

SKLEPA
1. Predlog nacionalnega programa visokega šolstva (NPVS),
EPA 319-11, je primerna podlaga za pripravo predloga za drugo
obravnavo.

4. Predlagatelj naj nacionalni program ponovno analizira in
zagotovi realno rast poleg na že predvidenih področjih še na
naslednjih ključnih postavkah: podiplomski študij (vključno s
projektoma "stažisti asistenti" in "mladi raziskovalci"), temeljne
raziskave, investicije (vključno s študentskimi domovi),
štipendije, subvencije za prebivanje, študijske pomoči za
vključevanje v evropske mobilnostne programe. V projekciji
predvidena proračunska sredstva za leto 1997 in 1998 naj
uskladi s sprejetima proračunoma.

2. Predlog Nacionalnega programa visokega šolstva za drugo
obravnavo pripravi predlagatelj v skladu z naslednjimi
stališči:
1. Predlog nacionalnega programa za drugo obravnavo naj bo
oblikovan bolj programsko strnjeno in po poglavjih bolj
pregledno. Iz samega besedila programa naj se izpustijo deli,
ki vsebinsko niso sestavina programa (npr. poglavje "Razvoj
visokega šolstva v novejšem obdobju, statistični podatki ...).

5. Predlagatelj naj analizira možnosti za bolj učinkovito in
racionalno uporabo sredstev, namenjenih visokemu šolstvu
in jih predstavi v drugi obravnavi. Posebej naj preuči trajanje
študijskih programov, problematiko osipa in možnosti za hitrejši
uspešni zaključek študija.

2. Opredelitve dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo
v visokem šolstvu - kot obvezna sestavina nacionalnega
poročevalec, št. 77
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Državni zbor je sprejel naslednji

6. Predlagatelj naj ponovno preuči problematiko na področju
podiplomskega študija tako v smislu njegovega trajanja kot v
programskem smislu.

DODATNI SKLEP

7. Predlagatelj naj ob sodelovanju z univerzama pripravi in v
nacionalnem programu opredeli terminski plan za čim hitrejšo
uvedbo sistema kreditnega študija in za vključitev
slovenskega visokega šolstva v mednarodne izmenjave.

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pripravi predlog za spremembo zakonodaje, ki bo
omogočala davčne olajšave gospodarskim družbam, ki
omogočajo študentom visokošolskih strokovnih programov
opravljanje prakse, oziroma prispevajo sredstva za investicije v
prostor ali opremo visokošolskih zavodov.

8. Predlagatelj naj v nacionalni program vključi sistemske ukrepe
za olajšanje študija študentom s posebnimi potrebami.

DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v
družbeni lastnini, EPA 876-11
denacionalizacijskih postopkov kulturnih spomenikov in o tem
do 10. decembra 1999 poda poročilo Državnemu zboru
Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 20.10.1999
ob obravnavi predloga zakona o lastninjenju kulturnih
spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL) - hitri postopek,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Komisiji za
razreševanje vprašanj povezanih z namembnostjo in ureditvijo
grobišč v Kočevskem rogu in drugih tovrstnih grobišč v
Sloveniji, ki deluje pri Vladi Republike Slovenije, da pripravi
seznam množičnih grobišč kot osnovo, na podlagi katere bo
Vlada pripravila predlog za razglasitev le-teh za spomenike
državnega pomena.

DODATNA SKLEPA
1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da sprejme ukrepe za pospešitev

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi delovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ob
Poročilu o delovanju Sklada za leto 1997 in Poročilu nadzornega odbora Sklada o
delu sklada za leto 1997, EPA 861-11
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 21.10.1999
ob obravnavi delovanja Sklada kmetijskih zemljišč In gozdov
Republike Slovenije ob Poročilu o delovanju Sklada za leto
1997 In Poročilu nadzornega odbora Sklada o delu sklada
za leto 1997, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

Državni zbor bo vsebinsko razpravo o poslovanju "Sklada" opravil
pri obravnavi Poročila nadzornega odbora Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 1998.

DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske
pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo, EPA 891-11
kot solastninske pravice.Vlada naj vtem okviru določi pogoje,
s katerimi bo imetnike lastninske pravice na posameznih delih
stavb stimulirala k čimprejšnji izvedbi vpisa funkcionalnega
zemljišča oziroma bodo ti pomenili sankcijo za tiste, ki vpisa
ne bodo izvedli pravočasno.

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 21.10.1999
ob obravnavi predloga zakona o posebnih pogojih za vpis
lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško
knjigo (ZPPLPS) - hitri postopek, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Vlada Republike Slovenije naj čimprej pripravi predloge
zakonskih rešitev, ki bodo omogočili ustanovitev etažne
lastnine v stavbah, v katerih so pretežni večini poslovni prostori
ter posledično pogoje za vpis lastninske pravice na
posameznem delu stavbe.

DODATNA SKLEPA
1. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej
sprejme in predloži ustrezne ukrepe za sistemsko razrešitev
problematike odmere in vpisa funkcionalnega zemljišča stavb
12. november 1999
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Državni zbor je sprejel še naslednji

zadeve, da v končni redakciji poleg manjših redakcijskih in
jezikovnih popravkov besedila zaradi večje preglednosti opravi
še ustrezno oštevilčenje odstavkov v členih.

DODATNI SKLEP
Državni zbor pooblašča Sekretariat za zakonodajo in pravne

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o visokem šolstvu, EPA 205-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 20.10.1999
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o visokem šolstvu (Zvls-B) - druga obravnava, na
podlagi drugega odstavka 194. člena in drugega odstavka 195.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
visokem šolstvu (ZVis-B) za tretjo obravnavo pripravita
predlagatelja predloga zakona Rudolf Moge in Eda Okretič Salmič, poslanca Državnega zbora.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o postopnem zapiranju rudnika
Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanacijiTermoelektrarneTrbovlje II in spodbujanju
razvojnega prestrukturiranja zasavske regije, EPA 839-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 13.10.1999
ob obravnavi predloga zakona o postopnem zapiranju rudnika
Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje
II In spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske
regije (ZPZRTH) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

4. Predvidi naj možnost skrajšanja obdobja postopnega zapiranja
rudnika in pospeševanja regeneracije zasavske regije, prouči
pa naj tudi ali je smotrno navajati približne številke pred
sprejetjem posameznih programov.
5. Dopolni naj tekst 4. člena predloga zakona tako, da se javni
razpis izvede po zakonu o javnih naročilih za izdelavo
programa postopnega zapiranja rudnika.

SKLEPA

6. V 14. členu predloga zakona naj natančneje opredeli naloge
in vlogo Sveta za razvoj Zasavja in posameznih nosilcev
izvajanja zakona.

1. Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika TrbovljeHrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje II in
spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske regije
(ZPZRTH) - prva obravnava - EPA 839-II je primerna podlaga
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

7. Preveri naj, ali je predlog zakona usklajen z zakonom o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in ga v primeru
neusklajenosti ustrezno dopolni.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije in pri tem upošteva naslednja

8. Uskladi vrste in oblike regionalnih razvojnih spodbud v IV. in
VI . poglavju z vrstami in oblikami razvojnih spodbud v 20.
členu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

stališča

9. Preoblikuje določbe o državni pomoči v II. in III. poglavju ter
spodbude iz IV. in VI. poglavja v oblike državne pomoči
premogovništvu, skladne z določbami uredbe Evropske
skupnosti za premog in jeklo št.3632/93 / ECSC.

1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona ustrezno
upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.
2. Občino Laško naj uvrsti med občine, ki jih povezujejo skupni
problemi in obravnava enako kot občini Litija in Radeče.

10. Uskladi obliko in strukturo predvidenih inštitucij v V. poglavju,
ki naj bi skrbele za koordiniranje skladnejšega regionalnega
razvoja z določbami III. poglavja (nosilci regionalne strukturne
politike) predloga zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja.

3. Predvidi naj tudi ekološko sanacijo sosednjih občin Zasavja,
ki so utrpele ekološko škodo zaradi delovanja TET II. Sosednje
občine so vezane in gravitirajo tudi v smislu zaposlovanja na
Zasavje.
poročevalec, št. 77
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11. Prouči ali ne bi bilo primerneje od predlagatelja parcialnih
zakonov, povezanih s problemi enega rudnika predlagati
zakonski tekst, ki bi urejal odpravljanje težav, povezanih z
zapiranjem kateregakoli rudnika in s tem predlogom zakona
nadomestiti zakone o zapiranju rudnikov Mežica, Žirovski
vrh, Idrija, Kanižarica, Senovo, Zagorje ter predlog zakona o
ukrepih za ekonomsko, tehnološko in ekološko sanacijo nafte
Lendava d.o.o. ter ustrezno spremeniti naslov zakona.

DODATNA SKLEPA
1. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da ob
predložitvi predloga zakona za drugo obravnavo Državnemu
zboru dostavi tudi sprecifikacijo predvidenih stroškov
ekološke sanacije, celotne vrednosti postopnega zapiranja
rudnika in znesek , ki ga za posamezna dela v zvezi z
zapiranjem rudnika iz svojih sredstev načrtuje podjetje TET
2.Vlada naj prav tako dostavi specifikacijo predvidenih
zneskov razvojnih spodbud za Zasavsko regijo in drugih
oblik razvojne pomoči, skladno z določbami zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

12. Predvidi, da so zneski državnih pomoči in razvojnih spodbud
v določbah členov le najvišji možni zneski (npr. z besedico
"do").

2. Vlada Republike Slovenije naj ob predložitvi predloga zakona
za drugo obravnavo Državnemu zboru predloži tudi program
zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanaciji TET II.
in spodbujanju razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije.

13. Prouči primernost višine predvidenih zneskov državnih pomoči
in razvojnih spodbud.
Državni zbor je sprejel naslednja

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami, EPA 1243
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 12.10.1999
ob obravnavi predloga zakona o o proizvodnji In prometu s
prepovedanimi drogami (ZPPPD) - druga obravnava, na
podlagi drugega odstavka 194. člena in drugega odstavka 195.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami (ZPPPD) za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, EPA 561-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 30.9.1999 ob
obravnavi predloga zakona o pokojninskem In Invalidskem
zavarovan|u (ZPIZ-pz) - druga obravnava, na podlagi drugega
odstavka 194. člena in drugega odstavka 195. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju uporabe
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, EPA 750-II
SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 1.10.1999 ob
obravnavi predloga zakona o preprečevanju uporabe
prepovedanih drog In o obravnavi uživalcev prepovedanih
drog - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 194.
člena in na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

12. november 1999

1. Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog
in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.
9
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnem mediju Radioteleviziji
Slovenija, EPA 779-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 1.10.1999 ob
obravnavi predloga zakona o javnem mediju Radioteleviziji
Slovenija (ZJMRTVS) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185.
■člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o javnem mediju Radioteleviziji Slovenija
(ZJMRTVS) - prva obravnava - EPA 779-II, se ne sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o ustavnem
sodišču, EPA 878-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 1.10.1999 ob
obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o ustavnem
sodišču (ZUstS-A) - hitri postopek, na podlagi 173. in 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o ustavnem sodišču (ZUstSA) - hitri postopek - EPA 878-II, se ne sprejme.

SKLEPA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi informacije Vlade RS o sodelovanju RS v Paktu
stabilnosti za jugovzhodno Evropo, EPA 929-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 28.9.1999 ob
obravnavi Informacije Vlade Republike Slovenije o
sodelovanju Republike Slovenije v Paktu stabilnosti za
jugovzhodno Evropo, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

2. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, naj čimprej
udejani konkretne slovenske predloge delovnih omizij v Paktu
stabilnosti za jugovzhodno Evropo.

SKLEPA

DODATNI SKLEP

1. Državni zbor se je seznanil z informacijo o sodelovanju
Republike Slovenije v Paktu stabilnosti za jugovzhodno
Evropo ter podpira izhodišča Vlade Republike Slovenije za
prihodnje delovanje predstavnikov Republike Slovenije v zvezi
s Paktom stabilnosti za jugovzhodno Evropo.

Republika Slovenija bo aktivno sodelovala v Paktu stabilnosti za
jugovzhodno Evropo kot demokratična in stabilna
srednjeevropska država, kandidatka za polnopravno članstvo v
Evropski uniji. Zato bi bila morebitna ravnanja, ki bi jo institucionalno
ali politično umeščala med države jugovzhodne Evrope, za
Republiko Slovenijo nesprejemljiva.

Državni zbor je sprejel naslednji

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zavarovalništvu, EPA 744-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 22.9.1999 ob
obravnavi predloga zakona o zavarovalništvu (ZZavar) - druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 194. člena in drugega
odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o zavarovalništvu (ZZavar) za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.

poročevalec, št. 77
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SKLEP
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v
Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki
mu je prenehal mandat
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 21.9.1999 ob
določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o
volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek
mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
sprejel naslednji

12. november 1999

SKLEP
Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja
poslanec g. Nikolaj Roži.č funkcijo člana v vseh delovnih telesih,
katerih predsednik, podpredsednik ali član je bil poslanec Peter
Petrovič, ki mu je prenehal mandat.

11
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- EPA 973 - II - hitri postopek

do katerega je na podlagi Zakona o odložitvi graditve jedrskih
elektrarn do leta 2000 (Ur. list SRS 45/87) prepovedano začeti
z gradnjo jedrskih elektrarn v Republiki Sloveniji, kar pomeni,
da Republika Slovenija po tem datumu ne bo več imela
veljavne pravne podlage za prepoved takšne gradnje.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) ter
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Ur. list RS, št.
40/93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci v obravnavo in
sprejem
- PREDLOG ZAKONA O PREPOVEDI GRADITVE NOVIH
JEDRSKIH ELEKTRARN V REPUBLIKI SLOVENIJI IN O
PREPOVEDI SKLADIŠČENJA NIZKO, SREDNJE IN VISOKO
RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ DRUGIH DRŽAV NA
OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE TER O TRAJNEM
VARNEM SKLADIŠČENJU NIZKO, SREDNJE IN VISOKO
RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem
zboru in pri delu njegovih delovnih teles sodelovali kot
predlagatelji.
1. Branko Kelemina, l.r.
2. Bogomir Špiletič, l.r.
3. Janez Janša, l.r.

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predlagajo
obravnavo predloga zakona po hitrem postopku, ker to
zahtevajo izredne potrebe države S 31.12.1999 se izteče rok,

12. november 1999
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I. UVOD

neodgovorna. Gre za izredno pomembno strateško usmeritev
reševanja tega vprašanja tako v okviru Slovenije, kot tudi izven.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Neglede na strategijo, je danes jasno, da je politika obratovanja
NEK načelno opredeljena do leta 2023. Vendar, to ni sprejeto v
nobenem pomembnem dokumentu. Če se že zaradi strateških in
ekonomskih razlogov odločamo za nadaljnje obratovanje NEK,
pa nikakor državljani Republike Slovenije ne moremo pristati na
to, da bo trajno varno skladiščenje NSRAO in VRAO preloženo
na leto 2050.

Skupščina SRS je leta 1987 sprejela zakon o odložitvi graditve
jedrskih elektrarn do leta 2000 (Ur. list SRS 45/87). Rok, do
katerega je prepovedana vsakršna gradnja jedrskih elektrarn,
se izteče torej že s 31. 12. 1999.

Vlada RS je sicer zadolžila Agencijo RAO, da skupaj s strokovnimi
institucijami in na osnovi mednarodnih izkušenj išče rešitve za
trajno varno odlaganje jedrskih odpadkov, vendar Agencija
ugotavlja (v dokumentu "Priprava postopka za izbor lokacije
odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov"), da nima
dovolj podpore s strani političnih subjektov (Vlada RS, Parlament),
ki bi postopku za trajno skladiščenje radioaktivnih odpadkov
zagotovili ustrezno podporo.

Skupščina SFR Jugoslavije pa je leta 1989 sprejela zakon o
prepovedi graditve jedrskih elektrarn v Socialistični Federativni
Republiki Jugoslaviji (Ur. SFRJ 35/89). Ustavni zakon za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
(Ur. list RS 1-6/91-1) sicer v 4. členu določa, da se "do izdaje
ustreznih predpisov Republike Slovenije smiselno uporabljajo kot
republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki
Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotujejo
pravnemu redu Republike Slovenije in kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno". Kljub temu pa bi bilo za zagotovitev večje
pravne jasnosti bolje, če bi to področje urejal zakon, ki ga je
sprejel državni zbor.

Prav na osnovi vseh dosedanjih aktivnosti, oziroma neaktivnosti
Vlade RS je predlagano, da Državni zbor RS z zakonom naloži
Vladi RS čimprejšnjo ureditev vprašanj s tega področja.
Primeri nekaterih drugih sosednjih evropskih držav kažejo, da so
se njihovi državljani z referendumi izrekli proti izkoriščanju jedrskih
potencialov za proizvodnjo električne energije.

Državni zbor RS je dne 11. februarja 1996 sprejel tudi Resolucijo
o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE) Ur. I.
RS, št. 9/96 z katero je opredelil osnovne dolgoročne strateške
usmeritve proizvodnje električne energije na osnovi jedrske
energije.

V vseh državah z jedrskimi programi, kjer je prav trajno
skladiščenje radioaktivnih odpadkov problem št. 1, pa pospešeno
iščejo rešitve takega skladiščenja. Iz dokumentov "European
nuclear society" je razvidno, da je nekaj držav to vprašanje na
tehnološko-znanstveni osnovi že rešilo in so pričeli z konkretno
izgradnjo trajnih odlagališč jedrskih odpadkov. Prav na osnovi teh
spoznanj je čas, da tudi Slovenija poskrbi za rešitev tega
vprašanja.

Z resolucijo se predvideva na naraven, ekološko in ekonomsko
sprejemljiv način opustiti obstoječo proizvodnjo električne energije
na osnovi jedrske energije. Na tej osnovi se ne načrtuje izgradnja
novih jedrskih elektrarn. Nadaljnje obratovanje in postopno
ustvarjanje pogojev za varno razgradnjo Jedrske elektrarne Krško
(NEK) pa bo definiral nacionalni energetski program.
Nacionalnega energetskega programa pa Državni zbor RS še ni
sprejel, tako da predvidenega natančnega definiranja varnega
zaprtja in razgradnje NEK ni. Osnutek ali teze Predloga
nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije (NEP)
pa v svojih dosedanjih usmeritvah v tej fazi sploh ne opredeljuje
navodil iz ReSROE, tako da je to področje popolnoma nedefinirano
in nejasno.

2. NAMEN IN CILJI ZAKONA
Namen tega zakona je prepoved graditve jedrskih elektrarn na
območju RS, preprečitev skladiščenja VRAO in SNRAO.
Temeljni cilj zakona je varovanje zdravja ljudi in ohranitev človeku
prijaznega okolja. Dolžnost države, da skrbi za zdravo življenjsko
okolje je tudi ustavna kategorija (72. člen Ustave RS), jedrske
elektrarne pa že same po sebi pomenijo potencialno nevarnost
za zdravje ljudi.

ReSROE tudi opredeljuje ravnanje z radioaktivnimi odpadki v
prihodnosti. Predvidi le, da se bo z ustreznimi ukrepi zagotovilo
skladiščenje vseh vrst radioaktivnih odpadkov iz NEK kar na
dvorišču obstoječe elektrarne vse do razgradnje elektrarne.

Za dosego cilja zakona pa je potrebna tudi ureditev vprašanja
ravnanja z jedrskimi odpadki vključno z varno odložitvijo
izrabljenega jedrskega goriva in vseh dotrajanih elementov NEK.
Za ureditev prostorskega vprašanja, bi se morala država nujno
povezati z lokalnimi skupnostmi za dosego napredka na tem
področju, saj je Slovenija ena redkih držav, ki nima urejene
dokončne strategije ravnanja z izrabljenim gorivom. Ob dani
situaciji si Slovenija, ki se že danes sooča s problemom trajnega
in varnega skladiščenja radioaktivnih odpadkov in z visokimi
stroški, ki ob tem nastajajo, nikakor ne more privoščiti še dodatnih
zalog odpadkov iz drugih držav.

Predvideno je torej tako imenovano suho skladiščenje gorivnih
elementov v okviru obstoječih objektov NEK vse do leta 2050.
Šele takrgt naj bi Slovenija iskala rešitev za trajno varno
skladiščenje visoko radioaktivnih in nizko oziroma srednje
radioaktivnih odpadkov (v nadaljevanju: VRAO in NSRAO) iz drugih
držav na našem ozemlju in sprejem ukrepov za trajno varno
skladiščenje VRAO in NSRAO.
V še nesprejetem NEP tudi področje skladiščenja izrabljenega
jedrskega goriva (IJG) ni definirano. Je pa Vlada RS na osnovi
odločb ReSRE septembra 1996 sprejela Strategijo ravnanja z
izrabljenim jedrskim gorivom. Vendar ta "strategija" v svojih tezah
samo opisuje obstoječo problematiko, nakazuje primerjalne rešitve
v svetu in nakazuje možne rešitve v Sloveniji. V resoluciji je
dobesedno zapisano: "Zaradi pomanjkanja ustrezne strategije
se problematika z IJG rešuje sproti v okviru operativnih potreb."
Takšna definicija je glede pomena tega vprašanja po naši oceni

poročevalec, št. 77

S sprejetjem tega zakona pa bi si naša država pridobila dodatne
pozitivne točke v procesu približevanja polnopravnemu članstvu
v EU, saj je tu protijedrski lobi izredno močan. Tako bi sprejem
zakona ugodno vplival tudi na odnose z Avstrijo, ki se v zadnjih
letih zavzema za zaprtje jedrskih elektrarn v vseh sosednih
državah - kandidatkah za vstop v EU.
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3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

odpadkov v Republiki Sloveniji, če bo s podzakonskimi akti
določena njihova soudeležba.

Sprejetje predlaganega zakona po naši oceni ne bo povzročilo
potreb po dodatnih finančnih sredstvih iz državnega proračuna. V
prvi fazi, bo na osnovi sprejetega zakona potrebno zagotoviti
nekaj več sredstev za delovanje Agencije RAO, v kolikor bo ta
pričela z bolj intenzivnim delom. Vsi poznejši dodatni finančni odlivi
iz proračuna RS pa bodo odvisni od sprejetih ukrepov Vlade RS.
Večina sredstev za izvajanje zakona bo zagotovljenih iz Sklada
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Ur. I. RS
št. 75/94) in z prispevki vseh ostalih proizvajalcev jedrskih

Na osnovi dokumenta Agencije RAO "Zaključki delavnice 97" je
za trajno varno skladiščenje NSRAO predvidenih ca. 20 MIO SIT
stroškov. Za trajno varno skladiščenje VRAO pa bi po naši oceni
bilo potrebnih še več sredstev. Vsi stroški pa bodo odvisni od
načina skladiščenja. Če upoštevamo usmeritve v ReSROE o
suhem skladiščenju, kjer bi uporabili shranjevanje izrabljenega
goriva v transportno-shranjevalnih vsebnikih, bi po naši oceni
stroški bili bistveno nižji.

II. BESEDILO ČLENOV

2. PREPOVED SKLADIŠČENJA VRAO IN NSRAO

l.člen

6. člen

Ta zakon določa trajno prepoved graditve novih jedrskih elektrarn
v Republiki Sloveniji in prepoved skladiščenja visoko radioaktivnih
in nizko oziroma srednje radioaktivnih odpadkov (v nadaljevanju:
VRAO in NSRAO) iz drugih držav na ozemlju Republike Slovenije
ter ukrepe za trajno varno skladiščenje VRAO in NSRAO.

Ta zakon določa tudi prepoved skladiščenja vseh VRAO in
NSRAO na ozemlju Republike Slovenije pripeljanih na naše
ozemlje iz drugih držav.
Prepoved skladiščenja VRAO in NSRAO odpadkov na ozemlju
naše države se ne nanaša na odpadke proizvedene v Republiki
Sloveniji.

1. PREPOVED GRADNJE JEDRSKIH ELEKTRARN

7. člen
Na podlagi tega zakona mora Vlada Republike Slovenije do leta
2005 sprejeti ukrepe za trajho varno skladiščenje vseh vrst
NSRAO na območju Republike Slovenije ali izven ter do leta 2010
sprejeti ukrepe za trajno varno skladiščenje VRAO na območju
Republike Slovenije ali izven.

2. člen
Prepoved gradnje jedrskih elektrarn v RS se nanaša na prepoved
neposredne izgradnje jedrskih elektrarn na območju Republike
Slovenije, kakor tudi na prepoved predhodnih del, izdelave
investicijskega programa, izdelave tehnične dokumentacije,
pripravljalnih del za gradnjo jedrskih elektrarn ter investicijskih
odločitev, potrebnih za izvajanja navedenih del.

3. KONČNE DOLOČBE

3. člen

8. člen

Prepoved iz 2. člena tega zakona, se ne nanaša na znanstvenoraziskovalno delo na tem področju kot tudi ne na ukrepe in
aktivnosti v zvezi z varnim obratovanjem Nuklearne elektrarne
Krško (v nadaljevanju: NEK), ter na izobraževanje in usposabljanje
kadrov v te namene.

Vlada Republike Slovenije mora enkrat letno poročati Državnemu
zboru RS o izvajanju tega zakona.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o
prepovedi graditve jedrskih elektrarn v Socialistični Federativni
Republiki Jugoslaviji (Ur. list SFRJ 35/89) v povezavi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike (Ur. list RS 1-6/91-1).

4. člen
Ne glede na 3. člen tega zakona je obratovanje NEK, če z
mednarodno pogodbo ni določeno drugače, dovoljeno do 31. 12.
2023 pod pogojem, da so zagotovljeni najvišji varnostni ukrepi in
upoštevani standardi, ki so določeni z mednarodnimi predpisi.

10. člen
5. člen

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

Prepoved iz 2. člena tega zakona se ne nanaša na aktivnosti in
ukrepe s tega področja, ki jih Republika Slovenija izvaja izven
svojih meja v povezavi z drugimi državami.
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III. OBRAZLOŽITEV

S, prvim členom opredelimo vsebino, ki jo zajema predlog zakona.
Pri tem izhajamo iz usmeritev ReSROE, kjer je opredeljeno, da
bo Slovenija opustila obstoječo proizvodnjo električne energije na
osnovi jedrske energije. Sledimo tudi usmeritvi, da Slovenija reši
vprašanje za trajno varno skladiščenje VRAO in NSRAO. Zakon
pa tudi opredeljuje prepoved uvoza radioaktivnih odpadkov iz
drugih držav v Slovenijo.

Slovenija postala smetišče jedrskih odpadkov. S skladiščenjem
lastnih odpadkov bomo imeli dovolj skrbi in stroškov, kar torej
pomeni, da prepoved skladiščenja ni prepovedana za odpadke
proizvedene na območju Slovenije.
Sedmi člen predloga zakona pa nalaga Vladi RS, da mora sprejeti
ukrepe s katerimi bo zagotovila do leta 2005 trajno varno
skladiščenje vseh vrst NSRAO na območju RS, do leta 2010 pa
še zagotoviti trajno varno skladiščenje VRAO na območju RS ali
izven.

V drugem členu bolj natančno določamo, da se prepoved gradnje
jedrskih elektrarn v Republiki Sloveniji nanaša tudi na prepoved,
ki obsega vse druge aktivnosti, ki so potrebne za pripravo na
izgradnjo takšnega objekta. Ne bi bilo namreč logično, če bi na
osnovi splošne opredelitve o izvajanju protijedrske politike izvajali
pripravljalna dela za samo izgradnjo.

Ne moremo namreč dopustiti, da Vlada RS na tem področju ostaja
pasivna in dopušča reševanje tega vprašanja v okviru operativnih
potreb ■ kot navaja v strategiji. Državljani Slovenije imamo pravico
zahtevati, da Vlada RS poskrbi za ravnanje zdravja in varnost
njenih državljanov.

S tretjim členom pa kljub protijedrski politiki omogočamo
znanstveno-raziskovalno delo. Iz strateških interesov bi bilo
nedopustno, da bi si sami zapirali vsa vrata na področju
znanstveno-raziskovalnega dela. Atomska energije, kljub vsem
danes znanim negativnim posledicam, še ni rekla zadnje besede.
Razvoj v svetu gre naprej, tako na razvijanju novih tipov atomskih
reaktorjev, kot tudi v drugih smereh razvoja za dobrobit prihodnjih
generacij. Na tem področju moramo biti prisotni ter slediti novim
spoznanjem in sami razvijati znanje na tem področju. Ukrepi
protijedrske politike pa tudi ne smejo prizadeti varnega obratovanja
NEK.

Prav gotovo bi bila najboljša rešitev izvoz vseh radioaktivnih
odpadkov. Ob tem se tudi pojavlja vprašanje, zakaj že osnovna
pogodba o dobavi jedrskega goriva ne predvideva vračanja. Tako
ekonomsko šibka in razmeroma majhna država kot je Slovenija
težko sama zagotavlja varno skladiščenje jedrskih odpadkov.
Vlada RS bo na podlagi te obveze, morala izvesti notranjo
organizacijo in ustanoviti organ, ki bo povezal delovanje in naloge
posameznih ministrstev in Agencije RAO.
Osmi člen. Vlada Mora enkrat letno poročati Državnemu zboru
RS o izvajanju tega zakona. Le tako bo Državni zbor RS lahko
sprejel dodatne ukrepe, v kolikor Vlada RS ne bo na osnovi
terminskoga načrta izvajala določenih nalog. Ne sme se zgoditi,
da Vlada RS ne poroča Državnemu zboru RS. Tudi Zakon o
odložitvi izgradnje jedrskih elektrarn ima podobne določbe, pa
kolikor je nam znano, Vlada RS ni nikoli poročala Državnemu
zboru RS o izvajanju zakona.

S četrtim členom tudi jasno opredelimo rok, do katerega sme
NEK še obratovati. Iz ekonomsko-strateških interesov bi bilo
neprimerno Jedrsko elektrarno Krško predčasno zapreti, ker
smo z nakupom uparjalnikov postavljeni pred izvršena dejstva. S
to določbo tudi jasno izrazimo odločitev Slovenije, da ne
nameravamo na silo predčasno zapreti tega objekta. Prav nasilno
zapiranje bi lahko imelo negativne posledice z varnost tega objekta.

Z devetim členom bo po uveljavitvi tega zakona prenehal veljati
Zakon o prepovedi graditve jedrskih elektrarn v SFRJ.

Peti člen pa Republiki Sloveniji omogoča, da v primeru njenih
strateških interesov izrabi možnost čezmejnega sodelovanja. •
Predvsem je tu mišljeno sodelovanje z državami EU.

Deseti člen določa rok veljavnosti zakona po objavi v Uradnem
listu RS.

S šestim členom zakona želimo zaščititi državljane Republike
Slovenije, zaradi samovolje posameznikov ali tobistov, da nebi
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

LOKALNI

SAMOUPRAVI

(ZLS-?)
- EPA 953 - II - skrajšani postopek
Poslanec Herman Tomažič |e dne 7. oktobra 1999
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - skrajšani
postopek (EPA 953-II).
Dne 10. junija 1999 je Državnemu zboru predložil v
obravnavo predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - hitri
postopek (EPA 844-II), ki ureja enako oziroma podobno
vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
poslanec predložil 10. junija 1999 še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je poslanec
predložil v obravnavo dne 7.10.1999 in mu predlagal,
da v zakonoda|nl postopek vloži en predlog sprememb
in dopolnitev zakona o lokalni samoupravi, ki bo
vseboval rešitve Iz obeh zakonov.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega ?bora Republike Slovenije
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97) vlaga
podpisani poslanec

in sprejme po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne
spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na
sejah Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI.

Herman TOMAŽIČ, l.r.

Na podlagi 204. a člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava
I. UVOD

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagana dopolnitev določbe o nadzornem odboru določa
obveznost občinskega sveta, da v roku 90 dni po svoji prvi seji
imenuje člane nadzornega odbora ter s tem še bolj poudarja
vlogo nadzornega odbora kot tretjega organa občine, ki je pristojen
za nadzor nad porabo javnofinančnih sredstev v občini. Z
dopolnitvijo določbe 90.b člena je tudi sankcionirano neimenovanje
članov nadzornega odbora, saj lahko Državni zbor na predlog
Vlade razpusti občinski svet, če ne imenuje člane nadzornega
odbora v določenem roku.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Ob izvajanju določb Zakona o lokalni samoupravi se kažejo še
nekatere slabosti in pravne praznine, ki jih je potrebno odpraviti.
Ena izmed takih slabosti se je pokazala ob izvajanju določbe 32.a
člena, ki ne določa roka, v katerem bi moral občinski svet imenovati
člane nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora
javne porabe v občini in kot tak tretji najpomembnejši organ občine.
V praksi se temu zaradi različnih vzrokov pogosto ugovarja, in
sicer tudi z neimenovanjem članov nadzornega odbora. Znan je
primer občine, kjer občinski svet še vedno ni imenoval članov
nadzornega odbora, čeprav je od volitev oziroma od prve seje
novo izvoljenega sveta minilo že skoraj leto dni.
12. november 1999

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo povzročile
novih obveznosti za državni proračun in za občinske proračune.
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2. člen

II. BESEDILO ČLENOV

V 90.b členu se na koncu druge alinee prvega odstavka črta
beseda "ali", na koncu tretje alinee pika spremeni v vejico in doda
beseda "ali" ter doda nova četrta alinea, ki se glasi:

1. člen
V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list Republike Slovenije,
št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, št. 57/94,14/95,
20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US,
39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/
98 in 59/99 - odločba US) se prvi odstavek 32.a člena spremeni
tako, da se glasi:

če občinski svet v roku iz prvega odstavka 32.a člena ne
imenuje člane nadzornega odbora.".
3. člen
Občinski sveti morajo uskaditi statute s tem zakonom v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi.

"Občinski svet v 90 dneh po svoji prvi seji imenuje člane
nadzornega odbora.".

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

III. OBRAZLOŽITEV
V zakonu je določeno, da mora občinski svet imenovati člane
najvišjega organa nadzora javne porabe v občini v razumnem, to
je 90 dnevnem roku. Š to določbo je tudi poudarjena vloga tega
organa občine.

Dopolnjeni so tudi razlogi, zaradi katerih lahko Državni zbor na
predlog Vlade razpusti občinski svet ter tako sankcionira
neimenovanje članov nadzornega odbora.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO:

- če občinski svet sprejema svoje akte v nasprotju z ustavo ali
zakonom ali ne izvršuje odločb pristojnih sodišč, ne izpolnjuje
svojih zakonitih nalog ožiroma s svojimi odločitvami drugače krši
zakone in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne odpravi,

32.a člen

- če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za
prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel veljati ob
začetku leta, ali

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.

- če se po najmanj trikratnem sklicu občinskega sveta v obdobju
šestih mesecev občinski svet ne sestane na sklepčni seji.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta,
župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine,
delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

Državni zbor lahko na predlog vlade razreši župana, če ne izvršuje
zakonitih odločitev občinskega sveta ali ne izpolnjuje svojih
zakonitih nalog oziroma s svojimi odločitvami drugače krši zakone
in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne odpravi. V primeru
razrešitve župana se uporabljajo zakonske določbe o predčasnem
prenehanju mandata župana.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora
zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne
strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje občinski svet.

V primeru razpustitve občinskega sveta lahko državni zbor na
predlog vlade razreši tudi župana, če ugotovi, da so podani razlogi
iz prejšnjega odstavka. V primeru razrešitve občinskega sveta in
župana imenuje državni zbor začasnega upravitelja. Začasni
upravitelj do izvolitve novih organov občine opravlja naloge, ki jih
v skladu z zakonom opravlja župan.

Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo
razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena tega zakona.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma
z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.

Ob razpustitvi občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne
volitve občinskega sveta, če razreši tudi župana, pa tudi
nadomestne volitve župana.

90.b člen
Državni zbor lahko na predlog vlade razpusti občinski svet:
poročevalec, št. 77
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

OBČIN

ZAKONA

0

FINANCIRANJU

(ZF0-?)

- EPA 971 - II - skrajšani postopek
Poslanci Samo Bevk, Bojan Kontlč, Aurello Juri,
Davorin Terčon In Rlchard Beuermann so dne 20.
oktobra 1999 predložili v obravnavo predlog zakona o
dopolnitvi zakona o financiranju občin - skrajšani
postopek - EPA 971-11.
Poslanca mag. Janez Kopač In VIIITrofenik sta dne 23.
julija 1999 predložila Državnemu zboru v obravnavo
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o financiranju občin - prva obravnava - EPA 546-II, dne
14. septembra 1999 pa še poslanec Franc Pukšlč
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o financiranju občin - skrajšani postopek - EPA 930-II,
ki urejata enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka, ki so ga predložili zgoraj
navedeni poslanci še nista končana, je predsednik
Državnega zbora na predlogi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je v obravnavo predložila
skupina poslancev s prvopodpisanlm Samom Bevkom.
Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj
zahtevne spremembe zakona.

Samo Bevk in
skupina poslancev
Ljubljana, 20. oktober 1999

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval Samo Bevk.
Predlagatelji:
Samo Bevk, l.r.
Bojan Kontič, l.r.
Aurelio Juri, l.r.
Davorin Terčon, l.r.
Richard Beuermann, l.r.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list, št. 40/93,80/94 in 28/96) vlagajo
podpisani poslanci
- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
FINANCIRANJU OBČIN
in ga pošiljajo v obravnavo ter sprejem

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

koncesijske dajatve, ki jim pripada, tako koncesijsko dajatev na
eni strani daje, na drugi strani pa jim jo jemlje. Ker v končni bilanci
občinskih prihodkov tega zneska de facto sploh ni, občine tudi ne
morejo izvajati zakonske norme o namenski rabi teh sredstev,
saj bi jim v tem primeru zmanjkalo denarja za ostale naloge.

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št 27/95) določa v svojem
74. členu, da 48% koncesijske dajatve za dodelitev koncesije za
prirejanje posebnih iger na srečo pripada lokalnim skupnostim v
zaokroženih turističnih območjih, ki jih določi ministrstvo pristojno
za turizem. Zakon občinam nalaga, da sredstva, pridobljena iz
naslova koncesijske dajatve, namensko uporabijo in sicer za
financiranje ureditve prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične
infrastrukture.

Oba zakona sta si torej na nek način v nasprotju. Zaplet rešimo
lahko samo tako, da v Zakonu o financiranju občin med taksativno
naštete lastne prihodke, ki ne štejejo v osnovo za izračun finančne
izravnave, dodamo tudi koncesijsko dajatev in tako omogočimo
občinam, da se za znesek koncesijske dajatve tudi dejansko
poveča njihov proračun. S tem denarjem bi potem občine lahko
tudi resnično financirale nalogo, ki jim jo nalaga zakon o igrah na
srečo.

Zakon o financiranju občina pa predvideva tak način izračuna
lastnih prihodkov občine in finančne izravnave, da občinam, pri
katerih je znesek finančne izravnave enak ali večji od zneska
12. november 1999
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jim sicer pripada iz koncesijskih dajatev odrečejo.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Z predlaganim zakonom bi občinam omogočili, da bi tudi dejansko
pridobila sredstva za namensko financiranje urejanja prebivalcem
prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture. Sedanja ureditev
v zakonodaji je takšna, da občinam omejuje porabo sredstev po
namenu in s tem prisiljuje posamezne občine, ki prejemajo iz
proračuna več sredstev finančne izravnave, kot bi prejela
sredstev iz 74. člena zakona o igrah na srečo, da se denarja, ki

3. FINANČNE POSLEDICE
Zakon bo povečal porabo proračunskih sredstev za finančno
izravnavo v vseh tistih primerih, ko bi bila sredstva finančne
izravnave znižana zaradi vštevanja sredstev iz koncesijskih
dajatev za posebne igre na srečo v lastne prihodke občine.

II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA

koncesijskih dajatev Iz 74. člena zakona o Igrah na srečo
(Uradni list RS, št. 27/95)."

1. člen
2. člen

V zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,45/97, 56/
98, 1/99, 59/99 in 61/99) se v drugem odstavku 25. člena doda
nova deseta alinea, ki se glasi:

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

III. OBRAZLOŽITEV
V prvem členu se z uvedbo nove alineje omogoči občinam, da pri
izračunu tistih prihodkov, ki se ne upoštevajo v lastnih prihodkih
občine, prihodke iz koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih
iger na srečo ne vštevajo v lastne prihodke in tako tudi dejansko

pridobijo namenska sredstva za namene turizma v celotni višini
ne glede na sredstva finančne izravnave.
V drugem členu je urejena veljavnost zakona.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
DOPOLNJUJE
25. člen

-

Obseg lastnih prihodkov za posamezno občino ugotovi
ministrstvo, pristojno za finance, v sodelovanju s posamezno
občino in Davčno upravo Republike Slovenije. Pri izračunu se
upoštevajo stopnje davčnih in nedavčnih dajatev, določene z
zakonom. Če stopnje niso določene z zakonom, se upošteva
povprečna stopnja v državi.

Na podlagi sklepa občinskega sveta, lahko občina zahteva, ne
glede na določilo prejšnjega odstavka, da se ji sredstva iz naslova
samoprispevka upoštevajo pri izračunu lastnih prihodkov.

Pri izračunu lastnih prihodkov iz prejšnjega odstavka se ne
upoštevajo naslednji prihodki od:
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obresti na depozite,
najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
prodaje premoženja,
drugih prihodkov od premoženja,
vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
nakupov in prodaje vrednostnih papirjev,
komunalnih prispevkov,
samoprispevka,
drugi prihodki od občanov za sofinanciranje določenih nalog
in obveznosti na lokalni ravni.
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Predlog

NACIONALNEGA

PROGRAMA

STANOVANJSKEGA

(NPSta)

- EPA 1208 - II - druga obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 130. seji dne 21/10-1999
določila besedilo:
- PREDLOGA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 6.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 11/9-1997,
166. in 168. člena poslovnika Državnega zbora ter 77. člena
stanovanjskega zakona.

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor.
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KAZALO:
TČ.
1.

1.1.

VSEBINA
UVOD: PODLAGA IN OKVIR NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA
a) Ustavna in zakonska podlaga
b) Mednarodne obveznosti
c) Razkorak med povpraševanjem in ponudbo stanovanj
č) Sestavljenost in povezanost stanovanjske politike
NAMEN IN CILJI NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA

TJ.

IZHODIŠČA IN UTEMELJITEV NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA

1.2.1.

STANOVANJSKO PODROČJE V PRETEKLOSTI
a) Obdobje od leta 1945 - do leta 1954
b) Obdobje od I. 1956 - do 1.1972
c) Obdobje odi. 1972-1.1990
č) Obdobje od 1.1991 dalje

1.2.2.

STANOVANJSKI ZAKON IN NJEGOVE POSLEDICE

1.2.3.

GLAVNI PROBLEMI STANOVANJSKEGA PODROČJA
a) Financiranje
b) Zemljiška politika
c) Stanovanjska arhitektura in urbanizem ter kakovost bivalnih
pogojev
NEPROFITNA STROŠKOVNA NAJEMNINA KOT
POMEMBEN POGOJ ZA OŽIVITEV STANOVANJSKE
GRADNJE
a) Neprofitna najemnina
b) Posledice uvedbe neprofitne najemnine
c) Objektne subvencije
č) Subjektne subvencije
d) Profitna najemnina

1.2.4.

1.2.5.

J.

POTREBE PO STANOVANJIH
a) Stanovanja in demografska gibanja
b) Ocena potreb po socialnih stanovanjih
c) Ocena potreb po neprofitnih stanovanjih
č) Delež lastnih stanovanj
d) Ocena potreb po profitnih stanovanjih
e) Potrebe po prenovi
NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM

2A.

JAVNI INTERES NA PODROČJU NAČRTOVANJA STANOVANJSKE GRADNJE, PRENOVE IN POSELITVE PROSTORA

2.2.

OBSEG IN DINAMIKA GRADITVE STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ
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2.3.

NAČIN ZAGOTAVLJANJA RAZNOVRSTNE
STANOVANJSKE PONUDBE

2.4.

RAZMERJA MED RAZLIČNIMI VRSTAMI STANOVANJ

2.5.

SOCIALNI INSTRUMENTI V STANOVANJSKI OSKRBI

2.6.

IZHODIŠČA SMOTRNOSTI IN KAKOVOSTI
STANOVANJSKE GRADNJE

2.7.

POGOJI SPODBUJANJA IN PRIDOBIVANJA STANOVANJ NA
DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČJIH

2.8.

USMERITVE STANOVANJSKE POSELITVE PROSTORA V
SKLADU Z REGIONALNIM RAZVOJEM IN VARSTVOM
OKOLJA

2.9.

REŠEVANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ MLADIH
DRUŽIN, DRUŽIN Z VEČ OTROKI, INVALI DOV IN DRUGIH
SKUPIN PREBIVALSTVA S POSEBNIMI POTREBAMI V
NEPROFITNEM STANOVANJSKEM SEKTORJU

2.10.

SPODBUJANJE INVESTICIJ V PRENOVO IN VZDRŽEVANJE
STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ

2.11.

DRŽAVNI STANOVANJSKI SVET

2.12.

SREDSTVA ZA URESNIČEVANJE NACIONALNEGA
STANOVANJSKEGA PROGRAMA

2.12.1.

RAČUNSKE PODLAGE
a) Število zgrajenih stanovanj
b) Cene stanovanj

2.12.2.

IZRAČUNI
a) Sredsta in viri za graditev stanovanj
b) Obrazložitve
1. Sredstva za pridobivanje socialnih stanovanj
2. Sredstva za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj
3. Sredstva za kreditiranje nakupa in gradnje lastnih in drugih
stanovanj

2.12.3

PRORAČUNSKA SREDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
URESNIČEVANJE NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA

2.13.

UČINKI IZVAJANJA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA NA OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2.14.

SOCIALNI UČINKI IZVAJANJA NACIONALNEGA
STANOVANJSKEGA PROGRAMA
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3.

UKREPI IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA
STANOVANJSKEGA PROGRAMA

4.

SKLEPI

4.1.

IZVAJALCI NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA IN NJIHOVE DOLŽNOSTI PRI OBLIKOVANJU
IN IZVAJANJU AKTIVNE STANOVANJSKE POLITIKE

4.1.1.

NALOGE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4.1.2.

NALOGE MINISTRSTEV

4.1.3.

POZIV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

5.

GLAVNE JAVNO FINANČNE POSLEDICE URESNIČEVANJA
NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA

5.1.

FINANCIRANJE OBČIN

5.2.

NEPOSREDNI PRENOSI JAVNIH SREDSTEV

5.3.

ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV
Ocena potrebnih sredstev za zagotovitev objektnih subvencij
Ocena potrebnih sredstevza zagotovitev subjektnih subvencij

5.4.

POVEČANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV
Priliv v proračun iz naslova 8% davka na dodano vrednost
Priliv v proračun iz naslova 19% davka na dodano vrednost od
opreme stanovanj
Priliv v proračun zaradi novih delovnih mest v gradbeništvu
Priliv v proračun od dobička gradbenih podjetij
Povečanje prilivov v občinske proračune iz naslova stroškovnih
najemnin

6.

PRILOGA: Pregled javno finančnih posledic predloga
Nacionalnega stanovanjskega programa
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Na podlagi 77. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91,21/94 in 23/96) in 168.
člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na .... seji dne
sprejel
NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM
1.

UVOD : PODLAGA IN OKVIR NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA

a) Ustavna in zakonska podlaga
Ustava Republike Slovenije v 78. členu z naslovom primemo stanovanje določa: Država ustvarja
možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Stanovanjski zakon pa v 75. členu
med posebej naštetimi prednostnimi pristojnostmi in nalogami na stanovanjskem področju takoj za
določanjem stanovanjske politike navaja pristojnost oziroma nalogo države, da določa Nacionalni
stanovanjski program ter zagotavlja sredstva za njegovo izvedbo.
Nadalje stanovanjski zakon v 76. členu določa, da mora biti Nacionalni stanovanjski program v
skladu s socialnim, prostorskim in razvojnim programom republike in se izvaja na osnovi
opredelitev javnega interesa na področju poselitve slovenskega prostora z vidika smotrnosti izrabe
prostora, kvalitete bivalnega okolja ter identitete širšega prostora. Nacionalni stanovanjski
program izhaja pri opredeljevanju kvalitete stanovanjske gradnje iz upoštevanja razvojnih trendov
v načinu življenja in diferenciacije potreb oziroma standardov, v okviru humanizacije bivalnega in
delovnega okolja.
V skladu s 77. členom stanovanjskega zakona Nacionalni stanovanjski program opredeljuje
elemente celovitega razvoja na stanovanjskem področju, določa pa predvsem:
- javni interes na področju načrtovanja stanovanjske gradnje, prenove in poselitve slovenskega
prostora;
- obseg in dinamiko graditve stanovanj in stanovanjskih hiš;
- način zagotavljanja pestrosti stanovanjske ponudbe;
- kriterije za delež oziroma razmerje med profitnim in neprofitnim stanovanjskim sektorjem,
lastnimi stanovanji občanov in socialnimi korektivi;
- kriterije za določanje obsega reševanja stanovanjskih vprašanj z različnimi oblikami spodbud
in pomoči po posameznih skupinah koristnikov sredstev;
- izhodišča smotrnosti in kvalitete stanovanjske gradnje oziroma pozidave, kot osnovo za
racionalizacijo graditve;
- pogoje spodbujanja in pridobivanja stanovanj na demografsko ogroženih območjih;
- usmeritve stanovanjske poselitve prostora v skladu z regionalnim razvojem in varstvom
okolja;
- obseg sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z več otroki, mladih
družin in invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju in kriterije za razporejanje teh
sredstev občinam;
- način spodbujanja investicij v prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.

poročevalec, št. 77

26

12. november 1999

Nacionalni stanovanjski program - 2. obravnava

Kot določa 78. člen, so ukrepi za realizacijo Nacionalnega stanovanjskega programa predvsem:
- spodbujanje graditve najemnih in lastnih stanovanj različnih kategorij s spodbudo vseh oblik
organiziranja občanov za dosego tega cilja;
- usmeijanje socialne politike na stanovanjskem področju v selektivno zajemanje določenih
skupin prebivalstva, ki si ne morejo sami razrešiti stanovanjskega vprašanja;
- sofinanciranje posebnih bivalnih potreb telesno in duševno prizadetih občanov;
- spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja, poselitvene in demografske politike z
dodatnim financiranjem gradnje stanovanj za potrebe demografsko ogroženih območij;
- izboljšanje materialnih možnosti upravljanja s stanovanji in stanovanjskimi hišami.
79. člen pa določa za financiranje Nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje
stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ustanovitev
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom.
Nacionalni stanovanjski program
na podlagi
navedenih členov stanovanjskega zakona
opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na
stanovanjskem področju, to pa je vsakemu državljanu Republike Slovenije ob njegovem lastnem
prizadevanju omogočiti pridobitev primernega stanovanja za njegove potrebe in za življenje
njegove družine. Nacionalni stanovanjski program nadalje določa vse z zakonom določene in
druge pomembne vsebine in značilnosti stanovanjske politike za obdobje od leta 2000 do 2009, v
sklepih in priporočilih na koncu programa pa določa tudi neposredne naloge njegovih glavnih
izvajalcev.
Na način, ki je prikazan pozneje, bo zagotovljeno spremljanje uresničevanja Nacionalnega
stanovanjskega programa. To bo potrebno ne samo glede na konkretne sklepe iz posebnega
poglavja, ampak tudi v zvezi z ostalimi elementi stanovanjske politike, ki so vključeni v preostalo
besedilo. Po potrebi so na podlagi ugotovitev iz spremljanja, tako kot pri vseh drugih splošnih
aktih, možne poznejše spremembe in dopolnitve Nacionalnega stanovanjskega programa po
enakem postopku, kot se sprejema.
b) Mednarodne obveznosti
Med mednarodnimi listinami, ki so prav tako eno izmed zelo pomembnih izhodišč za pripravo
Nacionalnega stanovanjskega programa, je treba omeniti dve in sicer Agendo Habitat skupaj s
Carigrajsko deklaracijo' in Evropsko socialno listino2.
S Carigrajsko deklaracijo so voditelji držav, vladnih in uradnih delegacij držav — tudi Slovenije zbrani na Konferenci Združenih narodov o človekovih naseljih Habitat II od 3. do 14. junija 1996
v Carigradu v Turčiji, izhajajoč iz Ustanovne listine Združenih narodov, potrdili skupni cilj
zagotavljanja primernega bivališča za vse, kot ene od človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Pri tem so potrdili posebne potrebe žensk, otrok in mladine po varnih, zdravih in zanesljivih
življenjskih razmerah in priznali enakopravnost telesno in duševno prizadetih, kakor tudi spolno
„i.
„i. piugiuiiiiii m piOjciviiii ux uujiiuduii la^vuj: i-:—i:*x
J.~.~:i,
v~uaivupiu
v«
iivjai v puiuii\.an,
uivaiia^ *•»,.
ici moi iii ui
naselij.'
' Agenda Habitat Druge konference Združenih narodov o Človeških naseljih, Carigrad, Turčija, 14. 6. 1997
(slovensko besedilo v knjižni izdaji: Urad RS za prostorsko planiranje, Ministrstvo za okolje in prostor, oktober 1997)
2
Evropska socialna listina (spremenjena) sklenjena v Strasbourgu 3. maja 1996; zakon o ratifikaciji Evropske
socialne listine (spremenjene), Uradni list RS št. 24, Mednarodne pogodbe št. 7, 10.4.1999 (MESL)
5
Carigrajska deklaracija, 7. člen
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Zavezali so se k prizadevanju za razširitev ponudbe cenovno dostopnih stanovanj z učinkovitim,
socialnim in do okolja odgovornim omogočanjem tržno lažjega dostopa do zemlje in posojil ter k
pomoči tistim, ki niso sposobni sodelovati na trgu stanovanj.4 Posebej so poudarili, da bodo
spodbujali ohranjanje, obnavljanje in vzdrževanje stavb, spomenikov in odprtih prostorov, krajin
in strukture naselij, ki so zgodovinske, kulturne, arhitekturne, naravne verske ali duhovne '
vrednote.5
S Carigrajsko deklaracijo so države udeleženke sprejele strategijo omogočanja ter načela
partnerstva in sodelovanja. Obvezale so se, da bodo pospeševale
decentralizacijo z
demokratičnimi lokalnimi skupnostmi in si prizadevale za krepitev njihovih finančnih in
institucionalnih zmogljivosti. Prav tako so sporočile, da bodo okrepile sodelovanje z zasebnim
sektorjem, sindikati ter nevladnimi in drugimi organizacijami civilne družbe ob ustreznem
upoštevanju njihove samostojnosti. Strategija usposabljanja in omogočanja tudi vključuje
odgovornost vlad za izvajanje posebnih ukrepov za pripadnike zapostavljenih in ranljivih skupin,
kadar je to mogoče.6
Agenda Habitat pomeni med drugim potrditev privrženosti podpisnic, držav članic Organizacije
združenih narodov, skupnemu cilju, da zagotovijo pravico do primernega stanovanja, kot je
opredeljena v drugih mednarodnih listinah. Države so s podpisom Agende Habitat prevzele
obveznost, da ljudem torej predvsem omogočijo (in praviloma ne zagotovijo) pridobitev bivališč
in izboljšanje stanovanja in sosesk.7 Prav tako so izrazile svojo pripravljenost, da v svojih
razvojnih programih zagotovijo usklajenost in celovitost makroekonomskih in stanovanjskih
strategij in politik.' Zavezale so se tudi, da bodo spodbujale primemo financiranje in smotrno
graditev stanovanj ter njihovo cenovno dostopnost.'
Agenda Habitat navaja tudi nabor ukrepov vlad za spodbujanje, zaščito in zagotavljanje polnega in
postopnega uresničevanja pravice do ustreznega stanovanja, Med njimi je navedeno tudi
sprejemanje politik, katerih namen je zagotavljati bivališča, ki so bivalno ustrezna, cenovno
dosegljiva in dostopna tudi za tiste osebe, ki si z lastnimi sredstvi ne morejo zagotoviti ustreznega
stanovanja. V okviru omenjenih politik je potrebno med drugim izvajati tudi ukrepe uravnavanja
in spodbujanja trga zaradi širitve ponudbe cenovno dosegljivih stanovanj, zagotavljati subvencije
in pomoči pri najemninah in drugih plačilih stanovanj za revne, podpirati občinske, zadružne in
neprofitne lastniške in najemniške stanovanjske programe, spodbujati podporne storitve za
brezdomce in druge ranljive skupine, spodbujati inovativne finančne načine javnega in zasebnega
sektorja, omogočati in spodbujati tržne pobude zasebnega sektorja pri zagotavljanju cenovno
dostopnih najemnih in lastnih stanovanj.10

4 ibid., 9. člen
5

ibid., 11. Člen
ibid., 12. člen
7
Agenda Habitat, 39. člen
' ibid., 40. člen tč. a)
9
ibid., tč. e), f), g)
10
ibid., 61. člen, tč. c)
6
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Agendo Habitat zavezuje vlade k integraciji stanovanjskih politik z makroekonomsko, socialno,
demografsko, okoljsko oziroma prostorsko ter kulturno politiko" in poudaija njihovo odgovornost
za omogočanje dobrega delovanja stanovanjskega trga. V tem okviru velja izmed v Agendi
taksativno naštetih ukrepov posebej omeniti uporabo ustreznih fiskalnih ukrepov, spodbujanje
lastne gradnje, ukrepe za zagotavljanje zemljišč, sproščanje čim več domačih in mednarodnih
sredstev za stanovanjsko financiranje, zagotavljanje dostopa do komunalne infrastrukture in služb
in ne nazadnje ukrepe za izboljšanje načrtovanja, oblikovanja, gradnje in prenove stanovanj.13
Agenda Habitat namenja posebno pozornost ranljivim skupinam in ljudem s posebnimi potrebami,
odpravi ovir in diskriminaciji pri zagotavljanju stanovanj, zadostitvi stanovanjskih potreb teh
skupin oziroma ljudi ter zmanjšanju njihove ranljivosti, s čimer je še posebej utemeljena že
omenjena neločljivost stanovanjske in socialne politike oziroma ukrepov."
Spremenjena Evropska socialna listina je zamenjala Evropsko socialno listino iz leta 1961 inje na
podlagi sklepov Evropske konference o človekovih pravicah (Rim 1990) posodobila in razširila
vse človekove pravice. Države pogodbenice so sprejele za cilj svoje politike, da si z vsemi
ustreznimi državnimi in mednarodnimi sredstvi prizadevajo za ustvarjanje razmer, v katerih je
mogoče učinkovito uresničiti 31 taksativno naštetih pravic in načel, med katerimi je na zadnjem,
vendar ne najmanj pomembnem mestu navedeno: "31. Vsak ima pravico do nastanitve."14
Evropska socialna listina zavezuje države pogodbenice - članice Sveta Evrope - da bodo z
namenom, da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice do nastanitve, sprejele ukrepe, s
katerimi bodo pospeševale dostopnost do nastanitve primernega standarda, preprečevale in
zmanjševale brezdomstvo z namenom, da bi ga postopno odpravile ter vplivale na ceno nastanitve
tako, da bo dostopna tistim brez zadostnih sredstev." V njej je v okviru pravice družine do
socialnega, pravnega in ekonomskega varstva poudarjen pomen spodbujanja ukrepov za
razreševanje stanovanjske problematike družin, kar je eden od potrebnih pogojev za celovit razvoj
družine, ki je temeljna enota družbe.16
V listini je med pravicami invalidnih oseb do samostojnosti, vključevanja v družbo in sodelovanja
v življenju skupnosti navedena zaveza pogodbenic, da bodo tej skupini prebivalstva omogočale
dostop do nastanitve", enako omogočanje pa je tudi del uresničevanja pravice starejših oseb do
socialnega varstva." Vse navedene določbe je Slovenija sprejela kot pravno zavezujoče, kar je
izjavila ob deponiranju listine o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene)."

12

ibid.,71, — 92. Člen
" ibid., 93.-98. Člen
14
Evropska socialna listina (spremenjena), I. del
" ibid., 31. £len
16
ibid., 16. Člen
17
ibid., 15. Člen
" ibid., 23. Člen
" MESL, 3. Člen
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c) Razkorak med povpraševanjem in ponudbo stanovanj
Razkorak med povpraševanjem in ponudbo stanovanj se v Sloveniji povečuje. O tem ne pričajo
samo podatki o številu novih stanovanjskih enot, ki smo jih v letu 1981 zgradili 14.674, v letu
1998 pa po ocenah okrog 6.200, kar je glede na število prebivalcev le malo več kot polovica
tistega, kar bi morali zagotoviti vsako leto, da bi se Slovenija lahko primerjala z nekoliko
uspešnejšimi državami. Veliko povpraševanje in premajhno ponudbo zgovorno osvetljujejo tudi
visoke cene stanovanj in profitnih stanovanjskih najemnin, dolgi seznami prosilcev in s tem
povezane dolge čakalne dobe za dodelitev- socialnih in neprofitnih stanovanj upravičencem v
najem ter ne nazadnje tudi veliko število tistih, ki jim ni mogoče ustreči z dodelitvijo ugodnih
stanovanjskih posojil Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Tudi strokovnjaki za
financiranje stanovanjske oskrbe, ki so na povabilo Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva
za finance v imenu Svetovne banke v letih 1997 in 1998 proučili stanje na tem področju v
Sloveniji, so s svojimi ugotovitvami potrdili nekatera znana dejstva:
Več kot desetletje dolgo ima Slovenija nizke in padajoče ravni stanovanjske graditve, čeravno gre
za upad prej velikega obsega graditve in visoko subvencionirane graditve (op.: zaradi prejšnjega
načina sistemskega financiranja in dejansko negativnih obrestnih mer za stanovanjska posojila).
Posledica tega zmanjševanja je posebna vrsta medgeneracijskega stanovanjskega problema: mlade
družine so se na stanovanjskem trgu znašle v mnogo težjem položaju, kot generacije kupcev
izpred leta 1987. To medgeneracijsko vprašanje povečuje še demografija. Čeravno se pričakuje, da
bo prebivalstvo Slovenije v naslednjih petih letih naraščalo počasi, bo polovica prirastka na račun
rodov, starih med dvajset in trideset let, t.j. v starosti, ki je za menjavo načina stanovanja
najpomembnejša.20
Četudi so v primerjavi s stanovanji v drugih reformnih državah Srednje in Vzhodne Evrope
sorazmerno dobro opremljena, so stanovanja v Sloveniji nekoliko manjša in je v njih več
stanovalcev na sobo, razmeije med število gospodinjstev in številom stanovanj pa je v Sloveniji
najnižje med njimi21.
Število stanovanj na tisoč prebivalcev se je v Sloveniji med leti 1991 in 1996 sicer povečalo s
329,2 na 346,022, vendar je bilo to eno od najmanjših povečanj od leta 1980 dalje. S tem je bilo
doseženo skoraj enako razmerje kot n.pr. v Litvi, Moldovi, Romuniji. Kam to skupaj z nekaterimi
drugimi povezanimi stanovanjskimi podatki sicer uvršča Slovenijo v primerjavi z nekaterimi
naključno izbranimi evropskimi državami, prikazuje naslednja preglednica:

20

Robert Buckley, Kristin Gilbertson, Margaret Thalvvitz (superv.): Real Estate Finance in Slovenia: Options for
Reform, dokument Svetovne banke, januar 1998,
21
primerjava s Češko, Madžarsko, Poljsko in Slovaško, opomba iz istega vira.
22
OZN Gospodarska komisija za Evropo: Letni bilten stanovanjske in gradbene statistike za Evropo in Severno
Ameriko, letnik XXXIX, Nevv York in Ženeva 1999
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NEKAJ STANOVANJS KJH KAZALCEV IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAV"
STANOVANJA S ŠTEVILO V LETU
STANOVANJA S
DRŽAVA
Število vseh
CENTRALNIM
1995 ZGRAJENIH
STANOV. NA 1000
KOPALNO ALI
STAN. NA 1000
PREBIVALCEV
PRŠNO KAD JO V OGREVANJEM V
% OD VSEH ST.
PREBIVALCEV
LETA 1996 (*1995) % OD VSEH ST.
69,2
78,6
299,0
Poljska
1,7
58,7
8,5
94,2
309,0*
Irska
64.0
2,9
87,1
Slovenija
346,0
25.1
76.5
Hrvaška
359,3
1.5
6.6
68,9
95,4
391,0
Avstrija
2,4
48.2
79.6
Madžarska
394,0
0,8
17,0
55,0
411,0
Bolgarija
7,4
439,0*
Nemčija
6,9
81,8
97,0
Francija
484,0
6.7
Švica
499,6
Po popisu leta 1991 je imela Slovenija skupaj 640.195 gospodinjstev in 652.422 stanovanj. Iz teh
podatkov bi bilo mogoče sklepati, da stanovanjskega primanjkljaja ni, vendar pa je dejansko
stanje zelo drugačno. Od evidentiranih stanovanj jih je bilo namreč naseljenih samo 625.697
stanovanj, v njih pa je prebivalo 635.331 gospodinjstev, od tega 400.066 (66,9%) v individualnih
hišah, preostalih 4.864 gospodinjstev pa ni prebivalo v stalnih oziroma indivdualnih
(neskupinskih) stanovanjih. Takšno stanje ima vsaj tri pomembne vzroke. Na prvem mestu kaže
omeniti prostorsko razmestitev stanovanjskega fonda, zaradi katere obstajajo nezasedena
stanovanja tam, kjer po njih ni povpraševanja, na drugi strani pa ponudba prostih stanovanj (zlasti
seveda najemnih) predvsem v mestih ne dosega povpraševanja. Nadalje podatek o opremljenosti
stanovanj iz gornje preglednice oziroma o opremljenosti s kopalnicami (prostori) kaže, da je vsaj
med 60.794 in 85.000 stanovanj neprimernih za bivanje, ker nimajo osnovne sanitarne opreme,
znatno pa je tudi število stanovanjskih enot (leta 1991 27.725), ki sploh niso namenjene
stanovanjski rabi (sekundarna stanovanja oziroma vikendi, stanovanja v poslovni rabi, stanovanja
izven sleherne rabe).24
Ne nepomembno, čeprav ne središčno, pa je tudi vprašanje nezadostne zasedenosti nekaterih
stanovanj in stanovanjskih hiš, kar je povezano tudi s slabšo mobilnostjo prebivalstva. In končno
je potrebno upoštevati tudi nujno nadomeščanje dotrajanih stanovanjskih enot z novimi, s čimer se
povečuje kakovost, ne pa tudi velikost Nacionalnega stanovanjskega fonda. Za primer: v Nemčiji
je leta 1995 znašal letni prirast števila novih stanovanj 1,68% skupnega stanovanjskega fonda,
vendar pa je bilo istega leta na račun rušitev in sprememb namembnosti izgubljenih 0,6 ®/oo
stanovanjskega fonda." Prvi delež bi za Slovenijo pomenil ekvivalent približno 11.000
novozgrajenih stanovanj, drugi pa približno 400 porušenih ali drugače iz rabe vzetih stanovanj na
leto.

21

iz istega vira, razvrščeno naraščajoče glede na število vseh stanovanj na 1000 prebivalcev
SURS: Slovenija v številkah; http://www.sigov.si/zrs/slfig/stanova.html
25
OZN Gospodarska komisija za Evropo: Letni bilten stanovanjske in gradbene statistike za Evropo in Severno
Ameriko, letnik XXXIX, New York in Ženeva 1999
24
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Tudi navedeni podatki kažejo, da v Sloveniji zaradi zmanjšanega obsega stanovanjske gradnje v
minulih letih stanovanjski primanjkljaj narašča. Zmanjševanje ugotovljenega razkoraka med
ponudbo in povpraševanjem samo po sebi zahteva ustrezno stanovanjsko politiko, poleg tega pa je
zaradi izboljšanja stanovanjske oskrbe potrebno določiti še nekaj drugih, povezanih ciljev.
Stanovanjska politika ni področje, kjer bi bilo mogoče dosegati hitre rezultate in bi jo bilo torej
mogoče uresničevati - zasnovati in dokončati - znotraj posameznih vladnih oziroma
parlamentarnih mandatnih obdobij. Po svoji naravi je dolgoročna. Zato je potrebno njene učinke
spremljati in jo po potrebi prilagajati ugotovitvam iz spremljanja.
Nacionalni stanovanjski program s svojimi cilji, sklepi, priporočili in instrumenti za izvajanje je
pomembno orodje ne samo za oblikovanje učinkovitejše stanovanjske politike, ampak tudi za
spremljanje uspešnosti njenega uresničevanja. Slednje je zaradi jasnih in preglednih ciljev mogoče
tudi z merjenjem. Zato je hkrati tudi primerjalni okvir za ravnanja organov države in lokalnih
skupnosti, ki so v neposredni ali posredni zvezi s stanovanjsko oskrbo, v obdobju, ki sega čez več
kot eno samo mandatno obdobje.
t
č) Sestavljenost in povezanost stanovanjske politike
Stanovanjska politika ni samo stvar države, temveč še zlasti lokalnih skupnosti, kjer se tudi
uresničuje. To prav tako ni samo stvar vlade in vladnih organizacij. Zaradi ustroja države in
razmerij med vejami oblasti je v enaki meri tudi stvar parlamenta. Zaradi zainteresiranosti in
načela omogočanja, ne pa zagotavljanja dostopa do stanovanj, zaradi nujnega tvornega
družabništva med javnim in zasebnim sektorjem in ne nazadnje zaradi optimalne izrabe vseh
potencialov družbe pa je stanovanjska politika z različnih vidikov tudi stvar gospodarskih,
negospodarskih in nevladnih organizacij.
Tudi znotraj vlade stanovanjska politika ni stvar samo enega, za stanovanjske zadeve pristojnega
resoija. Stanovanjska oskrba, je namreč enako kot vzvodi, s katerimi je nanjo možno in potrebno
vplivati, raznovrstna, sestavljena in povezana z drugimi (sektorskimi) politikami. Te so v
pristojnosti različnih resoijev - stanovanjskega, finančnega, socialnega ter gospodarskih oziroma
razvojnega, posredno pa tudi nekaterih drugih - ki morajo delovati usklajeno.
Stanovanjska politika zaradi povezanosti in prepletenosti tudi ni povsem avtonomna. Zato se
Nacionalni stanovanjski program vsebinsko povezuje z nekaterimi drugimi programskimi oziroma
strateškimi dokumenti države, ne glede na to, ali jih sprejema vlada, ali parlament. Posebej
pomembni sta povezavi z dvema nastajajočima aktoma: z Nacionalnim programom boja proti
revščini in socialni izključenosti ter s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije.
Gotovo je, da bo v Nacionalnem programu boja proti revščini in socialni izključenosti del vsebine
namenjen tudi vprašanjem stanovanja, še zlasti problematiki zmožnosti pokrivanja najemnin in
obratovalnih stroškov, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije pa bo smiselno povezala
vsebine vseh državnih programskih in strateških aktov in jih na podlagi temeljnih vrednot, ciljev
in pogojev, med katerimi kaže posebej izpostaviti družbeno kohezivnost, postavila v primeren
odnos do štiriletnega načrtovanja razvojnih programov državnega proračuna.
Ena od glavnih nalog Nacionalnega stanovanjskega programa, poleg tega, da zagotovi trdno
podlago za oblikovanje in izvajanje primerne stanovanjske politike, je v tem, da se z njegovim
uresničevanjem zagotovi skupen pravni in organizacijski okvir za usklajeno in k skupnim ciljem
usmerjeno delovanje vseh udeležencev pri uresničevanju učinkovite in uravnotežene stanovanjske
oskrbe.
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Kakor je razvidno iz predlaganih sklepov, je zagotovitev pravnega okvirja povezana z obsežnejšo
reformo obstoječe pravne ureditve področij, ki neposredno ali posredno urejajo stanovanjsko
oskrbo oziroma vplivajo nanjo. To pomeni, da je potrebno spremeniti oziroma dopolniti ali na
novo sprejeti in nato uresničevati več zakonov in drugih predpisov, ki bodisi neposredno ali
posredno urejajo stanovanjsko oskrbo, oziroma vplivajo nanjo.
Vzpostavitev organizacijskega okviija pa bo uresničena na eni strani z učinkovitejšim
sodelovanjem organov, katerih pristojnosti so v neposredni ali posredni zvezi s stanovanjsko
oskrbo in s spodbujanjem nekaterih novih organizacijskih oblik na stanovanjskem področju. V
tem pomenu je Nacionalni stanovanjski program tudi orodje za zagotovitev omenjenega
sodelovanja in podlaga za usklajevanje dejavnosti in ukrepov, ki sestavljajo stanovanjsko politiko.

1.1.

NAMEN IN CILJI NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA

Nacionalni stanovanjski program določa izhodišča, pogoje in ukrepe stanovanjske politike v
obdobju od leta 2000 do leta 2009 z namenom, uresničevati določbo 78. člena Ustave Republike
Slovenije, po kateri država ustvaija možnosti, da si državljani lahko pridobijo primemo
stanovanje. Nacionalni program na stanovanjskem področju določa ukrepe, ki so v pristojnosti
države, ter opredeljuje vlogo, ki jo imajo pri njegovem izvajanju lokalne skupnosti, finančne in
druge ustanove, saj si v Sloveniji pretežna večina državljanov, podobno kot v drugih državah, ne
more zagotoviti primernega stanovanja sama in brez učinkovitih normativnih in materialnih
(sistemskih) spodbud in pomoči s strani države in občin.
•'
2 ':V
temeljni

• ' ^vTOT*iVPV*
ijfjjj C. 7lV
•UV.lO'O■ : ''"'I

Glavni cilji stanovanjske politike, utemeljene na uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega
programa, ki jih bo upoštevaje ustavna, zakonska in mednarodna načela mogoče postopoma doseči
z usklajenimi ukrepi države, lokalnih skupnosti in drugih dejavnikov, so:
1. izboljšati dostopnost do vseh vrst stanovanj na različne načine, odvisne od finančnih
možnosti in potreb prebivalstva, mobilnosti in drugih okoliščin;
2. olajšati in spodbujati različne načine pridobivanja in različne vrste lastništva stanovanj;
3. zagotavljati primerne pomoči pri uporabi stanovanj tistim, ki tega ne zmorejo sami;
4. izboljšati pogoje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za graditev stanovanj in
stanovanjskih hiš ter za upravljanje z njimi;
5. povečati obseg graditve stanovanj in stanovanjskih hiš, vključno s prenovo obstoječih;
6. spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja in zagotavljati ustrezen
stanovanjski standard, tudi glede primerne velikosti stanovanj;
7. uravnotežiti ponudbo in povpraševanje po stanovanjih, tako, da bo zagotovljeno zadostno
število stanovanj, namenjenih za nakup oz. pridobitev v najem, tam kjer obstaja
•nrimnniklini
J ■< J oziroma Anovnraševanie
A
Ann <stanovaniih:'
8. z izboljšanjem celotne stanovanjske oskrbe spodbujati demografski razvoj in omogočati
ustanavljanje novih gospodinjstev;
9. z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu družine, starejših in
invalidnih
oseb in drugih ranljivih skupin prebivalstva;
10. spodbujati stanovanjsko tržišče in njegove koristne razvojne učinke.
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Za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa in za nadrobnejšo določitev ter
uresničevanje njegovega namena in ciljev so potrebni ter v sklepih in priporočilih določeni:
• neposredni ukrepi države (zakonodajni, organizacijski, finančno intervencijski);
• posredni ukrepi države (davčni, socialni in prostorski) ter
• ukrepi lokalnih skupnosti (pridobivanje socialnih stanovanj, zagotavljanje subvencij in
sofinanciranje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj, zlasti z zagotavljanjem stavbnih
zemljišč in potrebne komunalne infrastrukture);
ijski program temelji na ustavnih načelih, ki določajo pravni in socialni
»o* Miilar.sko socialno in ekološko vlo 'o lastnine in-' u >oSteva
tih zakonitosti in socialnih načel na 'stanovanjskem' podrScjiČVPn
anju je zato predvidena postopnost izvajanja usklajenih m rta zakonu
škili ukrepov in ukrepov socialne ilr/ave.
Upoštevanje tržnih zakonitosti je nujna podlaga za zagotovitev pogojev za povečanje naložb v
stanovanjsko graditev, s postopnim povečanjem tudi zasebnih naložb v graditev, ne samo lastnih
kot doslej, temveč tudi najemnih stanovanj.
Enako pomembni pa so tudi ukrepi za povečanje ponudbe ugodnih stanovanjskih posojil v okviru
Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme kot sistemske podlage za vzpodbujanje dolgoročnega
varčevanja s premiranjem, pa tudi bančne ponudbe ugodnih stanovanjskih posojil, z namenom
povečanja obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega varčevanja. Pri tem ne gre samo za
posojila za graditev oziroma pridobivanje lastnih stanovanj , temveč tudi za večje spodbujanje
graditve najemnih stanovanj.
Vodilo ukrepom socialne politike države na stanovanjskem področju mora biti tudi opredelitev
najbolj ranljivih družbenih skupin ter ukrepov za zagotovitev in uporabo ustreznih stanovanj tem
skupinam.
Predvideni ukrepi za zagotavljanje spodbud in pomoči države pri razreševanju stanovanjskih
vprašanj so sestavina politike javnih izdatkov. Ob tem je upoštevana potreba, da se na podlagi
Nacionalnega stanovanjskega programa zagotovi stanovanjskemu področju nove trajne vire
sredstev na način, ki:
a) ne pomeni nesorazmerno velikega povečanja neposrednih prenosov javnih sredstev v
stanovanjsko oskrbo;
b) ob upoštevanju multiplikacijskih učinkov naložb v stanovanjsko oskrbo, ob uveljavitvi tržnih
zakonitosti ter ob primernem razmerju med finančnimi, fiskalnimi in socialnimi instrumenti ne
pomeni tudi nujnega absolutnega povečanja javnih izdatkov.
Sredstva, ki jih država namenja stanovanjskemu področju, nikakor ne pomenijo samo porabe, saj
je dokazano, da imajo pomembne spodbujevalne učinke na številnih področjih zaposlovanja,
zagotavljanja socialne varnosti, povečujejo pa tudi proizvodnjo v nekaterih gospodarskih panogah,
zlasti v industriji gradbenih proizvodov, in porabo drugih dobrin, povezanih s stanovanjem in
gospodinjstvom.
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Potrebnega obsega in kakovosti stanovanjske oskrbe, vključno z zadostno ponudbo najemnih
stanovanj v Sloveniji, enako kot v drugih državah, ni mogoče doseči samo s proračunskimi
sredstvi države in občin.
Eden od dokazov za to ugotovitev je tudi nekdanji sistem
solidarnostnega zbiranja sredstev za stanovanjsko gradnjo. Ta je zajemal namenska sredstva za
graditev stanovanj s posebno obremenitvijo plač in dobičkov pravnih oseb. Tako zbrana sredstva
so skupaj s prihranki prebivalstva in nekaterimi drugimi nejavnimi viri zagotavljala zgraditev tudi
veliko več stanovanj vsako leto, kot jih zagotavljamo po ukinitvi solidarnostnega sistema.
Z izvajanjem neposrednih in posrednih ukrepov države in lokalnih skupnosti, predvidenih v
Nacionalnem stanovanjskem programu je treba nadomestiti stanovanjski primanjkljaj.
Z zagotovitvijo tržnih zakonitosti morajo zasebne naložbe v stanovanjsko oskrbo postati spet
zanimive za velike in male investitorje. Vendar pa tudi zagotavljanje lastnih stanovanj - tako
zaradi razsežnosti (stalno okrog 5.000 stanovanj letno) kot zaradi pomena, ki ga ima lastno
stanovanje na lestvici družbenih vrednot - v bodoče zahteva še večjo podporo. Gre predvsem za
zagotovitev večje ponudbe cenejših sredstev za stanovanjska posojila. To je mogoče zagotoviti
zlasti z ustrezno ureditvijo namenskega stanovanjskega varčevanja.
Po osamosvojitvi v Sloveniji nismo uspeli zmanjšati povpraševanja po stanovanjih. Nasprotno,
povpraSevanje se povečuje, ponudba pa tako rekoč stagnira na nizkih vrednostih. Večji prenosi
javnih sredstev, n.pr. preko periodičnih razpisov posojil Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije so ob pomanjkljivi ponudbi stanovanj ponekod neposredno vplivali na dvig njihovih
cen. Kljub temu da dosedanji prenosi javnih sredstev v stanovanjsko oskrbo niso bili zadostni, pa
je prav zaradi tovrstnih učinkov na podlagi Nacionalnega stanovanjskega programa treba najprej
in zlasti podpreti prizadevanja za povečanje ponudbe stanovanj. To pomeni, daje ob povečevanju
financiranja stanovanjske oskrbe iz javnih sredstev treba poleg virov ustrezno določiti tudi cilje
oziroma prejemnike sredstev.

1.2.-

IZHODIŠČA IN UTEMELJITEV NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA

1.2.1.

STANOVANJSKO PODROČJE V PRETEKLOSTI

V zvezi z obdobjem pred drugo svetovno vojno je v Sloveniji mogoče govoriti o stanovanjski
oskrbi v sodobnem pomenu besede samo v mestih. Le v njih je namreč poleg bivanja v lastnih
stanovanjskih hišah in stanovanjih obstajal znaten fond najemnih stanovanj, ki so bila pretežno
profitna. V mestih pa tudi izven njih pa je poleg tega obstajal tudi določen delež socialnih oziroma
neprofitnih stanovanj v lasti občin in pravnih oseb zasebnega prava oziroma tudi posebne vrste
"kadrovskih" najemnih stanovanj in celih stanovanjskih "kolonij" v lasti in v bližini velikih
gospodarskih družb n.pr. v izrazito industrijskih ali rudarskih območjih.
Najemna razmerja je urejal zakon o stanovanjih iz leta 1925 in so uživala visoko stopnjo zaščite26.
Kljub temu so bila najemna stanovanja večinoma v zasebni lasti tako velikih kot malih
mi'arlitrtrioi'
Li ju
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hiš so tovrstne investicije omogočale diverzifikacijo naložb oziroma opredmetene naložbe, ki so
bile zaradi izkušnje velike gospodarske krize kljub nizki donosnosti zaradi svoje varnosti primerno
cenjene.

26

zakon o stanovanjih, Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti št. 161/46 z dne 23. maja 1925
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Za majhne investitorje, bodisi za tiste, ki so zgradili posamezno večstanovanjsko hišo ali
družinsko vilo, ki je imela poleg lastnikovega še kako najemno stanovanje, pa so tovrstne naložbe
imele predvsem namen zagotavljanja bolj ali manj skromne, zlasti starostne socialne varnosti.
Stanovanjska oskrba vedno odraža značilnosti gospodarskega in političnega sistema. Tudi
najpomembnejši mejniki na stanovanjskem področju v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni
so bili posledica strukturnih sprememb v politiki in gospodarstvu.
a) Obdobje od leta 1945 do leta 1954
To obdobje se je kazalo na stanovanjskem področju s povsem administrativnim razdeljevanjem
stanovanj, vključno z zaplembami stanovanjskih hiš in stanovanj, utesnitvami in uvajanjem
sostanovalskih razmerij. To obdobje je v najbolj izraziti obliki trajalo nekako do sprejetja
jugoslovanske zvezne uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš v letu 1954.
b) Obdobje od I. 1956 -do 1.1972
Urejanje stanovanjskega področja je bilo v pristojnosti zvezne države. Zvezna zakonodaja je z
zakonom o stanovanjskem prispevku s 1.1.1956 prvič uvedla stanovanjski prispevek zaposlenih,
namenjen za graditev stanovanj oziroma t.im. solidarnostni sistem, ki smo ga v modificirani obliki
poznali vključno do leta 1990. Z ustrezno uredbo leta 1956 so bili vzpostavljeni tudi republiški
skladi za gradnjo stanovanjskih hiš. V letu 1958 je bila velika večina najemnih stanovanjskih
zgradb in stavbnih zemljišč nacionalizirana.
c) Obdobje odi. 1972-1. 1990
Po ustavnih spremembah v letu 1974 je Slovenija izpopolnila republiško stanovanjsko
zakonodajo, s čimer je pričela že v letu 1972. Sprejeti so bili številni zakoni, ki so po segmentih
urejali stanovanjsko področje. V obravnavanem obdobju so podjetja in drugi t.im. uporabniki
družbenih sredstev kot najpomembnejši financerji stanovanjske gradnje namensko zbirali
naslednja sredstva:
1. sredstva iz dohodka za solidarnostno (nepovratno) združevanje
Ta sredstva so se v glavnem porabljala na občinski ravni za gradnjo solidarnostnih stanovanj. Iz
teh sredstev je bilo v Sloveniji vsako leto zgrajenih oz. kupljenih 1.200 do 1.700 solidarnostnih
stanovanj. Poprečna prispevna stopnja za solidarnost je v desetletnem obdobju znašala 1,65% od
bruto osebnih dohodkov (BOD), plačevala pa seje iz dohodka organizacij.
2. sredstva iz čistega dohodka za vzajemnostno (povratno) združevanje
Ta sredstva so bila namenjena za reševanje stanovanjskih vprašanj v podjetjih, za gradnjo in
prenovo zasebnih stanovanj, gradnjo samskih domov, za kadrovska stanovanja ipd. Poprečna
prispevna stopnja je v desetletnem obdobju znašala 0,95% od BOD.
3. sredstva iz čistega dohodka, izločena po zaključnem računu
Ta sredstva so bila namenjena za reševanje stanovanjskih vprašanj zaposlenih, za zagotavljanje
stanovanjskih kreditov zaposlenim, za namenske vezave v bankah ipd. Ta sredstva so po obsegu
predstavljala od 2,5% do 4,5% od BOD, odvisno od gospodarskih možnosti podjetij.
Prebivalstvo je sodelovalo pri financiranju stanovanjske gradnje z denarnimi sredstvi (gotovina)
pri nakupu stanovanj, z lastnim delom in sosedsko pomočjo pri gradnji individualne hiše, s
plačilom lastne udeležbe pri dodelitvi stanovanja oz. pridobitvi stanovanjske pravice, posredno pa
z namenskim varčevanjem in z odplačevanjem stanovanjskih posojil ter z amortizacijo družbenih
stanovanj, obračunano v stanarinah.
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Banke so pri financiranju stanovanjske gradnje sodelovale tako, da so dodeljevale posojila na
različnih osnovah, n.pr. na podlagi namensko vloženih oziroma vezanih depozitov v domači ali
tuji valuti, na podlagi prodaje tujih valut ali na podlagi pologa dela vrednosti posojila.
Zgoraj opisani sistem združevanja sredstev za stanovanjsko gradnjo je v preteklih letih omogočal,
da je bil njen obseg razmeroma visok, saj je skupno število na novo zgrajenih stanovanj med leti
1980 do 1987 bilo vselej višje od 10.000 stanovanj letno, v letu 1981 celo 14.674. V letu 1991 pa
se je obseg gradnje zmanjšal na vsega 5.918 stanovanj t.j. manj kot polovico stanovanj v
primerjavi z obdobjem 1980-1985, leta 1993 je bilo to število nekoliko višje in sicer 7.846 enot,
leta 1994 je spet padel na 5.522 enot, v letu 1998 pa dosegel 6.200 enot. Vendar pa pri tem
izstopa dejstvo, da se je ob razmeroma stalnem številu novozgrajenih stanovanj, katerih
investitorji so fizične osebe, drastično zmanjšalo število tistih, katerih investitorji so pravne osebe.
Število slednjih je vsako leto upadalo dosti hitreje, kot skupno število novozgrajenih stanovanj in
seje od leta 1980 zmanjšalo iz 6.999 na vsega 790 enot v letu 1998."
Sicer je obseg stanovanjske gradnje pričel opazneje upadati že po letu 1987. Zato je bilo več
vzrokov:
• naraščajoča inflacija je povzročila hitro razvrednotenje zbranih sredstev, ker obresti niso
zagotavljale ohranjanja njihove realne vrednosti;
• banke so pričele odobravati kredite s klavzulo o mesečni revalorizaciji. Uvedba revalorizacije
je zlasti zavrla nakup lastnih stanovanj v t.i. družbeni gradnji, saj osebni dohodki ljudem v
glavnem niso več omogočali najemanja večjih posojil;
• upadla je gospodarska moč podjetij - medtem ko so podjetja skladno z dogovori v obdobju
1981-1985 povprečno združevala sredstva za vzajemnost v višini 1,10% od bruto osebnih
dohodkov, se je ta delež od leta 1987 dalje zmanjševal in je tako v letu 1990 znašal le še
0,29%. Posledično se je bistveno zmanjšal tudi obseg kreditnih sredstev stanovanjskih
skupnosti.
£) Obdobje od 1.1991 dalje
Celovite spremembe na stanovanjskem področju so najavili že ustavni amandmaji iz leta 1989, ki
so ukinili dotedanjo organiziranost stanovanjskega področja in ga začasno vključili v delokrog
izvršnih svetov občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti.
Leta 1991 je bila uveljavljena nova finančna zakonodaja, s katero so bili ukinjeni skoraj vsi
prispevki, med njimi tudi stanovanjski prispevki iz dohodka in združevanje sredstev iz čistega
dohodka. Ker istočasno ni bilo zagotovljenih nadomestnih sistemskih virov za financiranje
stanovanjske gradnje, je prišlo do njenega drastičnega zmanjšanja.
Leta 1991 je bil sprejet tudi stanovanjski zakon (Uradni list RS, št.18/91), ki je na stanovanjskem
področju uvedel oziroma omogočil številne novosti.

27
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1.2.2.

STANOVANJSKI ZAKON IN NJEGOVE POSLEDICE

Stanovanjski zakon je določil pravno podlago za ukinitev družbene lastnine na stanovanjskem
področju, v zvezi s pridobivanjem stanovanj pa je uvedel nekaj novih institucij. Predpisal je
ustanovitev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, omogočil ustanovitve občinskih
stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij. Te se ustanovijo za pridobivanje in
oddajanje najemnih neprofitnih stanovanj ter za upravljanje z njimi. Zakon je stanovanja tudi na
novo. kategoriziral. Poleg kategorije lastnega stanovanja, ki ga lastnik stalno uporablja za svoje
stanovanjske potrebe, je najemna stanovanja razvrstil v neprofitna, socialna, službena in profitna z
različnimi značilnostmi glede višine najemnine, dobe trajanja najema in načina financiranja.
Stanovanjski zakon je z določbami o Nacionalnem stanovanjskem programu, Stanovanjskem
skladu RS ter o pomoči pri dodelitvi stanovanj najavil nov sistem reševanja stanovanjskih
vprašanj, prilagojen pogojem tržnega gospodarstva. Zakon pa je prinesel tudi podlago ža uvedbo
sočasnih socialnih ukrepov, ki naj imajo socialno izenačevalno vlogo. Pri tem zakon izhaja iz
načela, da je skrb za razrešitev njegovega vprašanja predvsem skrb vsakega posameznika, država
pa skozi sistem socialnih korektivov skrbi za skupine državljanov, ki brez njene pomoči ne bi
mogli razrešiti svojega stanovanjskega vprašanja (upravičenci za pridobitev socialnega stanovanja
v najem).
Na ta način je stanovanjski zakon glede preskrbe s stanovanji na povsem sodoben in ustrezen
način povzel "načelo omogočanja" pridobitve stanovanja (enabling approach) za razliko od
zagotavljanja stanovanj (providing approach). To je v skladu z znano listino z naslovom Svetovna
strategija za bivališča do leta 200028. S to listino mednarodna skupnost splošno priznava pravico
do ustreznega bivališča, zato je obveznost vsake vlade, da na ustrezen način pripomore k reševanju
stanovanjskih potreb svojih prebivalcev. Sodobni pristop omogočanja, ki ga priporočajo, naj
nadomesti zastarelo doktrino zagotavljanja. Obenem pa tak pristop pomeni debirokratizacijo
stanovanjskega področja in zamenjavo administrativnega dodeljevanja stanovanj s postopki za
organiziranje stanovanjskega tržišča ter s podporo zasebnim pobudam.
Za izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa oz. spodbujanja stanovanjske gradnje,
prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš je bil na podlagi stanovanjskega zakona
ustanovljen Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Osnovni vir financiranja Stanovanjskega
sklada RS je bil 20%-ni delež od kupnin pri privatizaciji stanovanj, ki pa je z njenim iztekom
presahnil. Obseg intervencij Sklada je kljub njegovi pomembni vlogi daleč pod potrebami, poleg
tega pa kapitalska osnova Sklada ne omogoča stabilnega in trajnega poseganja na stanovanjskem
področju.
V letu 1995 se je pričelo zagotavljati sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije tudi iz državnega proračuna, kar sicer izrecno določa tudi stanovanjski zakon v 80.
členu in sicer toliko časa, dokler sklad ne bo postal kapitalsko trdna in neodvisna ustanova.

V dosedanjem izvajanju stanovanjskega zakona se je Stanovanjski sklad Republike
Slovenije uveljavil kot najpomembnejši dajalec stanovanjskih posojil z ugodno obrestno
mero. Njegova vloga se bo še naprej krepila, področje delovanja pa se bo razširilo v še večjo
podporo neprofitnemu najemnemu delu stanovanjske oskrbe.
21

The Global Strategy for Shelter to Year 2000; Središče za človeška naselja Združenih narodov, 1988
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Stanovanjski sklad je doslej odobril preko 38,9 milijard SIT dolgoročnih stanovanjskih posojil z
ugodno obrestno mero. Fizične osebe so po sedemnajstih razpisih zaprosile za 88,4 milijarde SIT,
glede na razpoložljiva sredstva in razpisne pogoje pa je Stanovanjski sklad Republike Slovenije
odobril 21.334 prosilcem posojila v višini 32,3 milijarde SIT.
Stanovanjski zakon določa, da lahko stanovanjske sklade ustanovijo tudi občine, pomembno
mesto pa je namenil tudi neprofitnim stanovanjskim organizacijam, predvsem pri pridobivanju in
oddajanju neprofitnih stanovanj.
Na podlagi Pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij (Uradni
list RS, št. 64/93) je Ministrstvo za okolje in prostor doslej registriralo 57 neprofitnih
stanovanjskih organizacij. Tem organizacijam je Stanovanjski sklad Republike Slovenije prek
petih natečajev zagotovil tudi posojila z ugodno obrestno mero, v skupni višini 6,6 milijarde SIT, s
pomočjo katerih se kreditira gradnja več kot 1.900 neprofitnih najemnih stanovanj.
Stanovanjski sklad RS dodeljuje ugodna posojila tudi najemnikom v denacionaliziranih
stanovanjih in sicer na podlagi v letu 1994 spremenjenega stanovanjskega zakona brez javnih
razpisov. Doslej je bilo posojilo odobreno 260 upravičencem v skupni višini 1,2 milijardi SIT.
Stanovanjski zakon je omogočil tudi privatizacijo stanovanj, ki pa ima poleg pričakovanih učinkov
tudi naslednje posledice:
• S prodajo več kot polovice prejšnjega družbenega stanovanjskega fonda je Slovenija sedaj
čisto pri evropskem vrhu glede deleža lastnih stanovanj. To ima tudi nekaj negativnih posledic.
Velik delež večlastniških stanovanjskih zgradb namreč otežuje upravljanje in vzdrževanje,
med novimi lastniki stanovanj pa je tudi precejšnje število takih, ki jim dohodki ne zadoščajo
za poravnavanje osnovnih lastniških obveznosti."
• Precejšen obseg privatizacije, zlasti občinskih stanovanj, je za dlje časa omejil možnosti
razreševanja stanovanjskih vprašanj posameznikov oz. družin, ki so pričakovalci socialnega
stanovanja v najem. Delež privatiziranih družbenih stanovanj v Sloveniji ni enakomeren inje
odvisen od gospodarskih, socialnih in drugih razmer v posameznem okolju. To vprašanje
zahteva ukrepanje za spremembo razmerja med lastnimi in najemnimi stanovanji v korist
slednjih in uvedbo instrumentov, s katerimi bo mogoče zagotoviti kakovostno gospodarjenje s
stanovanjskimi hišami in vzdrževanje stanovanjskega sklada ne glede na vrsto lastnine.
• Občine so bile pred privatizacijo stanovanj lastnice približno ene tretjine družbenega
stanovanjskega fonda, to je okoli 76.000 stanovanj, po opravljeni privatizaciji pa jim je ostalo
v lasti okrog 21.000 stanovanj. Po stanovanjskem zakonu pa so občine postale lastnice in
morajo zagotavljati tudi sredstva za pridobivanje in vzdrževanje socialnih stanovanj. Občine so
sredstva, zbrana s privatizacijo stanovanj, v višini 11,7 milijarde SIT večinoma porabile
namensko, vendar samo v manjšem deležu za reševanje socialne problematike na
stanovanjskem področju. Na podlagi sprejete politike delitve prihodkov med občine in
republiko bi morale občine v svojih proračunih vsako leto zagotavljati sredstva za
pridobivanje socialnih stanovanj in za subvencioniranje najemnin vsaj v višini 1,40% BOD
zaposlenih delavcev, kar bi za leto 1998 pomenilo 15,7 milijard tolarjev.30 Žal pa so le redke
cd slovenskih občin na področju zagotavljanja socialnih in neprofitnih stanovanj dosegle kake
vidnejše uspehe, tako daje v lasti občin okrog 26.000 stanovanj. Posebno oviro za vse, zlasti
za tiste, ki kljub vsem omejitvam poskušajo resno uresničevati svojo zakonsko določeno vlogo
"Vir: dr. Tine Stanovnik, dr. Ivo Lavrač: Osnovni ekonomski in socialni elementi NSP, Ljubljana 1994
J0
Ta ocena izhaja iz aplikacije prispevne stopnje v višini, ki je bila priznana občinam v okviru njihovih proračunov 1,4% x 158.069 bruto plača ( I-X1I. 98) x 591.650 zaposlenih v podjetjih, družbah in organizacijah v RS x 12
mesecev.
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•

na področju stanovanjske oskrbe, predstavljajo restriktivne določbe predpisov o financiranju
občin, ki neselektivno omejujejo njihovo zadolževanje. Brez sprememb in dopolnitev teh
predpisov občine tudi v bodoče ne bodo mogle uresničevati svojih predpisanih in drugih nalog
na področju stanovanjske oskrbe.
V Sloveniji je bilo po drugi svetovni vojni nacionaliziranih in zaplenjenih približno 13.000
stanovanj. Približno 9.000 jih je predmet vračanja v denacionalizacijskih postopkih. Približno
6.000 jih je bilo že vrnjenih. Kljub zakonski zaščiti najemnikov v denacionaliziranih
stanovanjih pa se pojavljajo konfliktna stanja med njimi in nekaterimi najemodajalci. Ta so
povezana na eni strani tudi s pričakovanjem najemnikov, da jim bo država omogočila nakup
stanovanj po pogojih iz privatizacije na podlagi stanovanjskega zakona, hkrati pa tudi s sicer
upravičenimi zahtevami po primerni vzdrževanosti stanovanj, v katerih prebivajo, na drugi
strani pa s pričakovanjem lastnikov denacionaliziranih stanovanj, da bo država omogočila
izselitev sedanjih najemnikov in profitno rabo stanovanj oziroma da jim bo omogočila
prejemanje profitne najemnine.
Kljub zelo majhnemu deležu denacionaliziranih stanovanj, v katerih prebivajo nekdanji
imetniki stanovanjske pravice (do 1% od vseh), in kljub dejstvu, daje nesporna prioriteta vsake
stanovanjske politike pomoč pri zagotavljanju stanovanja tistim, ki ga sploh nimajo, je treba na
podlagi Nacionalnega stanovanjskega programa tudi za rešitev teh vprašanj predvideti nove
instrumente, ki bodo razširili možnosti, kijih vsebuje že stanovanjski zakon.

1.2.3.

GLAVNI PROBLEMI STANOVANJSKEGA PODROČJA

a) Financiranje
Stanovanjski zakon sam po sebi seveda ni mogel razrešiti nakopičenih problemov na
stanovanjskem področju, ki so v prvi vrsti tesno povezani s finančnimi in fiskalnimi instrumenti.
Edini finančni vir stanovanjskega področja so bila od leta 1991 pa do druge polovice leta 1995
zgolj sredstva,pridobljena s privatizacijo stanovanj. Sredstva, ki se zbirajo na ravni občin, ne
?adoščajo niti za zadovoljitev najnujnejših potreb po socialnih stanovanjih. V celotnem obdobju
1991 - 1998 je bilo dodeljenih le okrog 1600 socialnih stanovanj, v obdobju 1981 - 1989 pa
povprečno 1700 solidarnostnih stanovanj letno. Tudi sredstva, ki se zbirajo na ravni
Stanovanjskega sklada RS ne zadoščajo za formiranje takšne kapitalske osnove, ki bi omogočala
trajno in stabilno intervencijo na tem področju.
Z ukinitvijo zbiranja solidarnostnih stanovanjskih prispevkov se istočasno niso zmanjšale davčne
in prispevne obremenitve bruto plač. To pomeni, da se sredstva, ki so se nekoč namensko zbirala
za stanovanjsko graditev sedaj zlivajo v integralni proračun in se razporejajo na druga področja
javne porabe. Odsotnost proračunskih sredstev za kreditiranje stanovanjske gradnje tako na
državni kot na občinski ravni pomeni glede na potrebe neprofitnega stanovanjskega sektoija,
znotraj katerega išče in bo iskal rešitev svojega stanovanjskega vprašanja zelo velik del
državljanov, posebej pereče vprašanje, ki zahteva takojšnje reševanje. To je še posebej potrebno
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pomenili bistven vir za omogočanje stanovanjskih posojil, večini državljanov onemogočila nakup
ali graditev lastnega stanovanja. Enaki vzroki, povezani tudi z nekaterimi drugimi sistemskimi
spremembami so praktično zavrli tudi prenovo stanovanj.
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Do leta 1995 v Sloveniji za kreditiranje stanovanjske gradnje ni bilo proračunskih sredstev. V letu
1995 pa so se iz proračuna Republike Slovenije Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije
namenila sredstva v višini 2,28 milijarde SIT, v pretežni meri namenjena za kreditiranje najemnih
neprofitnih stanovanj v okviru neprofitnih stanovanjskih organizacij ter kreditiranje državljanov za
nakup lastnih stanovanj, kar je pomenilo prvo pomembno neposredno državno intervencijo na
stanovanjskem področju od sprejetja stanovanjskega zakona dalje. Dokapitalizacija
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se je nadaljevala tudi v letu 1996, vendar so bila
proračunska sredstva znižana na 1,5 milijarde SIT, v letu 1997 na 1 milijardo SIT, v letu 1998 in
1999 pa po 1,5 milijarde SIT.
V letu 1996 so bila v okviru občinskih proračunov prvič po letu 1990 določena sredstva
zagotovljene (danes: primerne) porabe za stanovanjsko področje v višini 1,7 milijarde SIT, kar je
predstavljalo 2,1 % sredstev celotne zagotovljene porabe v občinah. Za leto 1997 znašajo ta
sredstva 2,1 milijarde SIT, kar predstavlja 2,4%, za leto 1998 pa 2,2 milijarde SIT, kar predstavlja
2,3% celotne zagotovljene porabe občin. Ocenjuje se, daje bilo oziroma bo moč z omenjenimi
sredstvi vsako leto dodatno zagotoviti okrog 250 do 300 socialnih stanovanj ter subvencionirati
plačilo najemnine okrog 2.000 najemnikom neprofitnih oziroma socialnih stanovanj.
K utečenemu financiranju stanovanjskega področja lahko precej pripomore tudi najemninska
politika, ki upošteva stroškovna načela, s tem pa spodbuja investiranje v najemna stanovanja. V
Sloveniji nikoli v preteklosti najemnine za socialna in neprofitna stanovanja niso pokrivale vseh
stroškov uporabe, vzdrževanja in reprodukcije stanovanj. V prejšnjem političnem sistemu so na
račun slabega vzdrževanja obstoječih stanovanj in omejenih možnosti za pridobivanje novih
stanovanj nizke najemnine služile kot vrsta nesistemskega socialnega korektiva, ki pa ni bil
selektiven in zato ni bil namenjen samo slabše situiranim gospodinjstvom.
Kljub temu, daje bila metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih sprejeta že
leta 1992, je nadaljnje neuveljavljanje stroškovne neprofitne najemnine še naprej močno zaviralo
normalizacijo najemnega sektoga. Na tem področju je še naprej obveljala stara kvazi socialna
politika, ki je ščitila sloj, ki do zaščite vsaj pretežno ni upravičen in posredno depriviligira tudi vse
tiste, ki so si stanovanjsko vprašanje razrešili sami.
Pomembne vsebinske spremembe na tem področju pa je zagotovil veljavni pravilnik o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95), sprejet
v avgustu 1995, ki pa bo prenehal veljati decembra 1999. Tudi na njegovi podlagi zaračunane
neprofitne najemnine pa še vedno niso v funkciji spodbujanja kapitalskih vlaganj v stanovanja.
Zato in pa zaradi izrazite podkapitaliziranosti tega področja v preteklosti poleg splošnega
stanovanjskega primanjkljaja še vedno ostajajo zato nenormalno visoke tudi potrebe po vlaganjih
v vzdrževanje stanovanj.
Poseben problem predstavljajo tudi draga in težko dostopna posojila za gradnjo stanovanj. Z
izjemo neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki lahko dobijo ugodna posojila v omejeni višini od
Stsnovsnj skepsi sklsds FLS investitor, ki bi
graditi n 2. j s m n d stetnevsnjs. v Sloveniji ne mere
dobiti posojil pod ugodnejšimi pogoji, kot za katerikoli drug namen.
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Vsebinski premik z namenom povečanja obsega ugodnega dolg&ročnega stanovanjskega
kreditiranja predstavlja Nacionalna stanovanjska varčevalna shema, ki jo je Vlada RS sprejela
marca 1999. Nacionalna stanovanjska varčevalna shema spodbuja dolgoročno varčevanje, saj
njegovo privlačnost zagotavlja v obliki pripisa določenega zneska premije po izteku vsakega leta
varčevanja. Na drugi strani zagotavlja varčevalcem ugodna dolgoročna stanovanjska posojila, saj
zavezuje banke na dvakratno večji obseg danih posojil varčevalcem v primerjavi s privarčevanimi
zneski po vnaprej znani posojilni obrestni meri.
Država bo Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo izvajala preko Stanovanjskega sklada RS
in bank, ki bodo izbrane na javnem razpisu. Pričakuje se, da bo izvajanje stanovanjske Nacionalne
varčevalne sheme spodbudilo dolgoročno varčevanje v državi in sčasoma verjetno zagotovilo
zadosten obseg sredstev za ugodna dolgoročna stanovanjska posojila.
Ob tem, da v Sloveniji do leta 1995 ni bilo neposredne državne proračunske intervencije na
stanovanjskem področju, tudi ni omembe vrednih posrednih oblik intervencije. V vseh državah
razvitega tržnega gospodarstva pa so nasprotno državne intervencije na stanovanjsjcem področju
pravilo in ne izjema. Takšne razmere v Sloveniji močno omejujejo finančno in socialno dostopnost
stanovanj. Stanovanja so težko dostopna celo premožnejšim slojem. Obenem pa narašča
kumulativno pomanjkanje stanovanj. Točnih podatkov o stanovanjskem primanjkljaju sicer ni,
vendar gaje mogoče na podlagi obstoječih podatkov in projekcij dovolj natančno oceniti.
Za slovensko stanovanjsko oskrbo je tudi značilno, da do sedaj pridobivanje denarnih sredstev za
graditev in drugačno pridobivanje stanovanj v omembe vrednem obsegu še ni temeljilo na izdaji
ustreznih vrednostnih papiijev, in še sploh ne na morebitni izdaji in poslovanju s hipotekarnimi
obveznicami, za kar v slovenski zakonodaji kljub nekaterim v preteklosti izčrpneje obdelanim
pobudam še ni pravne podlage.
Celo hipoteke same po sebi so v Sloveniji redkejši način zavarovanja stanovanjskih posojil. To je
treba v prvi vrsti pripisati neažurnim nepremičninskim evidencam oziroma zemljiški knjigi in
ponekod dolgotrajnim postopkom vpisovanja v zemljiško knjigo, zlasti pa pomanjkljivemu
izvršilnemu postopku in zastojem na sodiščih. Spričo slednjega se namreč upnik šele po zelo
dolgem času lahko v najboljšem primeru spremeni v najemodajalca nesolventnemu hipotekarnemu
upniku, ne pa v neomejenega lastnika nepremičnine brez bremen.
Take okoliščine zmanjšujejo instrumentalno vrednost hipoteke in onemogočajo izdajanje
hipotekarnih obveznic, četudi je jamstveni potencial zanje, ki ga predstavlja okrog 79.000
najemnih in okrog 580.000 lastnih stanovanj, ki so sedaj iz omenjenih razlogov praktično povsem
neobremenjena.
Izjema pri vrednostnih papirjih na področju stanovanjske oskrbe sta dve emisiji obveznic
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Prva emisija obveznic, nominiranih v DEM v skupni
protivrednosti 8,0 milijonov DEM je bila razpisana 1. novembra 1995. Obveznice so bile
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pa so bile izključno fizične osebe. Prodanih je bilo za 7,2 milijona DEM obveznic, zanje pa je
jamčil Stanovanjski sklad RS z vsem svojim premoženjem.
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Drugi razpis obveznic je Stanovanjski sklad RS izvedel 15. maja 1998 in sicer v vrednosti 2,0
milijarde SIT. Gre za nematerializirane imenske obveznice, ki so jih tako rekoč takoj po objavi
razpisa kupile pravne osebe, komitenti ene od slovenskih poslovnih bank. Tako zbrana sredstva so
namenjena dokapitalizaciji Stanovanjskega sklada RS za izvajanje njegovih z zakonom
opredeljenih dejavnosti. Ker se je izdaja lastnih vrednostnih papirjev v letu 1998 pokazala kot
uspešen ukrep v smeri zmanjševanja razkoraka med povpraševanjem in ponudbo ugodnih
dolgoročnih stanovanjskih posojil, Stanovanjski sklad RS načrtuje v letu 2000 izdajo novih
obveznic, predvidoma v višini 2 mlrd SIT.

b) Zemljiška politika
Zagotavljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo od julija 1997 temelji na novem zakonu o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97). Nova zakonodaja omogoča občinam bistveno boljše
možnosti tudi za izpolnjevanje nalog, ki jih imajo v zvezi z zagotavljanjem socialnih oziroma
neprofitnih stanovanj. Občina ali država imata namreč predkupno pravico na nezazidanem
stavbnem zemljišču, na katerem je s prostorskim izvedbenim načrtom predvidena gradnja
socialnih in neprofitnih stanovanj. Zaradi gradnje omenjenih stanovanj je dovoljena razlastitev v
korist občine ali države; za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj se ne plača komunalni
prispevek; občina lahko proda ali odda zemljišče brez javnega razpisa za gradnjo socialnih in
neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš.
Prav tako z novo zakonsko določbo, po kateri občina, ki gospodari s stavbnimi zemljišči v javno
korist, zagotavlja njihovo opremljanje, zakon neposredno navaja občine k temu, da hitrejše
opremljanje stavbnih zemljišč, namesto da bi ga izvajale kot edine investitorice same, zagotavljajo
s sklepanjem pravnih poslov z zainteresiranimi investitorji iz zasebnega sektoija. Gre n.pr. za
posle, po katerih zainteresirani investitor v sporazumu in po pooblastilu (v imenu) občine zgradi
komunalno infrastrukturo s sredstvi, ki jih sam založi in se mu pozneje vse do njegovega lastnega
komunalnega prispevka vrnejo postopoma iz vplačanih komunalnih prispevkov poznejših
investitoijev na istem območju.
Občina in država sta z omenjenim zakonom pridobili na razpolago pomembne vzvode oziroma
načine za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo, ki lahko pomembno vplivajo na
izvajanje obveznosti občin pri zagotavljanju socialnih stanovanj kakor tudi na gradnjo najemnih
neprofitnih in zadružnih stanovanj, saj je bilo pomanjkanje ustreznih zemljišč za stanovanjsko
gradnjo do sedaj eden od poglavitnih dejavnikov (poleg, nezadostnih sredstev) za upadanje
stanovanjske gradnje.
Vendar pa omenjeni vzvodi še ne zadoščajo za aktivnejšo vlogo občin pri pridobivanju,
opremljanju in oddajanju stavbnih zemljišč za potrebe graditve stanovanj in stanovanjskih hiš.
Zato bodo morali novi predpisi o urejanju prostora instrumente, ki jih je uvedel zakon o stavbnih
zemljiščih, razširiti z novimi, tudi manj prisilnimi in zato sprejemljivejšimi tudi za lastnike
zemljišč, primernih za stanovanjsko gradnjo.
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Kljub temu, da seje obseg graditve stanovanj v času, ki sovpada z učinkovanjem novega zakona o
stavbnih zemljiščih, glede na neposredno predhodno obdobje nekoliko povečal, pa nova orodja, ki
jih je ta zakon uvedel, sama po sebi še niso dovolj učinkovita. Zato bo novi zakon o urejanju
prostora njihov nabor razširil še na manj rigorozne ukrepe, kot so razlastitev in predkupna pravica
in omogočil nove oblike sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri urejanju prostora in
uresničevanju razvojnih pobud, kar je še posebej pomembno za organizirano stanovanjsko
graditev.
Nekateri ukrepi, ki jih je Vlada RS pričela izvajati v obdobju med prvo in drugo obravnavo
predloga Nacionalnega stanovanjskega programa v Državnem zboru RS", bodo do leta 2004 zelo
povečali obseg sredstev za graditev ali nakup lastnih stanovanj. Zato je nujno, da bo takrat v
gradnji ali ponujenih na trgu dovolj stanovanj oziroma da bo na razpolago dovolj komunalno
opremljenih stavbnih zemljišč. Če te količine ne bodo presegale povpraševanja, bodo takrat tržne
cene zmanjšale realno kupno moč na stanovanjskem trgu.
Zato med cilje Nacionalnega stanovanjskega programa ne sodi samo uvajanje orodij na področju
zemljiške politike, temveč tudi omogočanje dostopa občinam do namenskih in ugodnih finančnih
sredstev za stanovanjsko graditev — vključno s sredstvi za pridobivanje in komunalno
opremljanje stavbnih zemljišč oziroma za uresničevanje ukrepov lokalne skupnosti za
uravnoteženje trga stavbnih zemljišč.
Dostopnost komunalno opremljenih stavbnih zemljišč je namreč nujni pogoj vsake graditve
objektov in s tem tudi predpogoj za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa.
c) Stanovanjska arhitektura in urbanizem ter kakovost bivalnih pogojev
Ekstenziven razvoj "družbeno usmerjene" stanovanjske gradnje v preteklih desetletjih je na eni
strani povzročil nastanek velikih blokovnih naselij (sosesk) na obrobju večjih mest, na drugi
strani pa nekontrolirano disperzno individualno pozidavo v samograditeljski in celo
črnograditeljski praksi, ki se pretežno pojavlja v predmestnih naseljih in tudi ruralnih območjih.
V prvem primeru gre kljub izjemam velikokrat za urbanistično, socialno in arhitekturno vprašljive
aglomeracije, neprilagojene človeškemu merilu, s pretežno neustreznimi (premajhnimi) stanovanji
v prevelikih in previsokih objektih. Kmalu po tem, ko so se prvič pojavile, še posebej pa po
uveljavitvi t.im. gradnje za trg, je postala graditev tovrstnih sosesk od načrtovanja do finalizacije
podrejena "racionalizaciji" in "industrializaciji" gradnje po meri tistih gradbenih izvajalcev, ki so
bili istočasno tudi njeni investitorji in projektanti. To je praviloma pomenilo prilagajanje in
podrejanje ne samo arhitekture, temveč v nekaterih primerih celo urbanizma njihovim gradbenim
tehnologijam.
Resnici na ljubo pa je treba upoštevati tudi to, da visoke gostote, zlasti nesorazmerno visoke višine
stanovanjskih blokov v številnih slovenskih soseskah, niso samo posledica špekulacij graditeljev,
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omejenih zalog komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, kar je v pogojih rednega dotoka
sredstev za kolektivno stanovanjsko graditev predstavljalo vsaj tako veliko oviro, kot danes.
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Taki načini kompleksne gradnje so seveda izključevali tudi sleherno možnost vpliva bodočih
kupcev oziroma najemnikov stanovanj na značilnosti gradnje, zadovoljivo pa so reševali
količinsko plat stanovanjskega vprašanja. Netransparentni odnosi in finančne konstrukcije pri tem
tudi niso dovolj spodbujali prizadevanj za kakovost in trajnost zgradb.
Praviloma, če že ne kar dosledno in povsod, pa so v tako zgrajenih soseskah ostala popolnoma
neurejena tudi medsebojna razmerja med lastniki in uporabniki stanovanj, skupnih delov zgradb in
funkcionalnih zemljišč. To je deloma saniral stanovanjski zakon. Novi zakon o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lastnini v tej zvezi zahteva pravno ureditev razmerij pred vknjižbo v
zemljiško knjigo.
Posledica opisanih razmer iz preteklosti je tudi veliko stanovanj neustrezne gradbeno-fizikalne
zasnove. Kakovost izvedenih del, zlasti zaključnih, ter izpostavljenih gradbenih proizvodov je
pogosto vprašljiva in povzroča nesorazmerno visoke stroške vzdrževanja. Uspešnost vzdrževanja
obstoječih stanovanj pa je predvsem odvisna od tega, kako uspešno so v večstanovanjskih hišah
uredili upravljanje in seveda od tega, ali so vsi etažni lastniki stroške uporabe in vzdrževanja
stanovanj zmožni plačevati.
Opisane tehnologije in gradiva pa imajo za posledico tudi togost in neprilagodljivost stanovanj
potrebam stanovalcev oziroma izključujejo ali otežujejo možnosti za njihova prilagajanja
dejanskim potrebam uporabnikov.
Kot organizacijsko, finančno, socialno, urbanistično, arhitekturno in ekološko nasprotje skupne
(kolektivne) gradnje je predvsem na širšem obrobju oziroma v polmeru sprejemljive dostopnosti
večjih mestnih naselij nastala razpršena enodružinska gradnja. Ta ima praviloma neurejeno ali
pomanjkljivo komunalno infrastrukturo, in obsega tudi množico nelegalnih in napol legalnih
gradenj.
Razpršena gradnja praviloma pomeni tudi potratno rabo prostora ter vse prevečkrat nerazumno
velike enodružinske hiše, ki so glede na funkcionalnost, prometno dostopnost, komunalno
opremljanje in energetsko rabo neracionalne, praviloma pa tudi slabo izkoriščene glede na število
stanovalcev, ki prebivajo v njih, ter glede neposrednih (emisije) in posrednih (n.pr. nesorazmerno
veliko prometno delo) vplivov na okolje nevzdržne.
Množica črnih gradenj v okvirih razpršene graditve ne pomeni samo tega, da so si njihovi
graditelji protipravno prisvojili pravice v prostoru, ponekod pa celo zemljišča, temveč tudi to, da
so se v veliki meri izognili tudi plačilu predpisanih obveznosti, ki so jih s tem prevalili na zakonite
graditelje. Istočasno so še posebej z nedovoljenimi gradnjami v najatraktivnejših prostorih (n.pr.
na obali in zavarovanih naravnih območjih) pridobili velike protipravne premoženjske koristi in se
izognili upravnemu in inšpekcijskemu nadzoru nad tehnično pravilnostjo in varnostjo gradnje.
Razpršena graditev vključno s črnograditeljstvom, ki se mu je država prepozno postavila po robu,
jp y Sloveniji zsvzc!?. tskšne razsežnosti in značilnosti, d2. resno o^rožs tsko razvojne možnost! z?,
vzdržno oziroma trajno uravnoteženo prihodnjo rabo prostora, nesorazmerno obremenjuje okolje,
zlasti pa ogroža zaloge pitne vode.
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Slovenija na področju stanovanjskega urbanizma, arhitekture in gradbenih tehnologij potrebuje
spremembe, k temu pa mora svoj delež prispevati tudi stanovanjska politika, ki bo spodbujala
dobro strokovno prakso in do prostora in okolja odgovorno ravnanje investitorjev ter
intemalizirala stroške razpršene poselitve in sanacije njenih posledic.
Zlasti v zvezi z vprašanjem kakovosti bivalnega okolja pa je potrebno opozoriti tudi na gradbenotehnično kakovost zgrajenih stanovanj in stanovanjskih stavb, saj sta obe vprašanji neločljivo
povezani. Samo skupaj namreč lahko tehnično pravilna gradbena zasnova ter uporaba kakovostnih
in trajnih gradbenih proizvodov in tehnologij zagotovita dolgotrajnost stanovanj in stanovanjskih
hiš, njihovo ekonomično vzdrževanje in ne nazadnje tudi ohranjanje urejene in estetske zunanje
pojavnosti zgradb in sosesk. V preteklosti je s tega vidika nastalo dovolj slabih, pa tudi dovolj
zglednih primerov, da bi bilo potrebno izkušnje upoštevati.
Vendar v pogojih graditve večstanovanjskih stavb, ki se izvaja pretežno za prodajo na prostem
trgu in ne za znanega in usposobljenega investitorja, v pogojih torej, ko se stanovanja pridobivajo
s kupoprodajnimi in ne z gradbenimi pravnimi posli, v državi ni vzvodov, ki bi zagotavljali vpliv
bodočih stanovalcev ali njihovih usposobljenih svetovalcev oziroma zastopnikov na kakovost
stanovanjske arhitekture in urbanizma. Zaščita potrošnikov na tem področju je slaba. Nekdaj
znanih gradbenih revizijskih komisij, ki bi varovale javno korist v imenu še neznanih bodočih
lastnikov oziroma uporabnikov stanovanj ni. Tudi banke dodeljevanja posojil ne pogojujejo s
kakimi posebnimi zahtevami glede kakovosti in trajnosti stanovanj oziroma zgradb, za katere
posojajo denar.
Izvršilni odbor za gradbeno-tehnične zadeve Stanovanjskega sklada RS je tako ta čas edini organ v
državi, ki sistematično revidira arhitekturne in urbanistične značilnosti vsaj tistega majhnega dela
stanovanjske graditve, ki se gradi za neprofitne stanovanjske organizacije. Na sicer reduciranem
številu primerov, ki jih obravnava, odbor ugotavlja praviloma nizko ali kvečjemu povprečno raven
arhitekture in urbanizma, ki pogosto ne dosega niti dobre strokovne prakse pogosto kritiziranih
kolektivnih gradenj sedemdesetih in osemdesetih let.
Ključno vlogo pri izboljšanju stanovanjske arhitekture in urbanizma ter kakovosti graditve imajo
tehnični predpisi in njihovo uresničevanje. Slovenija je na tem področju še vedno zelo deficitarna
in nosi tudi posledice nekompletne ureditve iz preteklosti. Ciljem Nacionalnega stanovanjskega
programa so zato koristna vsa prizadevanja za boljšo pravno ureditev graditve objektov. Nadaljnje
reforme pravnega področja urejanja prostora in graditve objektov morajo med drugim zagotoviti
tudi povečano javno nadzorstvo oziroma revizijo stanovanjskih projektov in vnaprejšnje varstvo v
času priprave graditve še neznanih investitoijev, lastnikov oziroma uporabnikov stanovanj.
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1.2.4.

NEPROFITNA STROŠKOVNA NAJEMNINA KOT
POGOJ ZA OŽIVITEV STANOVANJSKE GRADNJE

POMEMBEN

Stanovanjski zakon razvršča najemna stanovanja v štiri kategorije in sicer :
• socialna stanovanja
• neprofitna stanovanja
• službena stanovanja
• profitna stanovanja.
Najemniki socialnih in neprofitnih stanovanj plačujejo neprofitno najemnino, najemnina za
službena in profitna stanovanja pa se oblikuje prosto.
a) Neprofitna najemnina
V Sloveniji je ostalo po končani privatizaciji 77.000 neprodanih stanovanj, za katera najemniki
plačujejo neprofitno najemnino. Neprofitna najemnina se oblikuje skladno s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS št. 47/95) .
Pravilnik določa, da sme znašati najemnina za stanovanja zgrajena pred uveljavitvijo
stanovanjskega zakona največ 2,9 % letno od vrednosti stanovanja. Lastniki stanovanj, zgrajenih
ali v celoti prenovljenih po uveljavitvi stanovanjskega zakona pa smejo zaračunati najemnino v
višini 3,8 % letno od vrednosti stanovanja. Za izračun vrednosti stanovanja se uporablja vrednost
točke, ki znaša 3,75 DEM in se usklajuje glede na gibanje tečaja DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije.
Za starejša neprofitna stanovanja, ki so v poprečju velika 55 m2 in točkovana z 260 točkami je v
mesecu juniju 1999 znašala najemnina 12.648 SIT (230 SIT/m2). Ta najemnina predstavlja 11,8
% poprečne neto plače v Sloveniji v mesecu marcu 1999.
V Sloveniji je bilo konec leta 1998 1.900 neprofitnih stanovanj, ki so bila zgrajena po uveljavitvi
stanovanjskega zakona in za katera se plačuje neprofitna najemnina v višini 3,8 % letno od
vrednosti stanovanja. Ta stanovanja so v poprečju velika 60 m2 in točkovana z 320 točkami.
Najemnina za ta stanovanja je v mesecu juniju 1999 znašala poprečno 22.250 SIT (371 SIT/m2),
kar predstavlja 20,9 % poprečne neto plače v Sloveniji v mesecu marcu 1999.
Kljub temu, da se je z uveljavitvijo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih neprofitna najemnina povišala v obdobju 1995 - 1996 v povprečju za 119
%, pa ta najemnina omogoča le minimalno tekoče in investicijsko vzdrževanje. To pa bi zadoščalo
samo, če bi bila ta stanovanja že do sedaj primerno vzdrževana, kar pa ne drži.
Stanovanja so večinoma potrebna večjih vzdrževalnih del. Zlasti za starejši stanovanjski fond je
zelo vprašljivo, ali sploh še ustreza bistvenim tehničnim zahtevam, predpisanim s predpisi o
graditvi objektov. Njegovo ohranjanje, ki najprej zahteva vzpostavitev tehnično ustreznega stanja
no V>rP7 nctrp-7npan
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b) Posledice uvedbe neprofitne najemnine
Najemnine za neprofitna in socialna stanovanja so tudi še vedno prenizke, da bi spodbujale
gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj oziroma kapitalskih vlaganj v stanovanjsko področje. Ne
samo, da neprofitna najemnina ne prinaša nobenega donosa na vložena lastna sredstva in s tem ne
omogoča razšiijene reprodukcije stanovanj, temveč je še vedno prenizka celo za to, da bi
neprofitne stanovanjske organizacije vračale najete kredite samo iz tega vira.
Kljub temu, da je ekonomsko in sistemsko gledano znatno prenizka pa za mnoge družine
neprofitna najemnina že sedaj predstavlja preveliko breme. V letu 1998 je bilo upravičenih do
subvencij najemnin le okrog 2.150 družin, poprečna subvencija pa je znašala 6.400 SIT. Iz
občinskih proračunov je bilo za subvencije najemnin namenjeno 165 mio. SIT.
Postopna uvedba stroškovne neprofitne najemnine, ki bo v svoji strukturi obsegala tudi sredstva za
potrebno tekoče in investicijsko vzdrževanje in sredstva za reprodukcijo stanovanjskega fonda po
stopnji, ki bo omogočala osnovno gospodarnost naložb v graditev neprofitnih najemnih stanovanj,
je nujna. Brez tega ni mogoče računati na znatnejše zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj
v okviru neprofitnih organizacij in ne na potreben obseg pridobivanja socialnih stanovanj v
občinah in še manj na nujno in prepotrebno vključitev zasebnega (osebnega in korporativnega)
kapitala v stanovanjsko oskrbo.
Na področju neprofitnih najemnin se s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah
stanovanjskega zakona, katerega besedilo je Vlada Republike Slovenije določila na svoji 111. seji
27. 5. 1999, zagotavlja troje ukrepov in sicer:
• zakonsko določitev pojma neprofitne najemnine
• zakonsko razlikovanje med najemninami za neprofitna in socialna stanovanja
• postopnost pri uveljavljanju stroškovne neprofitne najemnine
Uvedba stroškovne neprofitne najemnine bo še povečala število tistih družin, ki ne bodo
zmogle pokrivati vseh stroškov za uporabo stanovanja, zato bo postopna in skladna s
sočasno preureditvijo in dopolnitvijo sistema subvencioniranja najemnin.
Ravno postopnost uvajanja novih meril za določanje neprofitnih najemnin bo omogočala tudi
istočasno postopno uvajanje novih oblik socialnih pomoči pri uporabi stanovanj, kar bo potrebno
urejati celovito in sicer z objektnimi in subjektnimi subvencijami. Med prve štejejo denarne
dajatve, fiskalne in druge finančno določljive olajšave, namenjene zagotavljanju (dostopa do)
stanovanj oziroma lastnikom neprofitnih in socialnih najemnih stanovanj, med druge pa finančne
pomoči pri uporabi stanovanja, namenjene najemnikom socialnih stanovanj (nepovratne pomoči)
oziroma pod posebnimi pogoji imetnikom lastnih stanovanj (obratna hipotekama posojila).
c) Objektne subvencije
.
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subvencij najemnin oziroma drugih stanovanjskih stroškov, t.j. subjektnih subvencij, še objektne
subvencije. Te so lahko povezane s pridobivanjem ali z uporabo stanovanj, lahko pa z obojim. Že
omenjene spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona določajo v odstotkih od vrednosti
stanovanja izražene najvišje najemnine za neprofitna in socialna stanovanja.
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Kakšna naj bi bila v skladu s predlagano zakonsko novelo po postopni in dokončni uveljavitvi
nove metodologije in novih predpisov o subvencioniranju najemnin nova neprofitna najemnina,
prikazuje spodnja preglednica.

Predlagana struktura neprofitne najemnine

Elementi najemnine
Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje
Upravljanje in zavarovanje
Amortizacija
Obresti-stroški kapitala
Skupaj
Mesečna najemnina v SIT

Amortizirana
stanovanja
Delež stroškov (v%)
0,31
1,70
0,30
0,00
1,50
3,81
18.128,00

Neamortizirana
stanovanja"
Delež stroškov (v%)
0,31
1,30
0,30
1,67
1,50
5,08
24.170,00

Prikazane strukture neprofitne najemnine pomenijo realno povečanje glede na sedanje stanje,
določeno z veljavno metodologijo. Sedanje najemnine znašajo 3,8% od točkovane vrednosti
stanovanja za stanovanja, zgrajena po uveljavitvi stanovanjskega zakona leta 1991 ter 2,9% za
stanovanja zgrajena pred letom 1991. Neprofitne najemnine v obstoječih najemnih razmeijih se
bodo torej po postopni in dokončni uveljavitvi nove metodologije podražile za amortizirana
stanovanja za 31,4%, za stanovanja zgrajena po letu 1991 pa za 33,7%.
Socialna najemnina, ki jo bo plačeval socialni upravičenec po obravnavanem predlogu pa bo
obsegala samo stroške tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja po stopnji, določeni za
neamortizirana stanovanja ter stroške upravljanja in zavarovanja, bo letno znašala le 1,91% od
vrednosti stanovanja, namesto sedanjih 2,9%. To pomeni, da se bodo neposredno za najemnike
socialne najemnine dejansko znižale glede na sedanje. Amortizacijo v višini 1,67% za
neamortizirana stanovanja ali razliko v višini 0,40% za investicijsko vzdrževanje amortiziranih
stanovanj bo lastniku socialnega stanovanja zagotovila občina iz okvira primerne porabe. V
izjemnih primerih, ko bi zaradi sprememb v svojem socialnem statusu postal upravičenec do
socialne pomoči oziroma do socialne najemnine nekdo, ki je do tedaj imel v najemu neprofitno
stanovanje v lasti osebe zasebnega prava, bo občina lastniku neprofitnega stanovanja iz sredstev
primerne porabe zagotovila tudi nadomestilo v višini 1,5% za obresti, kot kažeta naslednji
preglednici.

32

Pri omenjenih izračunih je upoštevano stanovanje velikosti 60m2, ovrednoteno z 260 točkami, vrednost točke 366
SIT, iz česar sledi povprečna vrednost stanovanja 5.709.600 SIT.
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Struktura socialne najemnine za neamortizirana stanovanja v lasti občin in
drugih oseb javnega prava po virih
Elementi najemnine

1'ekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje
Upravljanje in zavarovanje
Amortizacija
Obrcsti-stroški kapitala
Skupaj
Mesečna najemnina v SIT

Najemnina, ki
jo prejme
lastnik (v%)
0,31
1,30
0,30
1,67
0,00
3,58
17.033,00

Delež, ki ga
plača najemnik
(v%)
0,31
1,30
0,30
0,00
0,00
1,91
9.088,00

Delež iz primerne porabe
občine (v%)
0,00
0,00
0,00
1,67
0,00
1,67
7.946,00

Struktura socialne najemnine za neamortizirana stanovanja v lasti
oseb zasebnega prava po virih
Elementi najemnine

Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje
Upravljanje in zavarovanje
Amortizacija
Obresti-stroški kapitala
Skupaj
Mesečna najemnina v SIT

Najemnina, ki
jo prejme
lastnik (v%)
0,31
1,30
0,30
1,67
1,50
5,08
24.170,00

Delež, ki ga
plača najemnik
(V/.)
0,31
1,30
0,30
0,00
0,00
1,91
9.08«,00

Delež iz primerne porabe
občine (v%)
0,00
0,00
0,00
1,67
1,50
3,17
15.082,00

Po predlogu bo socialni upravičenec v vsakem primeru plačal 9.088,00 SIT najemnine, razlika v
višini 7.946 SIT pa se bo lastniku socialnega stanovanja zagotovila iz sredstev primerne porabe
občine.
Posebno vprašanje, ki si ga je v zvezi z uvedbo neprofitne najemnine, ki pokriva stanovanjske
stroške, zastavil predlagatelj, zadeva povečanje najemnin za neprofitna stanovanja, ki so starejša
od osem let, vendar še niso amortizirana, t.j. za neprofitna stanovanja zgrajena v letih 1939-1991.
Pri teh stanovanjih današnja neprofitna najemnina znaša 2,9%, morala pa bi znašati 5,08%, kar bi
pomenilo 75%-no povečanje, ki je bila ocenjena kot socialno nevzdržna. Zato je bila z zakonsko
novelo predlagana rešitev, ki je selektivna glede na vir pridobitve oziroma lastništvo stanovanja.
Tako bo končna obremenitev najemnikov starejših stanovanj enaka, položaj lastnikov pa bo glede
na lastniški sektor različen.
Najemnina za neamortizirana denacionalizirana stanovanja, ki se oddajajo v najem za nedoločen
čas za neprofitno najemnino, bo po predlogu sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona
imela enako strukturo kot najemnina za vsa druga neamortizirana stanovanja, s tem, da bo del
obresti na kapital lastniku poravnala občina iz sredstev primerne porabe. Po ocenah predlagatelja
je takšnih stanovanj v Sloveniji skupaj 500, struktura in viri pa so prikazani na naslednji
preglednici:
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Struktura neprofitne najemnine za neamortizirana denacionalizirana
stanovanja po virih (v% in v SIT)
Elementi najemnine

Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje
Upravljanje
Amortizacija
Obresti-stroški kapitala
Skupaj
Mesečna najemnina v SIT

Najemnina, ki
jo prejme
lastnik
0,31
1,30
0,30
1,67
1,50
5,08
24.170,00

Delež, ki ga
plača najemnik
0,31
1,30
0,30
1,67
0,23
3,81
18.128,00

Delež iz
primerne
porabe občine
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
1,27
6.042,00

Vsa zgoraj prikazana nadomestila, kijih bodo občine na zahtevo poravnavale lastnikom stanovanj
iz sredstev primerne porabe, dejansko predstavljajo subvencije, ki so namenjene gospodarjenju s
stanovanji oziroma stanovanjskim fondom, zato jih je pogojno mogoče šteti za objektne in ne za
subjektne. Ker pa je ta vrsta objektne subvencije vendarle povezana s specifičnimi pogoji rabe, gre
za tekočo (lahko tudi t.im. nepravo) objektno subvencijo." Sredstva za objektno subvencijo bi se
zagotavljala v okviru primerne porabe občin. Za leto 1999 je bil v okviru primerne porabe občin
upoštevan znesek v višini 2.240.600.000 SIT za stanovanjske namene, ki pa je bil v celoti
namenjen pridobivanju socialnih stanovanj. '
Ob predpostavki, da bi občina zagotovila objektno subvencijo lastnikom stanovanj, katerih
najemniki so glede na dohodke upravičeni do najema socialnega stanovanja, bi tako morala
zagotoviti letno povprečno 2.492.000.000. SIT. Podatek vključuje tudi objektne subvencije
lastnikom denacionaliziranih stanovanj, ne pa tudi sredstev za pridobivanje socialnih stanovanj,
kot do sedaj, za kar so z Nacionalnim stanovanjskim programom predvideni drugačni viri.
Glede na predhodne izračune o potrebnih dodatnih sredstvih za objektne subvencije, bi se moral
znesek za primerno porabo občin povečati povprečno letno za 11,2 % , to povečanje pa predstavlja
dejansko širitev obsega javnih sredstev za neposredne prenose v objektne subvencije na
stanovanjskem področju.
Vendar pa je prav predlagani način določanja neprofitne in socialne najemnine hkrati tudi povod
in spodbuda za nadaljnjo razširitev in preureditev objektnega subvencioniranja, ki v Sloveniji
obstaja že sedaj, čeprav to morda ni povsem očitno. Subvencija je namreč vsaka ugodnost, ali
olajšava ki pomeni zmanjševanje neposrednih vplivov trga ali fiskalnih obveznosti.
Tudi v bodoče, tako kot že sedaj, pa bodo glavne objektne subvencije neprofitnemu najemnemu
sektorju predstavljale ugodnosti, povezane z namenskimi posojili Stanovanjskega sklada RS. Ta
so bila in bodo glede na nove predvidene vire v še večji meri ugodnejša od posojil, dostopnih na
denarnem trgu, saj bodo imela še daljšo ročnost in še nižje obresti, kot sedaj, povečal pa naj bi se
tudi njihov obseg.
" Ker pa bi se zaradi takšnega tekočega objektnega subvencioniranja lahko istočasno zmanjšale subvencije, t.j.
subjektne pomoči pri uporabi stanovanja, ki se sedaj dodeljujejo socialnim upravičencem, bi bile nastale obremenitve
državnega proračuna znatno manjše od dejanskih podražitev neprofitnih najemnin.
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Ker se najemnine določajo v sorazmernem deležu od vrednosti stanovanja, je nujni pogoj za
socialno in gospodarsko vzdržnost neprofitne in socialne najemnine primerna vrednost stanovanja,
t.j. ugodna cena njegove pridobitve. To pa pomeni, da bo moral Stanovanjski sklad tudi v bodoče,
vendar še bolj nadzorovano in v aktivnejšem odnosu do neprofitnih stanovanjskih organizacij,
skladov oziroma občin, pogojevati dodeljevanje posojil za pridobivanje neprofitnih in socialnih
stanovanj ter za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za njihovo graditev z nizkimi cenami.

č) Subjektne subvencije
Sedanji sistem subvencioniranja najemnin je precej restriktiven in omogoča dostop do pomoči pri
uporabi stanovanja samo socialno zelo ogroženim najemnikom. Temu primerno nizek je tudi
skupni obseg tovrstnih socialnih dajatev, ki znaša približno 165 milijonov SIT letno. Čeprav bodo
z uresničenjem aktualnih sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona predvidene objektne
subvencije znižale višino najemnin za socialna stanovanja celo pod sedanjo raven, pa bo kljub
temu potrebno razširiti krog upravičencev do subjektnih subvencij in s tem omogočiti uporabo
stanovanja tudi tistim, ki tega zaradi prejemkov, manjših od dejanskih življenjskih stroškov,
navzlic uvedbi objektnih subvencij ne bi zmogli.
Pri tem velja upoštevati izkušnje evropskih držav z uspešnim in obsežnim najemnim
stanovanjskim sektorjem, ki z ugodnostmi za investitorje in subvencioniranjem najemnikov
zagotavljajo usklajeno uresničevanje tržnih zakonitosti in socialnih korektivov na način, ki
spodbuja zasebne naložbe v neprofitna in socialna najemna stanovanja, razbremenjuje javne
finance in zbuja zaupanje v uspešnost javno zasebnih družabništev. Zato je potrebno tudi v
Sloveniji poleg že prikazanih objektnih subvencij razviti tudi sistem subjektnih subvencij.
Dinamika uvajanja neprofitne ^troškovne najemnine j^»dykna < od .sočMne^pri^goditve
sistema objektnih in subiektniMsubvencii, ki mowz^čiTO^^jstet
stanovanjih,; ki bi jim^laja|^^^miiio iaoštatiSiifla^nii^
zagotoviti nemoteno financiranje najemnih stanovanj.
'
j '■
"
Iz prikaza potrebnih sredstev za subjektne subvencije upravičencem do socialnih najemnin v
poglavju 5.3. izhaja, da bi bilo zanje ob postopni in dokončni uveljavitvi spremenjenega sistema
potrebno iz sredstev primerne porabe občin letno zagotoviti okrog 1,187 mrd. SIT po stalnih cenah
I-XII 1998, kar pa ne izključuje drugih oblik socialnih dajatev, ki se določajo z državnimi akti s
področja socialnega varstva in ne stanovanjske oskrbe, saj z njo nimajo neposredne zveze.
Spremenjen sistem subvencioniranja stanovanjske oskrbe s prikazanimi objektnimi in subjektnimi
subvencijami bi torej v ciljnem letu, ki je določeno z omenjenim predlogom sprememb in
dopolnitev stanovanjskega zakona, t.j. predvidoma leta 2004, zahteval samo v ta namen po stalnih
cenah 3,433 + 1,187 mrd. SIT oziroma skupaj 4,620 mrd. SIT, v ciljnem letu NSP 2009 pa 4,172 +
1,187 oziroma skupaj 5,359 mrd SIT
kar pa ne zagotavlja sredstev za pridobivanje novih
SGClulnih StanOVailj.

poročevalec, št. 77

52

12. november 1999

Nacionalni stanovanjski program - 2. obravnava

Kot je prikazano v preglednicah št. 2 in 3 v poglavju 2.12.2.. Nacionalni stanovanjski program
predvideva spremenjen obseg in razmerja med viri sredstev za pridobivanje tudi socialnih
stanovanj. Tako bi bilo potrebno občinam v letu 2000 zagotoviti za pridobivanje socialnih
stanovanj 1,287 mrd. SIT, enak znesek pa naj bi s posojili zagotovil Stanovanjski sklad RS (iz
tujih virov). Dinamika oziroma postopnost reforme subvencioniranja še nista določena, vendar pa
bi bilo tudi če bi bil celoten sistem vzpostavljen že leta 2000, potrebno zagotoviti za
subvencioniranje in pridobivanje socialnih stanovanj iz sredstev primerne porabe občin skupaj
5,359 + 1,287 = 6.646 mrd. SIT (stalne cene).
Ta znesek bi v letu 2000 predstavljal glede na primerno porabo občin na stanovanjskem področju
v letu 1999 povečanje z indeksom 231, in je odvisen od dinamike uresničevanja reforme
subvencij. V ciljnem letu 2009 bo po dinamiki iz omenjenih tabel seštevek navedenih sredstev
znašal po stalnih cenah 5,359 + 5,148 — 2,240 = 8,267 mrd SIT, kar predstavlja glede na prej
predpostavljeno primerno porabo v letu 2000 verižni indeks 178, oziroma letno realno rast po
stopnji 5,9 %.
Navedena realna povečanja oziroma stopnje rasti javnih izdatkov za objektno in subjektno
subvencioniranje socialnih in dela neprofitnih stanovanj ter za pridobivanje socialnih stanovanj
predstavljajo eno od temeljnih odločitev s področja politike javnih financ države in občin,
pogojeno s sprejemom Nacionalnega stanovanjskega programa, hkrati pa so tudi eden od
povezanih nujnih pogojev za njegovo uresničitev.
d) Profitna najemnina
Najemnina za službena in profitna stanovanja se oblikuje prosto, glede na ponudbo in
povpraševanje po stanovanjih na trgu. Stanovanjski zakon le omejuje višino prosto oblikovane
najemnine tako, da ta ne sme presegati 50 % poprečne prosto oblikovane najemnine v občini ali
regiji za enako ali podobno kategorijo stanovanj. Od tega višja najemnina je oderuška najemnina,
kar pa je pojem, ki gaje skupaj z načinom njegovega sedanjega sankcioniranja potrebno ponovno
preveriti.
Po Ocenah Ministrstva za okolje in prostor oddajajo pravne in fizične osebe okrog 4.000 do 5.000
stanovanj za profitno najemnino. Za poprečno opredeljeno profitno stanovanje v Sloveniji znaša
najemnina 880. SIT/m2 mesečno. Pri tem izstopa glavno mesto, kjer so profitne najemnine
povprečno v višini 1.500 SIT/m2 mesečno.
Tako velik razkorak med (prenizko) neprofitno in (previsoko) profitno najemnino je posledica
razkoraka med ponudbo in povpraševanjem na tržišču neprofitnih najemnih stanovanj, na drugi
strani pa tudi posledica nezmožnosti, da bi tudi na podlagi prenizkih neprofitnih najemnin lahko
uveljavljali realno profitno najemnino in sankcionirali oderuške najemnine.
Kljub posebnemu položaju, ki ga ima pri urejanju stanovanjske oskrbe in vzpostavljanju
tr-rnimi
r>r\or\ii nn tr»m
j••
... ir» cr*r»io1nimi
i-"or
^ r*r>Hrr\^iu
^> r ~ r»o •
v.~ ncfr^TrtpiŽSiVt
j-*-* ..i-...rnpri]
—. 70
oblikovanje neprofitnih najemnin seveda ni niti edino, niti glavno orodje uspešne stanovanjske
politike, kar je razvidno tudi iz nadaljevanja.
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1.2.5.

POTREBE PO STANOVANJIH
a) Stanovanja in demografska gibanja"

Slovenija ima sedaj skupaj približno 659.000 stanovanjskih enot. Od tega se dobra polovica, t.j.
približno 355.000 stanovanj nahaja v mestnih naseljih. Od celotnega števila stanovanj obsegajo
skoraj polovico dvosobna in trisobna stanovanja (povprečno število sob 2,6) pri povprečni
velikosti stanovanja 68,7 m2 in povprečno 3,1 stanovalca na stanovanje. Pred sprejemom
stanovanjskega zakona leta 1991 je bilo razmerje med številom lastnih in najemnih (družbenih)
stanovanj 67% : 33% v korist prvih. Posledica na podlagi stanovanjskega zakona opravljene
privatizacije stanovanj pa je še znatno bolj prevladujoče (samo)lastništvo, saj je sedanje razmerje
med številom lastnih in najemnih stanovanj 88% : 12%.
V Sloveniji prebiva nekaj manj kot 2.000.000 državljanov v že omenjenih nekaj več kot'640.000
gospodinjstvih. Analize kažejo", da v Sloveniji ni mogoče pričakovati močnejše rasti števila
prebivalcev. Če po letu 2000 ne bo prišlo do ponovnega dviga rodnosti, lahko celo pričakujemo
zniževanje števila prebivalcev ter naraščanje deleža starejšega prebivalstva. Navedeno pa ne velja
za število gospodinjstev, ki bo po nekaterih predvidevanjih do leta 2000 naraščalo predvsem
zaradi manjšanja velikosti povprečnega gospodinjstva.
Iz opravljenih ocen in analiz izhaja, da bi v Sloveniji morali z izgradnjo in prenovo
zagotoviti letno vsaj okrog 10.000 stanovanjskih enot.
Ocene temeljijo na:
• izračunu stanovanjskih potreb na podlagi demografskih podatkov, projekcij in analiz;
• izračunu števila stanovanj za nadomestitev in prenovo;
• primerjavi s stanovanjsko gradnjo v nekaterih evropskih državah.
Celotno število stanovanj, ki jih je treba v Sloveniji zagotoviti vsako leto, se deli na socialna,
neprofitna, lastna in profitna stanovanja v razmerjih, ki so prikazana v nadaljevanju.
b) Ocena potreb po socialnih stanovanjih
Za oceno števila potrebnih socialnih stanovanj obstajajo podrobnejši podatki le za obdobje pred
letom 1990, podatki za kasnejše obdobje pa ne odražajo realnega stanja oziroma potreb. Leta
1990 je fond solidarnostnih stanovanj obsegal 31.090 stanovanjskih enot. V zadnjem podatkovno
zanesljivem obdobju, t.j. v obdobju od 1. 1973 - 1985, je bilo skupno dodeljenih 22.791 teh
stanovanj oziroma povprečno 1.700 enot letno, vsako leto pa naslednje število:
• 1.868 stan.enot,
• 1.546 stan.enot,
• 1.526 stan.enot,
• ^ .5^8 stsn.cr.ot,
• 1.821 stan.enot.

"vir: Zavod za statistiko RS, popis 1991
"vir: Aleksander Jakoš: Demografske in regionalne presoje, Ljubljana 1991
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Iz navedenih podatkov izhaja, da se je v zgoraj navedenem obdobju od celotnega števila zgrajenih
stanovanj delež solidarnostnih stanovanj gibal med 15 in 20 odstotki od vseh letno zgrajenih
stanovanj. Podatki tudi kažejo36, da bi morale slovenske občine v času izvajanja Nacionalnega
programa razpolagati s 1.500 stanovanji letno za pokrivanje tekočih potreb, da bi lahko razreševale
socialno problematiko z enako dinamiko kot v prikazanem obdobju.
Poleg tega je treba upoštevati tudi to, da je pridobivanje socialnih stanovanj v zadnjih letih
popolnoma zastalo (v obdobju 1991- 1998 je bilo pridobljenih le nekaj več kot 900 socialnih
stanovanj), kar pomeni, daje poleg zgoraj navedenega števila potrebno upoštevati tudi podatek iz
ankete Ministrstva za okolje in prostor, ki kaže, da znaša trenutno število upravičencev do najema
socialnega stanovanja okrog 7.000. Ti podatki zaskrbljujejo, saj opozarjajo, da se je dostopnost do
primernega stanovanja za socialno šibke skupine prebivalstva drastično zmanjšala. Nadaljevanje
takšnih razmer utegne v naslednjih letih ogroziti socialni mir v državi.
V času izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa bi bilo ob najugodnejših finančnih
predpostavkah potrebno za pokrivanje tekočih potreb in za zapolnitev primanjkljaja iz preteklih let
zagotoviti okrog 2.000 stanovanjskih enot letno samo za socialne potrebe. To tudi pomeni, da bi
ob nadomestitvi primanjkljaja in ob rednem zagotavljanju socialnih stanovanj po navedeni
dinamiki bila povprečna čakalna doba upravičencev za pridobitev socialnega stanovanja sedem let.
c) Ocena potreb po neprofitnih stanovanjih
Neprofitna najemna stanovanja so namenjena državljanom s povprečnimi in nekoliko
nadpovprečnimi dohodki, ti pa zanesljivo predstavljajo večino vsega prebivalstva. Kakor je
razvidno iz analiz je za reševanje stanovanjskega vprašanja te skupine državljanov potrebna
pridobitev od 2.000 - 2.500 stanovanj letno. Organizacijski okvirji za zagotavljanje te vrste
stanovanj so vzpostavljeni z neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami, ki svojo investitorsko
vlogo opravljajo s sredstvi kreditov Stanovanjskega sklada RS in občin.
č) Delež lastnih stanovanj
Lastno investiranje v stanovanja in družinske stanovanjske hiše je bilo in je pretežna oblika
razreševanja stanovanjske problematike Slovencev, saj povprečno dosega med 50% in 60%
celotne gradnje. Za to obstaja vrsta razlogov, ki jih v teh okvirih ni mogoče prikazati v celoti.
Vsekakor pa je ta oblika reševanja stanovanjskega vprašanja ppstala tako obsežna, da vpliva tudi
na vrednote dobrega dela prebivalstva in tudi zato izkazuje veliko stalnost. Nadaljevanje enakega
deleža tovrstne gradnje bo tudi v bodoče pomenilo okrog 5.000 novih lastnih stanovanj letno. Ta
segment pa bi se lahko še povečal s pridobivanjem novih stanovanjskih enot s prenovo oziroma
preurejanjem neizrabljenih stanovanj in stanovanjskih hiš. To bi bilo mogoče doseči s primernimi
finančnimi spodbudami, zlasti s takšno dostopnostjo do ugodnih posojil, ki bo zagotavljala tudi
stanovanjski prenovi enake možnosti kot novogradnji.

"Podatke zbira Ministrstvo za okolje in prostor na osnovi anketiranja občin
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d) Ocena potreb po profitnih stanovanjih
Glede na stalen obseg povpraševanja po najemnih stanovanjih, še posebej v večjih mestih in
regijskih centrih, bo tudi v bodoče del iskalcev najemnih stanovanj razreševal stanovanjsko
vprašanje znotraj profitnega najemnega sektorja. V okviru potrebnega letnega prirasta stanovanj se
predvideva pridobitev okrog 500 stanovanj profitne kategorije. To bo izvedljivo samo če bodo za
to seveda zagotovljene potrebne tržne razmere, v katerih bo vlaganje v tovrstna stanovanja
njihovim lastnikom jamčilo sprejemljivo varnost naložb in dobiček. Istočasno je potrebna tudi
selektivna zaščita najemnih razmerij, ki mora biti v profitnih stanovanjih minimalna, da jamči
takšno pravno varnost najemnega razmerja, ki bo tudi za lastnika dovolj spodbudna, da se bo
zaradi nje odrekel ilegalni oddaji stanovanja v najem.
e) Potrebe po prenovi
Poleg zagotavljanja stanovanj z novogradnjo mora prenova obstoječega fonda predstavljati
pomemben delež v strukturi naložb v stanovanjsko področje, kar še posebej velja za zagotavljanje
bistvenih tehničnih zahtev tudi v starih stanovanjih in stanovanjskih hišah ter za varovanje
kulturne dediščine to je prenovo starih mestnih jeder. Varovanje kulturne identitete slovenskih
krajin in naselij, ki ima poleg širše kulturne tudi pomembno gospodarsko vlogo (turizem), ne bo
mogoče brez ohranjanja in obnavljanja stanovanj v njih. Potrebe po prenavljanju in rednem
investicijskem vzdrževanju stanovanj in stanovanjskih zgradb je še posebej aktualizirala porušitev
dela ljubljanskega Kolizeja v marcu 1995. Ob tem je potrebno izostriti finančne in pravne
instrumente, ki bodo omogočali pravočasno prenovo, izpopolniti pa je potrebno tudi subsidiarno
vlogo občin in države, če lastniki ne bodo ravnali kot dobri gospodarji.
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2. NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM
2.1.

JAVNI INTERES NA PODROČJU NAČRTOVANJA STANOVANJSKE
GRADNJE, PRENOVE IN POSELITVE PROSTORA

Javni interes na področju načrtovanja stanovanjske gradnje, prenove in poselitve prostora je
udejanjanje določbe 78. člena Ustave Republike Slovenije, da država ustvarja možnosti, da si
državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Na podlagi Nacionalnega stanovanjskega
programa bo za njegovo uresničitev Vlada Republike Slovenije sama v okviru svojih pristojnosti
in kot predlagateljica aktov, ki jih sprejema Državni zbor Republike Slovenije ter preko
ministrstev, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in drugih subjektov oblikovala in izvajala
aktivno stanovanjsko politiko, tako da bo zagotavljala uresničevanje namena in ciljev
Nacionalnega stanovanjskega programa.
Ukrepi za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa so raznovrstni, tako kot njihovi
izvajalci. Prikazani so v okviru tega poglavja, tisti med njimi, ki jih morajo vlada oziroma
ministrstva uresničiti s posamičnimi dejanji, pa so izrecno našteti v poglavju 4. Sklepi.

2.2.

OBSEG IN DINAMIKA
VANJSKIH HIŠ

GRADITVE

STANOVANJ

IN

STANO-

Samo majhen del državljanov zmore razrešiti svoje stanovanjsko vprašanje sam, bodisi s
pridobitvijo lastnega stanovanja ali z najemom profitnega stanovanja v okvirju čisto tržnih
odnosov. Za večino državljanov je dostop do primernega stanovanja mogoč samo ob aktivni vlogi
države oziroma lokalne skupnosti pri omogočanju neprofitnega stanovanjskega sektorja,
zagotavljanju socialnih stanovanj in ugodnih kreditov za nakup ali graditev lastnih stanovanj.
Pridobivanje lastnih stanovanj je imelo ne glede na različno ugodne posojilne pogoje v preteklosti
vedno zelo podoben obseg, ki ni povod za zaskrbljenost. Drugače pa je z neprofitnimi in
socialnimi stanovanji, ki tvorijo neprofitni sektor stanovanjske oskrbe, na katerem je ponudba
daleč manjša od povpraševanja.
Zaradi tega je stanovanjska oskrba v Sloveniji izrazito neuravnotežena, saj državljani oziroma
družine, ki si ne morejo kupiti lastnega stanovanja ali zgraditi stanovanjske hiše, niti ne zmorejo
plačevanja profitne najemnine na nenadzorovanem črnem trgu, skoraj nimajo možnosti, da bi v
sprejemljivem času dobili v najem socialno ali neprofitno stanovanje.

Zato bosta pri uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa prednostno
obravnavana neprofitni najemni sektor in povečanje ponudbe socialnih in neprofitnih
najemnih stanovanj.
V tem okviru je treba ob postopni uvedbi neprofitne stroškovne najemnine in reformi socialnih
korektivov najprej zagotoviti pogoje in sredstva za ugodna posojila s sprejemljivo obrestno mero
za
gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. Ta posojila bodo
namenjena neprofitnim
stanovanjskim organizacijam.Občine bodo lahko prejemniki tovrstnih posojil tako kadar bodo
same pridobivale neprofitna in socialna najemna stanovanja, kot takrat, kadar bodo v ta namen
pridobivale in komunalno opremljale stavbna zemljišča.
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Seveda pa bo ob tem treba še naprej zagotavljati ugodna posojila tudi za nakup, gradnjo in
prenovo lastnih stanovanj državljanov. Tudi pri tem ne gre samo za posojila posameznikom, tako
kot do sedaj, temveč tudi gradbenim zadrugam, v katerih se zagotavljajo lastna stanovanja.
Potrebe po pridobitvi socialnih stanovanj so oziroma bodo izrazitejše v prvih letih izvajanja
nacionalega stanovanjskega programa, predvsem zaradi v začetku devetdesetih let prekinjenega,
sicer pa nezadostnega zagotavljanja tovrstnih stanovanj v zadnjih nekaj letih.
Vendar pa bo pri zagotavljanju ugodnejših pogojev in večjega obsega sredstev za stanovanjsko
kreditiranje treba nameniti posebno pozornost preprečitvi povečanja cen stanovanj, do katerega bi
lahko prišlo ob še večji podpori povpraševanju po njih. To pomeni, da je sredstva, ki bodo
presegala dosedanje proračunske vire, v obdobju izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa
treba preusmeriti v podporo povečani ponudbi stanovanj. To pa pomeni tudi spremembo razmerij
med obsegom posojil za različne namene, s povečanim deležem za neprofitne organizacije in
občine in z ohranitvijo deleža za posameznike in gradbene zadruge.
Osnovni instrumenti za nujno finančno krepitev stanovanjskega področja,so.v>,izrazitejši
proračunski podpon;stanoyanjskemu>(poaročju, namenjeni povečevanju kapitalske osnove
Stanovanjskega sklada;RS, izdajanjuNacionalne, stanovanjske^arčevalne sheme
krepitvi občinskih stanovanjskihskladov! '•- * ■*
' ' ' '•
V skladu s stanovanjskim zakonom se je Stanovanjski sklad uveljavil kot edina specializirana
finančna ustanova za sistemsko financiranje stanovanjske oskrbe in bo tudi v bodoče ohranil vlogo
osrednje institucije za financiranje Nacionalnega stanovanjskega programa, s tem
da bo v
odvisnosti od učinkov Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, Stanovanjski sklad RS
postopoma opuščal kreditiranje fizičnih oseb, ostaja pa kreditor gradnje najemnih neprofitnih
stanovanj, na novo pa prevzema kreditiranje občin za gradnjo socialnih stanovanj ter lastnikov
denacionaliziranih stanovanj in sicer za prenovo denacionaliziranih stanovanj, kakor tudi za
nakup nadomestnega stanovanja v primeru prodaje denacionaliziranega stanovanja prejšnjemu
imetniku stanovanjske pravice
Proračunska sredstva, namenjena za kreditiranje stanovanjske graditve ter za izvajanje Nacionalne
stanovanjske varčevalne sheme, se bodo stanovanjskemu področju tudi v bodoče zagotavljala
preko Stanovanjskega sklada RS skladno z 80. in 87. členom stanovanjskega zakona..
Glavni operativni cilj Nacionalnega stanovanjskega programa je, da se do leta 2009
postopno doseže gradnjo najmanj 10.000 novih stanovanj letno.
Za izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa je treba predvideti tudi sredstva za strokovno
pripravo in uskladitev predpisov in priporočil, ki vplivajo na stanovanjsko področje ter potrebnih
raziskovalnih projektov, kar pa je naloga pristojnih ministrstev v okviru njihovih rednih dejavnosti
in tekočih sredstev.
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2.3.

NAČIN ZAGOTAVLJANJA RAZNOVRSTNE STANOVANJSKE
PONUDBE

Država in lokalne skupnosti bodo spodbujale zlasti gradnjo, prenovo in nakupe najemnih
neprofitnih in socialnih stanovanj. S postopno mobilizacijo prihrankov prebivalstva, izpeljano
prek Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme in z ukrepi države, ki vplivajo na trg denarja,
namenjenega za kreditiranje stanovanjske oskrbe ter na trg nepremičnin, pa bodo spodbujale tudi
pridobivanje lastnih stanovanj, v okviru možnosti pa tudi pridobivanje stanovanj, namenjenih
profitnemu najemnemu sektorju.
Na področju stanovanjske oskrbe bodo pomembnejšo vlogo dobile tudi stanovanjske in gradbene
zadruge, tako, da bodo država in lokalne skupnosti s svojimi ukrepi spodbujale različna lastninska
razmeija na stanovanjskem področju.
Država bo spodbujala konkurenčnost in razvoj tržišča stanovanj z namenom povečati ponudbo in
zmanjšati povpraševanje. Z ukrepi davčne politike, predvsem na področju stimulativnega
obdavčenja nepremičnin, bo država zagotavljala tudi bolj racionalno izrabo obstoječih
stanovanjskih površin z namenom, da tudi davčni sistem prispeva k pospeševanju ponudbe
stanovanj. Za ureditev davčnega področja v zvezi s stanovanji pa je treba predhodno posodobiti
uradne nepremičninske evidence.
Stanovanjska politika občin mora pri dodeljevanju stanovanj v najem upoštevati načelo racionalne
izrabe stanovanjskega fonda, tako da glede na kategorije stanovanj, s katerimi razpolaga (socialna,
neprofitna), upravičencem dodeljuje stanovanja tiste vrste, ki so primerna njihovemu gmotnemu
položaju. S sistemom zamenjav stanovanj znotraj stanovanjskega fonda občine se lahko sočasno
znižuje tudi obseg sredstev za objektne subvencije.

2.4.

RAZMERJA MED RAZLIČNIMI VRSTAMI STANOVANJ

Država in lokalne skupnosti bodo namenjale proračunska sredstva za gradnjo neprofitnih najemnih
in socialnih stanovanj, sočasno pa bodo še naprej spodbujale tudi pridobivanje lastnih stanovanj,
posredno pa tudi profitni stanovanjski sektor, izhajajoč pri tem iz ocen po ohranjanju naslednjega
letnega razmeija med neprofitnim in profitnim stanovanjskim sektorjem, lastnimi stanovanji in
socialnimi korektivi:
•
•
•
•

približno 25 % neprofitnih najemnih stanovanj
približno 20 % socialnih najemnih stanovanj
približno 50 % lastnih stanovanj (samolastništvo, zadružna gradnja)
približno 5 % profitnih stanovanj

Gornja ciljna razmeija bodo podlaga za oblikovanje in izvajanje politike javnih izdatkov,
predpisov o izvrševanju proračunov v naslednjih letih ter za druge ukrepe države in občin, pri
čemer se bo ustreznost teh razmerij v času izvajanja programa preverjala v ministrstvu, pristojnem
za stanovanja in prilagajala dejanskim razmeram.
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Z namenom reševanja stanovanjskih vprašanj posameznikov in družin v najtežjih materialnih in
socialnih razmerah, naj se iz stanovanjskih sredstev pridobiva tudi začasna bivališča, ki pa morajo
zadostiti bistvenim pogojem v skladu s predpisi o gradivi objektov.

2.5.

SOCIALNI INSTRUMENTI V STANOVANJSKI OSKRBI

Socialni instrumenti v stanovanjski oskrbi so namenjeni olajšanju pridobivanja in uporabe
stanovanj tistim državljanom oziroma družinam, ki si zaradi gmotnega položaja ne morejo sami
rešiti stanovanjskega vprašanja oziroma ne zmorejo poravnavati stroškov za uporabo stanovanja,
t.j. najemnin in drugih stroškov, vključno s stroški za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
To so zlasti družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine, invalidi
in družine z invalidnim članom pa tudi druge družine in državljani z nizkimi dohodki ali brez njih.
Značilnost socialnih instrumentov mora biti večja vsebinska prožnost, še posebej prilagojena
različnim socialnim situacijam posameznikov in skupin, ki so najbolj ranljive, to so deložiranci,
nezaposleni, zaposleni ki nenadoma izgubijo delo, kakor tudi ostareli in bolni brez zadostnih
sredstev za preživljanje.
Socialni instrumenti na stanovanjskem področju morajo biti prilagojeni tudi preprečevanju in
zmanjševanju brezdomstva, še posebej prikritega, s ciljem da ga preprečujejo, zmanjšujejo oz.
postopoma odpravijo.
Osnovna instrumenta socialne politike na stanovanjskem področju bosta tudi v bodoče pravica inmožnost najema socialnega stanovanja ter pomoči pri uporabi stanovanja. Slednje bo poleg
znanega oziroma kot že prikazano reformiranega (razširjenega) instrumenta subvencioniranja
najemnin potrebno dopolniti še z novimi, zaenkrat v Sloveniji še neuporabljenimi instrumenti. To
so predvsem obratna hipotekama posojila. Namenjena so tistim, ki zaradi posedovanja
nepremičnin - lastnih stanovanj, v katerih sami prebivajo - sicer nimajo pravice do subvencije
stroškov za uporabo stanovanj, četudi bi bili do nje na podlagi dohodkovnega cenzusa upravičeni.
Prejemniki, ki so začasno nezmožni poravnavati stroške za uporabo lastnih stanovanj, bi obratna
hipotekama posojila, ki bi se brez splošne časovne omejitve črpala na kontokorentni način, pričeli
vračati ob prenehanju razlogov, zaradi katerih so postali upravičeni, da jih prejmejo - začasno
brezposelni n.pr. ob ponovni zaposlitvi. V skrajnem primeru pa bi se hipoteke prednostno
poplačale iz zapuščin prejemnikov.
Obratna hipotekama posojila ne bi samo omogočila prejemnikom, da ohranijo zmožnost
samostojnega reševanja stanovanjskega vprašanja in s tem olajšanje njihove socialne stiske ali celo
prikrite revščine, temveč bi zaradi preprečitve hipotekame obremenitve najverjetneje spodbujala
tudi družinsko solidarnost, zlasti pridobitno sposobnih otrok do njihovih ostarelih staršev.
Obratna hipotekama posojila imajo poleg tega da so humanejša, ker ne silijo iz kakršnegakoli
r?.z!o°?. osiromašenih lastnikov stanovanj v to, da se odpovedo svojemu premoženju, svoj družbeni
pomen tudi v tem, da preprečujejo, da bi se taki lastniki, ki bi bili sicer v skrajni stiski primorani
svoja stanovanja prodati, spremenili tudi v iskalce socialnih najemnih stanovanj, oziroma iz oseb z
rešenim v osebe z nerešenim stanovanjskim vprašanjem.
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Sredstva za obratna hipotekama posojila se bodo zagotavljala iz namenskih sredstev
Stanovanjskega sklada RS, zaradi predvidoma majhnega obsega in še nepreizkušenega vzroca pa v
obsegu sredstev za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa niso posebej prikazana.
Do spodbud in pomoči pri reševanju stanovanjskih vprašanj bodo še naprej imele prednostno
pravico mlade družine, družine z večjim številom otrok, družine z manjšim številom zaposlenih,
mladi, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez
stanovanja ali pa so podnajemniki.
Pri pridobitvi socialnih stanovanj v najem pa bodo še naprej imele prednost družine z več otroki,
družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine ter invalidi in družine z invalidnim članom,
po vrsti invalidnosti in obsegu prizadetosti invalida.
Pri uporabi proračunskih sredstev države in lokalnih skupnosti bo pri razreševanju stanovanjskih
vprašanj invalidov namenjena posebna skrb financiranju stanovanjskih skupin, izhajajoč iz
doktrine zagotavljanja samostojnega življenja invalidov.

2.6.

IZHODIŠČA
GRADNJE

SMOTRNOSTI

IN

KAKOVOSTI

STANOVANJSKE

Stanovanjsko gradnjo je potrebno usmeijati k manjšim, skrbneje in človekovemu merilu
primerneje zasnovanim naseljem oziroma sosedstvom, z nižjimi zgradbami, oblikovanimi v skladu
z urbanimi in krajinskimi značilnostmi, grajenimi iz zdravstveno in ekološko neoporečnih gradiv,
ob uporabi načinov, ki bodo zagotavljali njihovo varnost, varčnost, zanesljivost in trajnost.
Tudi na področju stanovanjske graditve je treba uveljaviti načela vzdržnosti oziroma trajno
uravnoteženega razvoja. Istočasno pa je treba računati tudi s sanacijo, zlasti ekološko, pa tudi
tehnično, energetsko in oblikovno, že zgrajenih stanovanjskih naselij.
Tudi na tem področju zavezujejo Slovenijo podpisane oziroma sprejete mednarodne listine. V tej
zvezi je poleg že izčrpneje prikazane Agende Habitat potrebno omeniti vsaj še Evropsko listino o
urejanju prostora (Listino iz Torremolinosa)" ter Deklaracijo o okolju in razvoju in Agendo 21, ki
sta bili sprejeti med ostalimi akti na Srečanju na vrhu v Rio de Janeiru leta 1992."
Eden od glavnih problemov urejanja prostora in varstva okolja v Sloveniji je neposredno povezan
s stanovanjsko oskrbo. Gre namreč za t.im. razpršeno poselitev oziroma dovoljeno in nedovoljeno
gradnjo družinskih stanovanjskih hiš, pomožnih in drugih zgradb izven ureditvenih območij
naselij. Tak način graditve predstavlja nesmotrno rabo prostora, zaradi negospodamosti in zato
neizvedljivosti normalne komunalne opreme takih zemljišč, slabšega izkoristka energetskih virov
in potreb po povečanem prometnem delu in praviloma podpovprečne gradbene kakovosti objektov
pa pomeni tudi nesorazmerno obremenjevanje okolja oziroma neskladnost s cilji trajno
uravnoteženega razvoja.

" Evropska listina o urejanju prostora, sprejeta v Torremolinosu (Epanija) 20. maja 1983. Vir: (European
Regional/Spatial Planning Charter - Torremolinos Charter), Council of Europe, European Conference of Ministers
Responsible for Regional Planning, Strasbourg 1984
" Vir: Michael Keating: Agenda zs spremembo s Srečanja na vrhu, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni
razvoj, Ljubljana 1995
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Z instrumenti urejanja prostora: prostorskim planiranjem, urbanističnim načrtovanjem,
projektiranjem in tehničnim svetovanjem ter z doslednejšim upravnim postopkom izdajanja
dovoljenj za posege v prostor, gradnjo in uporabo objektov, kakor tudi z učinkovitim
inšpekcijskim nadzorstvom je zato pri uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa
potrebno spodbujati samo tiste oblike gradnje eno- in večstanovanjskih hiš in sosedstev, ki ne
pomenijo prekomerne rabe prostora, ne prispevajo k prekomernemu povečevanju prometa,
zagotavljajo varovanje narave ter varčno rabo energije in zmanjševanje obremenitev okolja na
najmanjšo možno mero.
Vzorce poselitve in graditve, ki so nasprotni tem ciljem je potrebno preprečevati oziroma ovirati,
zlasti na območjih razpršene individualne gradnje pa je tudi s stališča varovanja kulturne krajine in
urbanističnih vrednot v naseljih potrebna sanacija grajenega prostora, zaradi zagotavljanja varstva
okolja pa zgoščevanje poselitve ter dograjevanje in obnavljanje javne infrastrukture.

2.7.

POGOJI SPODBUJANJA IN PRIDOBIVANJA STANOVANJ NA
DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČJIH

Pomoč države pri stanovanjski oskrbi na demografsko ogroženih območjih bo usmeijena
predvsem v prenovo opuščenega stanovanjskega fonda. Posojila za stanovanjsko prenovo bodo v
skladu s kriteriji usmerjena z najugodnejšimi pogoji glede višine, obrestne mere in dobe vračanja,
predvsem s ciljem ohranjanja prebivalstva na teh območjih.

2.8.

USMERITVE STANOVANJSKE POSELITVE PROSTORA V SKLADU
Z REGIONALNIM RAZVOJEM IN VARSTVOM OKOLJA

Pri dodeljevanju javnih (povratnih in nepovratnih) sredstev bodo upoštevane tudi specifične
potrebe regij z vidika skladnejšega regionalnega razvoja. Zato bo tudi potrebno stalno usklajevanje
z drugimi oblikami razvojnih spodbud, da bi dosegli sinergijske in kumulativne učinke javnih
finančnih spodbud. Javna sredstva bodo namenjena samo za tiste oblike stanovanjske preskrbe, ki
bodo upoštevale v Sloveniji uveljavljene okoljske standarde in bodo v skladu z zasnovo poselitve
slovenskega prostora, določeno s prostorskimi plani ter ob upoštevanju gospodarskih in socialnih
razvojnih programov republike .

2.9.

REŠEVANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ MLADIH DRUŽIN,
DRUŽIN Z VEČ OTROKI, INVALIDOV IN DRUGIH SKUPIN
PREBIVALSTVA S POSEBNIMI POTREBAMI V NEPROFITNEM
STANOVANJSKEM SEKTORJU

v okviru rctzpiscv Stsncvunjsklndci Republike * Slovenije zci kreditiranje neprofitne
stanovanjske gradnje in fizičnih oseb bodo kriteriji prilagojeni predvsem tistim, ki prvič rešujejo
svoje stanovanjsko vprašanje. To pa so predvsem mladi in mlade družine, družine z več otroki in
invalidi. Ukrepi v podporo reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin so izjemno
pomembni zaradi omogočanja ustanavljanja novih gospodinjstev, kar je prvenstveno povezano z
nastajanjem mladih družin.

poročevalec, št. 77

62

12. november 1999

Nacionalni stanovanjski program - 2. obravnava

Že v svojem dosedanjem delovanju je Stanovanjski sklad Republike Slovenije približno 70% vseh
dodeljenih posojil (t.j. skupaj približno 22 mrd. SIT) odobril prosilcem, ki so poleg drugih meril
izpolnjevali tudi kriterij mladih oziroma mladih družin (starost do 35 let). To razmerje se tudi z
uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa ne bo znatneje spremenilo in se bo
ohranjalo tudi s spremenjenim razmerjem posojilojemalci po statusu (več pravnih oseb - občin in
NSO).
Vendar pa pri oblikovanju meril Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v zvezi z
omogočanjem novih gospodinjstev ne bodo spregledane tudi drugi načini njihovega nastajanja,
zlasti še nastajanje enostarševskih družin pa tudi razveze zakonov. Prav tako pa bodo uvedeni
kriteriji, ki bodo omogočali izboljšane pogoje za pridobivanje oziroma dostopnost stanovanj za
druge skupine prebivalstva s posebnimi potrebami, vključno s stanovanji za skupinske oblike
bivanja, n.pr. v bivalnih skupnostih s telesno ali duševno prizadetimi oziroma s tistimi, ki imajo
dolgotrajne težave v duševnem zdravju.
Glede na to, da bodo posojila Stanovanjskega sklada RS, podobno kot že sedaj, tudi v
uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa predstavljala glavni finančni vir, ki bo
omogočal pridobivanje neprofitnih in socialnih stanovanj ter da se bo povečala njegova vloga pri
kreditiranju neprofitnih organizacij in občin oziroma občinskih stanovanjskih skladov, bodo takšni
posebni kriteriji vgrajeni v posamezne razpise za dodeljevanje njegovih posojil. Pri njihovem
oblikovanju bodo organi Sklada upoštevali podatke o povpraševanju po stanovanjih za skupine
prebivalstva s posebnimi potrebami, jih primerjali s celotnim povpraševanjem ter upoštevali tudi
predloge in priporočila Državnega stanovanjskega sveta oziroma pristojnih ministrstev.
V okviru kriterijev za dodeljevanje posojil Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in drugih
javnih sredstev bo posebna skrb namenjena zagotavljanju stanovanjske oskrbe starejših ljudi ob
upoštevanju njihovih specifičnih potreb, pri čemer bodo morali aktivno vlogo odigrati tudi
stanovanjski programi in skladi drugih javnopravnih oseb.
Zadovoljevanje stanovanjskih potreb starostnikov bo usklajeno z razvojem varstva starejših oseb,
predvidoma z naslednjimi oblikami stanovanj:
1. Stanovanja za starejše, praviloma razpršena, v katera občasno (po dogovoru oziroma po potrebi)
prihaja organizirana pomoč iz doma starejših ali centra za socialno delo, centra za pomoč na
domu ali drugega izvajalca - tudi iz zasebnega sektorja;
2. Varovana stanovanja za starejše, ki so stanovanja, v katerih stanovalci lahko dobijo pomoč 24
ur dnevno iz določene ustanove, v glavnem iz krajevno najbližjega doma starejših, pod
pogojem, da so zgrajena kot večstanovanjske stavbe s stanovanji za starejše ljudi z lastnim
gospodinjstvom;
3. Stanovanjski domovi za starejše, pod pogojem, da so zgrajeni kot večstanovanjske stavbe s
stanovanji za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom, ki niso odvisni od stalne pomoči, ki pa
jim je na voljo na klic.
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Zelo podoben položaj, kot ga imajo starostniki kot skupina prebivalstva ki v določenem
življenjskem obdobju potrebuje posebno vrsto stanovanj za samostojno, pa imajo tudi študentje.
Tudi ta populacija, ki je dovolj velika, da jo je treba šteti za posebno skupino prebivalstva, ima
posebne potrebe. Podobno kot starostniki tudi dober del študentov samo v določenem življenjskem
obdobju potrebuje posebno obliko stanovanja, pri čemer tradicionalne oblike študentskih domov s
souporabo sob, t.j. brez samostojnih, čeprav majhnih stanovanj, ne zagotavljajo bivalnih pogojev,
ki bi ustrezali naraščajoči zahtevnosti sodobnega visokošolskega in univerzitetnega študija
oziroma pogojev za učinkovit in uspešen študij. Narašča tudi število študentskih družin, ki imajo
znotraj te skupine prebivalstva še dodatne potrebe.
V okviru uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa bodo zato tudi za graditev
najemnih stanovanj za študente uporabljena podobna načela, kot za graditev varovanih stanovanj
in sicer bodo po omenjenih kriterijih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Po teh merilih
bodo posojila Sklada dostopna tudi investitorjem, ki bodo gradili samska ali družinska študentska
stanovanja v okviru ali v bližini študentskih domov, tako da bodo najemniki teh stanovanj lahko
uporabljali storitve teh domov (n.pr. čiščenje, prehrana, gospodinjske in osebne storitve), ali pa kot
stanovanja v okviru študentskih stanovanjskih domov po zgledu tistih za starostnike.
Med skupine prebivalstva s posebnimi potrebami, ki pri uresničevanju Nacionalnega
stanovanjskega programa ne smejo ostati prezrte, pa sodijo tudi Romi. Specifični načini bivanja
dela te skupnosti, ki uživa v Sloveniji poseben ustavni položaj, so predmet posebne skrbi nekaterih
lokalnih skupnosti in nekatera izmed njihovih prizadevanj so v preteklosti pokazala opazne
uspehe. S sredstvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in drugimi javnimi sredstvi bo zato
v skladu z omenjenimi posebnimi merili treba podpirati na pozitivnih izkušnjah utemeljena
prizadevanja tistih občin, ki:
1. omogočajo trajne oblike stanovanja romskim družinam, ki imajo na njihovem območju stalno
prebivališče in
.
2. istočasno izboljšujejo bivalne pogoje (pogoje uporabe lastnih in drugih stanovanj, stanovanjskih
hiš in bivalnih naselij) drugih občanov na območjih, kjer so takšni pogoji poslabšani zaradi
neurejenih romskih naselij.
In končno, vendar ne nepomembno, obstajajo posebne stanovanjske potrebe ljudi iz sicer različnih
socialnih slojev družbe, ki se jim njihov stanovanjski položaj nenadoma ali postopoma tako zelo
poslabša, da to zahteva nujno ukrepanje zaradi preprečitve ali vsaj omilitve njihove socialne
izključenosti, zlasti pa zaradi varstva oziroma ohranjanja družine.
Razlogi takšnega nenadnega ali postopnega poslabšanja so lahko zelo različni in segajo od
nenadnih in praviloma nekrivdnih sprememb družinskega, delovnega, zdravstvenega ali socialnega
stanja preko nenadnega poslabšanja tehničnega stanja njihovega stanovanja pod prag uporabnosti
(n.pr. nenadne porušitve, ki niso posledica naravnih nesreč) pa vse do posledic neustreznega ali .
celo špekulativnega ravnanja v lastnem gospodinjstvu, ki ima za posledico deložacijo, pogosto
celo t.im. osebni bankrot in zato nastanek začasnega brezdomstva.
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Takšne spremembe postavijo ljudi v položaj, v katerem se možnosti za njihovo samostojno
razreševanje stanovanjskega vprašanja skrajno zmanjšajo, čeprav v nekaterih primerih niso
izključene. Gre za položaj, ki je praviloma slabši od položaja vseh drugih, ki imajo kakršnokoli
stanovanje, in ga je treba reševati začasno, dokler se po sicer uveljavljenih postopkih njihovo
stanovanjsko vprašanje ne razreši s pridobitvijo ustreznega in primernega izmed štirih vrst
stanovanj".
Z uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa bo potrebno zagotoviti sredstva, s
katerimi bodo občine kot posebno obliko stanovanj, ki jo bo potrebno kot novo kategorijo umestiti
v stanovanjski zakon, zagotavljale za opisano skupino prebivalstva s posebnimi potrebami začasna
oziroma zasilna bivališča. Ta bodo morala zagotavljati vsaj najnujnejše pogoje za ohranitev
družinske skupnosti in bodo morala ustrezati bistvenim zahtevam za objekte. Dejansko število
začasnih oziroma zasilnih bivališč bo potrebno prilagajati povpraševanju na podlagi evidenc
občinskih organov, pristojnih za stanovanjske zadeve in centorv za socialno delo.
Ostale oblike zagotavljanja stanovanjske oskrbe oseb oziroma skupin prebivalstva s posebnimi
potrebami (n.pr. razne oblike bivanja v domovih), ki zgoraj niso navedene, tudi niso predmet
uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa in se zagotavljajo iz drugih virov.
V skladu s stanovanjskim zakonom mora Nacionalni stanovanjski program določiti tudi obseg
sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z več otroki, mladih družin in
invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju in kriterije za razporejanje teh sredstev občinam.
Finančne sheme, prikazane v poglavju 2.12. Sredstva za uresničevanje Nacionalnega
stanovanjskega programa, kažejo, da se bodo sredstva za pridobivanje (vseh) neprofitnih in
socialnih stanovanj v ciljnem letu uresničevanja programa pridobivala po naslednjem razrezu:

VRSTA STANOVANJ
NEPROFITNA
SOCIALNA

POSOJILA
STANOVANJSKEGA
SKLADA RS
60%
70%

LASTNA SREDSTVA
OBČINSKIH
PRORAČUNOV IN
STANOV. SKLADOV
0
30%

LASTNA SREDSTVA
NEPROFITNIH
STANOVANJSKIH
ORGANIZACIJ
40%
0%

Iz evidenc in informacij Stanovanjskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije, Urada Vlade RS za invalide, nevladnih organizacij za pomoč ljudem z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju in študentskih domov izhaja ocena Ministrstva za okolje in prostor,
da znaša nakopičeni primanjkljaj 450 stanovanj za upokojence, 300 stanovanj za invalide in osebe
z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 100 stanovanj za študentske družine - skupaj
torej 850 stanovanj za navedene skupine ljudi s posebnimi potrebami.

" največkrat socialnega, v primeru zadostne preostale plačilne zmožnosti tudi neprofitnega ali celo profitnega, pri
deložacijah iz Spekulativnih razlogov pa lahko celo lastnega, vendar cenejšega, kot je bilo tisto, ki je bilo n.pr. zaradi
vnovčenja hipoteke izpraznjeno in odprodano.
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Primerjava načrtovane letne graditve stanovanj v ciljnem letu uresničevanja Nacionalnega
stanovanjskega programa ter ocenjenega skupnega nakopičenega stanovanjskega primanjkljaja, ki
ga nekateri ocenjujejo s 35.000 enotami, ter na njeni podlagi preračun potrebne letne graditve
stanovanj za te skupine prebivalstva s posebnimi potrebami, kaže, daje za reševanje stanovanjskih
potreb navedenih skupin ljudi ob enaki dinamiki reševanja, kot velja za stanovanjsko problematiko
drugih državljanov, potrebno zagotoviti najmanj 2,4% vseh sredstev, namenjenih stanovanjski
oskrbi oziroma 6% vseh sredstev, namenjenih neprofitnim in socialnim stanovanjem, kar v ciljnem
letu pomeni zagotovitev 270 stanovanjskih enot na leto.
Kriteriji za razporejanje sredstev po občinah pri dodeljevanju posojil Stanovanjskega sklada RS za
socialna in neprofitna stanovanja bodo zlasti upoštevali razmeije med obsegom posojil Sklada za
različne stanovanjske namene, razmeije med dejanskim povpraševanjem po stanovanjih za
skupine prebivalstva s posebnimi potrebami in ponudbo primernih stanovanj v posamezni občini
kandidatki za dodelitev posojila, razmerje med obsegom dejanske porabe na stanovanjskem
področju in skupno primerno porabo v preteklem obdobju, prejeta sredstva finančnih izravnav,
stopnjo zadolženosti občine, podatke iz občinskega stanovanjskega programa in analizo
uresničevanja stanovanjske oskrbe v občini. Kriteriji bodo nadrobneje določeni v okviru že
omenjenih meril Stanovanjskega sklada RS.
Kriteriji za zagotavljanje sredstev občinam za pridobivanje socialnih stanovanj v okviru primerne
porabe, se bodo za občine, upravičene do finančnih izravnav, določali v okviru politike javnih
izdatkov države.

2.10.

SPODBUJANJE INVESTICIJ V PRENOVO IN VZDRŽEVANJE
STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ

Politika najemnin bo spodbujala razvoj na stanovanjskem področju, tako glede gradnje kot tudi
glede prenove najemnih stanovanj, pri čemer bo neprofitna najemnina izhodišče za oblikovanje
profitnih najemnin, kot podlage za kapitalska javna in zasebna vlaganja v stanovanjsko oskrbo.
Posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in posojila pridobljena v okviru Nacionalne
stanovanjske varčevalne sheme se bodo namenjala tudi za prenove, sanacije in obsežnejša
vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

2.11.

DRŽAVNI STANOVANJSKI SVET

Za spremljanje izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa ter za vrednotenje na njem
utemeljene stanovanjske politike bo Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za
stanovanja, imenovala Državni stanovanjski svet in njegovega predsednika. Pri velikosti in sestavi
Državnega stanovanjskega sveta bo vlada poleg strokovnih meril omogočila tudi sodelovanje
nevladnih organizacij oziroma interesnih in strokovnih društev, poslovnih in poklicnih združenj
ter renre7entativnih sindikatov.
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Naloga Državnega stanovanjskega sveta je zlasti spremljanje uresničevanja ciljev Nacionalnega
stanovanjskega programa, ocenjevanje učinkovitosti njegovih instrumentov oziroma tekoče
stanovanjske politike in sinergije sektorskih politik in ukrepov v zvezi s stanovanjskim področjem,
ocenjevanje ustreznosti razmerij med različnimi segmenti stanovanjske oskrbe in socialnimi
korektivi, ocene upoštevanja ciljev regionalnega razvoja in varstva okolja ter izboljševanja
kakovosti stanovanjskega urbanizma, arhitekture in bivalnega okolja.
Poročila Državnega stanovanjskega sveta bodo izvajalcem Nacionalnega stanovanjskega programa
in javnosti nudila ocene o tem, kako dobro in uspešno se uresničujejo cilji stanovanjske politike
ter ali in kje so potrebni popravki. Za uspešno opravljanje nalog Državnega stanovanjskega sveta
bodo zagotovljena tudi sredstva za podporne evalvacijske raziskave. Državni stanovanjski svet bo
opravljal tudi naloge posvetovalnega organa ministrstva, pristojnega za stanovanjske zadeve in
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v zadevah oblikovanja in vodenja stanovanjske
politike. Državni stanovanjski svet po potrebi predlaga oblikovanje potrebnih sprememb in
dopolnitev, ki zadevajo bilje in instrumente Nacionalnega stanovanjskega programa.
Državni stanovanjski svet bo presojal ukrepe socialne politike na stanovanjskem področju in po
potrebi predlagal interventne ukrepe. Poročal bo Vladi Republike Slovenije. Pred iztekom
obdobja, za katero se sprejema pričujoči Nacionalni stanovanjski program, pričakuje Vlada
Republike Slovenije od Državnega stanovanjskega sveta tudi stališče o podlagah in načinu
uresničevanja stanovanjske politike v prihodnosti. Državni stanovanjski svet bo imel poleg
predsednika še najmanj osem in največ šestnajst članov, deloval pa bo v skladu s poslovnikom, ki
ga bo predpisal minister, pristojen za stanovanja. Mandat članov in predsednika Državnega
stanovanjskega sveta bo trajal do 31.12.2009, kar bo omogočilo celovito oceno uspešnosti
izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa v celotnem obdobju.

2.12.

SREDSTVA ZA URESNIČEVANJE
VANJSKEGA PROGRAMA

2.12.1.

RAČUNSKE PODLAGE

NACIONALNEGA

STANO-

a) Število zgrajenih stanovanj
Ocena potrebnih finančnih virov za izvedbo Nacionalnega stanovanjskega programa izhaja iz
analiz in potreb po zagotavljanju novih stanovanj. Glede na določila stanovanjskega zakona in
zakona o lokalni samoupravi so predvideni različni subjekti in načini financiranja posameznih
kategorij stanovanj.
Že večkrat poudarjeni cilj Nacionalnega stanovanjskega programa oziroma na njem utemeljene
aktivne stanovanjske politike je zgraditi najmanj 10.000 stanovanj letno, oziroma - kar je Še
važneje - pridobiti poleg vsako leto zgrajenih lastnih stanovanj še 2.000 socialnih, 2.500
neprofitnih in 500 profitnih najemnih stanovanj. To je upoštevano tudi v naslednjem prikazu
uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa.

i
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PREGLEDNICA ŠT. 1: URESNIČEVANJE NACIONALNEGA STANO-VANJSKEGA
PROGRAMA - GRADITEV STANOVANJ PO VRSTAH V LETIH 2000 - 2009
LETO

ZASEBNI SEKTOR

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Skupaj:

Lastna
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6000
6000
6000
6000
58500

Profitna
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2750

JAVNI SEKTOR
Socialna
300
400
500
600
800
1000
1200
1400
1700
2000
9900

Neprofitna
350
450
600
800
1000
1250
1500
1800
2100
2500
12350

SKUPAJ
Število
6200
6550
6950
7400
7950
8550
9050
9600
10250
11000
83500

Indeks
100
106
112
119
128
138
146
. 155
165
177

Časovni potek uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa v gornji preglednici
upošteva, daje oblikovanje aktivne stanovanjske politike pogojeno s predhodno izvedbo nekaterih
sistemskih ukrepov; da je v izogib nadaljnji rasti cen stanovanj oziroma za spodbujanje ponudbe
stanovanj treba najprej zagotoviti zadostno ponudbo zazidljivih stavbnih zemljišč ter da je za
celovito izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa potrebno zagotoviti sinergijo vseh
predhodno vzpostavljenih sistemskih ukrepov in izvedbenih instrumentov.

b) Cene stanovanj
Ob predpostavki, da ima povprečno stanovanje površino 55 m^ in daje njegova cena 193.700
SIT/ m^ 40 , bi morali za dosego tega cilja v Sloveniji iz vseh virov - države, občin, pravnih in
fizičnih oseb - vsako leto nameniti približno 106,5 milijard tolarjev, kar bi po ocenah za leto 1998
pomenilo 3,3 % bruto domačega proizvoda. Statistični podatki o graditvi stanovanj v letu 1998'"
na primeru 791 zgrajenih stanovanj kažejo, daje povprečna cena za lm2 stanovanjske površine
znašala 230.133 SIT.
Po izbranih mestnih naseljih je znašala od 225.633 SIT/m2 v Celju do 238.921 SIT/m2 v
Ljubljani, v ostalih naseljih pa je znašala povprečno 177.317 SIT/m2. Po obliki graditve se je
povprečna cena gibala med 162.728 SIT/m2 pri neprofitni graditvi in 230.862 SIT/m2 pri graditvi
za trg. Po nosilcih graditve pa se je povprečna cena gibala med 208.118 SIT/m2, kjer so bili
investitoiji gradbena podjetja, preko 155.821 SIT/m2, kjer so bile investitorice neprofitne
stanovanjske organizacije do 273.332 SIT/m2 v primerih, kjer so bile investitorice druge
organizacije (n.pr. razni investitoni v stanovanja za prodajo na trgu V

■""Povprečna cena 193.700 SIT/m2 vključuje gradbeno ceno, stroške za pridobitev in komunalno opremo stavbnega
zemljišča, stroške financiranja in druge stroške graditve. Izračun je pojasnjen v nadaljevanju besedila .
41
Statistične informacije št. 143, Statistični urad RS, Ljubljana, 20. maj 1999
*

poročevalec, št. 77

68

12. november 1999

Nacionalni stanovanjski program - 2. obravnava

Izračun cen stanovanjske graditve za potrebe Nacionalnega stanovanjskega programa lahko realno
temelji samo na teh uradnih statističnih podatkih, ki pa zahtevajo ustrezno interpretacijo. Ta se
nanaša predvsem na ustrezno predpostavitev povprečnih cen stanovanj v individualnih hišah, še
zlasti grajenih v lastni režiji, kot jo dopuščajo predpisi o graditvi objektov. Ta način gradnje je tudi
najcenejši in se ga zato investitoiji - fizične osebe - zelo pogosto poslužujejo.
Prav tako je treba upoštevati različna izhodišča v primerih, ko se stanovanja pridobivajo z
nakupom na prostem tržišču, na katerem je ponudba stalno manjša od povpraševanja ter v
primerih, ko se stanovanja gradijo za znanega - organiziranega in kvalificiranega - investitoija, ki
oddaja dela po projektantskih in gradbenih pogodbah in ne kupuje gotovega izdelka. Izračun
povprečnih cen stanovanj za potrebe Nacionalnega stanovanjskega programa ob upoštevanju
gornjih podlag ob predpostavki, da ima povprečna stanovanjska enota 55m2 čiste stanovanjske
površine, upošteva naslednje cene stanovanjske površine po cenah za obdobje I.-XII. 1998 :
1. za profitna stanovanja 230.000 SIT/m2 oziroma 12.650.000 SIT za stanovanjsko enoto ob
predpostavki, da gre za stanovanja, ki se pretežno pridobivajo na prostem trgu že zgrajenih
novih stanovanj;
2. za socialna in neprofitna stanovanja 156.000 SlT/m2 oziroma 8.580.000 SIT za stanovanjsko
enoto ob predpostavki, da gre za stanovanja, ki se pretežno gradijo za znanega (organiziranega
in kvalificiranega) investitorja.
3. za lastna stanovanja 224.000SIT/m2 oziroma 12.320.000 SIT za stanovanjsko enoto ob
predpostavki, daje razmerje med lastnimi stanovanji, kupljenimi na prostem trgu že zgrajenih
novih stanovanj ter lastnimi stanovanji, zgrajenimi v lastni režiji v družinskih hišah 1:3 , kar
ob 6.000 novih lastnih stanovanjih na leto ponazarja naslednja enačba:
3 st.en.x55m2 x 208.000 SIT/m2+lst.en.x55 m2x 273.000 SIT/m2 =p ion nnn siT/st.en.
4 st.en.
Povprečna cena stanovanjske površine bi v okviru uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega
programa ob ciljnem številu (najmanj) 10.000 stanovanj letno ter ob ciljnih razmeijih med
številom socialnih (2.000), neprofitnih (2.500), profitnih (500) ter lastnih stanovanj (5.000)
znašala: 0,45x156.000+0,05x230.000+0,50x224.000 = 193.700SIT/m2.
V letih 1991 do 1998 je bilo v Sloveniji zgrajenih povprečno 6250 stanovanj na leto> kar ob
gornjih kriterijih pomeni, da je bilo v stanovanja investiranih 66,6 milijard tolarjev letno. Letni
primanjkljaj, skoraj izključno najemnih stanovanj, ki gaje treba torej zagotoviti z ukrepi aktivne
stanovanjske politike na podlagi Nacionalnega stanovanjskega programa, ima tako povprečno
vrednost 39,9 milijard tolarjev letno.
Za izvedbo Nacionalnega stanovanjskega programa bo treba v naslednjem obdobju zagotavljati
tako sredstva državnega proračuna, kot tudi doseči, da bodo tudi nove občine na tem področju
izpolnjevale svoje predpisane obveznosti. Bistvenega pomena za uresničevanje aktivne
stanovanjske politike pa je zagotovitev pogojev za povečanje zasebnih naložb v stanovanjsko
oskrbo. Skupaj iz vseh virov moramo z uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa v
državi nameniti stanovanjskemu področju najmanj 2,1 % bruto domačega proizvoda v letu 2000,
ki bi postopoma naraščal in dosegel v letu 2009
2,4% bruto domačega proizvoda (po stalnih
cenah).
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2.12.2.

IZRAČUNI
a) Sredstva in viri sredstev za graditev stanovanj

Uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa lahko poteka le z združevanjem javnih in
zasebnih sredstev. Nacionalni stanovanjski program uvaja na področje stanovanjske oskrbe nove
instrumente, ki omogočajo prerazporeditev deležev, ki jih imajo posamezni sedanji viri
financiranja graditve stanovanj.
Na prvem mestu je treba omeniti Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo kot najpomembnejši
vir za financiranje zasebne stanovanjske graditve ne samo lastnih, temveč tudi profitnih najemnih
stanovanj.
Tudi po uveljavitvi Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme bo Stanovanjski sklad RS še naprej
ostal najpomembnejše orodje države pri vodenju aktivne stanovanjske politike, postopoma pa bo
manjšal svojo udeležbo pri kreditiranju graditve lastnih in profitnih stanovanj, ohranil pa doseženi
delež pri kreditiranju graditve neprofitnih stanovanj ter pričel na novo kreditirati tudi graditev
socialnih stanovanj.
Uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa tudi ni mogoče samo z domačimi
finančnimi viri. Glede na ponudbo in že izraženo zainteresiranost vsaj dveh pomembnih
mednarodnih finančnih ustanov, katerih članica je tudi Slovenija t.j. Socialnega sklada Sveta
Evrope in Svetovne banke, je pri izvajanju Nacionalnega stanovanjskega programa utemeljeno
računati tudi z njunimi posojili, Stanovanjskemu skladu RS za kar domača javna sredstva ne
zadoščajo. Tovrstne naložbe so tudi skladne s cilji in poslovno politiko obeh mednarodnih
finančnih ustanov, dostopnost do njunih posojil je za Slovenijo sorazmerno ugodna, sama posojila
pa za predvideni namen ter ob upoštevanju domačih obrestnih mer in drugih pogojev niso
predraga.
Tako kot v zvezi s prenosi državnih proračunskih sredstev v stanovanjsko oskrbo bo tudi v zvezi s
tujimi posojili Stanovanjski sklad ohranil svojo vlogo finančnega posrednika, v skladu z
možnostmi pa bo za posojila tudi jamčil. Veljavni zakon o financiranju občin dovoljuje, da se
občina zadolži do 10% primerne porabe predhodnega leta. Predpisani kreditni potenciali občin so
tako nizki, da so seveda že izkoriščeni za druge prioritete lokalnih javnih financ. Omogočanje
selektivnega in namenskega dodatnega zadolževanja občin za potrebe pridobivanja in opremljanja
stavbnih zemljišč ter pridobivanje socialnih stanovanj zato zahteva spremembe oziroma
dopolnitve predpisov o financiranju občin.
Iz vseh navedenih okoliščin sledi projekcija razmerij med sredstvi in viri za graditev stanovanj v
okvirju uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa, prikazana v preglednici št. 2 na
strani 49.
Ob upoštevanji!
prikcizcuvh v pre^le^pici Št ^
obrsz!oŽ2nih r^viinskih pcd!^ je za
izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa potrebno zagotoviti sredstva po stalnih cenah iz
obdobja
1998, ki so prikazana v preglednici št. 3 na strani 50.
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PREGLEDNICA ŠT. 2: RAZMERJA MED SREDSTVI IN VIRI ZA GRADITEV
STANOVANJ PO VRSTAH IN LETIH IZVAJANJA NACIONALNEGA
STANOVANJSKEGA PROGRAMA - V ODSTOTKIH (%)
VRSTA
STANOVANJ
LASTNA

PROFITNA

SOCIALNA

NEPROFITNA

SKUPAJ

12. november 1999

LETO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
• 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

POSOJILA
SSRS

POSOJILA
IZ NSVS
9%
11%
10%
10%
9%
8%
8%
8%
6%
4%

50%
50%
50%
60%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
63%
52%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
13%
14%
15%
17%
18%
19%
21%
22%
23%
23%

OBČINSKI
PRORAČUNI
IN SKLADI

SREDSTVA
F. IN P.OS.
VKU.NSO

53%
52%
52%
52%
52%
52%

KOMERC.
POSOJILA
BANK
46%
46%
46%
46%
32%
31%
40%
40%
42%
44%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

37%
48%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
44%
44%
43%
43%
31%
30%
36%
36%
36%
37%

41%
39%
39%
38%
2%
2%
2%
2%
3%
3%

50%
50%
50%
40%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

2%
2%
3%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
4%

42%
40%
38%
36%
34%
32%

71

45%
43%
44%
44%
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PREGLEDNICA ŠT. 3: SREDSTVA IN VIRI ZA GRADITEV STANOVANJ PO VRSTAH
STANOVANJ IN ČASU IZVAJANJA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA (STALNE CENE I.-XII. 1998, V MIO. SIT«)
VRSTA
STANOVANJ
LASTNA

PROFITNA

SOCIALNA

NEPROFITNA

SKUPAJ

42

POSOJILA
IZ NSVS

POSOJILA
SSRS

LETO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

6.221
7.400
7 000
7.360
6.319
5.961
6.273
6.066
4.729
2.947

OBČINSKI
PRORAČUNI
IN SKLADI

KOMERC.
POSOJILA
BANK

SKUPAJ
30.369
29 856
30.921
31.226

38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
316
633
949
1.265
1 581
1 898
2.214
2.530
2.846
3.163

1.287
1.716
2.145
3.089
4.805
6.006
7.207
8.408
10.210
12.012
1.900
2.000
3.089
4.118
5.148
6.435
7.722
9.266
10.811
12.870
9.408
11.116
12.234
14.568
16.271
18 402
21.202
23.741
25.750
27.829

1 287
1.716
2.145
2.059
2.059
2.574
3.089
3.604
4.376
5.148

38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400

1.287
1.716
2.145
2.059
2.059
2.574
3.089
3.604
4.376
5.148

30.686
30.488
31.870
32.491
1.581
1 898
2.214
2.530
2.846
3.163

67.760
68.992
70.224
71.456
72688
73.920
73.920
73.920
73.920
73.920
633
1.265
1 898
2.530
3.163
3.795
4.428
5.060
5.693
6.325
2.574
3.432
4.290
5.148
6.864
8.580
10.296
12.012
14.586
17.160
3.003
3 861
5.148
6.864
8.580
10.725
12.870
15.444
18.018
21.450
73.970
77.550
81.560
85.998
91.295
97.020
101.514
106.436
112.217
118.855

Kot stalne cene so upoštevane povprečne cene v obdobju I-X1I-1998
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b) Obrazložitve
1. Sredstva za pridobivanje socialnih stanovanj
Za pridobitev 2.000 socialnih stanovanj letno bi bilo v ciljnem letu izvajanja Nacionalnega
stanovanjskega programa, t.j. leta 2009 po stalnih cenah 1.-X1I. 1998 potrebno zagotoviti sredstva
v višini 17,2 milijarde tolarjev. Zagotavljanje socialnih stanovanj je dolžnost občin, ki naj bi
programe na tem področju izvajale zlasti z usmerjanjem sredstev v odkup in prenovo obstoječih
stanovanj ter z zamenjavo stanovanj znotraj lastnega socialnega in neprofitnega sklada.
Zlasti s prvim načinom je mogoče doseči nižje nakupne cene in s tem z enakimi sredstvi rešiti
večje število socialnih problemov. Vendar pa občine ob sedanjem načinu financiranja ne bodo
mogle same zbrati za tak obseg potrebnih sredstev in tudi ne bodo mogle v skladu z zakonom
gospodariti s stavbnimi zemljišči v javno korist. Brez možnosti, da za pridobivanje in opremljanje
stavbnih zemljišč in pridobivanje socialnih stanovanj najamejo posojila pri Stanovanjskem skladu
RS , bo stanovanjska in druga graditev v občinah še naprej stagnirala oziroma bo omejena na
neorganizirano in nekontrolirano razpršeno gradnjo individualnih hiš. Taka gradnja pa je potratna
do prostora in energije in obremenjujoča za okolje, njeni gospodarski multiplikacijski učinki pa so
nezaznavni.
Vendar pa bo morala občine pri zagotavljanju socialnih stanovanj poleg tega, , država tudi
neposredno finančno podpreti. V ta namen Nacionalni stanovanjski program predvideva razširitev
dejavnosti Stanovanjskega sklada RS na kreditiranje pridobivanja socialnih stanovanj, tako, da bo
od leta 2000 dalje postopno spreminjala in sicer tako, da bo od leta 2004 dalje razmerje med
posojili Stanovanjskega sklada RS in sredstvi občinskih proračunov 70 : 30.
2. Sredstva za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj
Pretežna večina proračunskih sredstev države, usmerjanih preko Stanovanjskega sklada RS, bo
morala biti namenjenih za posojila neprofitnim stanovanjskim organizacijam za pridobivanje
najemnih neprofitnih stanovanj. Lokalne skupnosti pa bi morale pri tem sodelovati s svojimi
sredstvi in jih namenjati zlasti za pridobivanje komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo
tovrstnih stanovanj.
Za pridobitev 2.500 neprofitnih najemnih stanovanj na leto bo v ciljnem letu uresničevanja
Nacionalnega stanovanjskega programa, t.j. leta 2009 po stalnih cenah I.-XII. 1998 skupaj treba
zagotoviti sredstva v višini 12,8 milijarde tolarjev iz posojil Stanovanjskega sklada RS in po 8,6
milijarde tolarjev, kijih bodo zagotovile neprofitne stanovanjske organizacije same, skupaj 21,5
milijarde tolarjev.
Razmerje med posojili Stanovanjskega sklada RS in lastnimi sredstvi neprofitnih organizacij
ostaja tudi v bodoče pri že uveljavljenih 60%:40%.
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J. Sredstva za kreditiranje nakupa in gradnje lastnih in drugih stanovanj
V graditev lastnih stanovanj državljanov bo treba v ciljnem letu izvajanja Nacionalnega
stanovanjskega programa (2009) naložiti skupaj 73,9 milijard vseh javnih in zasebnih sredstev.
Tudi na tem področju se bodo razmerja med različnimi viri sredstev morala spremeniti in sicer
tako, da bo pri dajanju posojil državljanom postopoma prevzela vodilno vlogo Nacionalna
stanovanjska varčevalna shema , sočasno pa se bo zmanjševala tako vloga Stanovanjskega sklada
RS kot vloga poslovnih bank. Prav tako pa se mora izboljšati dostopnost do lastnih stanovanj
državljanov z zmanjšanjem njihovega lastnega deleža v celotni finančni konstrukciji.
V ciljnem letu izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa bodo razmerja med viri
Stanovanjskega sklada RS, Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme ter iz sredstev fizičnih in
pravnih oseb 4 : 52 : 44. , To razmerje upošteva ključno vlogo Nacionalne stanovanjske
varčevalne sheme kot novega sistema stanovanjskega varčevanja in kreditiranja. V istem razmerju
pa je opazno ustrezno zmanjšanje deležev ostalih virov.
Navedeno ciljno razmerje pomeni, da se bo obseg posojil Stanovanjskega sklada RS individualnim
investitorjem z uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa po stalnih cenah I.-XII.
1998 zmanjšal s 6,2 milijarde tolarjev v letu 2000 na 2,9 milijarde tolarjev leta 2009, ob tem, ko
se bo skupen obseg investicij v lastna stanovanja v istem času povečal s 67,7 na 73,9 milijard
tolarjev.
Izvajanje Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme bo podobno kot namensko stanovanjsko
varčevanje v drugih evropskih državah potrebovalo stalno pomoč države. Zaradi ugodnih
obrestnih mer in dodatnega premiranja s strani države se bodo za tak način varčevanja odločili vsi
tisti, ki dejansko načrtujejo nakup stanovanja ali gradnjo stanovanjske hiše. Ugodne obrestne
mere in premiranje pa bodo vzpodbudile k varčevanju tudi premožnejše prebivalce, ki sami niso
zainteresirani za pridobitev stanovanjskega posojila. Na ta način pa bodo zagotovljeni dolgoročni
viri sredstev.
Tovrstno spodbudo je mogoče zagotoviti z davčnimi (dohodninskimi) olajšavami v zvezi z
varčevanjem v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in drugimi naložbami fizičnih oseb v
stanovanjsko oskrbo. Cilj davčnih olajšav v povezavi s spodbujanje naložb v stanovanja ni samo
spodbujanje stanovanjskega varčevanja tistih, ki sami rešujejo svoje lastno stanovanjsko
vprašanje. Davčne olajšave morajo v enaki meri spodbujati tudi tiste, ki imajo svoje stanovanjsko
vprašanje sicer rešeno, da svoje prihranke nalagajo v različne vrste stanovanjskih naložb
(stanovanja, poslovni deleži stanovanjskih zadrug in neprofitnih stanovanjskih organizacij,
hipotekarne obveznice). To bi zajelo dodatne vire za zagotavljanje stanovanj in s tem za naglejše
zmanjševanje stanovanjskega primanjkljaja.
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2.12.3.

PRORAČUNSKA SREDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
URESNIČEVANJE
NACIONALNEGA
STANOVANJSKEGA
PROGRAMA

Za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega progama bo Republika Slovenija iz vsakoletnega
državnega proračuna zagotavljala sredstva za neposredne in za posredne prenose v stanovanjsko
oskrbo. Neposredni prenosi obsegajo sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS, ki bo
omogočala njegovo kreditiranje pridobivanja neprofitnih, socialnih in lastnih stanovanj, posredni
prenosi pa sredstva za premiranje hranilnih vlog v okviru Nacionalne stanovanjske varčevalne
sheme ter sredstva za subvencioniranje najemnin socialno ogroženim državljanom in njihovim
družinam.
Med tem, ko bo tudi subvencioniranje oziroma premiranje hranilnih vlog država izvajala preko
Stanovanjskega sklada RS kot osrednje državne institucije za financiranje stanovanjske oskrbe, bo
sredstva za objektne subvencije najemnin zagotavljala iz primerne porabe občin. Merila za
učinkovitejše in pravičnejše subvencioniranje najemnin, ki so odvisna od številnih okoliščin, ne
nazadnje tudi od spremljanja posledic uvajanja tržnih zakonitosti in pravnega reda na področje
stanovanjske oskrbe, je treba določiti na novo.
V predhodnih poglavjih je bilo prikazano, da bi bilo potrebno za objektno in subjektno
subvencioniranje najemnin potrebno zagotavljati sredstva v višini 3.322.830.000 SIT letno v
okviru primerne porabe občin. Ta.se pokriva iz občinskih virov in iz finančnih izravnav, ki jih
upravičene občine prejemajo iz državnega proračuna. Slednje so predmet posebnih meril in jih ni
mogoče z zadostno natančnostjo oceniti vnaprej, zato povečanje finančnih izravnav iz državnega
proračuna na račun uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa ne more biti natančneje
prikazano oziroma v tem okviru zajeto med neposrednimi prenosi iz državnega proračuna.
Tako kot za ostala sredstva za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa, seveda tudi
za sredstva, namenjena za subvencioniranje najemnin velja, da bo njihova natančnejša določitev
stvar proračunskega načrtovanja v letih do 2009. Za letne dokapitalizacije Stanovanjskega sklada
RS ter za subvencioniranje oziroma premiranje stanovanjskega varčevanja pa bodo potrebna
sredstva, prikazana v preglednici št. 4 (v nadaljevanju: neposredni prenosi iz proračuna RS za
uresničevanje NSP):
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PREGLEDNICA ŠT. 4: NEPOSREDNI PRENOSI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA URESNIČEVANJE NSP (PO CILJIH, STALNE CENE I.-XII. 1998, V
MIO. SIT)4'
STANOVANJSKI SKLAD RS

LETO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

POSOJILA
11.391
12.680
12.956
14.568
16.271
18.402
21.202
23.741
25.750
27.829

DOKAP1T. IZ
PRORAČUNA RS
1.560
1.560
1.560
2.500
3.500
3.800
5.000
6.000
6.000
6.000

NACIONALNA
STANOVANJSKA
VARČEVALNA SHEMA
PREMIJE
POSOJILA
0
566
0
1.132
0
1.698
0
2.264
38.400
2.830
38.400
2.830
38.400
2.830
38.400
2.830
38.400
2.830
38.400
2.830

Za izračune po tekočih cenah je domnevano naslednje gibanje inflacije (preglednica št. 5):
PREGLEDNICA ŠT. 5: INFLACIJSKE STOPNJE 2000-2009
LETO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

INFLACIJSKA
STOPNJA %
6,0
5,3
4,7
4,1
3,6
3,2
3,0
2,9
2,8
2,7

BAZNI INDEKS
1999= 100
106
112
117
122
126
130
134
138
142
146

Iz te predpostavke sledi naslednji izračun neposrednih prenosov iz proračuna Republike Slovenije
za uresničevanje NSP po tekočih cenah v času izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa
(preglednica št. 6):

43

Ob upoštevanju izračunov iz prejšnjih poglavij nacionalnega stanovanjskega programa in bilančnih vsot
Stanovanjskega sklada RS, brez upoštevanja morebitnih izgub zaradi nevračil posojil.
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PREGLEDNICA ŠT. 6: NEPOSREDNI PRENOSI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA URESNIČEVANJE NSP (PO CILJIH, TEKOČE CENE, V MIO. SIT)44
STANOVANJSKI SKLAD RS
LETO

POSOJILA

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

11.391
13.441
14.462
17.024
19.795
23.193
27.577
31.806
35.498
39.438

DOKAPIT. IZ
PRORAČUNA
RS
1.560
1.870
2.360
3.900
5.500
6.300
8.200
9.950
10.400
10.850

NACIONALNA STANOVANJSKA
VARČEVALNA SHEMA
PREMIJE
POSOJILA
0
0
0
0
45.658
47.119
48.533
49.940
51.338
52.725

600
1.192
1.872
2.599
3.365
3.473
3.577
3.681
3.784
3.886

Skupni neposredni prenosi iz proračuna Republike Slovenije v času izvajanja Nacionalnega
stanovanjskega programa za doseganje zastavljenih ciljev ob vseh upoštevanih okoliščinah morajo
torej znašati (Preglednica št. 7):

PREGLEDNICA ŠT.7: VSI NEPOSREDNI PRENOSI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA URESNIČEVANJE NSP (STALNE IN TEKOČE CENE, V MIO. SIT)45

LETO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

VSI NEPOSREDNI PRENOSI IZ
PRORAČUNA RS
(STALNE CENE
I.-XII. 1998)
2.126
2.692
3.258
4.764
6.330
6.630
7.830
8.830
8.830
8.830

VSI NEPOSREDNI PRENOSI IZ
PRORAČUNA RS
TEKOČE CENE
2.126
3.062
4.232
6.499
8.865
9.773
11.777
13.631
14.184
14.736

Upoštevaje celotne načrtovane naložbe javnih in zasebnih sredstev v graditev stanovanj bodo
navedeni zneski vseh neposrednih prenosov iz proračuna Republike Slovenije za uresničevanje
Nacionalnega stanovanjskega programa imeli v celotnem obsegu giauilve stanovanj naslednje
deleže, prikazane v preglednici št. 8:

44
45

Ob enakih predpostavkah, kot v preglednici št. 4.
Povzetek seštevka preglednic št. 3 in št. 6.

12. november 1999

77

poročevalec, št. 77

Nacionalni stanovanjski program - 2. obravnava

PREGLEDNICA ŠT.
8: DELEŽ NEPOSREDNIH PRENOSOV IZ PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE V URESNIČEVANJU NSP (TEKOČE CENE, V MIO. SIT)*

LETO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2.13.

VSI NEPOSREDNI PRENOSI
IZ PRORAČUNA RS

VSA SREDSTVA
ZA GRADITEV
STANOVANJ
MIO. SIT
73.970
82.203.
91.035
100.501
104.249
112.556
130.623
141.088
153.098
166.742

MIO. SIT
2.126
3.062
4.232
6.499
8.865
9.773
11.777
13.631
14.184
14.736

%
2,9
3,7
4,6
6,5
8,5
8,6
9,0
9,7
9,3
8,8

UČINKI IZVAJANJA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA NA OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

.
''
: -■ ..-.V'-.'
. jfe-'
Poleg socialnih, zdravstvenih in drugih pozitivnih vplivov pomeni vlaganje v stanovanjsko
gradnjo in prenovo močno vzpodbudo za rast celotnega;gospodarstva^^^^j^^^^i^^^

Tuje študije kažejo, daje ob znatnejšem povečanju vlaganj v stanovanjsko gospodarstvo mogoče
pričakovati povečanje proizvodnje v skoraj vseh gospodarskih panogah, prav tako pa je mogoče
pričakovati tudi povečanje zaposlenosti. Tako n.pr. nemške izkušnje navajajo, da pri vložku 1
milijarde DEM v stanovanjsko gradnjo znašajo neposredni in posredni makroekonomski učinki
1,7 milijarde DEM, pospeševalni (multiplikacijski) učinki pa še dodatnih 0,8 milijarde DEM.
Občuten je tudi vpliv na zaposlovanje, saj bi bilo po istih virih pri enakem finančnem vložku v
stanovanjsko področje mogoče pričakovati 30.000 novih delovnih mest v neposrednih in
posrednih dejavnostih povezanih z gradnjo stanovanj. Zaradi pospeševalnih vplivov pa bi se, kot
kažejo navedeni podatki, število delovnih mest povečalo še za dodatnih 14.000 in bi torej skupno
povečanje delovnih mest ob tako velikem vlaganju znašalo 44.000, pri čemer seveda ni
upoštevano zasedanje morebitnih neizkoriščenih gospodarskih zmogljivosti.47
Tovrstnih podatkov sicer ni mogoče neposredno prenašati in sorazmerno prirejati slovenskim
razmeram, jih je pa mogoče upoštevati kot dovolj zanesljivo podkrepitev pričakovanja, da so tudi
gospodarski učinki sorazmerno manjših povečanj naložb v stanovanjsko oskrbo znatni.

46

Povzetek seštevka preglednic št. 4 in št. 6.
Vir: Relationship Betvveen Housing and the National Economy - izvleček iz dokumenta z odgovori, ki ga je
predložila delegacija Zvezne Republike Nemčije (publikacija ECE/HBP/56, New York 1985)

47
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Prav tako kljub nekaterim tovrstnim pričakovanjem ni mogoče napovedati, za koliko in kje se bo
na račun uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa povečala zaposlenost v Sloveniji.
Ni pa mogoče izključiti tovrstnega vpliva v industriji oziroma trgovini finalnih gradbenih
proizvodov, pohištva in gospodinjskih strojev, v dejavnostih gradbenih zaključnih del ter v
terciarnih in kvartarnih dejavnostih, odvisnih od stanovanja in demografskih rasti, v samem
gradbeništvu pa samo toliko, kolikor povečan obseg graditve stanovanj ne bo sovpadal z
morebitnim zmanjšanjem obsega graditve drugih, zlasti velikih infrastrukturnih omrežij oziroma
objektov.
Neposredna finančna intervencija države v stanovanjsko oskrbo in izvajanje Nacionalne
stanovanjske varčevalne sheme bosta imeli tudi pomembne posledice za spremenjene vzorce
porabe prebivalstva. Lahko pričakujemo, da se bo zaradi povečanega stanovanjskega varčevanja in
lažjega dostopa do stanovanj spremenila struktura porabe - iz potrošnih dobrin v "trajne dobrine",
povečal pa se bo delež prihrankov na račun zmanjšanja takojšnje porabe.

2.14.

SOCIALNI
UČINKI
IZVAJANJA
STANOVANJSKEGA PROGRAMA

NACIONALNEGA

Pričakovati je, da bo izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa imelo naslednje pozitivne
socialne učinke:
• lažji dostop do stanovanj bo ugodno vplival na nataliteto prebivalstva, saj se bodo mlade
družine lahko prej in lažje odločale za otroke. Lažji in hitrejši dostop do stanovanj lahko
pomeni več otrok v družini.
• boljše bivalne razmere preprečevalno vplivajo na konflikte v družini in ustvarjajo bolj zdrave
družinske odnose ter lahko vplivajo na manjše število razvez. Otrokom so dane možnosti za
zdrav fizični in intelektualni razvoj.
• lažje in hitreje rešeno stanovanjsko vprašanje dviguje tudi motivacijo na delovnem mestu in
skrb za stalno zaposlitev.
• socialne razlike, ki izhajajo iz bistveno neenakega dostopa do stanovanj se bodo zmanjšale.
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3.

UKREPI IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA
STANOVANJSKEGA PROGRAMA

Že uvodoma je bilo poudaijeno, da je stanovanjska politika sestavljen (kompleksen) in prepleten
sestav ukrepov in ravnanj različnih udeležencev ter da je poleg tega, da zagotovi podlago za
oblikovanje in izvajanje primerne oziroma aktivne stanovanjske politike, ena od glavnih nalog
Nacionalnega stanovanjskega programa, da zagotovi skupen okvir za usklajeno in k skupnim
ciljem usmerjeno delovanje vseh udeležencev pri uresničevanju učinkovite in uravnotežene
stanovanjske oskrbe.
Namen Nacionalnega stanovanjskega programa pa je določiti tudi obseg, vire in dinamiko
sistemskega financiranja stanovanjske oskrbe. Zaradi navedene sestavljenosti in prepletenosti, še
zlasti pa zaradi soudeležbe države in lokalnih skupnosti, različnih dejavnikov javnega sektorja ter
nujnega medsebojnega sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pa je tako določanje lahko v
Nacionalnem stanovanjskem programu samo indikativno.
V Nacionalnem stanovanjskem programu je možno določiti ciljne deleže stanovanjske oskrbe v
celotnem bruto domačem proizvodu ter oceniti namenska državna proračunska sredstva za
neposreden prenos v stanovanjsko oskrbo. Posredne prenose v stanovanjsko oskrbo bo mogoče
določiti v letnih finančnih planih uporabnikov javnih sredstev na ravni države in občin ter na
podlagi podatkov o uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa.

Z ukrepi aktivne stanovanjske politike oziroma z izvrševanjem Nacionalnega
stanovanjskega programa je treba zagotoviti, da se bodo vsa javna in zasebna sredstva,
namenjena za graditev, prenovo oziroma pridobivanje stanovanj, povečala od 2,1% v letu
2000 na 2,4% leta 2009 bruto domačega proizvoda (po stalnih cenah), pri čemer bo država
zagotavljala za neposredne prenose iz proračuna Republike Slovenije za uresničevanje
Nacionalnega stanovanjskega programa med 2,9 in 8,8 % vseh sredstev (po tekočih cenah).
Nacionalni stanovanjski program določa izvajalce in njihove dolžnosti pri oblikovanju in izdajanju
aktivne stanovanjske politike pri čemer je ključna vloga Vlade RS in Stanovanjskega sklada RS.
Vlada RS bo s proračunskimi memorandumi in predpisi o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije poleg drugih ukrepov iz lastne pristojnosti Državnemu zboru RS predlagala prenose
državnih proračunskih sredstev za različne namene znotraj stanovanjske oskrbe, tako da bo
zagotovljeno doseganje zgoraj navedenega finančnega cilja.
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4.

SKLEPI

4.1. IZVAJALCI NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA IN
NJIHOVE DOLŽNOSTI PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU AKTIVNE
STANOVANJSKE POLITIKE

4. 1. 1.

NALOGE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Pri izvajanju Nacionalnega stanovanjskega programa je osrednja naloga Vlade Republike
Slovenije vzpostavitev in izvajanje sistema finančnih spodbud in pomoči ter drugih finančnih in
nefinančnih ukrepov, vključno s fiskalnimi, ki bodo na področju stanovanjske oskrbe omogočili
uveljavitev tržnih zakonitosti, zagotavljali sposobnost občin za uresničevanje njihovih nalog ter
spodbudili večje naložbe iz zasebnih sredstev in ki bodo pospeševali graditev novih in prenovo
starih stanovanj na primernih lokacijah ter optimalno izkoriščenost obstoječega stanovanjskega
fonda. Zato naj Vlada Republike Slovenije:
1. v metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih zagotovi postopoma v roku
petih let uveljavitev neprofitne stroškovne najemnine;
-2. v podporo uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa predloži Državnemu zboru
Republike Slovenije predloge sprememb in dopolnitev zakonov oziroma novih zakonov s
področja stanovanjskih zadev, javnih financ, socialnega varstva ter davkov, ki bodo zagotovili
sistemske pogoje za doseganje njegovega namena in ciljev, tako da:
a) bo na stanovanjskem področju uveden sistem subvencioniranja najemnin za tiste
najemnike, katerih dohodki so nižji od zneska, ki jim v skladu z veljavnimi predpisi
zagotavlja preživetje, povečanega za znesek najemnine v socialnem stanovanju;
b) bo Stanovanjski sklad RS nudil tudi obratna hipotekama posojila upravičencem, ki so
lastniki ali solastniki stanovanja, v katerem sami prebivajo, ne pa tudi kakršnekoli druge
nepremičnine, katerih dohodki so nižji od zneska, ki jim v skladu z veljavnimi predpisi
zagotavlja preživetje, povečanega za znesek individualnih in obratovalnih stroškov ter
stroškov za nujno vzdrževanje takega stanovanja oziroma vzdrževanje skupnih delov,
naprav in prostorov večstanovanjske hiše, v kateri se nahaja;
c) bo dejanskim potrebam prilagojena kategorizacija stanovanj, vključno z začasnimi oziroma
zasilnimi bivališči in določitvijo meril za to, kaj se šteje za primerno stanovanje;
d) bo sklenitev najemne pogodbe za določen čas možna tudi za profitna stanovanja, ki jih
oddaja fizična oseba, ki oddaja več kot tri stanovanja;
e) bo odpoved najemne pogodbe za profitno stanovanje možna tudi zaradi drugih razlogov,
določenih z najemno pogodbo, vključno zaradi neplačevanja iz kakršnegakoli vzroka
najemnine oziroma drugih stroškov za uporabo profitnega stanovanja;
f) bodo sredstva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije lahko uporabljali tudi lastniki
denacionaliziranih stanovanj, ki se dajejo v najem za neprofitno najemnino in sicer:
- za prenovo in rekonstrukcijo takšnih stanovanj ter skupnih delov in naprav
stanovanjskih hiš, v katerih se nahajajo,
- kadar pristanejo na odprodajo stanovanja prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice po
125. členu stanovanjskega zakona tudi za nadomestitev odprodanega stanovanja z novo
stanovanjsko enoto;
- plačilo odpravnine prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice, ki si sam priskrbi
stanovanje za nakup ali se odloči za gradnjo;
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g) se bo vrednost denacionaliziranega stanovanja po 125. členu stanovanjskega zakona, ki se
proda ali izprazni, in se določi na podlagi prvega odstavka 121. člena stanovanjskega
zakona, tako, da se bo vrednost točke, ki je sedaj določena v višini 4 DEM povečala na 5
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije;
h) bo Stanovanjski sklad RS imel zakonsko podlago za celotno dejavnost, ki jo mora
opravljati v zvezi z uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa, vključno z
možnostjo investiranja v stavbna zemljišča namenjena za graditev najemnih neprofitnih
stanovanj ter z možnostjo zadolževanja pri mednarodnih finančnih ustanovah;
i) bodo olajšani oziroma poenostavljeni pogoji za upravljanje in sprejemanje odločitev v
zvezi z vzdrževanjem in drugimi posegi v večstanovanjskih hišah.
j) bodo urejene posebnosti glede stanovanjskih in gradbenih zadrug in sicer zlasti povezava
med članstvom v stanovanjski zadrugi in stanovanjskim najemnim razmeijem, način
prenosa zgrajenih stanovanj in stanovanjskih hiš iz zadružnega premoženja v osebno
premoženje zadružnikov ter položaj stanovanj in stanovanjskih hiš v primeru stečaja ali
prisilne poravnave.
3. predloži Državnemu zboru Republike Slovenije predloge novih zakonov s področja javnih
financ, davkov fizičnih in pravnih oseb, ter zadrug, ki bodo zlasti občinam pa tudi drugim
subjektom omogočali operativno uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa in
tistega obsega gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ki je pogoj za povečan obseg graditve
stanovanj;
a) predpise s področja neposrednih davkov, ki bodo :
- stimulirali dolgoročno varčevanje z namenom reševanja stanovanjskega problema,
- prispevali k lažji zamenjavi rezidenčnega stanovanja,
- prispevali k večji ponudbi odvečnih in premalo zasedenih stanovanj;
b) zakona (zakonov) o najetju posojil(a) mednarodnih finančnih organizacij, ki bo(do) na
podlagi predhodnih sprememb stanovanjskega zakona s posredovanjem Stanovanjskega
sklada RS občinam omogočal(i) dostop do ugodnih posojilnih sredstev mednarodnih
finančnih organizacij, namensko za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč ter za
graditev socialnih oziroma neprofitnih stanovanj;
c) zakona o hipotekamih poslih, ki bo med drugim omogočal izdajanje hipotekamih
obveznic in poslovanje z njimi.
4. v šestih mesecih po uveljavitvi zgoraj navedenih zakonov sprejme izvršilne predpise, ki bodo
omogočali uresničevanje zakonskih sprememb v okviru aktivne stanovanjske politike.
5. pri izvajanju Nacionalnega stanovanjskega programa upošteva oziroma zagotavlja
uresničevanje ukrepov za skladnejši razvoj poselitve in uravnotežen prostorski in regionalni
razvoj ter varstvo okolja in skrbi za demografsko ogrožena območja;
6. v letih 2000 do 2009 predlaga Državnemu zboru RS proračunske memorandume in predloge
proračunov, ki bodo namenjali za neposredne prenose iz državnega proračuna preko
Stanovanjskega sklada RS za posojila Sklada ter za premije na hranilne vloge preko
Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme sredstva v naslednjih zneskih:
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LETO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ZNESEK (V MIO. SIT)"
2.126
3.062
4.232
6.499
8.865
9.773
11.777
13.631
14.184
14.736

7., v pogajanjih za vključitev Republike Slovenije v polnopravno članstvo Evropske unije
uveljavi prehodno obdobje do leta 2009, v katerem bo ohranila znižano 8%-no stopnjo davka
na dodano vrednost za graditev in prvo prodajo vseh stanovanj in stanovanjskih hiš, ter
nadaljnje prehodno obdobje do leta 2010, do katerega bo znižano davčno stopnjo ohranila za
graditev in prvo prodajo neprofitnih in socialnih najemnih stanovanj in stanovanjskih hiš ter
tistih stanovanj, v katerih njihovi lastniki sami prebivajo.
4.1. 2.

NALOGE MINISTRSTEV

1. Minister za okolje in prostor naj v skladu s svojimi pristojnostmi in na podlagi predhodne
uskladitve z zainteresiranimi državnimi ministrstvi do srede leta 2000 izda predpise oziroma
priporočila za urejanje naselij in projektiranje, gradnjo ter prenovo stanovanj, s katerimi se
upošteva:
- dosledno odpravljanje grajenih ovir v stanovanjih in večstanovanjskih hišah, v zgradbah,
namenjenih za javno rabo ter naseljih;
- graditev manjših, skrbno in človekovemu merilu primerno zasnovanih sosedstev z
racionalno izrabo zemljišč;
- pestrejšo ponudbo tipov stanovanj, upoštevaje tudi potrebe ostarelih in drugih oseb s
. posebnimi potrebami;
- skladnost novih stanovanjskih naselij in zgradb z značilnostmi posameznih naravnih,
kulturnih in arhitekturnih krajin.
- poenoteno izvajanje nepremičninskih evidenc, ki zadevajo najemni fond stanovanj
2. V istem času naj minister za okolje in prostor tudi na podlagi predhodnega evidentiranja
kandidatov pri subjektih, navedenih v Nacionalnem stanovanjskem programu, predlaga Vladi
Republike Slovenije člane in predsednika Državnega stanovanjskega sveta in zagotovi
sistemske pogoje za delovanje Državnega stanovanjskega sveta, vključno z zagotovitvijo
sredstev za izvajanje raziskav za njegove potrebe iz proračunskega okvira, namenjenega
ciljnemu raziskovalnemu programu za stanovanja.
3

41

Minister za znanost in tehnologijo ter minister za okolje in prostor naj zagotavljata redno
izvajanje Ciljnih raziskovalnih programov Prostor in Stanovanje.

Po tekofiih cenah, brez subvencioniranja najemnin.
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4.1.3.

POZIV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Državni zbor Republike Slovenije poziva župane in občinske svete slovenskih občin, naj za
uresničitev ciljev Nacionalnega stanovanjskega programa v skladu s svojimi z Ustavo Republike
Slovenije in zakoni določenimi pristojnostmi:
1. sprejmejo ukrepe za pospešeno pokrivanje potreb po socialnih stanovanjih, upoštevaje oceno
potreb po socialnih stanovanjih, opredeljeno v Nacionalnem stanovanjskem programu ter
zagotavljajo komunalno opremljena stavbna zemljišča in druge potrebne pogoje iz lokalne
pristojnosti za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj;
2. omogočijo čimbolj odprto organiziranost stanovanjskih skladov oziroma drugih ustreznih
lokalnih služb na stanovanjskem področju, da bodo lahko zagotavljale učinkovito pridobivanje
in gospodaijenje s stanovanji, praviloma za več občin skupaj, še posebej kadar gre za manjše
občine. Podobno naj se ustanavljajo tudi neprofitne stanovanjske organizacije, ki naj bodo
odprte tudi za več občin;
3. na podlagi določb predpisov o urejanju prostora, o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
in o stavbnih zemljiščih v povezavi s predpisi o gospodarskih javnih službah ter o
obligacijskih razmeijih storijo vse, da bodisi z javnimi sredstvi oziroma v družabništvu s
posameznimi investitorji povečajo ponudbo zazidljivih in opremljenih stavbnih zemljišč za
potrebe uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa.
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5. GLAVNE JAVNO FINANČNE POSLEDICE URESNIČEVANJA NACIONALNEGA
STANOVANJSKEGA PROGRAMA
Iz sklepov Nacionalnega stanovanjskega programa izhajajo znatne javnofinančne posledice in
sicer tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračunov Republike Slovenije in občin.
Posledice bodo na eni strani izražene v obliki neposrednih in posrednih prenosov javnih sredstev
iz različnih proračunov in proračunskih postavk ter preko različnih vzvodov na področje
stanovanjske oskrbe ter v obliki zmanjšanj proračunskih prihodkov zaradi raznovrstnih olajšav. Na
drugi strani pa bo uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa zaradi povečanega obsega
financiranja, graditve in opremljanja stanovanj prispevalo tudi znatno povečanje proračunskih
prihodkov.
V tem poglavju so prikazane javnofinančne posledice uresničevanja posameznih sklepov
Nacionalnega stanovanjskega programa v ciljnem letu 2009 po stalnih cenah I.-XII. 1998. Iz točke
št. 6 (priloga) pa so te posledice prikazane v zbirni preglednici ter s prikazi računskih podlag.
Zaradi uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa bo letno zmanjšanje proračunskih
prilivov znašalo 12.449.280.000 SIT, letno povečanje proračunskih prilivov pa 7.694.193.000
SIT. Iz navedenega sledi, da bodo prihodkovni učinki uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega
programa v času izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa predvidoma izkazovali
primanjkljaj v višini 4.755.087.000 SIT.

5.1. FINANCIRANJE OBČIN
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 56-2519/98) v
6. členu, ki dopolnjuje drugi odstavek 17. člena ZFO določa, da se občine lahko zadolžujejo za
financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki
presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in
obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
Limit dodatnega možnega zadolževanja občin za financiranje stanovanjske gradnje znaša 4,86
mlrd SIT, glede na realizirane prihodke občin v letu 1998. Zgornji nivo dopustnega zadolževanja
za stanovanjsko gradnjo skladno s planom v Nacionalem stanovanjskem programu, bi občine
presegle v letu 2009. Občine bi se za planirano število gradnje socialnih socialnih stanovanj
zadolžile pri SSRS po deležih kot so razvidni *iz preglednice številka 2. Pri izračunu je bila
upoštevana povprečna velikost socialnega stanovanja 55 m2, cena 156.000 SIT/m2, doba vračila
najetega kredita 25 let in 2,5% realna obrestna mera.

5.2. NEPOSREDNI PRENOSI JAVNIH SREDSTEV
Neposredni prenosi javnih sredstev iz proračunov republike in občin so po predlogu Nacionalnega
ctsnovunicVprra
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Slovenije, za premiranje vlog v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, sredstva iz
občinskih proračunov za stanovanjsko gradnjo v občinah (socialna in neprofitna stanovanja) in
odplačevanje posojil občin najetih pri Stanovanjskem skladu RS.
Povprečni letni neposredni prenosi javnih sredstev za desetletno obdobje od leta 2000 do leta
2009 bi predstavljali 9.126.450.000 SIT sredstev po stalnih cenah.
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Za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije bi bilo potrebno v povprečju letno
nameniti 3.748.000.000 SIT sredstev republiškega proračuna, za premiranje vlog v okviru
nacionalne stanovanjske varčevalne sheme pa 2.264.000.000 SIT.
•
Iz sredstev občinskih proračunov pa bi za realizacijo predvidene gradnje morali letno namenjati
sredstva v višini 2.805.700.000 SIT. Zaradi najetja posojil pri Stanovanjskem skladu RS v
povprečni letni višini 5.688.500.000 SIT, bi morale občine letno vrniti anuitete v višini
308.750.000 SIT (ob upoštevanju 25 letne dobe vračila po 2,5 % obrestni meri).

5.3. ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV
Ocena potrebnih sredstev za zagotovitev objektnih subvencij
Pri izračunu potrebnih sredstev za zagotovitev subvencij ob uveljavitvi stroškovnih neprofitnih
najemnin so bili upoštevani izračuni dr. Tineta Stanovnika o številu gospodinjstev, ki bivajo v
najemnih stanovanjih in njihovih dohodkih. Avtor je na osnovi statističnega vzorca 3270
gospodinjstev za leto 1993 ocenil dohodkovne decile in gospodinjstva razdelil na dve skupini in
sicer na tiste, ki bivajo v lastnem stanovanju ali hiši in tiste, ki so najemniki stanovanja.
Dr. Stanovnik je ocenil, daje v Sloveniji trenutno 33.400 gospodinjstev, ki bi bila upravičena do
objektnih subvencij, saj njihovi dohodki ne dosegajo cenzusa za najem socialnega stanovanja po
socialno varstvenih predpisih.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona predvideva, da se bodo
neprofitne najemnine v obdobju 5 let povišale za 31,4%, tako, da bodo v povprečju dosegle
stopnjo v vrednosti stanovanja 3,81%. Hkrati se predvideva, da bodo najemniki, ki so upravičeni
do najema socialnega stanovanja po predpisih o socialnem varstvu, plačali najemnino le v višini
1,91% od vrednosti stanovanja, razliko do polne najemnine pa bo lastniku stanovanja zagotovila
občina iz sredstev primerne porabe.
Socialna najemnina za neamortizirana stanovanja v lasti občin in drugih pravnih oseb za
povprečno stanovanje (60 m2, 260 točk, vrednost točke 366 SIT) znaša 17.033 SIT mesečno.
Objektna subvencija predstavlja 7.946 SIT in se bo zagotovila iz sredstev primerne porabe občin.
Objektno subvencijo pa bi bilo potrebno zagotoviti tudi 500 lastnikom denacionaliziranih
stanovanj in sicer v višini 3,17% od vrednosti stanovanja (poleg sredstev amortizacije v višini
1,67% tudi sredstva obresti v višini 1,5%), to je v povprečju 15.082 SIT mesečno.
Ob predpostavki, da bi občine zagotovile objektne subvencije lastnikom stanovanj, katerih
najemniki so glede na dohodke upravičeni do najema socialnega stanovanja (33.400 primerov) in
ob popolni uveljavitvi neprofitnih najemnin, bi tako morale priskrbeti letno skupaj 3.227.000.000
SIT. Podatek vključuje tudi objektne subvencije lastnikom denacionaliziranih stanovanj.
V ciljnem letu izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa se bo število upravičencev do
objektnih subvencij povečalo, saj se predvideva, da bo do leta 2009 zgrajenih skupaj 9.900 novih
socialnih stanovanj. Najemniki teh stanovanj bodo hkrati upravičeni do objektnih subvencij, zato
se bo število upravičencev povečalo na 43.300, za objektne subvencije pa bo treba zagotoviti
4.171.000.000 SIT.
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Ocena potrebnih sredstev za zagotovitev subjektnih subvencij
Pri izračunu potrebnih sredstev za subjektne subvencije je tudi upoštevana omenjena analiza dr.
Stanovnika o številu gospodinjstev, ki bivajo v najemnih stanovanjih in o njihovih dohodkih, iz
katere je možno sklepati, da znašajo minimalni življenjski stroški za enočlansko gospodinjstvo
okrog 31.000 SIT v neto znesku. Iz omenjene analize izhaja tudi, da ima okrog 7.500 družin
dohodke, ki ne zadoščajo za kritje minimalnih življenjskih stroškov ter okrog 6.000 družin, ki
imajo do 38.000 SIT neto dohodka. Te družine bi bile upravičene še do subjektnih subvencije v
različnih zneskih. V vsakem primeru, ne glede na dohodek, pa bi morale družine poravnati 10 %
celotne najemnine oz. nekaj manj kot 20 % socialne najemnine.
Družine, katerih mesečni ekvivaletni dohodek ne presega 31.000 SIT neto, teh pa je okrog 7.500,
bi bile upravičene, da poravnajo samo nekaj manj kot 20 % socialne najemnine, za preostalih 80
% socialne najemnine pa bi bile upravičene do subjektne subvencije. Subjektna subvencija bi
znašala okrog 7.384 SIT ob predpostavki, da ima družina v najemu 60 m2 veliko stanovanje.
Ocenjuje se, da se bo ob koncu .izvajanja NSP število družin s tako nizkimi dohodki povečalo še za
okoli 2.100 in bo potrebno za vse te družine namenjati okrog 850 mio SIT subjektnih subvenij
letno.
Družine, katerih mesečni ekvivalentni dohodek se giblje v razponu od 31.000 SIT do 38.000 SI 1
neto, teh je okrog 6.000, pa bi bile upravičene, da v povprečju poravnajo okrog 60 % socialne
najemnine, za preostalih 40 % socialne najemnine pa bi bile upravičene do subjektne subvencije.
Subjektna subvencija bi v takšnih primerih znašala okrog 3.640 Sil. Ocenjuje se, da se bo ob
koncu izvajanja NSP število družin s tako nizkimi dohodki povečalo še za okoli 1.700 in bo
potrebno za vse te družine namenjati okrog 336 mio SIT subjektnih subvencij letno.
Za zagotavljanje subjektnih subvencij za obe skupini družin glede na njihove mesečne dohodke, bi
ob koncu izvajanja NSP morali letno namenjati okrog 1.186,9 mio SIT.

5.4. POVEČANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV
Priliv v proračun iz naslova 8% davka na dodano vrednost
Zaradi stanovanjske gradnje bi se v proračun stekala tudi sredstva iz naslova 8 % davka na dodano
vrednost pri prodaji novih najemnih stanovanj, ki jih brez uresničevanja Nacionalnega
stanovanjskega programa ne bi zgradili in sicer v dinamiki, kot je razvidna iz. V letu 2000 , ko bi
se zgradilo in prodalo 700 najemnih stanovanj, bi davek na dodano vrednost predstavljal
496.773.000 SIT. V letu 2009 pa bi se ob prodaji 5.000 najemnih stanovanj iz naslova davka na
dodano vrednost steklo v proračun 3.594.800.000 SIT.
Priliv v proračun iz naslova 19 % davka na dodano vrednost od opreme stanovanj
Nacionalni stanovanjski program predvideva, da se bo v obdobju desetih let (2000-2009) vsako
leto v povprečju zgradilo 2.500 novih najemnih stanovanj, kijih brez njegovega uresničevanja ne
bi mogli zgraditi zato se bo priliv v proračun povečal tudi zaradi povečane prodaje stanovanjske
opreme. Ocenjuje se, da je potrebno za opremo enega stanovanja nameniti najmanj 2.400.000
SIT, predvideni davek na dodano vrednost pa je 19 %. Tako bi se iz naslova davka na dodano
vrednost prodane opreme za stanovanja, v proračun vsako leto steklo 1.140.000.000 SIT.
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Priliv v proračun zaradi novih delovnih mest v gradbeništvu
Po podatkih Splošnega gradbenega podjetja, ki je registrirano tudi za stanovanjsko gradnjo izhaja,
da je potrebno v poprečju 34 ur za izgradnjo ml stanovanjske površine v štirinadstropni
večstanovanjski hiši, kjer ni dvigala . Iz omenjenega podatka je opravljena ocena , da bi bilo ob
predvideni pospešeni dinamiki gradnje socialnih, neprofitnih in profitnih stanovanj kot izhaja iz
predloga Nacionalnega stanovanjskega programa vsako leto potrebno zaposliti tudi dodatne
delavce v gradbeništvu in sicer v poprečju 630 delavcev v letu 2000 , ko naj bi se dodatno
zgradilo 920 socialnih in neprofitnih stanovanj, do 4.480 delavcev v letu 2009, ko naj bi se
dodatno zgradilo 5000 stanovanj povprečne velikosti 55 m2.
Zaradi dodatno zaposlenih delavcev v gradbeništvu, bi se povečal tudi priliv v proračun iz naslova
dohodnin dodatno zaposlenih delavcev. Ob upoštevanju ocenjene poprečne dohodnine za leto
1998 v višini 153.213 SIT, bi se iz naslova dohodnin v letu 2009 zbralo od dodatno zaposlenih
delavcev približno 686.000.000 SIT, povprečno letno pa 343.029.000 SIT.
Priliv v proračun od dobička gradbenih podjetij
Po podatkih Agencije RS za plačilni promet je v letu 1996 le 400 gradbenih podjetij z 15.061
zaposlenimi ustvarilo 1.633.446.000 SIT celotnega dobička. Plačani davek iz dobička je znašal
226.118.000 SIT ali 15.000 SIT na delavca oziroma 18.380 SIT , preračunan na leto 1998..
Ob predpostavki, da bi bilo v gradbenih podjetjih leta 2009 dodatno zaposlenih okoli 4.480
delavcev zaradi pospešene stanovanjske gradnje, bi morala omenjena gradbena podjetja dodatno
plačati iz naslova davka od dobička pravnih oseb v proračun 82.300.000 SIT, preračunano na
cene iz leta 1998.
Povečanje prilivov v občinske proračune iz naslova stroškovnih najemnin
Eden od prihodkov občinskih proračunov so tudi najemnine od socialnih in neprofitnih stanovanj.
V letu 1999 je v lasti občin v Sloveniji 26.115 stanovanj. Letna najemnina za ta stanovanja znaša
3.963.735.000 SIT ( izračun je pripravljen na osnovi najemnine za povprečno neprofitno
stanovanje v velikosti 55 m2). Leta 2000 naj bi se začela uvajati tudi potrebna stroškovna
najemnina, ki bi jo sicer v celoti uveljavili v razdobju 5 let tako, da bi predvideno višino dosegla
leta 2004.
Leta 2009 bi stanovanjski sklad občin predstavljal skupaj 48.365 stanovanj, stroškovna najemnina
za ta stanovanja pa 10.156.650.000 SIT.V dohodek občine pa se ne more šteti najemnina v celoti,
saj 37,6% najemnine predstavljajo stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje, upravljanje in
zavarovanje, tako da se šteje v dohodek občine le preostali delež najemnine v višini 62,4%. Ob
postopnem uvajanju stroškovnih najemnin in dodatni pospešeni gradnji socialnih in neprofitnih
stanovanj bodo občine v ciljnem letu 2009 razpolagale letno z 6.338.000.000 SIT , ki jih bodo
lUiLi\sj
JUiiiUvaiiiJiVO puuiuci^., v ucOWiiwuiwiit uuuuuiu ud
t
icmu
4.364.500.000 SIT.
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6.

PRILOGA

PREGLED JAVNO FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA NACIONALNEGA
STANOVANJSKEGA PROGRAMA
POVPREČNO LETNO ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV
v stalnih cenah v SIT
1.

Neposredni prenosi javnih
sredstev

•
•
•
•

2.

Zakon o socialnem
varstvu

•

dokapitalizacija SSRS
premije NSVS
občinski proračuni
vračilo anuitet občin za najete
kredite pri SSRS
objektne subvencije za pomoč pri
plačilu stroSkovne najemnine
subjektne subvencije za pomoč pri
plačilu najemni

t •

3.748.000.000
2.264.000.000
2.805.700.000
308.750.000
2.492.000.000
830.830.000

•

SKUPAJ

12.449.280.000

POVPREČNO LETNO POVEČANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV
v stalnih cenah v SIT
1.

Davek na dodano vrednost

•

8 % davek od novih stanovanj

1.805.515.000

2.

Davek na dodano vrednost
od opreme stanovanj

•

19 % davek od opreme stanovanj

1.140.000.000

3.

Dohodnina od novih
delovnih mest

•

dodatno zaposleni delavci v
gradbeništvu

4.

Davek od dobička gradbenih •
podjetih
•
StroSkovne najemnine

5.

dodatna sredstva iz dobička zaradi
viSjega celotnega dobička
prihodek od najemnin, zmanjšan za
stroške tekočega in investicijskega
vzdrževanja in drugih stroškov

343.029.000
41.149.000
4.364.500.000
7.694.193.000

SKUPAJ

NETO ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV
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PODATKI, UPORABLJENI PRI IZRAČUNU FINANČNIH POSLEDIC
PREDLOGA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA IZ
PRILOGE št. 6
Zadolževanje občin pri SSRS za izgradnjo socialnih stanovanj
Leto

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Višina potrebnega najetja
kredita v mio SIT za
stanovanjsko gradnjo
1.287
1.716
2.145
3.089
4.805
6.006
7.207
8.408
10.210
12.012

Letna anuiteta
v mio SIT

Kumulativa letnih
anuitet v mio Sit

139,1
185,4
231,8
333,8
519,2
649,0
778,8
908,5
1.103,3
1.297,9

139,0
324,5
556,3
890,1
• 1.409,3
2.058,3
2.837,1
3.745,6
4.848,9
6.146,8

Objektne subvencije
Število
upravičencev
1

2

v letu 1998

Mesečna
najemnina (v
SIT)
3

Mesečna
objektna
subvencija
4

Ocena potrebnih
letnih sredstev (v
SIT)
5=2x4

32.900
500

17.033
24.170

7.946
15.082

3.137.080.800
90.492.000
3.227.572.800

42.800
500

17.033
24.170

7.946
15.082

4.081.065.600
90.492.000
4.171.557.600

Skupaj:
v letu 2009
Skupaj:
Subjektne subvencije
Mesečni Ocenjeno št.
neto
družin leta
ekvivalen
1998
tni
dohodek
družine
1
2
do 31.000 7.500
SIT
do 38.000 6.000
SIT
SKUPAJ 13.500
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Ocenjeno št.
družin leta 2009

Subjektna
subvencija v
% od povpr.
socialne
najemnine

Subjektna
subvencija
(v SIT)

Ocena
potrebnih
letnih
sredstev
v mio SIT

Ocena
potrebnih
letnih
sredstev
v mio SIT

3
7.500 + 2.100 =
9.600
6.000+ 1.700 =
7.700
17.300

4
cca 80

5
cca 7.384

6(2*5)
664,5

7(3*5)
850,6

cca 40

cca 3.640

262,1

336,3

926,6

1.186,9
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Davek na dodano vrednost od novih stanovanj
(8%- na stopnja)
Leto

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Število zgrajenih
socialnih, neprofitnih
in profitnih stanovanj
700
950
1.250
1.600
2.050
2.550
3.050
3.600
4.250
5.000

Davek na dodano vrednost
(8%) v SIT
496.773.2004'
684.642.200'°
906.840.000"
1.163.360.000"
1.488.480.000"
1.847.934.00054
2.207.455.800"
2.601.244.800"
3.063.621.000"
3.594.800.000"

Ocena bruto dohodka zavezanca v letu 1998
Pri izračunih je upoštevan podatek Davčne uprave Republike Slovenije, iz katerega izhaja,
daje znašal povprečni bruto dohodek zavezanca v letu 1996 po odbitku prispevkov za
socialno varnost 1.094.385 SIT. Ta podatek je povečan za 11,7% ter za 9,6% , za kolikor
so se v povprečju povečale plače v RS leta 1997 in 1998.
Porast bruto plač 1997/1996 Ind 111,7, porast bruto plač 1998/1997 Ind 109,6
1.339.781 SIT (1.094.385 SIT x 111,7x109,6) povprečni bruto dohodek
zavezanca
40.193 SIT 3 % olajšava
-208.651 SIT 11 % splošna olajšava
- 189.683 SIT 10 % vzdrževani družinski član
901.254 SIT OSNOVA ZA ODMERO DOHODNINE
153.213 SIT PLAČANA DOHODNINA v višini 17 % od osnove

-<b
49

povprečna cena stanovanja iz vrste in števila stanovanj
povprečna cena stanovanja iz vrste in Sleviia stanovanj
51
povprečna cena stanovanja iz vrste in števila stanovanj
52
povprečna cena stanovanja iz vrste in števila stanovanj
51
povprečna cena stanovanja iz vrste in števila stanovanj
54
povprečna cena stanovanja iz vrste in števila stanovanj
"povprečna cena stanovanja iz vrste in števila stanovanj
"povprečna cena stanovanja iz vrste in števila stanovanj
"povprečna cena stanovanja iz vrste in števila stanovanj
"povprečna cena stanovanja iz vrste in števila stanovanj
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161.290 SIT/m2, 55 m2
i m—
10J./»U Oi ii/in..— , jj
2
164.880 SIT/m , 55 m2
165.250 SIT/m2, 55 m2
165.020 SIT/m2, 55 m2
164.700 SIT/m2, 55 m2
164.490 SIT/m2, 55 m2
164.220 SIT/ m2, 55 m2
163.830 SIT/ m2, 55 m2
163.400 SIT/ m2, 55 m2
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Dohodnina od novih delovnih mest v gradbeništvu
Leto

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Število
zgrajenih
stanovanj
700
950
1.250
1.600
2.050
2.550
3.050
3.600
4.250
5.000

Potrebno
število delovnih
ur
1.309.000
1.776.500
2.337.500
2.992.000
3.833.500
4.768.500
5.703.500
6.732.000
7.947.500
9.350.000

Potrebno
število delavcev
- letno
627.
850
1.119
1.433
1.836
2.284
2.732
3.224
3.806
4.478

Dohodnina od
izplačanih plač
v SIT
96.064.500
130.231.000
171.445.300
219.554.200
281.299.100
349.938.500
418.577.900
493.958.700
583.128.700
686.087.800

Pri izračunu upoštevana ocenjena izplačana dohodnina za leto 1998 v višini 153.213 SIT.

Prihodek od najemnin neprofitnih in socialnih stanovanj v lasti občin
Leto

Število
stanovanj

Povprečna
letna
najemnina
socialnega in
neprofitnega
stanovanja

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

26.765
27.615
28.715
30.115
31.915
34.165
36.865
40.065
43.865
48.365

163.424
175.068
186.712
198.356
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000

Letni prihodek od
najemnin ob
postopnem
poviševanju do
stroškovnih najemnin

4.374.043.360
4.834.502.820
5.361.435.080
5.973.390.940
6.702.150.000
7.174.650.000
7.174.650.000
8.413.650.000
9.211.650.000
10.156.650.000

v SIT
Letni prihodek od
najemnin zmanjšan za
stroške tekočega in
investicijskega
vzdrževanja, upravljanja
in zavarovanja
2.729.403.000
3.016.729.700
3.345.535.500
3.727.458.400
4.18?.141.600
4.476.981.600
4.830.789.600
5.250.117.600
5.748.069.600
6.337.749.600

Pri izračunu je upoštevana povprečna najemnina za socialna in neprofitna stanovanja.
Povprečna stroškovna najemnina naj bi bila postopno dosežena do leta 2004.
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OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji dne 11.9.1997 ob prvi obravnavi predloga
nacionalnega stanovanjskega programa, sprejel sklep, da je predlog primerna podlaga za
pripravo predloga programa za drugo obravnavo. Državni zbor Republike Slovenije je obenem
naložil predlagatelju, naj pri pripravi predloga nacionalnega stanovanjskega programa za drugo
obravnavo upošteva naslednja stališča:
1. Jasno je treba razmejiti pristojnosti države in pristojnosti občine v nacionalnem
stanovanjskem programu.
2. Ob upoštevanju regionalne politike in varstva okolja naj diferencirano načrtuje razreševanje
stanovanjske problematike:
- v regionalnih središčih,
- na ekonomsko razvojno šibkih območjih,
- na ekonomsko in socialno nestabilnih območjih s staro industrijsko strukturo in
- na demografsko ogroženih obmejnih območjih.
3. Izgradnjo socialnih stanovanj naj planira na osnovi predhodne vsestranske študije,
ki mora vključevati tudi regionalni, demografski in po potrebi še migracijski vidik.
4. Določi naj pogoje spodbujanja in pridobivanja stanovanj na demografsko ogroženih
območjih, ki naj bodo zaradi pomembnosti prikazani v samostojni točki.
5. Z ustreznimi ukrepi naj pospeši izgradnjo stanovanj za mlade družine.
6. Pri prenovi stanovanj in novogradenj naj upošteva tudi posebne bivalne potrebe
invalidov in družin z invalidnim članom po posameznih območjih in mestnih
središčih.
7. Skladno s 77. členom stanovanjskega zakona naj določi kriterije za določanje
obsega reševanja stanovanjskih vprašanj z različnimi oblikami spodbud in pomoči
pri posameznih skupinah koristnikov sredstev ter obseg sredstev za razreševanje
stanovanjskih vprašanj, med drugim tudi invalidov v neprofitnem stanovanjskem
sektorju. Zagotovi naj financiranje stanovanjskih skupin oziroma centrov za
samostojno življenje invalidov.
8. Predvidi naj ukrepe za razreševanje stanovanjske problematike znanstvenikov
oziroma mladih strokovnjakov v neprofitnem stanovanjskem sektoiju.
9. Zagotoviti je potrebno sredstva, prvenstveno za kreditiranje izgradnje neprofitnih
in socialnih najemnih stanovanj, ter opredeliti roke za izgradnjo le teh.
10. Jasneje naj opredeli višino in kriterije za določanje neprofitnih najemnin ter
kriterije za subvencioniranje neprofitnih najemnin.
11. Opredeli naj merila za dodeljevanje sredstev občinam iz državnega proračuna.
12. Prouči naj možnost, da se z ustrezno zakonodajo opredelijo posebne stanovanjske
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potrebe v sodelovanju med državo in občino, na območju katere so take potrebe
izkazane.
13. Vzpostaviti je potrebno tak sistem stimulativnega obdavčevanja stanovanjskih
prostorov in vlaganj v stanovanjsko gradnjo in prenovo, ki bo prispeval k ponudbi
odvečnih in premalo zasedenih stanovanj - racionalnejšo izrabo obstoječega
stanovanjskega fonda z davčnimi in drugimi ukrepi.
14. Posvetiti je treba večjo pozornost problematiki upravljanja in vzdrževanja
solastniških deležev na skupnih prostorih v večstanovanjskih hišah, predvsem
povezovanju etažnih lastnikov in sistemu gospodaijenja s temi prostori.
15.Jasno naj opredeli tisti del potrebnih finančnih sredstev za realizacijo programa, ki
naj bi se zagotavljal v državnem proračunu.
16. Prouči naj možnost oprostitve plačila odškodnine za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča za gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj.
17.Upošteva naj mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve.
18. Predvidi naj ukrepe za razreševanje problematike stanovalcev v denacionaliziranih
stanovanjih.
19. Predvidi naj ukrepe, ki bi zagotovili takšno izgradnjo najemnih stanovanj, da bi v
bodočnosti omogočili nastanek normalnega najemnega stanovanjskega trga.
20. Predvidi naj pripravo ustreznih ukrepov za dodatne davčne olajšave za ekološko in
energetsko varčno gradnjo oziroma sanacijo obstoječega stanovanjskega sklada.
21. Predvidi naj možne vzpodbude za boljše organiziranje oziroma ustanavljanje
združenj stanovalcev tako lastnikov kot najemnikov.
22. Predvidi naj jasnejšo opredelitev vloge Stanovanjskega sklada RS in Slovenske
stanovanjske hranilnice ter njuno medsebojno povezavo.Prav tako naj celoviteje
prouči vlogo in povezavo vseh stanovanjskih skladov in ostalih institucij, katerih
vloga je povečanje stanovanjske izgradnje.
23. V obvezo države je potrebno vključiti uvedbo premijskega sistema stanovanjskega
varčevanja (npr. po zgledu Avstrije).
24. V politiki pridobivanja socialnih stanovanj naj država upošteva tudi kriterij števila
otrok v družinah prosilcev (npr. pet in več).
25. Vlada naj predloži ukrepe, ki bodo nevtralizirali učinek razpisov stanovanjskih
posojil iz Stanovanjskega sklada RS (ob razpisih posojil za nakup in gradnjo se
dviga cena zemljišč in zgrajenih stanovanj kot posledica povečanega
povpraševanja).
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26. Vlada naj predvidi ukrepe za vzpodbujanje namenskega varčevanja za reševanje
stanovanjskega problema. Smiselno je spodbujanje lastnega varčevanja in lastne
udeležbe pri urejanju stanovanjskega problema posameznika in družine.
27. Predlagatelj naj pri pripravi predloga nacionalnega stanovanjskega programa za
drugo obravnavo vključi v postavko "sredstva za pridobivanje neprofitnih najemnih
stanovanj" določbo s katero bo 1.000 do 2.500 pridobljenih stanovanj na leto
namenjeno mladim družinam in zagotovljena potrebna dodatna namenska sredstva.
28. Predlagatelj naj pri pripravi predloga nacionalnega stanovanjskega programa za
drugo obravnavo predvidi možnost, da se mladim družinam, odvisno od števila
otrok poveča stopnja odpisa najetega stanovanjskega posojila.
29. Predlagatelj programa naj predvidi pripravo ustreznih ukrepov na davčnem
področju, ki bodo spodbujali nakup, gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje stanovanj
(na področju obdavčenja dohodkov, na področju obdavčenja premoženja in drugo).
Državni zbor RS je z dodatnim sklepom pozval Vlado RS, da prouči možnosti aktivnejšega
reševanja podnajemniških stanovanjskih in bivalnih problemov šolajočih se s finančno
stimulacijo za najemodajalce najemnih stanovanj za mlade.
t
1. Stališče, da je treba v nacionalnem stanovanjskem programu razmejiti pristojnosti
države in pristojnosti občine, je izrecno upoštevano v četrtem poglavju, kjer so
opredeljeni izvajalci nacionalnega stanovanjskega programa in njihove dolžnosti pri
oblikovanju in izvajanju stanovanjske politike, smiselno pa se na stališče Državnega zbora
veže tudi predlagani poziv Državnega zbora RS, naslovljen županom in občinskim
oziroma mestnim svetom v zvezi z uresničevanjem ciljev programa. Razmejitev
pristojnosti države in občin je razdelana tudi po finančni plati in sicer v preglednici št.3, ki
opredeljuje sredstva in vire za graditev stanovanj, podrobno pa tudi v poglavju št. 5
"Glavne javno finančne posledice uresničevanja nacionalnega stanovanjskega programa."
2. Stališče, da je treba upoštevati diferencirano načrtovanje razreševanja stanovanjske
problematike, upoštevaje regionalno politiko in varstvo okolja, vključno z nekaterimi
dodatnimi poudarki, je upoštevano že v opredelitvi namena in ciljev nacionalnega
stanovanjskega programa (točka 1.1.) kot sestavina stanovanjske politike, predvsem pa v
drugem poglavju, kjer so posebej predvideni pogoji spodbujanja in pridobivanja stanovanj
na demografsko ogroženih območjih (točka 2.7.) ter usmeritve stanovanjske poselitve
prostora v skladu z regionalnim razvojem in varstvom okolja (točka 2.8.).
3. Stališče, naj se izgradnja socialnih stanovanj planira na osnovi predhodne študije, ki mora
vključevati tudi regionalni, demografski in po potrebi še migracijski vidik, je v osnovi
zajeto že v opredelitvi predlaganih razmerij med različnimi vrstami stanovanj (točka 2.4.),
pri čemer nam zbrani podatki in ocene občin dajejo dovolj Irdno sliko potreb na socialnem
sektorju, zato po mnenju Vlade predhodne študije niso potrebne.
4. Stališče, naj se zaradi pomembnosti posebej prikaže pogoje spodbujanja in pridobivanja
stanovanj na demografsko ogroženih območjih, je upoštevano v točki 2.7., kjer imajo
predvideni ukrepi za cilj ohranjanje prebivalstva na teh območjih.
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5. Stališče, naj se z ustreznimi ukrepi pospeši izgradnja stanovanj za mlade družine, je v
osnovi zajeto v drugem poglavju, ki v točki 2.2. izpostavlja prednostno obravnavo
neprofitnega najemnega sektorja in s tem povečanje ponudbe socialnih in neprofitnih
najemnih stanovanj, pri čemer je glavni operativni cilj programa, da se do leta 2009
postopno doseže gradnjo 10.000 novih stanovanj letno, sicer pa predlog programa mlade
družine kot kategorijo, ki ima prednostno pravico do spodbud in pomoči pri reševanju
stanovanjskih vprašanj, upošteva v poglavju socialni instrumenti v stanovanjski oskrbi
(točka 2.5.), posebej pa tudi pri usmeritvah za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih
družin, družin z več otroki, invalidov in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami
v neprofitnem stanovanjskem sektorju (točka 2.9.). Vlada RS ob tem tudi posebej poudarja,
da so mlade družine prednostna kategorija za pridobitev socialnega oziroma neprofitnega
stanovanja kakor tudi ugodnega posojila Stanovanjskega sklada RS že po stanovanjskem
zakonu, kar se vseskozi tudi izvaja.
6. Stališče, naj se pri prenovi upošteva posebne bivalne potrebe invalidov in družin z
invalidnim članom, je upoštevano med socialnimi inštrumenti v stanovanjski oskrbi (točka
2.5.), ki izpostavlja doktrino zagotavljanja samostojnega življenja invalidov, sicer pa je
stališče po vsebini upoštevano tudi v podzakonskih aktih, ki urejajo dodeljevanje socialnih
in neprofitnih stanovanj.
7. Stališče, naj predlog programa skladno s 77. členom stanovanjskega zakona določi
kriterije za različne spodbude in pomoči pri posameznih skupinah koristnikoV sredstev,
posebej tudi za razreševanje stanovanjskih vprašanj invalidov, je upoštevano že v
opredelitvi elementov programa in v izrecnih poudarkih glede ciljev stanovanjske politike
(točka la, 1.1.). Glede razreševanja stanovanjskih vprašanj invalidov pa so, kot je že
omenjeno, potrebni poudarki dani v socialnih instrumentih v stanovanjski oskrbi (točka
2.5.). Kriteriji iz 77. člena stanovanjskega zakona, ki zadevajo upravičence do spodbud in
pomoči so podrobneje razdelani v podzakonskih aktih, ki urejajo oddajanje neprofitnih in
socialnih stanovanj, kakor tudi porabo sredstev Stanovanjskega sklada RS.
8. Stališče, naj predlog programa predvidi ukrepe za razreševanje stanovanjske
problematike
znanstvenikov oziroma mladih strokovnjakov v neprofitnem
stanovanjskem sektorju izrecno v samem predlogu programa ni upoštevano, pač pa bo
Vlada to stališče posebej proučila ob spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona.
Po vsebini pa je stališče Državnega zbora že upoštevano v pravilniku o oddajanju
neprofitnih stanovanj v najem z dodatnim točkovanjem izobrazbe udeležencev natečaja in
njihovih zakoncev.
9. Stališče, naj nacionalni stanovanjski program opredeli prednostno uporabo sredstev za
neprofitni in socialni sektor, vključno z roki izgradnje, je upoštevano v predlogu
programa na več mestih, predvsem pa pri predvidenem obsegu in dinamiki graditve
stanovanj in stanovanjskih hiš (točka 2.2.), razvidne tudi iz preglednice št.l "Uresničevanje
NSF graditev stanovanj po vrstah v ietin 2000-2009''.
lO.Stališče, naj se jasneje opredeli višino in kriterije za določanje neprofitnih najemnin ter
kriterije za subvencioniranje neprofitnih najemnin, je v predlogu programa upoštevano v
opredelitvi neprofitne stroškovne najemnine kot pomembnega pogoja za oživitev
stanovanjske gradnje (točka 1.2.4.), sicer pa je stališče Državnega zbora osrednja vsebina
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predloga sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona, ki ga je Vlada RS že poslala v
obravnavo Državnemu zboru RS, izhajajoč iz odločb Ustavnega sodišča, ki zahtevajo, da
se področje neprofitnih najemnin v temelju uredi v samem stanovanjskem zakonu, ne pa v
podzakonskem aktu. Finančne posledice predlaganih rešitev na tem področju so razvidne
tudi iz ocene potrebnih sredstev za zagotovitev subvencij (točka 5.3.).
11.Stališče, naj se opredeli merila za dodeljevanje sredstev občinam iz državnega
proračuna, je v predlogu programa po vsebini upoštevano na večih mestih in sicer pri
predvideni razširitvi dejavnosti Stanovanjskega sklada RS na kreditiranje občin za
pridobivanje stanovanj v neprofitnem najemnem sektorju, upoštevaje tudi pridobivanje in
komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (točka 2.2.) Razmerja med viri in sredstvi za
graditev stanovanj pa so razvidna iz preglednice št. 2 in preglednice številka 3 (poglavje
2.12.2. - izračuni).
12.Stališče, naj se opredeli zakonske možnosti razreševanja posebnih stanovanjskih
potreb v sodelovanju med občino in državo, je v predlogu programa upoštevano v
zvezi z reševanjem stanovanjskih vprašanj mladih družin, družin z več otroci,
invalidov in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami v neprofitnem
stanovanjskem sektorju (točka 2.9.), kjer je izpostavljeno pridobivanje oziroma
dostopnost stanovanj za skupine prebivalstva s posebnimi potrebami, vključno s
stanovanji za skupinske oblike bivanja, zadovoljevanje stanovanjskih potreb starejših
(stanovanja za starejše, varovana stanovanja za starejše, stanovanjski domovi za starejše),
nadalje razreševanje stanovanjskih vprašanj študentov (samska in družinska študentska
stanovanja), zagotavljanje in izboljševanje bivalnih pogojev Romov, preprečevanje
brezdomstva in zagotavljanje začasnih oziroma zasilnih bivališč, z namenom zagotoviti
vsaj najnujnejše pogoje za bivanje ljudem oziroma družinam v najtežjih socialnih
okoliščinah.
13.Stališče, naj sistem obdavčenja stanovanj in vlaganj v stanovanjsko gradnjo in prenovo
prispeva k ponudbi stanovanj, je v predlogu programa smiselno upoštevano pri nalogah
Vlade RS v zvezi z najavo sprememb zakonodaje na različnih področjih, tudi na davčnem.
(Točka 4.1.1.). Podlaga za izvedbo tega cilja pa je tudi predvidena vzpostavitev potrebnih
uradnih
nepremičninskih evidenc.
14.Stališče, naj se večjo pozornost posveti problematiki upravljanja in vzdrževanja v
večstanovanjskih hišah bo Vlada RS upoštevala na izvedbeni ravni v spremembah in
dopolnitvah stanovanjskega zakona, ki predvideva med drugim tudi izdajo
podzakonskega akta o upravljanju v večstano vanjskih hišah, sicer pa je po vsebini to
stališče upoštevano v predlogu sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona, ki
v
temelju ureja neprofitno najemnino, delno pa tudi v predlogu programa v prvem poglavju
(točka 1.2.4.a "Neprofitna najemnina").
15.Stališče, naj se jasno opredeli proračunska sredstva za realizacijo nacionalnega
programa, je v predlogu programa upoštevano v poglavju 3. "Ukrepi in sredstva za
izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa", kjer je izpostavljen zbirni podatek s tem
v zvezi, sicer pa tudi v poglavju 2.12.3. "Proračunska sredstva RS za uresničevanje
nacionalnega stanovanjskega programa".
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16.Stališčc, naj se prouči možnost oprostitve plačila prispevkov za spremembo
namembnosti kmetijsk'ega zemljišča za gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj, je
posredno delno upoštevano že v zakonu o stavbnih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 44/97), po
katerem se za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj komunalni prispevek ne plačuje,
občina pa lahko proda zemljišče brez javnega razpisa za gradnjo socialnih in neprofitnih
ter zadružnih stanovanj, v poglavju programa o zemljiški politiki (točka 1.2.3. b) pa je
izpostavljena potreba po dodatnih manj prisilnih in zato sprejemljivejših instrumentih za
urejanje prostora za potrebe stanovanjske gradnje.
17.Stališče, naj se upošteva mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve, ki je proučil predlog nacionalnega stanovanjskega programa (prva obravnava) z
vidika skladnosti z Ustavo in pravnim sistemom ter z vidika pravno- tehnične obdelave, je
v predlogu programa za drugo obravnavo upoštevano.
18.Stališče, naj se predvidi ukrepe za razreševanje problematike stanovalcev v
denacionaliziranih stanovanjih, je v predlogu programa upoštevano na dveh mestih,
najprej v zvezi s predvideno razširitvijo dejavnosti Stanovanjskega sklada RS za
kreditiranje lastnikov denacionaliziranih stanovanj (točka 2.2.) ter v zvezi s predvidenimi
spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona, ki povečujejo spodbude za
dogovarjanje med lastniki in najemniki o pogojno rečeno nadomestni privatizaciji po
125.členu stanovanjskega zakona.
19.Stališče, naj se predvidi ukrepe, ki bi omogočali nastanek normalnega najemnega
stanovanjskega trga, je v predlogu programa upoštevano že v uvodnem delu "razkorak med
povpraševanjem in ponudbo stanovanj"(točka l.c.), nadalje v opredelitvi stanovanjske
politike države (točka 1.1.), v izvedbenem smislu pa celotno izvajanje programa pomeni
postopno normalizacijo razmer na stanovanjskem trgu.
20.Stališče, naj se predvidi ukrepe za dodatne davčne olajšave za ekološko in energetsko
varčno gradnjo, je v predlogu programa smiselno upoštevano v nalogah Vlade RS in sicer
v sklopu sprememb zakonodaje na različnih področjih, ki bo izrecno upoštevala tudi
omenjeni vidik.
21.Stališče, naj se predvidi spodbude za boljše organiziranje stanovalcev, bo upoštevano v
sklopu celovitih sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona in sicer v delu, ki bo na
novo uredil interesno združevanje lastnikov najemnih stanovanj, kakor tudi najemnikov
stanovanj, v skladu s predpisi o društvih.
22.Stališče, naj se predvidi jasnejšo opredelitev vloge Stanovanjskega sklada RS in Slovenske
stanovanjske hranilnice ter njuno medsebojno povezavo, kakor tudi vlogo stanovanjskih
skladov, je v predlogu programa glede vloge Stanovanjskega sklada RS izrecno upoštevano
(1.2.2.), s tem da "nacionalna varčevalna stanovanjska shema", ki jo je Vlada RS sprejela
marca letos, nadomešča vlogo Slovenske stanovanjske hranilnice, v shemo pa je že
vstopiio okrog 25.000 varčevaicev. Vioga Stanovanjskega skiada RS ter vioga
stanovanjskih skladov v občinah bo tudi predmet sprememb in dopolnitev stanovanjskega
zakona, skladno z usmeritvijo, da sta Stanovanjski sklad RS in stanovanjski sklad občine
osrednja izvajalca stanovanjske politike države oziroma lokalne skupnosti.
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23.Stališče, naj se v obvezo države vključi uvedba premijskega sistema stanovanjskega
varčevanja, je upoštevano v poglavju 1.2.3., s tem da je stališče Državnega zbora
upoštevano pri koncipiranju nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, ki je upoštevala
avstrijske izkušnje.
24.Stališče, naj se v politiki pridobivanja socialnih stanovanj upošteva kriterij števila otrok v
družinah prosilcev po mnenju Vlade RS, sodi v stanovanjski zakon in podzakonske akte,
kjer je to stališče tudi upoštevano, uveljavljeno pa je tudi v pravilniku o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanjih v najem, kjer se je
zagotovila dodatna prednost družinam z večjim številom otrok (Ur. 1. RS, št. 53/99).
25.Stališče, naj Vlada predloži ukrepe, ki bodo nevtralizirali negativni učinek razpisov posojil
iz Stanovanjskega sklada RS na cene zemljišč in stanovanj Vlada sprejema, pri čemer so
ukrepi v tej smeri odvisni od dokapitalizacije Stanovanjskega sklada RS kot jo predvideva
predlog nacionalnega stanovanjskega programa in ki bodo omogočali zlasti rokovno odprte
razpise Stanovanjskega sklada RS za kreditiranje stanovanjske graditve.
26.Stališče, naj Vlada predvidi ukrepe za vzpodbujanje namenskega varčevanja, je Vlada že
upoštevala pri koncipiranju "nacionalne stanovanjske varčevalne sheme".
27.Stališča, naj se v program vključi obveza, da se 1.000 - 2.500 pridobljenih stanovanj letno
nameni mladim družinam, ni mogoče upoštevati, po vsebini pa je to stališče v predlogu
programa upoštevano v delu, ki zadeva socialne instrumente v stanovanjski oskrbi , kjer je
posebej izpostavljena prednost, med drugim tudi mladih družin do spodbud in pomoči pri
reševanju stanovanjskih vprašanj, kakor tudi pri pridobitvi socialnih stanovanj, mlade
družine pa so že po stanovanjskem zakonu prednostna kategorija pri pridobivanju
neprofitnih in socialnih stanovanj, kakor tudi pri pridobivanju ugodnih posojil
Stanovanjskega sklada RS, kjer so bile doslej mlade družine večinski prejemnik posojil
Sklada.
28.Stališče, naj se pri pripravi predloga programa predvidi možnost, da se mladim
družinam odvisno od števila otrok poveča stopnja odpisa najetega stanovanjskega
posojila, ne more biti predmet programa, temveč zahteva analizo učinkov delovanja
"nacionalne stanovanjske varčevalne sheme", saj po vsebini sodi v dodatne varčevalne
spodbude, ki pa jim Vlada ne nasprotuje.
29.Stališče, naj se predvidi ukrepe na davčnem področju, ki naj vzpodbujajo nakup, gradnjo,
adaptacijo in vzdrževanje stanovanj, je v predlogu programa upoštevano v točki 4.1.1., ki
zadeva naloge Vlade RS v podporo uresničevanju nacionalnega stanovanjskega programa.

Dodaten sklep, da Vlada prouči možnosti reševanja stanovanjskih problemov šolajočih se s
finančno stimulacijo za najemodajalce najemnih stanovanj za mlade, je po vsebini odvisen od
proračunskih možnosti, sicer pa bodo bivalni problemi študentske mladine manjši, če bo
sprejeta širitev dejavnosti Stanovanjskega sklada RS tudi na kreditiranje pridobivanja
študentskih stanovanj.
Glede na navedeno je razvidno, da je Vlada RS pri pripravi predloga nacionalnega
stanovanjskega programa upoštevala skoraj vsa stališča in jih izrecno vgradila v predlog

12. november 1999

99

poročevalec, št. 77

programa za drugo obravnavo, s tem, da nekatera stališča po mnenju Vlade RS sodijo v
spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona (stališče pod številko 8, 14 in 18), oziroma
zadevajo proračunsko politiko države (stališče pod številko 27 in dodaten sklep Državnega
Zbora).
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Poročilo o

IZVAJANJU

SANACIJSKEGA

PROGRAMA

SLOVENSKIH

D.D.

V

OBDORJU

I.

-

Vlada Republike Slovenije se je na 129. seji dne 14/10-1999
seznanila s:

VI.

ŽELEZARN

1999

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

- POROČILOM O IZVAJANJU SANACIJSKEGA PROGRAMA
SLOVENSKIH ŽELEZARN D.D. V OBDOBJU I.-VI.1999,

- dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti,
- dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti,
- dr. Miroslav KONČINA, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

ki ga pošilja na podlagi 20. člena Zakona o privatizaciji
Slovenskih železarn d.d.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

Namen Poročila za Vlado Republike Slovenije je opredeljen v 19.
členu Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. (Ur.L. RS
13/98), ki določa, da je sprejeto pozitivno mnenje Vlade RS o
izvajanju Sanacijskega programa sistema Slovenskih železarn
.d.d. za obdobje 1998 - 2000 pogoj za izvedbo dokapitalizacije po
tem Zakonu. 20. člen istega Zakona pa določa, da je Vlada RS
dolžna o poteku sanacije in privatizacije Slovenskih železarn d.d.
ter o namenski porabi sredstev privatizacije najmanj šestmesečno
poročati Državnemu zboru Republike Slovenije.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti sodi, da Poročilo o izvajanju
Sanacijskega programa v obdobju I.-VI. 1999, ki so ga predložile
v razpravo Vladi RS Slovenske železarne d.d., vsebuje vse
razpoložljive in potrebne analitične podatke o tržnih in drugih
pogojih poslovanja, o rezultatih poslovanja proizvodnih in
storitvenih družb poslovnega sistema in posebej matične družbe,
.o izvajanju programa privatizacije ter pregledu porabe sredstev v
smislu določil 17., 18. in 19. člena Zakona o privatizaciji Slovenskih
železarn d.d..

Pozitivno mnenje Vlade RS o izvajanju Sanacijskega programa
Slovenskih železarn za obdobje 1998-2000, dano na podlagi 19.
člena Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn d.d., smiselno
predpostavlja, da bo država v letu 1999:

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ugotavlja, da je Poročilo
izdelano vsebinsko skladno z 20. členom Zakona o privatizaciji
Slovenskih železarn d.d.. Na podlagi podatkov v Poročilu
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ugotavlja:

izvedla plačilo sredstev za dokapitalizacijo Slovenskih železarn
d.d.v zakonsko določenem znesku;

da se pozitivne tendence v poslovanju Slovenskih železarn
in postopno doseganje ciljev Programa sanacije, kar je bilo
že ugotovljeno za prvo trimesečje 1999, z izboljševanjem
posameznih rezultatov sicer še nadaljujejo, vendar različno
intenzivno v posameznih družbah;

prevzela plačilo obresti za obveznice Slovenskih železarn
d.d. in to v skladu s Programom sanacije izvajala do
31.12.2002;

da se program privatizacije družb Slovenskih železarn d.d.
nadaljuje, tako da bo do izteka leta 1999, poleg Jekla Štore
privatiziranih še šest družb poslovnega sistema in sicer ITRO
Štore, Valji Štore, Tovil Ljubljana, Armature Muta, TIO
Pnevmatika Lesce, Elektrode Jesenice;

zagotovila v skladu s Programom sanacije dodaten znesek
sredstev v višini 700 milijonov SIT za nadaljnji razvoj
kadrovskih virov in sofinanciranje reševanja presežnih
delavcev v Slovenskih železarnah.
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da se namenska poraba sredstev privatizacije v prvih šestih
mesecih 1999 izvaja omejeno zaradi doslej nerazrešenega
problema plačila obresti za obveznice in zaradi pogojevanja
tega plačila z izvedbo dokapitalizacije.

Splošne ugotovitve v zvezi z izvajanjem določil 20. člena Zakona
o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. utemeljujejo vsebinska
pojasnila, ki zadevajo izvajanje procesa sanacije in privatizacije
ter namensko uporabo sredstev.

1. Poslovanje sistema Slovenskih železarn v prvem polletju 1999

1,1. Proizvodnja in prodaja proizvodnih družb v obdobju I.-VI. 1999

OPIS
1.

PROIZVODNJA
OĐLITEGA JEKLA

I.-VI.1998
224.768 ton

SOR.NAČRT
1999
215.273 ton

SANACIJSKI
PROGRAM
204.884 ton

I.-VI. 1999
206.731 ton
-8% glede na 6m 98
-4% glede na načrt
100% sanacija

2.

KOLIČINSKA
PRODAJA

196.746 ton

182.789 ton

193.825 ton

180.910 ton
-1% glede na 6m 98
-8% glede na načrt
-7% glede na san.

3.

VREDNOST
PRODAJE

4.

DODANA
VREDNOST
NA
ZAP. (letni nivo)

29.979 mio SIT

31.104 mio SIT

33.836 mio SIT

29.308 mio SIT
-2% glede na 6m 98
•6% glede na načrt
-13% glede na san.

27.223 DEM

33.685 DEM

32.051 DEM

31.620 DEM
+16% glede na 6m 98
-6% glede na plan
-1% filede na san.

Proizvodne družbe Slovenskih železarn so v prvem polletju leta
1999 proizvedle za 8% manj tekočega jekla kot v enakem obdobju
preteklega leta ter enako količino kot so načrtovale v sanacijskem
programu.
Količinska prodaja je za 7% manjša kot je bila predvidena po
sanacijskem programu in za 1% manjša kot v enakem obdobju
preteklega leta. Vrednostno je prodaja zaostala za sanacijo za
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dodatnih 6 %, kar kaže na doseganje nižjih cen od načrtovanih.
Razlog za doseganje nižjih cen gre iskati izključno v recesiji
panoge, ki v sanacijskem načrtu ni upoštevana kot predpostavka.
Rezultati poslovanja so torej predvsem odraz zaostrenja tržnega
položaja in makroekonomskih pogojev delovanja družb
poslovnega sistema.

102

12. november 1999

1.2. Rezultati poslovanja aktivnih družb sistema Slovenskih železarn

I.-VT. 1998

1.

SOR.NAČRT
1999
DOBIČ2. EK/IZGrUBA IZ POSLOV/1^NJA

-proizv. družbe
delež v k. d. v %'
-storitvene družbe
delež v k. d. v %
zbir aktivne družbe
delež v k. d. v %

I.-VI. 1999

-909 mio SIT
-3%

472 mio SIT
2%

261 mio SIT
1%

25 mio SIT
0%

' -13 mio SIT
-1%
-922 mio SIT
-3%

-12 mio SIT
-1%
460 mio SIT
1%

-12 mio SIT
-1%
249 mio SIT
1%

62 mio SIT
+5%
86 mio SIT
0%

-78 mio SIT
-0%

-428 mio SIT
-1%

-695 mio SIT
-2%

-12 mio SIT
-1%
-90 mio SIT
-0%

-12 mio SIT
-1%
-440 mio SIT
-1%

133 mio SIT
6%
-562 mio SIT
-2%

2. ČISTI DOBIČEK/I Z GUBA
- proizv.družbe
-1.397 mio SIT
-4%
delež v k.d. v %
- storitvene družbe
-77 mio SIT
delež v k.d. v %
-3%
zbir aktivne družbe
-1.474 mio SIT
delež v k. d. v %
-4%

Kljub zaostrenim tržnim pogojem, je mogoče ugotoviti nadaljevanje
procesa racionalizacije proizvodnje, izboljševanje izdelčnega
portfolia, kar je pogojilo zniževanje stroškov in s tem tudi omilitev
naslednjih vplivov:

za 418 mio SIT v proizvodnih družbah in za 35 mio SIT v
storitvenih družbah;
nerazrešenega plačevanja obresti na obveznice Slovenskih
železarn, ki so s plačilom januarskega obroka v višini 482
mio SIT in odbitkom julijskega obroka obresti v višini 495 mio
SIT, poslabšale likvidnostni položaj celotnega poslovnega
sistema, skupaj z neizvedeno dokapitalizacijo (3 mlrd SIT),
skoraj ogrozila izvajanje dogovorjenega poteka sanacije;
neaktivnih družb, ki v sanacijski program niso bile vključene,
saj je ob sprejetju sanacijskega programa obveljala odločitev,
da se sanacija slovenskih železarn osredotoči na proizvodne
družbe in nato znotraj proizvodnih družb posebej na družbe
tako imenovanega »programskega jedra«.

višje cene električne energije, kot so bile načrtovane v
sanacijskem programu, so doprinesle za 830 mio SIT slabši
rezultat iz poslovanja;
višje cene dela, ki v sanacijskem programu niso bile
načrtovane in ki so povečale odhodke iz poslovanja za 255
mio SIT;
negativnega revalorizacijskega izida, ki je posledica tečajne
politike in strukture bilance stanja in je doprinesel k povečanju
odhodkov financiranja in s tem k povečanju celotne izgube

1

SANACIJSKI
PROGRAM

Delež v ustvarjenem kosmatem donosu
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2. Poslovanje družb Slovenskih železarn
v prvem polletju

2.1. Prodajni rezultati proizvodnih družb v obdobju I.-VI.1999

OPIS

NAČRT RE/iLIZ.
Indeks
PRODAJE PRODAJE
(ton)
(ton)
(ton)

NAČRT RE/ILIZ.
Indeks
PRODAJE PRODAJE
(v 000 SIT) (v 000 SIT) (vred.)
21.488.716 20.466.970
11.496.518 11.775.419
6.822.186
6.246.947
3.170.012
2.444.604

95
102
92
77

174. »HO
100.110
34.770
40.000

160.667
101.462
27.438
31.767

92
101
79
79

3.424
2.784
152
488

5.041
4.379
190
472

147
157
125
97

5.002.004
3.849.669
426.550
725.785

4.730.243
3.559.587 ,
452.153
718.503

95
92
106
99

OSTALsi PROIZV.
7. Valji Štore
8. Armature SAuta
9. TIO Pnevmatika Lesce
10. SUZ Jesenice
11. Elektrode Jesenice
12. Tovil Ljubljana

18.442
2.568
771
0
8.108
6.174
822

15.201
2.243
733
0
6.095
5.561
569

82
87
95
0
75
90
69

4.612.902
868.810
1.145.546
178.955
877.617
1.185.617
356.357

4.110.860
803.567
1.144.803
111.73 7
711.625
1.084.968
254.160

89
92
100
62
81
92
71

SKUPAJ PR. DRUŽBE

196.745

180.910

92

31.103.621

29.308.073

94

I.

METALURGIJA
1. ACRONI Jesenice
2. METAL Ravne
3. JEKLO Štore

II.

REPROVERIGA
4. STO Ravne
5. Oprema Ravne
6. Noii Ravne

III.

IV.

Primerjava količinskih in vrednostnih rezultatov prodaje kaže, da
je metalurškim družbam, kljub sicer nedoseženim sanacijskim
ciljem na področju prodaje, uspelo povečati povprečno prodajno
ceno za 3%, medtem ko tega ni mogoče ugotoviti za predelavo,
kjer še posebej zaostaja v prodajnih rezultatih družba STO.
Uspešnejša so bila ostala proizvodna podjetja, ki so povečala
povprečno prodajno ceno za 7%.

Pomemben vpliv na poslovanje družbe Acroni je imela tudi uvedba
protidampinškega postopka in prodor cenenega
vzhodnoazijskega jekla predvsem na ameriški trg, kar se je
odrazilo tudi na zahodnoevropskem trgu. Zaradi občutljivosti družb
SŽ - sanacijski program je namreč v teku, je bil vpliv teh sprememb
na poslovanje Slovenskih železarn še toliko večji.

\
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2.2. Rezultati poslovanja proizvodnih družb
OPIS

SANACIJA I.-VI. 1999
C.DOB/IZG. D OB/IZ G. POSL

REZULTATI L-VI. 1999
C.DOFUIZG. DOB/IZG. POSL

1.
L
2.
3.

METALURGIJA
Acroni Jesenice
Metal Ravne
Jeklo Štore

-421.846
-72.014
-214.224
-135.609

114.079
133.600
56.088
-75.609

-657.770
-504.525
52.970
-206.215

-10. 780
-50.327
264.056
-224.509

II.
4.
5.
6.

REPROVERIGA
STO Ra\me
OPREhlA Ravne
NOŽI Ra\>ne

37.338
28.326

121.608
103.326
0
18.282

-4.096
-18.140
-7.956
22.000

60.036
48.828
-12.484
23.692

25.438
4.381
10.543
35.476

-32.864
-19.730
9.361
-41.981
10.947
64.894
-56.355

-24.473
-19.964
28.090
-32.183
-15.124
59.790
-45.082

-694.729

24.783

III.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OSTALE PROIZV. DRUŽBE
Valji Štore
Armature Mu ta
TIO Lesce
SUZ Jesenice
Elektrode Jesenice
Tovil Ljubljana
Fiprom Jesenice
IV. SKUPAJ

9.012
-43.281
-13.284
-9.630
35.046
0
4.933
-60.345
-427.790

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ugotavlja, da so proizvodne
družbe, kljub temu da obstajajo med njimi velike razlike, v povprečju
dosegle večino ciljev sanacijskega programa SŽ ali pa so se tem
ciljem približale, zlasti na področju obvladovanja stroškov.
Proizvodne družbe relativno uspešno uresničujejo drugi osrednji
cilj Sanacijskega programa, to je rast dodane vrednosti na

0
4.933
-29.895
261.124

zaposlenega. Ta je v prvih šestih mesecih, ob upoštevanju časovne
dinamike za leto 1999, znašala za proizvodne družbe v povprečju
31.620 DEM na zaposlenega, tako da je le za 1% zaostala za
načrtovano v programu sanacije, to je 32.051 DEM na
zaposlenega, kar pomeni, da je v primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta za 16% višja.

Pregled ustvarjene dodane vrednosti na zaposlenega v družbah Slovenskih železarn
DRUŽBA
1. ACRONI Jesenice
2. METAL Ravne
3. JEKLO Store
4. STO Ra\'ne
5. Oprema Ra\>ne
6. Noži Ravne
7. Valji Štore
8. Armature Mu ta
9. TIO Pnevmatika Lesce
10. SUZ Jesenice
11. Elektrode Jesenice
12. Tovil Ljubljana

12. november 1999

Indeks
NACRT SANACIJA REALIZACIJA
I.-VI. 1999
na nač. na san.
1999
1999
35.664
98
101
36.310
35.263
34.477
116
101
40.123
39.643
19.941
63
74
31.858
27.075
99
98
30.597
30.680
30.213
22.094
89
24.744
94
91
32.170
35.335
34.050
84
34.667
92
29.236
31.868
94
111
28.011
29.652
25.332
52
18.199
56
32.629
34.900
18.387
19.977
92
28.204
105
26.980
15.677
53
51
30.809
29.352
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Pomembnejše odstopanje od zastavljenih ciljev v programu
sanacije je mogoče ugotoviti na področju trženja in načrtovane
prodaje po programih. Po mnenju Ministrstva za gospodarske
dejavnosti bi zato morala uprava Slovenskih železarn d.d. ponovno
preveriti oceno mednarodnih tržnih tendenc v panogi, na čemer
temeljijo predpostavke o možnostih doseganja sanacijskih ciljev.
Spremenjene razmere na mednarodnem trgu je treba soočiti s
predpostavkami Programa sanacije, da bi prišli do realnejših
prognoz in do realne opredelitve tržnih ciljev za izdelke Slovenskih
železarn d.d., in sicer po posameznih programih. Ta ocena se
posebej nanaša na Acroni Jesenice, ki zaradi pomembno
spremenjenih razmer na trgu dosega slabše poslovne rezultate
od načrtovanih. Tej družbi je ob sicer 1% večji količinski prodaji od
načrtovane v Programu sanacije uspelo doseči sicer 102%
vrednostno načrtovane realizacije, vendar pa razkorak med
inputom in outputom vpliva na rezultat iz poslovanja, poslabšujeta
pa ga finančni stroški in negativni revalorizacijski izid.

Tudi na Jeklo Štore je imela velik vpliv recesija na trgu. Hkrati so
se v tem obdobju intenzivno izvajale aktivnosti za odprodajo
družbe, ki so se zaključile v mesecu aprilu, datum prodaje pa
določil na dan 30.6.1999. Z odprodajo 80% kapitalskega deleža
družbe, Slovenske železarne d.d. niso več večinski lastnik te
družbe.
Načrtovano vrednostno prodajo je Jeklo Štore na slovenskem
trgu preseglo za 9%, v izvozu pa zaostalo kar za 47%, količinsko
je zaostalo v celoti za sanacijskim ciljem za 17%, vrednostno pa
za 24%. Kljub ugodnim nabavnim pogojem, je zaradi majhnega
obsega prodaje izguba iz poslovanja znašala 224 mio SIT ali 10%
ustvarjenega kosmatega donosa, celotna izguba pa 206 mio SIT.
Za 37% pa je bila nižja tudi dodana vrednost na zaposlenega.
Čista izguba v družbi STO Ravne v višini 18 mio SIT je predvsem
rezultat izgube v finančnem delu. Odhodki poslovanja so bili na
ravni načrtovanih, prav obvladovanje stroškov pa je največ
pripomoglo k pozitivnemu rezultatu v poslovnem delu (48 mio
SIT). Zaradi drugačne strukture programa se je spremenila tudi
struktura stroškov. Večji so bili stroški storitev, na kar so najbolj
vplivali transportni stroški za stiskalnice, ki jih družba v tolikšnem
obsegu ni načrtovala.

Podatki kažejo, da je družba Acroni Jesenice tudi v mesecu juniju
(tako kot v mesecu maju) poslovala pozitivno, dobiček v
poslovnem delu je znašal 13 mio SIT. V obdobju l-VI 1999 je
izguba iz poslovanja znašala 50 mio SIT, kar je slabše od
načrtovanega. Trendi v poslovanju pa so pozitivni, saj se je izguba
iz poslovanja v primerjavi s prvim kvartalom zmanjšala, v enakem
obdobju preteklega leta pa je bila desetkrat večja (687 mio SIT).
Celotna izguba je znašala 505 mio SIT in je v primerjavi s sanacijo
večja za 430 mio SIT (negativni revalorizacijski izid je doprinesel
235 mio SIT). Dodana vrednost (preračunana na letno raven) je
znašala 35.664 DEM na zaposlenega, kar je za 46% več od
dosežene v primerljivem lanskem obdobju.

Kljub izgubi v finančnem delu izkaza uspeha so bili stroški realnih
obresti (70 mio SIT) za malo manj kot polovico nižji od obračunanih
v enakem obdobju lani (132 mio SIT). Tudi nihanje deviznih tečajev
je bilo družbi v prid, saj so pozitivne tečajne razlike presegle
negativne. Čista izguba (18 mio SIT) je v tem obdobju za 10 mio
SIT presegla načrtovano. Družbo še vedno pestijo predvsem
velike likvidnostne težave zaradi visoke kratkoročne
prezadolženosti. Družba bi zato morala pristopiti k celovitemu
finančnemu prestrukturiranju.

Da bi Acroni zmanjšal vpliv zaostrenih tržnih pogojev, je začel
izvajati naslednje ukrepe:
za zniževanje stroškov na enoto je povečal obseg proizvodnje
in prodaje;
povečal je obseg prodaje donosnejših izdelkov;
postavil ukrepe za zniževanje materialnih stroškov.

Poleg navedenega, bi moral STO Ravne, posebno pozornost
nameniti prilagajanju izdelčnega portfolia potrebam trga. V STO
Ravne je potreba po celovitem poslovnem preobratu z udeležbo
strateškega partnerja najbolj izražena v okviru celotnega
poslovnega sistema SŽ.

V družbi pomeni precejšen problem še vedno nepopolno
v obvladovanje vseh stroškov (velik obseg fiksnih stroškov na
enoto proizvoda), slab tržni položaj, ki potiska cene navzdol in s
tem povzroča vedno večji razkorak med prodajno in lastno ceno.
Problem trga bi bilo potrebno za družbo Acroni poslovno presoditi
in na tej podlagi prognozirati njene poslovne možnosti.

Družbi Noži Ravne ie uspelo v obdobju I.-VI. povečati prodajo in
doseči tudi višje prodajne cene na račun boljšega asortimana.
Vrednost prodaje je bila v primerjavi z enakim lanskim obdobjem
večja za 7%, količinsko pa je bila na nivoju lanskoletne. Čeprav
so nekateri odhodki poslovanja presegli načrtovane (energija,
storitve), pa je družba poslovala z dobičkom v poslovnem delu, ki
je znašal 24 mio SIT ali 3% kosmatega donosa. Kljub recesiji je
družba še vedno stabilna, kar kaže tudi primerjava z enakim
obdobjem preteklega leta. Čisti dobiček družbe je dosegel 22 mio
SIT. Relativno ugodna rast tečaja v prvih mesecih leta je preko
pozitivnih tečajnih razlik ugodno vplivala na prihodke financiranja
(86% vrednosti prodaje družba realizira na tujih trgih). V primerjavi
z enakim obdobjem preteklega leta je bil za 2,7 mio SIT ugodnejši
tudi revalorizacijski izid (-13 mio SIT), kar je posledica strukture
bilance sredstev (novih investicij).

Metal Ravne je posloval v obravnavanem obdobju pozitivno.
Usmeritev v izboljšan proizvodni in prodajni program, ugodni
nabavni pogoji in izkoriščanje notranjih rezerv, so omogočili
preseganje tako načrtovanih, kot tudi v sanacijskem programu
načrtovanih rezultatov poslovanja tako v pogledu dobička iz
poslovanja, kot tudi čistega dobička.
V prvih šestih mesecih so prodali za 27.438 ton izdelkov, kar je
zaradi zaostrenih tržnih pogojev sicer za 21% manj od
načrtovanega in za prodane izdelke iztržili 6,25 mlrd SIT, kar je
za 8% manj od sanacijskega načrta. Dosežena prodajna cena je
bila v povprečju za 9% višja od načrtovane. Znižanje lastne cene
in ustrezen program proizvodov je prinesel pozitivno razliko med
prodajno in lastno ceno in s tem ugoden poslovni rezultat. Družba
je dosegla v poslovnem delu v obravnavanem obdobju 264 mio
SIT dobička, v celoti pa 53 mio SIT čistega dobička.

Poslovanje ostalih proizvodnih družb ni bilo vključeno v sanacijski
program poslovnega jedra sistema Slovenskih železarn, zato se
v poslovnih poročilih podatki osredotočajo na poslovno jedro
sistema in na'na celotni poslovni sistem. Pri obravnavanju
rezultatov poslovanja je zato potrebno ločiti poslovanje neaktivnih
družb od aktivnih družb, ki jih tvorijo proizvodne in storitvene
družbe skupaj z zunanjetrgovinsko mrežo.

Družbi je na nabavnem področju uspelo izkoristiti ugodno stanje
na trgu. Prihranki so bili ustvarjeni tudi na račun boljše likvidnosti
in koordiniranega nastopa na ravni sistema Slovenskih železarn.
Tudi za to družbo velja ugotovitev, da obseg naročil pada, kar je
začelo povzročati notranje organizacijske težave.
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Za vse ostale družbe, razen za Opremo Ravne in za SUZ
Jesenice, je načrtovana izvedba njihove prodaje do izteka leta
1999.
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Oprema Ravne ugotavlja čisto izgubo v obdobju I,- VI. 1999 v
višini 8 mio SIT, kar je slabše od enakega obdobja v preteklem
letu (28 mio SIT čistega dobička). Izguba je v poslovnem delu
nastala predvsem zaradi premajhnega obsega prodaje in
prenizkih cen, ki jih je bilo mogoče doseči na trgu ter zaradi
previsokih materialnih stroškov.

-

TIP Pnevmatika Lesce ugotavlja 42 mio SIT čiste izgube v
prvih šestih mesecih tega leta, kar je rezultat zelo slabih
prodajnih rezultatov (38% za načrtovanimi) in preseženih
stroškov poslovanja; prodajni memorandum, potrjen na
nadzornem svetu, čaka na potrditev Vlade RS.
Elektrode Jesenice ugotavljajo v prvi polovici tega leta 59,8
mio SIT dobička iz poslovanja in 65 mio SIT čistega dobička,
kar je rezultat ustreznega razmerja med lastnimi in prodajnimi
cenami ter poslovne politike, ki teži za kratkoročnim
maksimiranjem dobička zaradi ustvarjanja lastnih virov
financiranja;
Tovil Ljubljana se je med vsemi proizvodnimi družbami poleg
družbe TIO znašel v najtežjem položaju, saj ugotavlja v prvih
šestih mesecih tega leta kar 45 mio SIT izgube iz poslovanja
ter 56,4 mio SIT čiste izgube, kar je predvsem posledica
drastične recesije na področju predelave žice in vijakarskega
programa; privatizacija je v fazi izvajanja in bo zaključena do
31.12.1999.

SUZ Jesenice ugotavlja sicer 15 mio SIT izgube iz poslovanja,
kar je nekaj manj kot je bilo načrtovano, vendar zaradi pozitivnega
finančnega poslovanja in 37 mio SIT izrednih prihodkov iz naslova
statusa invalidskega podjetja, ugotavlja čisti dobiček v tem obdobju
v višini 11 mio SIT.
V ostalih proizvodnih družbah, ki so predvidene za prodajo do
konca leta, pa je rezultat v prvih šestih mesecih tega leta naslednji:
Valii Štore ugotavljajo 20 mio SIT izgube iz poslovanja in tudi
20 mio SIT čiste izgube predvsem zaradi bistvenega
zaostajanja izvoza za načrtovanim (pri valjih za 20 %, pri litini
za 40%); datum prodaje je predviden za 31.10.1999.
Armature Muta so realizirale 93% prodaje v izvozu, pri čemer
so z dobičkom iz poslovanja v višini 28 mio SIT in čistim
dobičkom 9,4 mio SIT (razlika je nastala zaradi negativnega
revalorizacijskega izida in večjih finančnih stroškov) dosegle
načrte za prvih šest mesecev tega leta; prodaja družbe je v
fazi zaključnih pogajanj.

Storitvene družbe so v prvi polovici leta 1999 v povprečju poslovale
z dobičkom. Rezultati so razvidni iz naslednje tabele:

Rezultati poslovanja storitvenih družb v obdobju I. - VI. 1999

OPIS
I.

ENERGETIKE
1 Energetika Jesenice
Energetika Ravne
3 Energetika Štore
11. TRGOVSKsl PODJETJA
4 ITRO Store
III. STASOV. PODJETJA
5 KfETING Jesenice
6 STAN. PODJ. Ravne
7 PROSI AND Store
IV. OSTALE STOR. DRUŽBE
8 CPK Jesenice
9 PGRS Jesenice
10 LOGIST. CENTER Ravne
11 ZIP Center Ravne
12 zunanjetrgovinska mrela
V. SKUPAJ STORIT DRUŽBE

I.-VI.199S
000 SIT
■iS. 723
49.618
-4.768
873
10. S19
10.819
-117.843
-94.347
-24.004
508
-15.603
-1.194
-753
-1.181
-12.475

3
6
-l
3
5
5
-41
-136
-15
1
-6
-1
-4
-1
-24

3.153
2.429
75
650
3.33S
3.335
-19.259
-11.680
-8.243
664
529
■52
300
0
280

0
0
0
1
2
2
-6
-15
-5
1
0
0
1
0
0

-76.904

-3

-12.242

-1

Poudariti velja poslovno uspešnost družbe ITRO ŠTORE. Družba
ugotavlja bistveno povečane prihodke in višji dobiček od
načrtovanega. Doseženi čisti dobiček v obdobju prvih šestih
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CISTI DOBIČEK (IZGUBA)
SOR. NACRT 1999 1.-1*7.1999
'/o
000 SIT
"o
000 SIT

%

-3It. 410
-51.057
-264
12.911
4.63S
4.635
-26.446
•14.699
-16.895
5.148
146.273
157.521
-3.701
-658
-6.889
46.803
13ZSS5

-3
-8
0
11
1
1
-S
-19
-9
8
40
184
-8
-1
-7
6

mesecev tega leta znaša 4,6 mio SIT v primerjavi z načrtovanim,
ki je 3,3 mio SIT.
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3. Rezultat poslovanja matične družbe SŽ d.d. Ljubljana

I.-VI. 1999

455 mio SIT
60%

SOR.NAČRT
1999
203 mio SIT
41%

159 mio SIT
35%

-14 mio SIT
-2%

0,8 mio SIT
0%

-912 mio SIT
-201%

SZ D.D. Ljubljana

I.-VI. 1998

dobiček/izguba iz
poslovanja
delež v k.d. v %
čisti dnhičck/i/guha
delež v k.d. v %

Matična družba Slovenske železarne d.d. je v obdobju l.-VI.
realizirala za 454 mio SIT prihodkov iz naslova obračunane
provizije za pokrivanje stroškov v skladu s sprejeto finančno
politiko za leto 1999. Prihodki so nižji od načrtovanih, saj so bili
nižji tudi prihodki odvisnih družb, ki so osnova za obračun. Med
stroški najbolj odstopajo stroški storitev (15 mio SIT) ki so nastali
ob neposredni odprodaji deležev družb SŽ Jeklo Štore in SŽ Valji
Štore (Aktiva, Deloite&Touche) ter stroški odnosov z javnostmi.
Pri stroških dela so zajeta tudi izplačila delavcem, ki izhajajo iz
pravnomočnih tožb (3,6 mio SIT).

Matična družba je v prvih šestih mesecih izkazala 912 mio SIT
izgube. Tako veliko izgubo so povzročili odhodki iz financiranja,
med katere sodijo tudi obresti od obveznic Slovenskih železarn,
ki so znašale 812 mio SIT. V tem obdobju je bilo vkalkuliranih tudi
40 mio SIT popravkov vrednosti terjatev za dvomljive in sporne
terjatve.

4. Neaktivne družbe
(v 000 SIT)
DOB. IZ POSL. ČISTI DOB.
1.-VI.1999
l.-VI. 1999
000 SIT
000 SIT
-216
-2.456
J. ERC Jesenice
-199
6.901
2. SEIKO Jesenice
-28.447
-254.720
3. Železarna Jesenice
-570
189
4. Translog Ravne
-2.839
-3.633
5. De Profundis Ravne
-2.937
J 5.003
6. Železarna Ravne
-6.157
-24.311
Vzdrževanje Štore
7.
-19.572
-210.346
8. Ingstor Štore
-8.578
-21.089
9. Žična Celje
-225
212
10. PFJ Ljubljana
0
0
11. PFP Ljubljana
-678
-127.603
12. KOPO TR/IDE Ljubljana
-70.418
-621.853
SKUPAJ NEAKTIVNE DRUŽBE
OPIS

V sistemu Slovenskih železarn obstaja trenutno še dvanajst
neaktivnih družb in sicer na lokaciji Jesenic tri družbe, na lokaciji
Raven tri družbe, na lokaciji Štor dve družbi in v Ljubljani tri družbe,
med njimi tudi družba KOPO Trade ljubljana, preko katere je bila
izvedena sanacija PE Štore in prenos premoženja na SŽ Jeklo
štore.
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V teh družbah je izguba v poslovnem delu nastala predvsem
zaradi stroškov delovanja družbe in stroškov amprtizacije. V
finančnem delu se pojavljajo stroški obresti, zlasti zamudne obresti
na obveznosti v blokadi in v tožbah. V izrednem delu pa izredni
odhodki presegajo izredne prihodke zaradi neodplačnega prenosa
med družbami sistema: tj. med neaktivnimi in proizvodnimi ter
storitvenimi družbami.
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Največjo izgubo izkazuje Železarna Jesenice v višini 255 mio
SIT iz naslova amortizacije (5 mio SIT), negativnega
revalorizacijskega izida (37 mio SIT) in neodplačnega prenosa
proizvodne hale na invalidsko podjetje CPK Jesenice (189 mio
SIT). Tudi družba Ingstor Štore izkazuje izgubo (210 mio SIT) iz
enakih razlogov, s tem da je prenesla premoženje - zemljišča na
družbo Prostand Štore v višini 170 mio SIT.

posebno in ločeno vprašanje, ki je pomembno za nadaljnje
poslovanje Slovenskih železarn in izvajanje njihovega
sanacijskega programa.
V Programu sanacije Slovenskih železarn d.d. za obdobje 19982000 v točki 3.3. - Finančna pomoč države do leta 2002 - je
ugotovljeno, da Slovenske železarne d.d. niso sposobne plačevati
obveznosti iz obresti za obveznice in da bo zato to skrb do
31.12.2002 v celoti prevzela država. Odsotnost sistemske rešitve,
ki bi morala biti sprejeta pred iztekom leta 1998, rešujejo predlagane
Spremembe in dopolnitve Zakona o jamstvu RS za obveznice
izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn d.d., ki so v postopku
v Državnem zboru in ki jih je predlagal poslanec Janez Kopač.
Uvedba odplačilnega sklada začasno razrešuje problem plačila
obresti iz obveznic, pomeni pa lahko začetek sistematičnega
razreševanja preteklih obvez Slovenskih železarn, ki jih te v
nobenem primeru ne bodo sposobne same plačati.

V družbi KOPO Trade oblikujejo izgubo v višini 128 mio SIT odhodki
za obresti v višini 127 mio SIT na obveznosti prevzete od družbe
Metal PE Štore.
5. Proces privatizacije
Na podlagi podatkov o izvajanju procesa privatizacije v šestih že
navedenih družbah sistema Slovenskih železarn, ki bo po načrtu
Slovenskih železarn d.d. izveden do izteka leta 1999, Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti ocenjuje, da ta poteka v skladu z
Zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn d.d.. V zvezi s
potekom privatizacije Ministrstvo za gospodarske dejavnosti sodi,
da je treba pospešiti tudi proces spreminjanja strukture lastništva
Slovenskih železarn d.d. in s tem procesom povezan umik države
kot večinske lastnice Slovenskih železarn d.d.. Na podlagi
programa prestrukturiranja Slovenskih železarn d.d. do leta 2005,
ki ga bo Vlada RS sprejela do 31.12.1999, pa je potrebno tudi
čimprej pristopiti k privatizaciji poslovnega jedra.

V zvezi s Spremembami in dopolnitvami Zakona je bilo med
predlagateljem zakona, Ministrstvom za gospodarske dejavnosti
in Slovenskimi železarnami d.d. sprejeto skupno stališče, ki ga je
podprla tudi Vlada RS na svoji seji dne 4.3.1999. Oblikovan je bil
amandma Vlade, ki določa da naj se sredstva za polnjenje
odplačilnega sklada zagotavlja tudi od prodaje drugega državnega
premoženja, tako da bi bile kupnine od prodaje družb sistema
Slovenskih železarn d.d. le dopolnilni vir. Ta sredstva bodo v letu
1999 in 2000 namenjena tudi za plačilo obresti za obveznice za
sanacijo Slovenskih železarn.

Na področju namenske porabe sredstev po Zakonu o privatizaciji
Slovenskih železarn d.d. in sicer v smislu 17.,18. in 19. člena tega
zakona, je po mnenju Ministrstva za gospodarske dejavnosti
prišlo do odmikov od uresničenja določil tega zakona, kar lahko
zavre ali moti izvedbo Sanacijskega programa.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti sodi, da obveznosti plačila
obresti iz obveznic ne morejo tudi v prihodnje bremeniti Slovenskih
železarn d.d., kar je treba upoštevati pri pripravi in začetku
uresničevanja programa njihovega prestrukturiranja do leta 2005.
Tudi v smislu posebnih usmeritev Komisije EU, bi kazalo
obveznosti Slovenskih železarn d.d., sprejetih pred veljavnostjo
Zakona o privatizacije Slovenskih železarn d.d., opredeliti kot
ukrepe države v obdobju tranzicije. Vse nove oblike državnih
pomoči pa bi morale biti sprejete šele na podlagi potrjenega
programa prestrukturiranja Slovenskih železarn d.d. do leta 2005,
in sicer tako, da bi bile državne pomoči po oblikah in namenih
skladne s sistemom in usmeritvami v EU in še posebej s
Protokolom II Rimskega sporazuma.

6. Problematika obveznic in obresti na
obveznice
Problem nesposobnosti Slovenskih železarn d.d., da iz svojega
tekočega poslovanja plačajo obresti iz obveznic izdanih za njihovo
sanacijo je nastal zato, ker je Sprememba zakona o jamstvu
Republike Slovenije za obveznice izdane za sanacijo Slovenskih
železarn d.d. v določilu o plačevanju zapadlih obresti na obveznice
iz proračunskih sredstev, prenehala veljati 31.12.1998. Sistemske
rešitve plačevanja obresti na obveznice za leto 1999 niso bile
sprejete, zato je po mnenju Ministrstva za gospodarske dejavnosti
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Ljubljana, dne 14/10-1999
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Vlada Republike Slovenije je na 129. seji dne 14. oktobra 1999
sprejela:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Odbora za mednarodne odnose
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:

- DODATNA POJASNILA K POGAJALSKIM IZHODIŠČEM
REPUBLIKE SLQVENIJE ZA PODROČJE 13 - SOCIALNA
POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE,

- mag. Anton Rop, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Sonja Dražič, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.

ki jo pošilja kot predlog za spremembo delne pobude za
pogajanje in sklenitev mednarodne pogodbe o članstvu
Republike Slovenije za področje 13 - Socialna politika in
zaposlovanje na podlagi šestega odstavka 59. člena zakona o
zunanjih zadevah.

«
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 900-10/98-63 (T)"
Ljubljana, 14. oktobra 1999

DODATNA POJASNILA K POGAJALSKIM IZHODIŠČEM REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA PODROČJE 13 - SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE
kot predlog za spremembo delne pobude za pogajanja in sklenitev
mednarodne pogodbe o članstvu Republike Slovenije za
področje 13 - Socialna politika in zaposlovanje

1. SOCIALNA VARNOST
Republika Slovenija želi dodatno pojasniti kako bodo načrtovane reforme na področju
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na področju zavarovanja za primer
brezposelnosti, na področju socialnega varstva ter družinskega varstva upoštevale cilje
Evropske unije na tem področju in prispevale k izboljšani socialni varnosti.
1.1 Reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Republika Slovenija že več let intenzivno pripravlja reformo pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Druga obravnava Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanji! je bila v
Državnem zboru opravljena 30.09.1999, zakon pa bo sprejet najkasneje do 31.12.1999.
Prispevek novega zakona k upoštevanju ciljev Evropske unije se bo pokazal predvsem na
naslednjih področjih:
*
Stabilizacija fiskalne politike
Ključni razlog za izvedbo reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja je prav v
finančni nestabilnosti obstoječega sistema, ki jo pogojujeta predvsem neugodno demografsko
stanje in relativno visoka raven pravic, ki se zagotavljajo upravičencem. Nov zakon bo med
drugim uvedel višjo upokojitveno starost, ki naj bi prispevala k podaljšanju aktivnega statusa
zavarovancev, saj je trenutna upokojitvena starost med najnižjimi v Evropi. Poleg tega se
znižuje nadomestitvena stopnja, tudi sicer ena najvišjih, ki neugodno vpliva na finančno
vzdržnost sistema predvsem zaradi tega, ker se pokojnine financirajo izključno preko
dokladnega sistema.
Nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bo vzpostavil dodatno zavarovanje, ki
bo temeljilo na naložbenem načelu. Predvidena je tudi stimulativna davčna politika, saj bo
varčevanje deležno znatnih davčnih olajšav. Na ta način se bo kompenziralo zmanjšanje pravic
v sistemu pokojninskega zavarovanja. Pri vzpostavljanju sistema dodatnega zavarovanja, ki
predstavlja za Republiko Slovenijo novost, se Republika Slovenija pretežno zgleduje po
izkušnjah držav članic Evropske unije z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju.
poročevalec, št. 77
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Enakost obravnavanja moških in žensk
Pri urejanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja Republika Slovenija sledi standardom,
ki so veljavni v Evropski uniji. Upokojitveni pogoji v sistemu socialnega zavarovanja se sicer
še vedno razlikujejo glede na spol zavarovancev, vendar pa je Republika Slovenija pri tem še
vedno usklajena z Direktivo Sveta 79/7/EEC o postopnem uvajanju načela enake
obravnave moških in žensk v sistemih socialne varnosti, ki omogoča različno določanje
upokojitvene starosti, če razmere v državi članici še niso takšne, da bi dopuščale popolnoma
enako obravnavanje. Republika Slovenija je leta 1997 pri pripravi Bele knjige predvidela
izenačitev upokojitvenih pogojev za oba spola, kasneje, predvsem pri vključitvi širše javnosti
in socialnih partnerjev v sodelovanje pri načrtovanju reforme, pa je postalo očitno, da razmere
v Republiki Sloveniji zaenkrat še ne omogočajo popolne izenačitve upokojitvenih pogojev.
Republika Slovenija želi poudariti, da se je predvidena razlika v primerjavi s sedaj veljavno
ureditvijo zmanjšala, kar kaže, da se razlike postopoma zmanjšujejo in se bodo predvidoma še
zmanjševale. Pri tem pa želimo opozoriti, da ženske ne bodo diskriminirane pri odmeri
pokojnin, saj je zanje predvidena druga odmerna lestvica kot za moške, na tak način, da imajo
predstavniki obeh spolov ob izpolnitvi upokojitvenih pogojev enako višino pokojnine.
Takšen način določanja upokojitvenih pogojev bo veljal le za sistem obveznega socialnega
zavarovanja. V obveznih dodatnih poklicnih shemah do razlik pri določanju upokojitvenih
pogojev ne bo prihajalo, saj je v predlogu Zakona izrecno določeno, da upokojitveni pogoji ne
smejo biti določeni različno glede na spol zavarovanca, kar je v skladu s predpisi Evropske
unije.
Uvajanje fleksibilnega upokojevanja
Nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bo uvedel možnost fleksibilnega
upokojevanja tako, da bodo zavarovanci imeli na razpolago možnost izbire med zgodnejšo
upokojitvijo in zato nekoliko nižjo odmero pokojnine in med kasnejšo upokojitvijo in višjo
odmero pokojnine. Zavarovanec bi se lahko upokojil že ob izpolnitvi minimalnih upokojitvenih
pogojev, nato pa bi se mu pokojnina glede na upokojitev pred tako imenovano polno starostjo,
ki bo postavljena v višini 61 let za ženske oziroma 63 let za moške, znižala v sorazmerju z
oddaljenostjo od te starosti, oziroma bi se mu zvišala zaradi odložitve upokojitve po tej
starosti. Republika Slovenija želi poudariti, da znižanje pokojnine ne bo takšno, da bi.
zavarovancem dejansko onemogočilo izbiro, poleg tega pa se bodo lahko težje zaposljive
osebe in invalidi ter zavarovanci, ki bodo dopolnili polno delovno dobo - 38 let ženske
oziroma 40 let moški - upokojili že pri dopolnitvi minimalnih upokojitvenih pogojev brez
znižanja pokojnine. Republika Slovenija meni, da je takšna ureditev v skladu s priporočilom o
načelih politike Skupnosti glede upokojitvene starosti (Priporočilo Sveta 82/85 7/EEC), po
katerih naj bi države članice postopoma uvajale sistem fleksibilnega upokojevanja, ki bi
omogočal zavarovancem, da se v okviru zakonsko določnih starostnih omejitev svobodno
odločijo za starost, pri kateri se bodo upokojili.
Zavarovanci, ki bi to želeli, bodo lahko še naprej ostali zavarovani tudi po izpolnitvi
upokojitvenih pogojev. Glede na bodoče spremembe v delovno pravni zakonodaji, (Zakon o
delovnih razmerjih je pripravljen za drugo obravnavo v Državnem zboru) zavarovancu ne bo
prenehalo delovno razmerje zgolj zaradi izpolnitve upokojitvenih pogojev, kar pomeni, da
starejši delavci ne bodo diskriminirani.
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1.2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
Zavarovanje za primer brezposelnosti ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Url RS,-št. 5/91, 10/91, 17/92, 13/93, 2-3/94, 38/94, 80/97, 69/98). Zadnja
sprememba zakona, ki je bila sprejeta oktobra 1998, uvaja načelo prednosti aktivne oblike
varstva pred pasivnimi oblikami varstva med brezposelnostjo.
Za brezposelne osebe ostaja denarno nadomestilo osnovni denarni prejemek. Namen tega je,
da se osebi, ki je izgubila zaposlitev, v določenem obdobju in v določenem delu zagotovi
socialna varnost v času aktivnega iskanja zaposlitve. Zakon prinaša spremembe glede dolžine
prejemanja denarnega nadomestila (omejitev na 18 mesecev, oziroma za kategorije starejših od
55 let na 24 mesecev), višine (minimum 100% zajamčene plače in maksimum 2,5-kratnik
najnižjega nadomestila), prav tako je odpravljeno izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem
znesku. Za izboljšanje položaja brezposelnih oseb z nižjimi prejemki je čas prejemanja denarne
pomoči z novelo zakona podaljšan s 6 na 12 mesecev ter podaljšano prejemanja denarne
pomoči za tiste brezposelne osebe, ki jim do upokojitve manjka manj kot tri leta.
Da bi se položaj prejemnikov denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu čimbolj
izenačil s položajem prejemnikov po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, in da bi bilo moč doseči učinkovito uvajanje načela aktivnega vključevanja
oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, zakon predpisuje tudi obvezno sodelovanje
zavoda za zaposlovanje in centrov za socialno delo in izmenjevanje osebnih in drugih
podatkov, kijih te institucije vodijo v svojih zbirkah podatkov.
V noveli zakona so tudi nove določbe o nadzoru nad izpolnjevanjem obveznosti in
odgovornosti brezposelnih oseb. Nazor nad brezposelnimi osebami izvaja Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, kije dolžan enkrat letno poročati Vladi Republike Slovenije.
1.3 Socialno varstvo
Sistem socialnega varstva ureja Zakon o socialnem varstvu (Url RS, št. 54/92, 42/94 (odi.
US RS) in 41/99). Zakon ureja socialno varstvene storitve in dajatve.
Zadnja sprememba Zakona o socialnem varstvu junija 1999 natančneje razgrajuje možnost, da
se ob državnem sektoiju v izvajanje socialno varstvenih dejavnosti vključujejo tudi nevladne
organizacije in zasebniki brez koncesije. Na ta način je odprta pot pluralizaciji področja.
Nevladne in zasebne organizacije opravljajo te storitve le na podlagi dovoljenja za delo ob
izpolnjevanju določenih pogojev, ki jih zakon določa za javne zavode. Nad njihovim
delovanjem se opravlja strokovni nadzor, ki zagotavlja kakovost izvajanja storitev. Pristojni
organi dajejo soglasje k višini cen.
Z novo spremembo zakona, s katero je predvidena sprememba sistema socialno varstvenih
dajatev, bodo namesto nekaterih sedanjih institutov vpeljani nekateri novi (npr. denarna
socialna pomoč namesto socialno varstvenih dajatev, zagotovljen minimalni dohodek, lastni
dohodek). Predvidena je enotna denarna socialna pomoč (ukinjena bo denarna pomoč kot
edini vir preživljanja, ki je sedaj višja od denarnega dodatka kot dopolnilnega vira
preživljanja), ki bo višja od sedanje in bo pokrivala minimalne življenjske stroške. Bolj
natančno bo urejena možnost periodične revalorizacije višine te pomoči, tako da bo še
zadoščala za preživetje. Pravica bo še vedno univerzalna in še vedno bo poudaijeno načelo
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enake dostopnosti. Omenjene spremembe bodo sprejete do 31.12.2001 in uveljavljene do
31.12.2002.
t
1.4 Družinsko varstvo
Družinske prejemke ureja Zakon o družinskih prejemkih (Ur.l. RS, št. 65/93, 71/94, 73/95,
26/99). Ti so: denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta, starševski dodatek, pomoč
za opremo novorojenca, otroški dodatek in dodatek za nego otroka.
Z zadnjo spremembo zakona v maju 1999 so bili povišani otroški dodatki in znižan cenzus za
pridobitev le-teh.
Predlog novega Zakona o starševstvu in družinskih prejemkih, pripravljen za drugo obravnavo
v Državnem zboru, ki bo sprejet najkasneje do 31.12.2000 in uveljavljen najkasneje do
31.12.2001, uvaja novosti na področju urejanja pravice do starševskega dopusta. Starševski
dopust je v zakonu uporabljen kot splošno ime za različne vrste dopusta, ki ga lahko koristijo
različne osebe, v različni dolžini in na različne načine. Starševski dopust je definiran kot
odsotnost z dela zaradi rojstva ter zaradi nege in varstva otroka in obsega porodniški dopust,
očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, podaljšani dopust za nego in varstvo
otroka ter posvojiteljski dopust.

2. DELOVNO PRAVO
Republika Slovenija želi pojasniti, da so zahteve Direktive 80/987/EEC o zbliževanju
zakonodaje držav članic glede varstva delavcev v primeru plačilne nesposobnosti
njihovega delodajalca že upoštevane v Zakonu o Jamstvenem in preživninskem skladu
Republike Slovenije. Jamstveni sklad Republike Slovenije deluje na podlagi Zakona o
Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 25/97) in njegovih novel (Ur.l. RS, št.
10/98, 41/99 in 53/99).
Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije ureja ustanovitev, financiranje in poslovanje
sklada ter vrsto in obseg pravic, ki se pokrivajo iz njihovih sredstev, hkrati pa določa roke in
postopek za njihovo uveljavitev. Pravice gredo upravičencem, ki jim je delovno razmerje
prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca. Zakon daje skladu pooblastilo za izterjavo
prenešenih teijatev delavcev do insolventnih delodajalcev.
2.1 Organizacija Jamstvenega sklada
Sklad je pravna oseba javnega prava. S poslovanjem je pričel 03.11.1997 na podlagi sklepa o
začetku poslovanja Jamstvenega sklada Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 63/97). Sklad je
organiziran enotno za območje Republike Slovenije. Od 23.06.1999 se imenuje Jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad), ustanovitelj sklada je Republika
Slovenija, njegov sedež je v Ljubljani.
Sklad ima statut, ki' ga v imenu ustanovitelja sprejme Vlada Republike Slovenije. Statut ureja
zlasti:
• dejavnost sklada,
• organizacijo in način poslovanja sklada,
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• pristojnosti in način odločanja organov sklada,
• pooblastila za zastopanje,
• druga vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
Organa sklada sta upravni odbor in direktor. Upravni odbor sestavljajo predsednik in deset
članov, od katerih dva člana imenuje skupnost centrov za socialno delo, tri člane imenujejo
organizacije delodajalcev, reprezentativne za območje države, tri člane sindikati,
reprezentativni za območje države in tri člane Vlada Republike Slovenije, od tega dva
predstavnika ministrstva pristojnega za delo, in enega predstavnika ministrstva za finance.
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti: sprejema spremembe in dopolnitve statuta, sprejema
zaključni račun in poslovno poročilo ter finančni načrt sklada, imenuje in razrešuje direktoija
sklada, sprejema tiste splošne akte sklada, ki niso v izrecni pristojnosti direktoija sklada, daje
smernice in navodila za delo direktoija sklada, zastopa sklad v razmeiju do direktoija, odloča
o drugih vprašanjih v zvezi z delovanjem sklada.
Direktor sklada, ki ga imenuje upravni odbor sklada za dobo štirih let, zastopa sklad in vodi
njegovo poslovanje.
Del strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za uveljavljanje pravic delavcev v primerih
insolventnosti delodajalca opravlja za sklad Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
2.2 Financiranje Jamstvenega sklada
V skladu s 13. členom Zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije sredstva za kritje
pravic delavcev v primeru insolventnosti zagotavljajo:
• delodajalci,
• državni proračun in
• sklad sam iz izteijanih teijatev, ki jih ima odpuščeni delavec (upravičenec) proti
delodajalcu. V skladu z 28. členom Zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije teijatve
upravičenca proti delodajalcu oz. stečajnemu dolžniku preidejo na sklad v višini pravic, ki jih
nato upravičencem zagotavlja sklad, z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic po tem
zakonu.
Delodajalci zagotavljajo navedena sredstva v okviru prispevka za zaposlovanje, ki se vplačuje
v proračun Republike Slovenije. Republika Slovenija zagotavlja sredstva iz proračuna
Republike Slovenije, kadar drugi prihodki sklada ne zadostujejo za kritje obveznosti sklada.
Višina sredstev, ki jih zagotavlja proračun Republike Slovenije, se opredeli v finančnem načrtu
sklada. Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni načrt sklada ob obravnavi in
sprejemanju proračuna Republike Slovenije. Sredstva za kritje obveznosti sklada se dodeljujejo
v skladu po postopkih in na način kot je določen za sredstva proračuna Republike Slovenije.
Konkretni podatki o finančnem poslovanju (prihodki, odhodki ter viri financiranja) pa so
razvidni iz Poročila o finančnem poslovanju Jamstvenega in preživninskega sklada Republike
Slovenije z zaključnim računom za leto 1998 ter iz Uskladitve finančnega načrta sklada za leti
1999 in 2000, ki gaje sprejel upravni odbor sklada dne 28. 07. 1999.
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2.3 Poslovanje Jamstvenega sklada
Glavne aktivnosti, ki sodijo v področje delovanja sklada so:
• zbiranje zahtev,
• odločanje o pravicah po Zakonu o Jamstvenem skladu Republike Slovenije na prvi stopnji
(o pritožbah zoper odločbe sklada odloča Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve),
• izplačevanje,
• aktivnosti v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave,
• spremljanje in analiziranje dogajanj na področju stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij v
Republiki Sloveniji,
• sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami.
Na sklad je do 31. 12. 1998 skupno prispelo 37.402 zahtev, izdanih je bilo 35.304 odločb, od
tega je bilo pozitivnih 32.075. Od vseh izdanih odločb je bilo 2.973 negativnih, 709 (1,9%)
upravičencev pa seje na odločbe sklada pritožilo. 445 pritožb je bilo posredovanih v reševanje
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je kot drugostopenjski organ pristojno za
reševanje le-teh, o drugih je v skladu z upravnim postopkom ponovno odločal sklad. Do 31.
12. 1998 je finančna sredstva sklada prejelo 31.364 upravičencev. Povprečni izplačani neto
znesek iz sklada znaša skoraj 90.000 SIT. Izplačila so v povprečju dosegla 44% najvišjega
možnega zneska, kot ga določa zakon, to je 4,5 minimalne plače (tri minimalne plače iz
naslova neizplačanih plač ali nadomestil plač, ki bi jih morali delavci dobiti v zadnjih treh
mesecih pred koncem delovnega razmerja, pol minimalne plače iz naslova neizkoriščenega
letnega dopusta in eno minimalno plačo iz naslova odpravnine).
Do 30. 06.1999 je bilo izdanih skupaj 3.704 odločb, od tega je bilo 3.038 pozitivnih, 666 pa
zavrnilnih odločb. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je bilo letos rešenih 428
pritožb, v postopku reševanja jih je le še okoli 60.
V letih 1997 in 1998 je sklad obravnaval vloge upravičencev iz več kot 600 podjetij in do 31.
12. 1998 vstopil v položaj delavca kot upnika v 363 podjetjih. Iz naslova subrogacije je sklad
do 31. 12. 1998 pridobil skoraj 51 milijonov tolaijev. Ta sredstva so prihodek proračuna
Republike Slovenije in jih sklad tekoče nakazuje Ministrstvu za finance.
Vprašanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru insolventnosti delodajalca so zaenkrat
urejena v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 67/93, 39/97 in
52/99). Določbe tega zakona so že usklajene z zahtevami navedene direktive, razen v delu, ki
se nanaša na odpovedni rok. Zahteve glede odpovednega roka bodo ustrezno prenesene v nov
Zakon o delovnih razmerjih, ki kot splošen zakon ureja vprašanja sklenitve in prenehanja
delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
Glede na mnenje stroke, da ni utemeljeno, da v primeru začetka stečajnega postopka ali sodne
likvidacije po samem zakonu prenehajo delovna razmeija vseh zaposlenih delavcev stečajnega
dolžnika, tudi tistih, katerih delo je še nadalje potrebno zaradi izvršitev nalog v stečajnem
postopku, predlog Zakona o delovnih razmeijih predvideva prenehanje pogodbenih razmerij z
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca - stečajnega upravitelja s 30 dnevnim
odpovednim rokom. Med končnimi določbami Zakona o delovnih razmerjih se predlaga
razveljavitev določb Zakona o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji, ki sedaj ureja ta
vprašanja, tako da bo po sprejetju novega Zakona o delovnih razmerjih omenjena problematika
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urejena v okviru določb o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka
stečajnega postopka ali potrjene prisilne poravnave.
V veljavnem Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji je že določena prednostna
pravica do poplačila terjatev delavcev iz stroškov stečajnega postopka in sicer:
• plače in nadomestila plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred začetkom stečajnega
postopka,
• odškodnine za poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri dolžniku, ter poklicne bolezni,
• nadomestila plač za čas neizrabljenega rednega letnega dopusta za tekoče koledarsko leto
in
• neizplačane odpravnine, kot so zaposlenim pripadale po predpisih, ki urejajo delovna
razmerja, vendar največ v višini, kot je določena za presežne delavce.
V predlogu Zakona o delovnih razmerjih pa se dodaja še določba, ki določa, da v kolikor
pravice, ki se po predpisih o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zagotavljajo delavcem iz
stroškov stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacije, niso izplačane ob
prenehanju delovnega razmerja, jih imajo delavci pravico uveljavljati pri Jamstvenem skladu
Republike Slovenije v skladu z zakonom.
Republika Slovenija želi pojasniti, da bo za popolno izpolnjevanje zahtev Direktive
75/129/EEC o kolektivnih presežkih delavcev in Direktive 77/187/EEC o varstvu pravic
delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov obratov v zvezi z zagotavljanjem
statusa in pravic delavskih predstavnikov do 31.12.2002 sprejet in uveljavljen Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Institucija, pristojna za izvajanje nekaterih določb direktive 75/129/EC (kolektivni presežki
delavcev), bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, kije bil ustanovljen kot javni zavod
za območje Republike Slovenije. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje opravlja
strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Zaradi posebnosti posameznih območij in
zaradi bolj neposrednega stika z uporabniki, ima zavod območne enote, ki so organizirane
tako, da z vidika zaposlovanja tvorijo zaokroženo celoto in praviloma obsegajo več občin.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima že sedaj v veljavni delovnopravni zakonodaji
pomembno vlogo pri kolektivnih odpustih, do katerih pride iz poslovnih razlogov. Tako
36.člen veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) določa, da
če se v organizaciji z več kot 300 delavci ugotovi prenehanje potrebe po delu več kot 25%
zaposlenih delavcev, mora organizacija oziroma delodajalec razporediti prenehanje delovnega
razmerja na daljše časovne.obdobje, organ upravljanja oziroma delodajalec pa mora pripraviti
program razreševanja presežkov delavcev v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje.
Tudi predlog Zakona o delovnih razmerjih ohranja specifično urejanje kolektivnih odpustov in
v skladu z zahtevami direktive 75/129/EEC, ki med drugim določa tudi obveznosti delodajalca
do pristojne javne oblasti, še povečuje vlogo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v
primeru kolektivnega odpuščanja delavcev. Predlog zakona zavezuje delodajalca, da izdela
program razreševanja presežnih delavcev, če ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov v
obdobju 30 dni postalo nepotrebno delo:
• najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100
delavcev,
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• najmanj 10% delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj 100 vendar manj kot
300 delavcev,
• najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več delavcev.
Delodajalec je v teh primerih dolžan obvestiti delavske predstavnike o razlogih za prenehanje
potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih
kategorijah presežnih delavcev, o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu
delavcev, ter o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev, kopijo tega pisnega
obvestila pa mora poslati tudi Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Posebej je
določena dolžnost delodajalca, da Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvesti o
postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev, o opravljenem
posvetovanju zidelavskimi predstavniki, o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev,
številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev
ter o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu. Kopijo pisnega obvestila
zavodu pa mora delodajalec poslati tudi delavskim predstavnikom. Delodajalec je dolžan
obravnavati in upoštevati morebitne predloge zavoda za zaposlovanje o možnih ukrepih za
preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev in ukrepih za
omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja. Delodajalec lahko odpove
pogodbo o zaposlitvi presežnim delavcem upoštevaje sprejeti program razreševanja presežnih
delavcev, vendar ne pred potekom 30 dnevnega roka od obvestitve zavoda, na zahtevo zavoda
pa se lahko ta rok podaljša še za 30 dni.
Republika Slovenija želi poudariti, da je v predlogu Zakona o delovnih razmerjih v skladu z
zahtevami direktive 96/71/EC o pravicah detaširanih delavcev, določena dodatna naloga
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, in sicer je Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje določen kot organ, ki spremlja in obvešča o pogojih zaposlovanja in dela
delavcev, ki jih tuji delodajalci napotijo na začasno delo v Republiko Slovenijo na podlagi
pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu.
Republika Slovenija želi pojasniti, da bodo zahteve Direktive 94/45/EC o ustanovitvi
evropskega delavskega sveta ali uvedbi postopka za obveščanje delavcev in za
posvetovanje z njimi v podjetjih ali skupinah podjetij na ravni Skupnosti ustrezno
opredeljene v Zakonu o evropskem svetu delavcev, ki bo sprejet in uveljavljen najkasneje do
31.12.2002. Prav tako žeH Republika Slovenija natančneje pojasniti ureditev na področju
sodelovanja delavcev pri upravljanju. Temelj zakonskega urejanja sodelovanja delavcev pri
upravljanju je 75.člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da delavci sodelujejo pri
upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na način in ob pogojih, ki jih določa
zakon. Sodelovanje delavcev pri upravljanju je uveljavljeno na osnovi Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS, št. 42/93).
Zakon določa, da imajo delavci pravico do individualnega in kolektivnega sodelovanja pri
upravljanju, zlasti če gre za soodločanje oziroma vplivanje na vsebino in organizacijo dela ter
na določitev in izvajanje aktivnosti, namenjenih izboljševanju delovnih razmer oziroma
humanizacije delovnega okolja in doseganju uspešnega poslovanja družbe.
Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje:
• s pravico do pobude in s pravico do odgovora na to pobudo,
• s pravico do obveščenosti,
• s pravico dajanja mnenj in predlogov ter s pravico do odgovora nanje,
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• z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem,
• s pravico soodločanja ter
• s pravico zadržanja odločitev delodajalca.
Poleg navedenih načinov sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki se delavcem zagotavlja z
zakonom, pa zakon dopušča, da se z dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem
določijo tudi drugi načini sodelovanja delavcev pri upravljanju.
Pravice v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju uresničujejo delavci kot posamezniki
ali kolektivno preko:
• sveta delavcev ali'delavskega zaupnika,
• zbora delavcev ter
• predstavnikov delavcev v organih družbe.
Neposredno uresničevanje pravice posameznika do sodelovanja pri upravljanju pomeni, da en
ali več delavcev kot posamezniki dajejo svoje predloge in mnenja oziroma so lahko obveščeni
o zadevah, ki se tičejo njihovega pravnega položaja. Posredno se pravica delavcev do
sodelovanja pri upravljanju uresničuje tako, da zaposleni prek svojih neposredno izvoljenih
predstavništev vplivajo na odločanje v organizaciji.
Varstvo pravic delavcev pri delodajalcu
Veljavna delovno-pravna zakonodaja pozna načelo dvostopenjskega odločanja v organizacijah
oziroma pri delodajalcih. Delavec ima na podlagi 80. člena Zakona o temeljnih pravicah iz
delovnega razmeija (Url SFRJ 60/89, 42/90) pravico pristojnim organom v organizaciji
oziroma delodajalcu vložiti zahtevo za uveljavljanje njegovih pravic iz delovnega razmeija ter
pravico do ugovora zoper sklepe, ki jih ti organi sprejmejo o njegovih pravicah, obveznostih in
odgovornostih. Rok za ugovor je 15 dni od dneva, ko mu je bila vročena odločba. Pristojni
organ oziroma delodajalec mora odločiti o zahtevi oziroma ugovoru delavca v 30 dneh od
dneva, koje bila vložena zahteva oz. ugovor. Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo
ali če organ ne odloči v 30 dnevnem roku, ima delavec v nadaljnjih 15 dneh pravico zahtevati
varstvo svojih pravic pri pristojnem sodišču. Predhodno varstvo pravic delavcev pri
delodajalcih je torej procesna predpostavka za sodno varstvo, razen tedaj, ko delavec
uveljavlja denarno teijatev.
Sodno varstvo pravic
Delovna sodišča
Delovna sodišča so pristojna za odločanje o vseh individualnih in kolektivnih sporih, ki
nastanejo v okviru delovnega razmerja, razen za odškodninske spore, ki nastanejo zaradi
poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Sodno varstvo se lahko zahteva samo zoper dokončno odločbo (rok 15), ki je bila izdana na
podlagi delavčevega ugovora ali v primeru molka organa, ko pristojni organ ni odločil o
ugovoru v roku 30 dni.
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Za odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih so na prvi stopnji pristojna delovna
sodišča prve stopnje. O pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje odloča višje delovno
sodišče. O reviziji in zahtevi za varstvo zakonitosti zoper odločbe delovnih sodišč odloča
Vrhovno sodišče RepubHke Slovenije (3.člen Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur.l.
RS, št. 19/94)).
Med postopkom lahko sodišče s sklepom izda začasno odredbo, da bi se preprečilo
samovoljno ravnanje ali da bi se odvrnila nenadomestljiva škoda. Sodišče lahko izda začasno
odredbo tudi po uradni dolžnosti, praviloma pa se izda na predlog tožeče stranke. Sodišče
mora sklep o tem, ali se predlogu ugodi oziroma ali se izda začasna odredba izdati v roku treh
dni po vložitvi predloga. Začasna odredba se lahko izda tako v individualnih delovnih sporih
kot tudi v kolektivnih delovnih sporih.
Ustavno sodišče
Ustavna pritožba
Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče odloča o ustavnih pritožbah zaradi
kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti. Ustavno sodišče odloča o
ustavni pritožbi le, če je bilo izčrpano pravno varstvo. Pred izčrpanjem izrednih pravnih
sredstev lahko ustavno sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je zatijevana kršitev
očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive posledice.
Ustavno pritožbo lahko vloži vsakdo, ki meni, da mu je s posamičnim aktom državnega
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova
pravica ali temeljna svoboščina, lahko pa jo vloži tudi varuh človekovih pravic v zvezi s
posamično zadevo, ki jo obravnava. Ustavna pritožba se vloži v 60 dneh od vročitve
posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba.
Ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje iavnih
pooblastil
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti se začne z vložitvijo pisne zahteve predlagatelja
oziroma s sklepom ustavnega sodišča o sprejetju pobude za začetek postopka. Navedena
ocena obsega tudi oceno skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi
pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava. Zahtevo lahko vloži državni zbor,
najmanj tretjina poslancev državnega zbora, državni svet, vlada, sodišče, državni tožilec,
Banka Slovenije, računsko sodišče, varuh človekovih pravic v zvezi s posamično zadevo, ki jo
obravnava, predstavniški organi lokalnih skupnosti, če so ogrožene pravice lokalnih skupnosti
in reprezentativnih sindikatov, če so ogrožene pravice delavcev. Pisno pobudo za začetek
postopka pa lahko da vsakdo, ki izkaže svoj pravni interes. Pravni interes za vložitev pobude
je podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik
predlaga, neposredno posega v njegove pravide, pravne interese oziroma pravni položaj.
Ustavno sodišče lahko v celoti ali delno razveljavi zakon, ki ni v skladu z ustavo. Protiustavne
ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil,
ustavno sodišče odpravi ali razveljavi. Vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenega
podzakonskega predpisa oziroma splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil,
nastale škodljive posledice, lahko zahteva njihovo odpravo.
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Nadzor
Inšpektor za delo lahko pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi, ali je kršen zakon, drug predpis,
kolektivna pogodba ali splošni akt, ki ureja pravice, obveznosti in odgovornosti delodajalcev.
V takem primeru ima pravico in dolžnost predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška (Zakon
o prekrških - Url. SRS, št.25/83, popravek 36/83, 42/85, popravek 2/86, 47/87 in 5/90 ter
10/91, 13/93, 66/93, 61/96-odločba US, 35/97, 73/97-odločba US in 87/97) oziroma izreči
mandatno kazen ali pa prijaviti delodajalca državnemu tožilcu zaradi kaznivega dejanja
(Kazenski zakonik Republike Slovenije - Ur.l. RS, št.63/94 in popravek 70/94 - XXII. Kazniva
dejanja zopdr delovno razmeije in socialno varnost /205. - 210.člen/).
Predlog nove ureditve v Zakonu o delovnih razmerjih
Predlagano je, da se v smislu pravil civilnega prava zakonsko predvidi obveznost delavca, da
opomni delodajalca na izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
oz. da preneha s kršenjem njegovih pravic. V kolikor delodajalec posega v delavčev pravni
položaj s pisno odločitvijo in delavec meni, da je s tem kršena njegova pravica, mora
delodajalca opomniti in zahtevati odpravo kršitve v predpisanem roku 8 dni. V kolikor
delodajalec po preteku 8 dni ne preneha s kršenjem delavčevih pravic, ne odpravi kršitve ali ne
začne izpolnjevati dogovorjenih ali predpisanih obveznosti, ima delavec v nadaljnjih 30 dni
možnost neposrednega sodnega varstva. Predpisano predhodno pisno opominjanje delodajalca
na odpravo kršitev ali izpolnjevanje obveznosti pomeni procesno predpostavko za sodno
varstvo. To pa ne velja za primere redne ali izredne odpovedi, kot tudi ne za odločitve o
disciplinski odgovornosti delavca in v primerih uveljavljanja denarnih zahtevkov iz delovnega
razmerja. Glede mirnega reševanja individualnih sporov je predlagana možnost predhodnega
poskusa mirne rešitve spora pred arbitražo, če je tako predvideno s kolektivno pogodbo.
Poskus mirne rešitve spora je prostovoljen, odvisen od volje oz. sporazuma obeh pogodbenih
strank. Zoper arbitražno odločitev je možno zahtevati sodno varstvo.
Republika Slovenija želi podrobneje pojasniti delovanje Inšpektorata Republike Slovenije
za delo in stopnjo pripravljenosti za izvajanje nalog, ki jih zahteva pravni red Evropske
unije.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve. Delovno področje inšpektorata kot upravnega organa določata Zakon o
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94) in Zakon o upravi (Ur.l.
RS, št. 67/94 - poglavje o izvrševanju nadzorstva in pooblastilih inšpektorjev). Z Zakonom o
inšpekciji dela (Ur.l. RS, št. 38/94) so od leta 1994 podrobneje določene pristojnosti in oblike
delovanja upravnega organa. Spremembe in dopolnitve Zakona o inšpekciji dela (Ur.l. RS, št.
32/97) so dodatno povišale kazni, ki jih izrekajo inšpektorji za delo ter uvedle nekatere
dodatne pristojnosti v nadzoru inšpekcije za delo.
Naloge in pristojnosti inšpekcijskega nadzora so določene s številnimi tujimi in domačimi
pravnimi viri.
Od tujih pravnih virov so najpomembnejše tri konvencije in priporočilo Mednarodne
organizacije dela:
• Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini (Ur.l. FLRJ, št. 5/56),
• Konvencija št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu (Ur.l SFRJ, št. 22/75),
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• Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju (Ur.l.
SFRJ, št. 7/87) ter
• Priporočilo Mednarodne organizacije dela št. 97 o varstvu zdravja delavcev na delovnih
mestih (Ur.l. FLRJ, št. 12/56).
Med domačimi in prevzetimi so najpomembnejši štirje temeljni pravni viri:
• Zakon o inšpekciji dela (Ur.l. RS, št. 38/94 in 32/97),
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št.56/99),
• Zakon o delovnih razmeijih (Ur.l. RS, št. 14/90, 5/91, 29/92, 71/93, 2/94, 19/94, 38/94,
29/95) ter
• Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmeija (Ur.l. SFRJ, št.60/89, 2/90 in 4/91).
Na področju varstva pri delu inšpektorji opravljajo inšpekcijski nadzor v skladu s 15 zakoni,
91 podzakonskimi predpisi s področja varstva pri delu in tehničnimi predpisi ter posameznimi
standardi s področja varnosti pri delu.
Na področju delovnih razmerij inšpektoiji opravljajo inšpekcijski nadzor v skladu s 27 zakoni,
podzakonskimi predpisi, uredbami in navodili za področje gospodarskih in negospodarskih
subjektov nadzora. Neposredno nadzirajo izvajanje določb 36 kolektivnih pogodb branžnih
dejavnosti in predpisov, ki se uporabljajo samo ob nadzoru v specializiranih dejavnostih ah
družbah.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo nadzira dve veliki in strokovno zaokroženi področji:
delovna razmeija in varnost pri delu. Nadzor obeh zahteva visoko usposobljene strokovnjake
pravne in tehnične smeri.
Področji sta različni po načinu opravljanja nadzora. Na področju delovnih razmeijih je več
pregledov dokumentacije in listinskih dokazil o izplačilih plač, dodatkih in o drugih kršitvah
pravic in obveznosti delodajalca in delavca. Varstvo pri delu obsega neposredno kontrolo
objektov, ogled delovnih razmer v prostorih in na deloviščih, ustreznost sredstev za delo
(strojev, orodij), sredstev za.osebno varnost, izvajanje zdravniških pregledov, mikroklimatske
razmere, varno delo glede na posebnost dejavnosti, itd.
Zakon o inšpekciji dela je spremenil organizacijo in delovanje inšpekcije za delo in
inšpektoijem določil več pooblastil. Tako lahko ustavijo delo, zahtevajo odklop elektrike in
vode, telefona, odvzamejo dovoljenje za delo in izrekajo druge inšpekcijske ukrepe. S
spremembami in dopolnitvami Zakona o inšpekciji dela se je poostril inšpekcijski nadzor, saj
omogočajo mandatno kaznovanje na področju delovnih razmerij, povišale so se kazni za
posamezne prekrške.
Inšpektorat za delo vodi postopek na prvi stopnji po Zakonu o splošnem upravnem postopku
(Ur.l. SFRJ, št. 47/86 p.b.). Organ, ki odloča ob pritožbah proti odločbam inšpektorata, je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ob koncu leta 1998 je bilo v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo zaposlenih 100
delavcev, od tega je inšpekcijski nadzor s področja zdravja in varnosti pri delu ter
druge strokovne naloge opravljalo 38 pooblaščenih delavcev tehnične stroke.
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Organizacijska shema Inšpektorata Republike Slovenije za delo:

GLAVNI INŠPEKTOR REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA DELO

URAD PREDSTOJNIKA

SEKTOR
ZA PODROČJE
DELOVNIH
RAZMERIJ

SEKTOR
ZA PODROČJE
ZDRAVJA IN
VARNOSTI PRI
DELU

SLUŽBA ZA
INFORMATIKO,
STATISTIKO IN
ANALIZE

SLUŽBA ZA SPLOŠNO KADROVSKE IN
FINANČNE ZADEVE

14 OBMOČNIH ENOT INŠPEKTORATA S 23 IZPOSTAVAMI

Inšpektorat Republike Slovenije za delo že nekaj let izgrajuje moderen informacijski sistem.
Njegova izgradnja prehaja v zaključno fazo. Omogočal bo popolno informacijsko povezanost
vseh inšpekcijskih enot in posameznih inšpektorjev, vključitev v vse pomembne domače in tuje
baze podatkov.
Republika Slovenija bo Inšpektorat za delo kadrovsko krepila tako s povečanjem števila
zaposlenih kot tudi z njihovim izobraževanjem. Pri tem bo posebna pozornost posvečena
izobraževanju na področju znanja tujih jezikov.
3. ENAKA OBRAVNAVA ŽENSK IN MOŠKIH
Republika Slovenija želi dodatno pojasniti kako izvaja načela enake obravnave žensk in
moških v praksi. Zaradi dejstva, da dejanske (de facto) enakosti žensk in moških ni mogoče
doseči zgolj s predpisi, se Vlada Republike Slovenije zaveda pomena zagotavljanja
izobraževanja o pravicah s področja enake obravnave žensk in moških, vključno s
spoznavanjem mehanizmov pomoči za uveljavljanje njihovih pravic, zato izvaja različne
aktivnosti, katerih namen je osveščati tako strokovno kot splošno javnost. Tako seznanja ljudi
z njihovimi zakonskimi pravicami in možnostmi za njihovo uresničevanje na različne načine:
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• izdaja informativne zloženke, ki jih preko različnih institucij (centrov za socialno
delo, zavodov za zaposlovanje, zdravstvenih domov, nevladnih organizacij, šol, itd.)
posreduje čim širši javnosti;
• izdaja letake in plakate, s katerimi na vidnih mestih opozaija na pravice, njihove
kršitve in možne ukrepe;
• izdaja brošure in knjige;
• organizira okrogle mize in posvete;
• organizira izobraževalne delavnice s področja enake obravnave pri zaposlovanju in
na delovnem mestu, namenjene zainteresiranim posameznicam in posameznikom;
• organizira tiskovne konference, ipd.
• Poleg tega je bila uvedena brezplačna telefonska linija, kamor lahko posameznice in
posamezniki pokličejo, če menijo, da so bili diskriminirani, zlasti na trgu delovne sile,
in dobijo pravni nasvet,
• spletne strani Urada za žensko politiko na intemetu.
Z izvajanjem projekta Strategija integracije načela enakosti spolov v razvoj slovenske vladne
politite Republika Slovenija vključuje vidik (mainstreaming) enakosti žensk in moških v vse
obstoječe politike, programe in zakonodajo.
Republika Slovenija želi glede enake obravnave in enakih možnosti moških in žensk
pojasniti, da pripravlja poseben Zakon o enakih možnostih žensk in moških, ki bo natančneje
opredelil splošne določbe s področja enake obravnave ter enakih možnosti žensk in moških v
posameznih drugih zakonskih predpisih.
Republika Slovenija želi podrobneje pojasniti kako bo uveljavila načelo enakega plačila za
enako delo enake vrednosti, ki ga zahteva Direktiva 75/117/EEC.
Predlog Zakona o delovnih razmerjih vsebuje člen, ki obvezuje delodajalca, da za enako delo
in za delo enake vrednosti izplača enako plačilo delavcem ne glede na spol, ter da so določila
pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe oz. splošnega akta delodajalca, ki so v nasprotju s
tem, nična.
Republika Slovenija želi natančneje pojasniti kako bo popolnoma uveljavila zahteve Direktive
92/85/EEC, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti in zdravju pri delu v času nosečnosti.
Zahteve direktive bodo vnešene v Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri
delu in v dva podzakonska predpisa, ki bosta izdana na podlagi navedenih zakonov.
4. člen direktive je prenesen v prvi in tretji odstavek 14. člena Zakona o varnosti in zdravju pri
delu (Uradni list RS, št. 56/99), njegove zahteve pa bodo podrobneje opredeljene v Praivilniku
o načinu izdelave in vsebini izjave o varnosti. Pravilnik bo izdan na podlagi 3. odstavka 14.
Člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu najkasneje do 31.12.1999.
Vsebina 5. člena direktive bo povzeta v 185. členu predloga Zakona o delovnih razmeijih ter
v Pravilniku o načinu izdelave in vsebini izjave o varnosti. 185. člen predloga Zakona o
delovnih razmeijih določa, da minister za delo, v soglasju z ministrom za zdravstvo določi v
izvršilnem predpisu dela, ki jih ne smejo opravljati delavke v nosečnosti in v času, ko dojijo
otroka. Pravilnik bo povzel vsebino 6. člena direktive in aneksa II k direktivi. Obveznost
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obveščanja nosečih delavk je opredeljena v drugem odstavku 23. členu Zakona o varnosti in
zdravju pri delu.
Določbo 7. člena direktive pokriva 186. člen predloga Zakona o delovnih razmerjih. 115. člen
predloga Zakona o delovnih razmerjih ureja varstvo pred odpovedjo, 200. člen pa uveljavljanje
pravic pri delodajalcu in sodno varstvo.
Poleg predpisov s področja delovnih razmerij in varnosti in zdravja pri delu so posamezne
določbe direktive v slovenski zakonodaji povzete še v predpisih o starševstvu (8. člen
direktive) in v predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (9. člen
direktive).
Republika Slovenija želi seznaniti Evropsko Unijo, da pri implementaciji te direktive ne
pričakuje nobenih težav, ker je glede vprašanj varnosti in zdravja nosečih in doječih delavk že
doslej imela zelo visoko raven zaščite delavk tako v zakonodaji kot tudi v praksi.
Republika Slovenija želi natančneje pojasniti kako bo uveljavila zahteve Direktive 96/34/EC o
starševskem dopustu. Pravico do starševskega dopusta ureja Zakon o družinskih prejemkih
(Ur.l. RS, št. 65/93, 71/94, 22/95 in 26/99). Po veljavni ureditvi pravico do prvih 105 dni
porodniškega dopusta lahko uveljavlja samo mati, naslednjih 260 dni dopusta za nego in
varstvo otroka pa si starša sporazumno razdelita. Za celotni dopust v trajanju 365 dni je eden
od staršev upravičen do 100% nadomestila plače.
Direktiva 96/34/EC o starševskem dopustu bo v slovenski pravni red dokončno prenesena in
uveljavljena z dnem dejanskega pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. Zakon o
starševstvu in družinskih prejemkih, ki je pripravljen za drugo obravnavo v Državnem zboru,
in bo sprejet do 31.12.2000, bo začel postopoma uvajati pravico do avtonomnega
starševskega dopusta za očete. Z dnem dejanskega pristopa k Evropski uniji bo Republika
Slovenija uvedla še dodatnih 45 dni starševskega dopusta za očeta.
Republika Slovenija želi pojasniti svoj namen o odpovedi Konvencij MOD št. 45, ki se
nanaša na delo pod zemeljsko površino in št 89, ki se nanaša na nočno delo. Konvenciji
Mednarodne organizacije dela bosta odpovedani s prvim možnim datumom odpovedi. Tako bo
Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 45 odpovedana med 30.5.2007 in 30.5.2008;
konvencija Mednarodne organizacije dela št.89 pa med 27.2.2001 in 27.2.2002 .
Republika Slovenija želi poudariti, da trenutno še nima poklicnih shem socialnega
zavarovanja, vendar pa se bo že v prihodnjem letu vzpostavil sistem obveznega in
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Dodatno zavarovanje je v celoti urejeno v predlogu
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je že bil sprejet v drugi obravnavi in bo
predvidoma začel veljati 01.01.2000. V predlogu zakona so zahteve direktive 86/387/EEC
upoštevane, saj vsebuje izrecno določbo, da v pokojninskem načrtu pogoji upokojevanja ne
smejo biti določeni različno glede na spol. Republika Slovenija bo tako na tem področju
usklajena z zahtevami Evropske unije.
4. ZAPOSLOVANJE
Republika Slovenija želi natančneje pojasniti delovanje trga dela. Republika Slovenija se je s
politiko na trgu dela osredotočila na problem učinkovitega pokrivanja ponudbe dela s
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povpraševanjem že z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. 1.
RS, št. 5/91, 10/91, 17/92, 12/93, 13/93, 2-3/94, 38/94, 80/97, 69/98), in sicer tako, daje v
okviru zadnje novele zakona uvedla preventivni ukrep, ki omogoča, da se brezposelna oseba
lažje ponovno vključuje na trg dela. V ta namen se posamezni brezposelni osebi v dveh
mesecih potem, ko je oseba postala brezposelna, pripravi zaposlitveni načrt, ki je podlaga za
vključitev brezposelne osebe v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela izvaja Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje. Ministrstvo, pristojno za delo pa lahko s pogodbo o koncesiji pooblasti
organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da
izvaja strokovne naloge posredovanja in zagotavljanja delovne sile, izdelavo zaposlitvenega
načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (6. člen Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti).
Republika Slovenija pripravlja Nacionalni akcijski program zaposlovanja za leti 2000-2001, ki
predvideva učinkovitejši sistem za delo z brezposelnimi, sistem tekočega ugotavljanja potreb
po delavcih in hkrati sistem učinkovitega zadovoljevanja teh potreb. Republika Slovenija bo
zapisane smernice uresničila z okrepitvijo izvajalske infrastrukture. Poleg javnih institucij bo
vzpodbujala tudi nadaljnji razvoj sodobne mreže nevladnih institucij, ki bodo pridobile delno
ali celotno koncesijo za izvajanje zaposlovalne politike.
Republika Slovenija želi pojasniti napredek reforme politike zaposlovanja in preobrazbe
trga dela. Na podlagi pregleda trga dela v Republiki Sloveniji "Background study for the
Employment Policy Review" Republika Slovenija skupaj z Evropsko Komisijo pripravlja
Skupno oceno prioritetnih srednjeročnih nalog na področju zaposlovanja v Sloveniji, prvi
osnutek ( "Joint Assesment ofMedium Term Employment Priorities of Slovenia, 1" draft"). V
dokumentu, ki bo podpisan pred koncem letošnjega leta, bodo identificirani ključni problemi
na trgu dela v Republiki Sloveniji.
Na podlagi tega dokumenta bo Republika Slovenija razvila preventivne strategije za povečanje
zaposljivosti. Programe bo oblikovala in uporabila tako, da odražajo potrebe posameznika.
Izvajalo se bo nenehno vrednotenje programov.
Republika Slovenija je v ta namen že storila prve korake, saj s sprejemom letnih programov
aktivne politike zaposlovanja že izvaja tako usmerjene programe. Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve že pripravlja tudi:
• Strateške cilje razvoja trga dela do leta 2006 ter
• Nacionalni akcijski program zaposlovanja za leti 2000 in 2001.
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 1999, ki ga je sprejela Vlada
Republike Slovenije, zajema naslednje sklope ukrepov:
I.

Ukrepi, namenjeni povečanju zaposljivosti prebivalstva:
• priprava brezposelnih na zaposlitev,
• aktivnosti Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov,
• javna dela ter
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• Program izobraževanja brezposelnih oseb za šolsko leto 1999/00 - "Program
5000", ki ga skupaj izvajata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter
Ministrstvo za šolstvo in šport.
H.

Ukrepi, namenjeni pospeševanju podjetništva in podjetniške miselnosti:
• pomoč pri samozaposlovanju in
• vzpodbujanje lokalnih zaposlitvenih iniciativ.

D3.

Ukrepi, namenjeni pospeševanju in vzpodbujanju prilagodljivosti posameznikov in
podjetij:
• preusposabljanje brezposelnih,
• pospeševanje novega zaposlovanja,
• vzpodbujanje zaposlovanja s krajšim delovnim časom od polnega delovnega
časa,
• izvajanje Vladnega projekta pomoči pri revitalizaciji podjetij in aktivnem
razreševanju presežnih delavcev,
• izvajanje prestrukturiranja podjetij,
• povračila prispevkov delodajalcem za novo zaposlene ter
• nadomestitev dela stroškov za ohranjanje zaposljivosti delovne sile.

IV.

Ukrepi, namenjeni izenačevanju možnosti za zaposlitev:
• pospeševanje zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih oseb1:
- sofinanciranje invalidskih podjetij,
- usposabljanje in zaposlovanje invalidov in financiranje novih
delovnih mest za invalide,
- razvoj novih metod usposabljanja in zaposlovanja za težje
zaposljive skupine in trajno presežne delavce,
• pospeševanje podjetništva žensk ter
• razvoj programov za integracijo Romov in drugih težje zaposljivih oseb.

Cilji programa izobraževanja brezposelnih oseb za šolsko leto 1999/2000 (Program-5000)
predvideva vključitev več kot 5.000 brezposelnih oseb, zlasti v programe za pridobitev javno
veljavne izobrazbe. Poleg tega bo v šolskem letu 1999/2000 nadaljevalo izobraževanje 3.600
brezposelnih oseb, ki so se vpisale v program v preteklem letu. Kar 65% programov se bo
izvajalo na ravni poklicne izobrazbe, dobrih 14% na ravni srednje izobrazbe in nekaj več kot
20% v preostalih programih.
Pripravljene so pobude za medsebojno povezano regionalno in lokalno reformo, ki bo poveča
učinkovitost trajnega zagotavljanja usposabljanja na trgu delovne sile, zlasti v sektorjih in
regijah, kjer poteka gospodarsko prestrukturiranje. Ponudba in zmogljivosti na področju
izobraževanja odraslih so, zato se razšiija in izboljšuje razvoj in zagotavljanje programov, tako
glede vsebine izobraževalnega programa, enakomerne razporeditve po regijah in sodelovanja
med nosilci izobraževanja odraslih.
Republika Slovenija je razvila programe, posebej prirejene za določene ciljne skupine, ki
vključujejo tiste, ki so opustili šolanje, brezposelne v starosti nad 40 let, dolgotrajno
brezposelne in tiste z najnižjo izobrazbo. Zaradi problema osipa se vzpostavlja učinkovit
1

osebe s pomanjkljivimi socialnimi in delovnimi veščinami
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sistem preventive in zasledovanja osipa ter proučevanje in spremljanje razlogov zanj. Začetno
in dodatno usposabljanje učiteljev in mentorjev se modernizira, prav tako se pospešuje
uvajanje novih pedagoških pristopov in metod.
Republika Slovenija modernizira vsebine izobraževalnih programov s področja poklicnega
izobraževanja in usposabljanja upoštevajoč gospodarske spremembe in bodoče potrebe, zlasti
tiste, ki so povezane z novimi znanji in sposobnostmi. To omogoča uvajanje novih poklicev, ki
so ekonomsko zanimivi.
Standardi znanja temeljijo na prihodnjem tehnološkem razvoju in spremembah na trgu delovne
sile. V šole, centre'za usposabljanje, podjetja, itd. se uvajajo različne oblike medsebojnega
povezovanja dela in učenja, da bi posameznika čim bolje pripravili na novo nastajajoče
razmere pri delu na trgu dela.
Zaradi pomanjkanja podatkov o neformalni izobrazbi odraslih, zlasti pa o sredstvih porabljenih
za to izobraževanje in usposabljanje in o obsegu sodelovanja zaposlenih, ter podatkov o
dodatnih spretnostih in funkcionalnem znanju, ki jim delodajalci pogosto dajejo prednost,
Republika Slovenija pripravlja učinkovit sistem spremljanja teh podatkov.
Vse reforme, ki jih Republika Slovenija že izvaja ali pripravlja na tem področju, bodo
Republiki Sloveniji omogočile polno participacijo na Enotnem trgu.
Republika Slovenija želi natančneje pojasniti stopnjo pripravljenosti organov zadolženih za
pripravo in izvajanje politike zaposlovanja, vključno z načini njihovega medsebojnega
sodelovanja in sodelovanja s socialnimi partnerji, za izvajanje strategije zaposlovanja.
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti daje podlage za medresorsko
povezovanje. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je informacijsko in vsebinsko
povezano z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je javni zavod za izvajanje
nacionalne politike zaposlovanja. Zavod ne izvaja zgolj funkcije posredovanja dela, ampak se
ukvaija z vsemi aktivnostmi, ki se nanašajo na svetovanje, administracijo, izvajanje javnih
razpisov, izobraževanje in izvajanje različnih programov izobraževanja in usposabljanja.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo in šport pri izvajanju
skupnih aktivnosti sodelujeta tudi na področju pripravljalnih aktivnosti za implementacijo
Evropskega socialnega sklada, ki jih v okviru aktivne projektne skupine izvajata skupaj z
Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in s Centrom za poklicno izobraževanje, pri
katerem deluje Služba za programe Evropske unije. Zaradi prepletanja vsebin poteka
sodelovanje z različnimi resoiji in institucijami. Ena od takšnih institucij je tudi Andragoški
Center Slovenije, ki se ukvaija s projekti, ki se nanašajo na izobraževanje odraslih. Republika
Slovenija bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Center za poklicno izobraževanje in
Andragoški center Slovenije kadrovsko okrepila. Strokovnjaki bodo podpirali in spremljali
politiko zaposlovanja, spremljali učinke, pripravljali analize in strokovne podlage za nadaljnje
delo oziroma aktivnosti ter zagotavljali podlage za nadzor. Poleg naštetih institucij na trgu
obstajajo še agencije za posredovanje dela, ki se ukvaijajo s posredovanjem dela,
posredovanjem zaposlitve, zagotavljanjem delovne sile, izdelavo zaposlitvenega načrta in
izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja na podlagi koncesije, ki jo ob izpolnjevanju
zakonskih pogojev dodeli Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo in šport koordinirata
svoje aktivnosti tudi z Ministrstvom za znanost in tehnologijo, z Ministrstvom za gospodarske
dejavnosti, z Ministrstvom za malo gospodarstvo in turizem, z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in seveda z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj, ter v okviru
tega Uradom Republike Slovenije .za makroekonomske analize in razvoj. Z Ministrstvom za
gospodarske dejavnosti in Ministrstvom za malo gospodarstvo in turizem poteka več
aktivnosti, ki so povezane s programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja, pa tudi na
primer s kadrovskim in siceršnjim prestrukturiranjem slovenske obutvene in tekstilne
industrije. Vzpostavljeni so dobri pogoji tudi za nadaljnje sodelovanje. Sodelovanje z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se navezuje na projekte, ki so vezani tako
na samozaposlovanje na podeželju, na aktiviranje lokalnih zaposlitvenih iniciativ, kot tudi na
program pospeševanja podjetništva in podjetništva žensk.
V okviru programa aktivne politike zaposlovanja delujejo tudi Skladi dela, katerih naloga je
preusmerjanje in prekvalifikacija kadrov, ki so v nevarnosti, da izgubijo zaposlitev, da ne
pridejo na odprti trg dela, ampak da si sami v okviru izobraževanja, ki ga imajo na voljo pri
Skladih dela, poiščejo novo zaposlitev ali si vsaj izboljšajo možnosti, da ne bodo postali
presežni delavci.
V okviru programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve sodeluje tudi z Skladom za razvoj in usposabljanje človeških virov.
Vsi najpomembnejši dokumenti se obravnavajo tudi v okviru Ekonomsko socialnega sveta.

5. SOCIALNI DIALOG
Republika Slovenija želi natančneje pojasniti vlogo socialnega dialoga. Raven razvitosti in
usposobljenosti organizacij socialnih partnerjev z leti in prakso narašča, pogojena pa je tudi z
razvitostjo dejavnosti, v kateri delujejo. V Republiki Sloveniji so pri Ministrstvu za delo
družino in socialne zadeve na podlagi Zakona o reprezentativnosti sindikatov registrirane 4
konfederacije sindikatov, ki združujejo sindikate dejavnosti in so reprezentativne za območje
države, kar jim daje pravico do sodelovanja v Ekonomsko socialnem svetu in v drugih organih,
kjer je predvideno sodelovanje sindikatov na nacionalni ravni: Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije, Neodvisnost - Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Pergam - Konfederacija
sindikatov Slovenije in Konfederacija sindikatov '90 Slovenije. Poleg tega je za raven
dejavnosti registriranih še 12 sindikatov dejavnosti, ki niso povezani v nobeno sindikalno
konfederacijo. Status reprezentativne sindikalne organizacije v svojem poklicu za območje
' države pa ima tudi 10 poklicnih sindikatov.
Na delodajalski strani ima še vedno precej močno vlogo Gospodarska zbornica Slovenije, ki
naj bi jo v prihodnje prepustila novim delodajalskim organizacijam, ustanovljenim na podlagi
prostovoljnega združevanja, ki postopoma krepijo svojo vlogo na tem področju. Gospodarska
zbornica Slovenije je poleg Združenja delodajalcev Slovenije, Združenja delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije delodajalska organizacija, ki je zastopana v
Ekonomsko socialnem svetu.
Organizacije socialnih partnerjev na delojemalski strani, pa tudi na delodajalski strani, vse bolj
širijo svoje mednarodno sodelovanje in se vključujejo v evropske in svetovne asociacije.
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Omenjene organizacije sodelujejo s podobnimi organizacijami v evropskih državah, tudi v
okviru medregijskega oz. čezmejnega sodelovanja. Eno izmed delodajalskih združenj Združenje delodajalcev Slovenije je od 01.01.1999 opazovalec pri UNICE (Zveza industrij
Evropske skupnosti), Zveza "svobodnih sindikatov je bila od junija 1997 opazovalka pri ETUC
(Evropski konfederaciji sindikatov), od marca letos pa je njena polnopravna članica. Nekateri
sindikati dejavnosti, ki so člani omenjene Zveze, so člani različnih evropskih sindikalnih zvez
dejavnosti, in na ta način tudi povezani z Evropsko konfederacijo sindikatov.
Delojemalske in delodajalske organizacije so izrazile interes in pripravljenost na sodelovanje v
socialnem dialogu na ravni Evropske unije.
Zveza svobodnih sindikatov je ob podpori Evropske konfederacije sindikatov ustanovila
Slovenski sindikalni odbor za evropsko združevanje, katerega namen je ne samo spremljanje
procesa pridruževanja Slovenije k Evropski uniji, ampak tudi aktivno sodelovanje v tem
procesu. Poleg tega Zveza svobodnih sindikatov poudarja svojo sposobnost za sodelovanje v
socialnem dialogu na ravni Evropske unije, tako s strokovnega, organizacijskega,
kadrovskega, kot s tehničnega vidika.
Predstavniki socialnih partnerjev, tako delojemalcev kot tudi delodajalcev, v zadnjem času
sodelujejo pri delu delovnih skupin za pripravo pogajalskih izhodišč in v procesu vključevanja
v Evropsko unijo, prav tako pa sodelujejo pri pripravi zakonodaje na področju socialne
politike in zaposlovanja, katere sprejem je potreben za uskladitev slovenske zakonodaje s
pravnim redom Evropske unije.
Socialni dialog v Sloveniji poteka na več ravneh in več oblikah, tako na nacionalni ravni v
tripartitni in bipartitni obliki, kot na ravni dejavnosti oziroma panog in na podjetniški ravni,
kjer gre za dvostranski dialog med delodajalci in delojemalci.
Tripartitni socialni dialog, v katerem poleg delodajalcev in delojemalcev sodeluje tudi Vlada
Republike Slovenije se vse od njegove ustanovitve v letu 1994, odvija v okviru in pod okriljem
Ekonomsko socialnega sveta. Njegovi dejanski začetki segajo že v leto 1991, ko so se začela
prva intenzivnejša pogajanja za sklenitev socialnega sporazuma. Poleg tega imajo socialni
partnerji na nacionalni ravni svoje predstavnike v drugih tripartitno organiziranih organih, kot
so organi zavodov socialnega zavarovanja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zavarovanje za primer brezposelnosti, zdravstveno zavarovanje). Tripartitnost se odraža tudi v
sestavi institucij kot so npr. Državni svet, sodniki porotniki pri delovnih in socialnih sodiščih,
ipd.
t
Bipartitni dialog v Sloveniji poteka od leta 1990, ko sta Zveza svobodnih sindikatov kot
predstavnica delavcev in Gospodarska zbornica kot predstavnica delodajalcev, sklenili prvo
splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti. Tej so sledile kolektivne pogodbe
posameznih dejavnosti, ki so jih sklepali sindikati dejavnosti organizirani znotraj zveze in
združenja gospodarske zbornice, pristojnega za dejavnost. Od takrat se je sistem kolektivnega
pogajanja vseskozi razvijal. K temu so prispevale nove sindikalne organizacije, samostojne ali
združene v nove zveze oziroma konfederacije, ki so se v tem času razvile. V pogajanja so se
vključila tudi novo nastala delodajalska združenja. Rezultat tega razvoja je 23 sklenjenih
kolektivnih pogodb dejavnosti oz. poklicev, ki jih v skladu z delovno pravno zakonodajo
sklepajo sindikati dejavnosti ali poklicev in Gospodarska zbornica Slovenije oz. druga splošna
asociacija organizacij oz. delodajalcev in 3 kolektivne pogodbe, kjer v vlogi delodajalca
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nastopajo resorna ministrstva. Poleg kolektivnih pogodb, ki sodijo na tako imenovano
gospodarsko področje, Vlada Republike Slovenije v vlogi delodajalca sklepa kolektivne
pogodbe s sindikati negospodarskih dejavnosti. Tako je leta 1991 13 sindikalnih zvez oz.
konfederacij ter sindikatov dejavnosti z Vlado Republike Slovenije sklenilo splošno kolektivno
pogodbo za negospodarstvo. Poleg tega so resorna ministrstva sklenila še 5 pogodb za
dejavnosti, ki se pretežno opravljajo v okviru javnih zavodov (šolstvo, zdravstvo, znanost,
kultura).
Pri sklepanju kolektivnih pogodb so socialni partnerji povsem avtonomni. Ob tem upoštevajo
določena osnovna načela, kot na primer glede gibanja plač, če so se o tem njihovi'predstavniki
z Vlado Republike Slovenije dogovorili v okviru tripartitnega dialoga oziroma sklenjenega
sporazuma na nacionalni ravni.

6. DISKRIMINACIJA
Republika Slovenija se zaveda pomena boja proti diskriminaciji na podlagi spola, rasne in
etnične pripadnosti, vere in prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti in
pozdravlja načrte Evropske unije, da se prizadevanja po odpravljanju vseh vrsti diskriminacije
vključijo v pravni red Evropske unije. Čeprav je boj proti diskriminaciji del pravnega reda
Evropske unije, kije bil sprejet po 1.3.1998 in zato še ni predmet pogajanj, želi dati Republika
Slovenija pojasnila v zvezi s svojimi dosedanjimi prizadevanji na področju boja proti
diskriminaciji.
Republika Slovenija je že ratificirala najpomembnejše mednarodne in evropske instrumente, ki
se nanašajo tudi na boj proti diskriminaciji na različnih področjih kot so Mednarodni pakt o
državljanskih in političnih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah, Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, Konvencija o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (s protokoli), Evropska socialna listina,
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, če naštejemo le nekatere. Poleg tega si
Republika Slovenija prizadeva za aktivno delovanje na tem področju v skladu s priporočili in
smernicami mednarodnih organizacij, še posebej Sveta Evrope oz. Evropske komisije za boj
proti rasizmu in nestrpnosti. ~
V Republiki Sloveniji se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na
podlagi Ustave Republike Slovenije. V Ustavi je posebej poudarjeno, da so v Sloveniji
vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino, ter da so vsi pred
zakonom enaki. Ustava vsebuje tudi druge določbe, katerih vsebina je usmerjena v
preprečevanje diskriminacije na podlagi različnih osebnih okoliščin.
Čeprav leži glavna odgovornost za boj proti diskriminaciji na posameznih državah, nekatere
dimenzije pojavov diskriminacije opravičujejo in zahtevajo delovanje na ravni Evropske unije.
Republika Slovenija se zavezuje, da bo z razvojem pravnega reda Evropske unije na področju
boja proti diskriminaciji, posvečala posebno pozornost boju proti vsakovrstni diskriminaciji in
v okviru pristopa k Evropski uniji redno obveščala ustrezne organe Evropske unije o
aktivnostih in iniciativah, ki jih bo opravljala v povezavi s tem.
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Republika Slovenija želi natančneje pojasniti pobude, ki jih sprejema za boj proti rasizmu.
Najpomembnejšo institucionalno vlogo na tem področju igra Varuh človekovih pravic. Vzgoja
za človekove pravice, ki jo poudaija tudi splošna deklaracija človekovih pravic, je v dobršni
meri usmeijena v dopuščanje in sprejemanje drugačnosti drugega. S tem namenom je Varuh
človekovih pravic v letu 1998 ob 50. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic pripravil
posebno akcijo z naslovom Človekove pravice - tvoja in moja svoboda. V okviru akcije je bilo
po vseh slovenskih srednjih šolah razdeljenih 50.000 izvodov besedila deklaracije ter 1000
priloženih plakatov. Varuh se je v okviru akcije odzval tudi vabilu več kot desetih srednjih šol,
kjer je med srečanji z dijakinjami in dijaki ter njihovimi profesorji kot osrednjo misel izpostavil
nujno potrebno spoštovanje pravic in drugačnosti drug drugega.
Varuh opozarja na probleme nestrpnosti in ksenofobije v svojih letnih poročilih, na novinarskih
konferencah in medijskih nastopih, med pogovori s predstavniki oblasti, srečanjih z različnimi
predstavniki civilne družbe ter ob drugih priložnostih.

7. JAVNO ZDRAVJE
Na podlagi izražene pripravljenosti Republike Slovenije za vključitev v programe Skupnosti na
področju socialne politike in javnega zdravja bo Pridružitveni svet še v letu 1999 sprejel sklep
o vključitvi Slovenije v štiri od osmih obstoječih skupnostnih programov: promocija zdravja,
preprečevanje AIDS in drugih nalezljivih bolezni, preprečevanje odvisnosti od drog in boj proti
raku, ki so odprti za sodelovanje držav kandidatk, kar naj bi še dodatno spodbudilo
sodelovanje slovenskih institucij in strokovnjakov z državami članicami in Republiko Slovenijo
še v večji meri približalo usmeritvam Evropske unije na omenjenih področjih. Slovenija je
seznanjena z možnostjo vključitve držav kandidatk tudi v druge programe na področju javnega
zdravja, ki so bili sprejeti v letu 1999, o čemer bo sprejeto dokončno stališče v naslednjem
letu.
Glede na vsebino in usmeritve 152. člena Amsterdamske pogodbe, ki ni bil predmet
primerjalnega pregleda usklajenosti slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske
unije, ugotavljamo, daje temeljni cilj teh določb visoka raven zdravstvenega varstva ljudi, ki se
zagotavlja z opredelitvijo in Izvajanjem vseh politik in dejavnosti skupnosti in držav članic, na
nacionalni ravni v Republiki Sloveniji prisoten v obstoječi zakonodaji in izvajanju zdravstvene
politike.
I
• ■
i
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 9/92, 13/93, 9/96,
29/98) je obveznost države, da z ukrepi gospodarske, ekološke in socialne politike ustvarja
pogoje za uresničevanja zdravstvenega varstva in nalog pri krepitvi, ohranitvi in povrnitvi
zdravja ter usklajuje delovanje in razvoj vseh področij s cilji zdravstvenega varstva. Država te
naloge uresničuje s tem, da:
•
•
•
•
•
•

načrtuje zdravstveno varstvo in določa strategijo razvoja zdravstvenega varstva;
sprejema predpise in ukrepe, ki spodbujajo krepitev in varovanje zdravja;
zagotavlja pogoje za zdravstveno osveščanje ljudi;
zagotavlja zakonodajno politiko, ki izhaja iz ciljev zdravstvenega varstva;
z ukrepi davčne in gospodarske politike spodbuja razvijanje zdravih življenjskih navad;
zagotavlja enotnost razvoja zdravstvenega informacijskega sistema v Republiki Sloveniji;
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• zagotavlja finančna sredstva za naloge iz svoje pristojnosti, določene s tem zakonom.
Pri pripravi vseh predpisov, ukrepov in aktivnosti je tako v Republiki Sloveniji upoštevan
zdravstveni interes prebivalstva, vključno z varovanjem življenjskega okolja. Država in vsi
javni sektorji so soodgovorni za oblikovanje, sprejem in izvajanje politike in programa
pospeševanja zdravja. Skladno s Poslovnikom Vlade je Ministrstvo za zdravstvo dolžno
preveriti vsak predpis z vidika svojega delovnega področja.
Pri Vladi Republike Slovenije deluje Svet za zdravje, ki spremlja razmere na področju
zdravstvenega stanja ljudi. Spremlja predloge predpisov, načrtov in usmeritev ter jih ocenjuje z
vidika možnega vpliva na zdravje ljudi. Različnim ministrstvom predlaga uskladitev vprašanj,
ki so pomembna za zdravje ljudi in jim obenem nudi svojo strokovno pomoč. Njegova naloga
je predlaganje ukrepov za spodbujanje pridelave in uporabe zdrave hrane in za uvajanje
zdravju manj škodljivih tehnoloških postopkov in izdelkov ter predlaganje ukrepov za
zmanjšanje zdravju škodljivih razvad.
Najpomembnejše razvojne in strateške usmeritve na področju varovanja, krepitve in
ohranjevanja zdravja ter zdravljenja in rehabilitacije bolnih in poškodovanih so opredeljene v
Nacionalnem programu zdravstvenega varstva Republike Slovenije, ki izhaja iz strategije
Svetovne zdravstvene organizacije za pospeševanje zdravja in zavezuje vse, ki na kakršen koli
način morejo ali morajo vplivati na varovanje zdravja ljudi. Ta dokument bo še v letošnjem
letu sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, vendar pa so njegove usmeritve in cilji
ohranjanja, pospeševanja in povrnitve zdravja prebivalstva že stalno prisotni v izvajanju
zdravstvene politike. V njem so opredeljene naslednje prioritete:
•
•
•
•
•
•

promocija zdravja in varovanje zdravja,
zmanjševanje razlik v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem stanju prebivalstva,
spreminjanje zdravju škodljivih vzorcev vedenja,
kakovostno življenjsko okolje,
spodbujanje razvoja stroke in izboljšanje kakovosti dela zdravstvene dejavnosti,
pospeševanje raziskav na področju varovanja zdravja.

Prav tako so v njem opredeljene prednostne naloge po posameznih skupinah prebivalstva
(otrok in mladine, žensk in moških, delavcev, ostarelih, invalidov in posebej ogroženih skupin
prebivalstva). Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva (Url. RS št. 19/1998
in
47/98) za posamezne skupine prebivalstva, ki se financira v okviru obveznega
zdravstvenega zavarovanja, so bila sprejeta že v letu 1998. V letu 19§5 je bila prva slovenska
konferenca o promociji zdravja.
V zaključni fazi je v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo priprava Nacionalnega
programa Okolje in zdravje, ki bo vseboval vidike varovanja zdravja ljudi pred vplivi
onesnaževanja okolja in zdravstveno ekološke cilje. Poleg tega se v Republiki Sloveniji, ob že
sprejetem Nacionalnem programu za preprečevanje in obvladovanja AIDS-a v Republiki
Sloveniji, Državnem programu za nadzorovanje raka in Nacionalnem programu za
preprečevanje zlorabe drog, pripravljajo še nacionalni programi na področju zmanjševanja
uporabe alkohola, na področju zdrave prehrane, na področju zmanjševanja uporabe tobaka, na
področju mentalnega zdravja in nacionalni program za preprečevanje uživanja prepovedanih in
drugih drog ter zdravljenje in rehabilitacijo uživalcev drog.
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Iz državnega proračuna se med drugim zagotavljajo sredstva za zdravstveno vzgojne
aktivnosti, ki obsegajo navajanje na zdrav način življenja in spremljanje zdravju škodljivih
vzorcev vedenja, kot so alkoholizem, kajenje, narkomanije in drugih odvisnosti in
uresničevanje programov krepitve zdravja, ki se vsako leto razdelijo na podlagi javnih
razpisov. Te dejavnosti se dopolnjujejo s preventivnimi akcijami, ki se izvajajo na lokalni ravni
in projekti, ki jih podpira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prav tako se iz
proračuna zagotavljajo sredstva za proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja
prebivalcev in razvoj zdravstveno informacijskega sistema, epidemiološko spremljanje in
preprečevanje nalezljivih bolezni in infekcije s HTV, sofinanciranje znanstvenoraziskovalne
dejavnosti in dejavnost nevladnih organizacij na teh področjih. Nosilec socialno-medicinske,
higienske, epidemiološke in zdravstveno ekološke dejavnosti je Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo.
Konkretne akcije so usmerjene po posameznih skupinah prebivalstva v preprečevanje kajenja,
čezmernega uživanja alkoholnih pijač, uvajanje zdrave prehrane, povečanja telesne aktivnosti
ljudi, pospeševanje spolnega in reproduktivnega zdravja, izboljševanje duševnega zdravja,
preprečevanje nesreč v prometu ter preprečevanju odvisnosti od drog. V povezavi s Svetovno
zdravstveno organizacijo se izvajajo konkretne akcije krepitve in pospeševanja zdravja v
okviru programa CINDI, Zdrave šole, Zdrav vrtec, Zdrava mesta, idr.
Skrb za zdravje se odraža tudi v zakonodajnih aktivnostih. S tem namenom je bil sprejet
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur.l. RS 57/1996), ki gaje v določeni meri
potrebno še spremeniti, da bo usklajen z zakonodajo Evropske unije. Republika Slovenija tako
predvideva sprejem vrste zakonov, ki sledijo priporočilom in predpisom Evropske unije. Do
konca leta 1999 bodo sprejeti Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o
obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami in Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge. Na področju drog je
Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije tudi uresničevalo projekte v okviru Phare
programa (The Drug Demand Reduction Project, The Drug Information System Project,
Control on Precursors in The Licit Drug Control Project). Slovenija sodeluje v skupini
Pompidou Sveta Evrope in je že vključena v izmenjavo podatkov preko evropskega centra za
spremljanje podatkov o prepovedanih drogah v Lizboni.
Drugi zakoni, ki jih Republika Slovenija pripravlja kot prioritetne za uskladitev s pravnih
redom Evropske unije so: Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (predviden rok za
sprejem: 31.12.1999; predviden rok za uveljavitev: 31.12.2000), Zakon o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (predviden rok za sprejem: 31.
12.1999; predviden rok za uveljavitev: 30. 6. 2002), Zakon o zdravstveni inšpekciji (predviden
rok za sprejem: 31. 12. 1999; predviden rok za uveljavitev: 30.6.2002), Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (predviden rok za sprejem: 31.
12. 2001; predviden rok za uveljavitev: 30. 6. 2002) in Zakon o kozmetičnih proizvodih
(predviden rok za sprejem: 31. 12. 2001; predviden rok za uveljavitev: 30. 6. 2002). V
letošnjem letuje že bil sprejet Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS 36/1999), ki v celoti upošteva
zakonodajo Skupnosti na omenjenem področju, Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. 1. RS
69/1995), ki je usklajen s predpisi in priporočili Evropske unije na področju obvladovanja
nalezljivih bolezni pa je bil sprejet leta 1995.
Republika Slovenija sodeluje s pristojnimi mednarodnimi organizacijami na področju javnega
zdravja, kar spodbuja tudi Skupnost in države članice Evropske unije. Naša država je že od
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aprila 1992 članica Svetovne zdravstvene organizacije in od svoje vključitve pa do danes je
sodelovala v številnih dejavnostih, ki so potekale med državami in ki so vplivale na razvoj
politik na različnih področjih javnega zdravja, s tem pa se je samo okrepilo sodelovanje
slovenskih strokovnjakov in institucij, ki se je začelo že pred samostojnostjo Republike
Slovenije. Republika Slovenija je v okviru Svetovne zdravstvene organizacije vključena v
EUROHEALTH program. Že leta 1992 je Ministrstvo za zdravstvo ustanovilo mrežo
nacionalnih koordinatoijev, ki so odgovorni za uresničevanje ciljev programa SZO/EURO
Zdravje za vse in usklajevanje dejavnosti na nacionalni ravni.
Republika Slovenija sodeluje tudi z agencijami Organizacije združenih narodov kot so: skupni
program Združenih narodov za AID S (UNAIDS), Mednarodni program Združenih narodov za
nadzor nad drogami (UNDCP), Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF), Visoki
komisariat združenih narodov za begunce (UNHCR) in Svetom Evrope.
Skupaj s Svetovno banko, katere članica je Republika Slovenija od leta 1993, se pripravlja
»Health Policy Support and Information Management Project«.
Kar zadeva ukrepe na področju krvi in njenih derivatov, Republika Slovenija pri izvajanju
svoje zdravstvene politike in konkretnih zdravstvenih programov na področju transfuzije krvi
upošteva vsa priporočila in standarde Sveta Evrope glede krvi in krvnih derivatov. Republika
Slovenija je v letu 1999 pristopila k Evropskemu sporazumu o izmenjavi terapevtskih substanc
človeškega izvora z dodatnim protokolom, Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za
določanje krvnih skupin z dodatnim protokolom, Evropskemu sporazumu o izmenjavi
reagentov za tipizacijo tkiv s protokolom ter Sporazumu o začasnem uvozu brez plačila carine
medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih
medicinskih ustanovah za namene diagnostike in zdravljenja z dodatnim protokolom.
Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije v okviru Sveta Evrope tudi aktivno sodeluje v
dveh direktoratih in njunih birojih (»Directorate of Social and Economic Affairs in the
European Health Committee (CDSP)« in »Directorate of Legal Affaires in the Steering
Committee on Bioethics (CDBI)«). Septembra 1998 je Republika Slovenija ratificirala
Konvencijo o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino in Dodatni protokol o prepovedi
kloniranja človeških bitij k omenjeni konvenciji.
Republika Slovenija se v celoti zaveda pomena 152. člena Amsterdamske pogodbe, ki je v
primeijavi s 129. členom Maastrichtske pogodbe obsežnejši in obeta okrepljeno sodelovanje
na ravni Evropske unije na področju varovanja javnega zdravja. Republike Slovenija ocenjuje,
da zaradi izvajanje tega člena ne bo potrebno spreminjati njenega sistema zdravstvenega
varstva.

8. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

,

Republika Slovenija želi potrditi, da se zaveda potrebnih investicij v izboljševanje delovnih
razmer za implementacijo direktiv s področja varnosti in zdravja pri delu, hkrati pa tudi
prednosti, ki jih prinaša zmanjšanje poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi
delom. Direktive, ki sestavljajo pravni red Evropske unije na področju varnost in zdravje pri
delu vsekakor pomenijo določene novosti. Tako so že pripravljeni osnutki pravilnikov za
varnost in zdravje pri delu z zaslonsko opremo, za prenašanje bremen, kjer je nevarnost okvare
hrbtenice, za začasna in premična delovišča, itd. Za izvajanje vseh teh novih predpisov bodo
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pristojni organi Republike Slovenije v času do njihove popolne uveljavitve seznanjali
delodajalce in delojemalce o potrebnih spremembah in izboljšavah, ki bodo zahtevala določena
finančna sredstva, zato so tudi predvideni roki za prilagoditve na nove zahteve večinoma proti
koncu leta 2002. Hkrati z novimi obveznostmi in povečanimi investicijami zaradi sprejema
novih predpisov, se pripravljajo tudi predpisi, ki bodo povečali interes delodajalca v te
investicije, saj bodo prednosti, ki jih bo imel ob varnejšem delu, manjšem številu poškodb pri
delu, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom, večje.
Glede časovnega razporeda implementacije posameznih direktiv s področja varnosti in
zdravja pri delu želi Republika Slovenija pojasniti, da je ob predložitvi pogajalskih izhodišč,
za vsako posamezno direktivo s področja varnosti in zdravja pri delu, podala časovni okvir za
njihovo implementacijo in uveljavitev, razen za direktive, za katere Republika Slovenija
zahteva prehodno obdobje.
Za implementacijo direktiv, ki se nanašajo na delovna mesta 89/654/EEC, delovno
opremo 89/655/EEC in 95/63/EC, ribiške ladje 93/103/EEC ter pridobivanje mineralnih
snovi 92/91/EEC in 92/104/EEC Republika Slovenija ni predvidela prehodnega
obdobja.
Republika Slovenija na podlagi obravnavanja direktiv 89/654/EEC (delovna mesta),
89/655/EEC in 95/63/EC (delovna oprema), 93/103/EEC (ribiške ladje) ter 92/91/EEC in
92/104/EEC (pridobivanje mineralnih snovi), s strokovno javnostjo, strokovnimi institucijami,
predstavniki delodajalcev in delojemalcev, ugotavlja, da ne vsebujejo zahtev, ki bi za
uskladitev obstoječega stanja predstavljale nerešljive težave. Republika Slovenija zato meni, da
za uveljavitev omenjene direktive ne potrebuje prehodnega obdobja. Poleg tega so v prehodnih
določbah pravilnikov, ki so narejeni na podlagi teh direktiv, predvideni roki za prilagoditev
obstoječega stanja zahtevam teh pravilnikov, in sicer 18 mesecev za delovn* mesta (do
31.06.2001), dve leti za delovno opremo (do 31.12.2001), eno leto za nove in do 31.12.2001
za obstoječe ribiške ladje. Rok za uveljavitev zahtev za pridobivanje mineralnih snovi je prav
tako do 31.12.2001.
Republika Slovenija želi pojasniti uvajanje direktive, ki se nanaša na kemične agense.
Direktiva št. 98/24/EC (14. posamezna direktiva v smislu prvega odstavka 16. člena direktive
89/391) s 05.05.2001 razveljavlja direktive 80/1107/EEC, 82/605/EEC in 88/364/EEC, ne pa
tudi posameznih direktiv v okviru direktive 80/1107/EEC. Direktiva 98/24/EC je bila izdana v
letu 1998, ko smo že imeli v programu implementacijo direktiv, ki jih razveljavlja. Po njeni
objavi se je Republika Slovenija preusmerila na izdelavo predpisov, ki upoštevajo zahteve te
direktive, pri tem pa je še posebej upoštevala določila 13. člena direktive, ki se nanaša na
razveljavitev in dopolnitev prejšnjih direktiv, ter sledila tem določbam.
Republika Slovenija je v pogajalskem izhodišču za področje 13 - Socialna politika in
zaposlovanje zapisala, da si pridržuje pravico, da prouči potrebo po prehodnem obdobju za
izvajanje pravnega reda na področju varnega in zdravega dela s fizikalnimi, kemijskimi in
biološkimi agensi, na katere se nanašajo naslednje direktive s področja varnosti in zdravja pri
delu: Direktiva 90/679/EEC z dopolnitvijo 93/88/EEC; Direktiva 98/24/EC; Direktiva
80/1107/EEC z dopolnitvijo 88/642/EEC, Direktiva 83/447/EEC z dopolnitvijo 91/382/EEC;
Direktiva 86/188/EEC; Direktiva 88/364/EEC; Direktiva 95/30/EEC, Direktiva 91/322/EEC
in Direktiva 96/94/EC. Republika Slovenija je najavila, da bo zahtevala prehodno obdobje v
primeru, če bo podrobnejša analiza možnosti implementacije naštetih direktiv v podjetjih
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pokazala da je prehodno obdobje potrebno, ter da bo dokončno odločitev o tem sprejela
najkasneje do 31.10.1999.
8.1 Zahteva po prehodnem obdobju
Republika Slovenija bo najkasneje do 31.12.2001 sprejela vse predpise, ki so potrebni za
uskladitev s pravnim redom Evropske Unije (glej Priloga 1), zahteva pa triletno prehodno
obdobje od dneva predvidenega pristopa k Evropski uniji (do 31. 12. 2005) za implementacijo
pravnega reda Evropske unije na področju varnosti in zdravja pri delu , ki se nanaša na
direktive 80/1107/EEC, 88/642/EEC, 86/188/EEC, 78/610/EEC, 82/605/EEC, 83/477/EEC,
91/382/EEC, 88/364/EEC, 90/394/EEC, 97/42/EC, 91/322/EEC, 96/94/EC, 90/679/EEC,
93/88/EEC, 95/30/EC, 97/59/EC, 97/65/EC in 98/24/EC .
8.2 Utemeljitev zahteve po prehodnem obdobju
Republika Slovenija potrebuje navedeno prehodno obdobje, da bi na področju varnega dela s
kemičnimi in biološkimi agensi zagotovila postopno zamenjavo tehnologije in se ob tem
izognila nepotrebnim enkratnim stroškom in potencialni izgubi delovnih mest.
Republika Slovenija je med podjetji, kijih navedene direktive zadevajo v največji meri, izvedla
posebno raziskavo o posledicah uvajanja direktiv Evropske unije s področja varnosti in zdravja
pri delu v slovenski pravni red (povzetek raziskave je v Prilogi 2).
Ključne ugotovitve, ki jih je mogoče povzeti iz raziskave, so naslednje:
• Po oceni, ki temelji na omenjeni raziskavi, se okoli polovica podjetij zahtevam direktiv s
področja fizikalnih, kemičnih in bioloških agensov ne bi mogla prilagoditi do 31.12.2002. Med
malimi in srednje velikimi podjetji, ki imajo zaradi zastarelosti tehnoloških postopkov in
dotrajane opreme še večje probleme, je ta odstotek še višji (68%).
• Uveljavitev predpisov temelječih na direktivah o fizikalnih, kemičnih in bioloških agensih z
dnem predvidenega pristopa k Evropski uniji (31.12.2002) bi po oceni ogrozila okoli 14000
delovnih mest, ki zaradi prekoračitve dovoljenih vrednosti ne bi ustrezala zahtevam direktiv.
• Ekonomski stroški prilagajanja podjetij navedenim direktivam Evropske unije, bi ob
uveljavitvi z dnem predvidenega pristopa k Evropski uniji (31.12.2002) znašali okoli 250
milijonov evrov. Izstopajo stroški za prilagoditev Direktivi 86/188/EEC, ki se nanaša na
izpostavljenost hrupu pri delu.
• Med panogami bi bila ob uveljavitvi direktive 86/188/EEC (hrup) z dnem predvidenega
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji (31.12.2002) najbolj ogrožena delovna mesta v
naslednjih panogah: Obdelava in predelava lesa, Tekstilna industrija, Proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov, Proizvodnji strojev in naprav ter Proizvodnja kovin. Ob takojšnji
uveljavitvi direktiv s področja kemičnih in bioloških agensov bi bila najbolj ogrožena delovna
mesta v naslednjih panogah: Proizvodnja koksa in naftnih derivatov, Proizvodnja kovinskih
izdelkov ter Proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov.
Ob uveljavitvi zahtev navedenih direktiv Evropske unije z dnem predvidenega pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji (31.12.2002) bi bili stroški prilagajanja glede na
ekonomsko sposobnost slovenskih podjetij preveliki. Največji del stroškov bi predstavljala
zamenjava stare tehnologije, namestitev dodatne opreme (npr. protihrupne komore, izolacijski
materiali), preureditev postopkov in delovnih mest, zamenjava kemičnih snovi, izboljšanje
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kolektivne in osebne varovalne opreme, dodatno usposabljanje in informiranje ter povečani
stroški zavarovanja.
Večina slovenskih podjetij ocenjuje, da bi se zahtevam navedenih direktiv lahko prilagodila do
31.12.2005. Prehodno obdobje bi omogočilo postopno zamenjavo proizvodne tehnologije v
okviru normalnega tehnološkega ciklusa podjetij, oziroma postopno opustitev nekaterih
zastarelih tehnoloških postopkov.
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OBRAZLOŽITEV
Dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem, ki jih posredujemo v obravnavo na
seje vladnih odborov in Vlade Republike Slovenije za področje delovne skupine
13 - Socialna politika in zaposlovanje pojasnjujejo in dopolnjujejo pogajalska
izhodišča, ki so bila obravnavana in sprejeta na 109. seji Vlade Republike
Slovenije 13. maja 1999, ter zatem obravnavana in sprejeta v delovnih telesih
Državnega zbora (84. seja Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
mednarodne cdnose dne 27.maja 1999).
Dne 16.09.1999 je Vlada Republike Slovenije na svoji 124. seji obravnavala in
sprejela dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem za področje 13 - Socialna
politika in zaposlovanje. Ker pa je Evropska komisija Republiki Sloveniji
posredovala dodatna vprašanja oz. dopolnjeno Skupno stališče Evropske unije
(European Union Common Position), je bilo potrebno že sprejeta dodatna
pojasnila, k pogajalskim izhodiščem dopolniti.
Republika Slovenija se je v pogajalskih izhodiščih za področje 13 - Socialna
politika in zaposlovanje, ki jih je oddala delovnim telesom Evropske unije
31.05.1999 zavezala, da bo najkasneje ao 31.10.1999 sporočila, ali bo zahtevala
prehodno obdobje za implementacijo nekaterih direktiv s področja varnosti in
zdravja pri delu. Na podlagi rezultatov Ekonomske analize učinkov prilagajanja
slovenskih podjetij evropskim direktivam na področju varnosti in zdravja pri delu
na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ocenjujemo, da bo za
implementacijo določenih direktiv oz. za prilagoditev slovenskih podjetij zahtevam
direktiv potrebno triletno prehodno obdobje od vstopa Republike Slovenije v
Evropsko unijo (do 31.12.2005).
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Obrazložitev

PROUČITVE

VARIANT

AVTOCESTE

NA

POTEKA

ODSEKU

KRŠKA

VAS

-

OBREŽJE

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT POTEKA
AVTOCESTE NA ODSEKU KRŠKA VAS - OBREŽJE,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee
drugega odstavka 45. a člena v zvezi s 45. j členom Zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/
93, 71/93 in 44/97).

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za
prostorsko planiranje.

Vlada Republike Slovenije se je na 128. seji dne 7/10-1999
seznanila z:

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogom najustreznejše
variante v koridorju obstoječe hitre ceste, to je varianta V1.

2. POSTOPEK PRIPRAVE
LOKACIJSKEGA NAČRTA

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO
LOKACIJSKEGA NAČRTA
Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list
SRS, št. 18784, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) v prvem odstavku 45.a člena določa, da se
priprava lokacijskega načrta prične na podlagi utemeljenega in
dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje
spada avtocesta, v drugem odstavku 45.a člena pa določa, da
na podlagi predloga iz prvega odstavka minister pristojen za
prostor določi program priprave lokacijskega načrta. V skladu s
četrto alineo drugega odstavka 45.a člena je določeno, da mora
izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in preučiti variante poteke
avtoceste, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS v
predhodno obravnavo.

2.1. Opredelitev naloge
V predlogu ministra za promet in zveze je bila dana pobuda za
izdelavo lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vasObrežje kot razširitev obstoječe hitre ceste v 4 pasovno cesto
(po prejšnji kategorizaciji se je imenovala magistralna cesta M1)
na osnovi idejnega projekta Krška vas - Bregana, ki ga je izdelal
SCT - PNZ, št. projekta C-109, junij 1991.
Na podlagi pobude, ki jo je posredovala Občina Brežice, da se,
zaradi grobega posega v naselje Čatež, preveri potek trase
avtoceste izven območja naselja Čatež, so se izdelali podvariantni
poteki trase po desnem bregu Save na območju Čateža, predori
skozi Šentviško goro ter trasa po levem bregu Save z dvema
različnima iztekoma čez načrtovani jez HE Mokrice pri naselju
Ribnica.

Minister za promet in zveze je dne 11.7. 1995 podal utemeljen in
dokumentiran predlog za pripravo lokacijskega načrta za
avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje. Na podlagi predloga
ministra za promet in zveze je minister za okolje in prostor dne
18.2.1998 določil program priprave lokacijskega načrta.
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2.3. Izdelava primerjave variantnih potekov avtoceste
na odseku Krška vas - Obrežje

Na podlagi predhodnih preveritev variant trase avtoceste je minister za okolje in prostor s programom priprave določil, da se v
fazi priprave lokacijskega načrta proučijo in primerjajo naslednje
variante poteka avtoceste:
Potek avtoceste po desnem bregu Save:
osnovna trasa V1 (osnova idejni projekt iz leta 1991);
predorska različica V1/C;
- predorska različica V1/D;
Potek avtoceste po levem bregu Save:
levobrežna različica V2;
levobrežna različica V2/A.

Variantne rešitve poteka trase, priključkov, spremljajočih objektov
ob avtocesti in mednarodnega mejnega prehoda Obrežje, so bile
na podlagi izdelanih idejnih rešitev v merilu 1:5000 preučene in
vrednotene v elaboratu Urbanističnega inštituta RS "Primerjalna
študija variantnih tras avtoceste na odseku Krška vas - Obrežje",
izdelanem v september 1997..
Primerjava variantnih rešitev avtoceste je izdelana in preučena v
skladu s projektno nalogo naročnika in na način, ki smiselno
upošteva 17. in 31. člen Navodila o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin.

Osnovna trasa V1 (osnova idejni projekt iz leta 1991)
Trasa poteka v koridorju obstoječe hitre ceste, razširitev je
predvidena severno od hitre ceste.Na obravnavanem odseku
sta priključka Čatež in Mokrice ter naslednji spremljajoči objekti:
oskrbna postaja Čatež-jug in Obrežje-sever, počivališče Mokricejug in Čatež-sever.

Variantne rešitve avtoceste so bile med seboj primerjane po
naslednjih vsebinskih sklopih:
- vplivi na regionalni in urbani razvoj;
- prometno-tehnični in varnostni kriterij;
- vplivi na okolje;
- ekonomski in finančni kriterij;
- družbena sprejemljivost.

Predorska različica V1/C - podvarianta Dvorce
Podvarianta se odcepi od osnovne trase pri Krški vasi pred
prečenjem Krke in poteka mimo območja Čatež v predoru dolžine
2350m skozi Šentviško goro. Poleg dveh priključkov za Čatež oz.
Brežice so predvideni spremljajoči objekti: oskrbna postaja Prilipesever ali Mokrice-Obrežje-sever in Mokrice-jug.

Za pripravo primerjalne študije so bile pridobljene smernice s
strani ministrstev, pristojnih za zavarovana območja. V fazo
preučevanja variant je bila vključena tudi lokalna skupnost (Občina
Brežice in krajevne skupnosti, po katerih poteka načrtovana
avtocesta).
V primerjalni študiji je bilo ugotovljeno, upoštevaje enakovredno
vse vidike vrednotenja, da so levobrežne variante manj
sprejemljive kot desnobrežne. Gre predvsem za ugotovljene
negativne značilnosti odpiranja povsem novih koridorjev v
naravnem okolju in kulturni krajini na levem bregu, za velik poseg
v sotočje Save in Krke (območje naravne in kulturne dediščine)
in na velike meliorirane kmetijske površine. Negativnih vplivov na
levem bregu tudi ni mogoče kvalitetno omiliti in sanirati, hkrati pa
sta obe varianti po levem bregu prometno ekonomsko
neupravičeni.
Med desnobrežnimi variantami se je, celovito gledano, kot
najustreznejša pokazala varianta v koridorju obstoječe hitre ceste
H1, to je osnovna trasa V1. Obe predorski varianti sicer izkazujeta
manjše vplive na bivalno okolje v Čatežu, posegata pa v območja
drugih naselij (Velike Malence, Dvorce, Prilipe) in v naravno okolje,
ki ga osnovna trasa ne prizadene in sta nesprejemljivi po prometno
ekonomskem kriteriju.
Zaključimo lahko, da rešujeta predorski varianti posamične
probleme s povzročanjem problemov v drugih območjih oz.
naseljih. Ob tem sta prometno tehnično zahtevnejši in ekonomsko
neupravičeni.
Zaključek primerjalne študije, celovito gledano je, da je kot najbolj
sprejemljiv potek avtoceste v koridorju obstoječe hitre ceste H1,
osnovna trasa V1. Po večini skupin kriterijev je ocenjena kot
optimalna rešitev in je sprejemljiva z vseh vidikov.
Predlagan potek avtoceste izpolnjuje prometno-tehnične in
varnostne kriterije, se izogne večini varovanih območij, ustrezno
navezuje večja naselja. Potek avtoceste je ugoden v pogledu
regionalno razvojnih možnosti, relativno dobro je prilagojen strukturi
kulturne krajine in omogoča ustrezno navezavo na druge
načrtovane infrastrukturne objekte.
Predlagan potek avtoceste ustreza kriterijem prometne
učinkovitosti in je z ekonomskega vidika najprimernejši.
Investicijska vrednost (podatek DARS: december 1996)
izračunana na stopnji primerjalne študije oziroma idejnih rešitev
znaša:

Predorska različica V1/D - podvarianta Prilipe
Podvarianta se odcepi od osnovne trase pri Krški vasi pred
prečenjem krke in poteka mimo območja Čatež v predoru dolžine
2700 m skozi Šentviško goro. Poleg dveh priključkov za Čatež
oz. Brežice so predvideni spremljajoči objekti: oskrbna postaja
Prilipe-sever ali Mokrice-Obrežje-sever in Mokrice-jug.
Levobrežna različica V2
Varianta se od osnovne trase odcepi pri Krški vasi, prečka Savo
in poteka po levem bregu Save ter jo ponovno prečka na območju
naselja Ribnica. Poleg priključka Brežice so predvideni spremljajoči
objekti: oskrbna postaja Mokrice-Obrežje-sever in Mokrice-jug.
Levobrežna različica V2/A - podvarianta Ribnica
Varianta se loči od variante V2 predvsem po lokaciji prečkanja
Save pri naselju Ribnica.
Poleg priključka Brežice so predvideni spremljajoči objekti: oskrbna
postaja Mokrice-Obrežje-sever in Mokrice-jug.
Obravnavane variante so podrobneje predstavljene v gradivu
Primerjalna študija variantnih tras avtoceste na odseku Krška
vas - Obrežje, Urbanistični inštitut RS, september 1997.
2.2. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih
planskih aktov
Preučevane variante poteka avtoceste so skladne z republiškimi
prostorskimi planskimi akti, ki so bili sprejeti z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
72/95, 11/99).
Preučeni variantni poteki avtoceste potekajo po prostoru občine
Brežice. Vsi variantni poteki avtoceste zahtevajo v določenem
obsegu spremembe in dopolnitvi prostorskih sestavin veljavnih
planskih aktov Občine Brežice:
dolgoročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/
87, 13/91 in Uradni list RS, št. 37/94);
- srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št.
41/87, 13/91, 8/88 in Uradni list RS, št. 37/94);
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osnovna trasa V1
predorska različica V1/C
predorska različica V1/D
levobrežna različica V2
levobrežna različica V2/A

Mokrice-jug in variantni predlog oskrbne postaje Obrežje-sever
sta nesprejemljivi zaradi vplivnega območja mokriškega
kompleksa in možnosti arheoloških najdb. Nesprejemljiva je tudi
lokacija kombiniranega priključka Obrežje-Mokrice zaradi
vplivnega območja kompleksa gradu Mokrice. Z vidika arheologije
je problematična tudi lokacija mednarodnega mejnega prehoda
Obrežje. Opozarjajo, da bodo na celotni trasi potrebna večja
arheološka izkopavanja.

9.001 mio SIT
21.395 mio SIT
23.347 mio SIT
21.064 mio SIT
23.386 mio SIT

Glede na ocenjeno višino investicije lahko smatramo za primerno
le osnovno traso V1, sledi ji varianta V2, ki je dražja za 134% in
varianta V1/C je dražja za 138% ter varianta V1/D, ki je dražja za
159% in varianta V2/A je dražja za 160% (vir: elaborat Gradbenotehnična primerjava ter prometno in ekonomsko vrednotenje variant avtoceste na odseku Krška vas - Obrežje, ki sta ga po naročilu
DARS d.d. izdelala Družba za državne ceste in Projekt nizke
zgradbe v maju 1997).

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave
(22.7.1997, dodatno mnenje 25.8.1997) :
Področje varstva narave:
Na podani predlog najustreznejše rešitve avtoceste, osnovna
trasa V1, nimajo pripomb. Ne strinjajo se z alternativno lokacijo
oskrbne postaje Prilipe-sever, tik ob savskih mrtvicah, kot
primernejšo ocenjujejo lokacijo Obrežje-sever.
Področje varstva okolja:
Na predlagano najustreznejšo rešitvijo avtoceste, osnovna trasa
V1, nimajo pripomb in dodatnih predlogov.
Področje varstva voda:
Sprejemljivi so poteki avtoceste po desnem bregu Save. Potek
avtoceste po levem bregu Save je manj sprejemljiv zaradi
nesočasnosti načrtovanja HE Mokrice.
Oskrbna postaja Prilipe-sever mora biti omejena z velikostjo ježe
nad savsko mrtvico in izvedbo objektov za evakuacijo zalednih
votja ob izgradnji desnobrežnega nasipa.

Odsek avtoceste po tem predlogu prevzame funkcijo sedanje
hitre ceste H1. Načrtuje se kot popolna avtocesta z normalnim
prečnim profilom 26 metrov s po dvema prometnima pasovoma
in enim odstavnim pasom v vsaki smeri. Dograditev prometnega
pasu se načrtuje na severni strani obstoječe hitre ceste H1.
2.4. Postopek usklajevanja glede predloga
najustreznejše rešitve avtoceste
Izdelano primerjalno študijo variantnih tras avtoceste je pregledala
recenzijska komisija (julij 1997), v kateri so bili strokovnjaki s
področja prostorskega in prometnega načrtovanja, varstva okolja
in s področja financ, ki jo je imenovalo Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, v nadaljevanju MOP
UPP in jo ocenila kot ustrezno strokovno osnovo za predlog
najustreznejše rešitve avtoceste. V skupnem strokovnem mnenju
so se strinjali v zaključku sinteznega vrednotenja opredeljenem
koridorju obstoječe hitre ceste H1 kot najustreznejši (osnovna
trasa V1). Po njihovem mnenju so problematične ureditve
priključkov Čatež-Brežice in Obrežje-Mokrice ter oskrbne postaje
Prilipe-sever oz. Obrežje-sever. Opozarjajo tudi, da sta
počivališče Mokrice-jug in oskrbna postaja Prilipe-sever v
neposredni bližini območij naravne dediščine kar je z vidika
ekološko osveščenega načrtovanja nesprejemljivo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4.8.1997):
Glede na možne variantne poteka avtoceste je z vidika varstva
kmetijskih zemljišč nesprejemljiv potek avtoceste po levem bregu
Save. Sprejemljivi so vsi poteki po desnem bregu Save.
Najsprejemljivejši pa je potek avtoceste v koridorju obstoječe
hitre ceste H1, osnovna trasa V1.
Lokalna skupnost:
Občina Brežice je na seji občinskega sveta dne 15.9.1997
soglašala s potekom avtoceste v koridorju obstoječe hitre ceste
H1, to je osnovna trasa V1 in sprejela sklepe o optimizaciji poteka
trase v območju naselja Čatež, preveritve priključka Čatež Brežice ter priključkov in spremljajočih objektov na območju
Mokrice - Obrežje.
Skladno s sklepi Občinskega sveta so se izdelale študije trase
avtoceste v variantnih rešitvah odprte trase, pokritega vkopa,
delnim prekritjem, z namenom, da se zagotovijo čim manjši vplivi
posega v prostor in bivalno okolje v območju Čateža.
Občinski svet Občine Brežice je na 10.06.1999 ponovno potrdil
traso avtoceste v koridorju obstoječe hitre ceste H1, to je osnovna
trasa V1 in sprejel sklep, da naj se prouči in izdela alternativni
potek trase avtoceste, ki upošteva strokovno utemeljene zahteve
lokalne skupnosti glede poteka same trase v območju naselja
Čatež, kot tudi spremljajočih objektov (priključki, počivališča,
bencinski servis) in se jo tudi javno razgrne.

Primerjalna študija variantnih tras avtoceste je bila predhodno
posredovana:
Ministrstvu za promet in zveze;
Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino,
Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave
(področje varstva narave, okolja in voda);
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
:
Občini Brežice,
z namenom, da vse navedene inštitucije in Občina Brežice
pripravijo strokovno mnenje glede predloga najustreznejše rešitve
avtoceste.
Ministrstvo za promet in zveze (16.7.1997):
Predlagana rešitev avtoceste v koridorju obstoječe hitre ceste
H1, osnovna trasa V1, je najustreznejša in tudi realno izvedljiva. V
nadaljnjem postopku priprave lokacijskega načrta naj se jo še
optimizira in določi mikrolokacije priključkov na avtocesto.

Na podlagi pridobljenih mnenj pristojnih ministrstev ter lokalne
skupnosti je bila v postopku usklajevanja predlagana kot
najustreznejša rešitev potek avtoceste v koridorju obstoječe hitre
ceste H1, to je osnovna trasaVI, s tem, da se v fazi priprave
osnutka lokacijskega načrta trasa detajlneje obdela, predvsem v
območju naselja Čatež, skladno s pripombami lokalne skupnosti.

Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
(22.9.1997):
Najprimernejši je predlagan potek avtoceste v koridorju obstoječe
hitre ceste H1, osnavna trasa V1, čeprav vplivi na kulturno
dediščino niso zanemarljivi.
Večina predlaganih lokacij spremljajočih objektov ob avtocesti je
spornih oz. vprašljivih. Predlagana lokacija oskrbnega centra
Prilipe-sever je krajinsko in ekološko občutljiv prostor in sočasno
tudi arheološka točka (naselbinska struktura). Lokacija počivališča
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2.5. Usmeritve za izdelavo osnutka lokacijskega
načrta
Na podlagi zaključkov primerjalne študije ter naknadno izdelanih
in ovrednotenih variantnih rešitev odseka trase avtoceste na
območju Čateža, priključkov, spremljajočih objektov in
Mednarodnega mejnega prehoda so predlagane naslednje rešitve:
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Trasa avtoceste:
Trasa avtoceste poteka v koridorju obstoječe hitre ceste H1
(osnovna trasa V1), načrtuje se kot popolna avtocesta z
normalnim prečnim profilom 26,0 m, z dvema voznima pasovčma
in enim odstavnim pasom v vsaki smeri. Dograditev voznega
pasu je na severni strani obstoječe ceste, samo v območju
Zgornjega Čateža je trasa denivelirana.
Priključka:
pri ureditvi priključka Čatež - Brežice se upošteva lokacija
vzhodno od sedanjega priključka; v sklopu priključka je
nadvoz, ki omogoča navezavo priključka preko novega mostu
Čez Savo na obsoteljsko glavno cesto in novo obvoznico
Brežice,
za ureditev priključka Mokrice se upošteva varianta Mokrice
- Obrežje, predlagana varianta t.i. "Lipa",
upošteva se povezava priključka Mokrice - Obrežje z
gospodarskim terminalom Obrežje po novi cesti na severnem
obrobju avtoceste in oskrbne postaje Obrežje.

spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih
aktov.
c. poteki avtocest, ki predstavljajo spremembo in dopolnitev
državnih prostorskih planskih aktov, ravno tako pa
spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih
aktov.
Predlagani najustreznejši potek avtoceste od Krške vasi do
Obrežja se uvršča v skupino b., torej ne predstavlja sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike
Slovenije, predstavljajo pa spremembe in dopolnitve prostorskih
planskih aktov Občine Brežice.
Gradivo za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje
Državnega zbora RS je pripravljeno ob smiselnem upoštevanju
2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega odbora. Priloženo
gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, pri čemer priloge niso
pripravljene za vsako varianto posebej, da ne bi prišlo do
nepotrebnega podvajanja kartografskih prilog.

Spremljajoči objekti:
Čatež - jug; upoštevana je obstoječa oskrbna postaja,
Mokrice - jug; uredi se novo počivališče z bencinskim
servisom, ki je dostopno tudi z regionalne ceste,
- Čatež - sever; na območju obstoječe oskrbne postaje se
uredi počivališče in ukine bencinski servis,
Obrežje - sever; uredi se nova oskrbna postaja v sklopu
priključka Mokrice - Obrežje, bencinski servis je dostopen
tudi z regionalne ceste.

Pripravila:
Barbara Bukovac, l.r.
svetovalka direktorja

Gradivo je pripravljeno na naslednji način:

Mednarodni mejni prehod:
Predlagan je koncept ll-B mednarodnega mejnega prehoda
Obrežje in prometna ureditev z nadvozom, ki povezuje severni in
južni del območij za gospodarske dejavnosti ob mednarodnem
mejnem prehodu Obrežje.

Proučitev variant poteka avtoceste na odseku Krška vas Obrežje obsega:
Primerjalna študija variantnih tras avtoceste na odseku
Krška vas - Obrežje, Urbanistični inštitut RS, september
1997;
Skladnost planskih aktov z načrtovanim posegom v
prostor, Urbanistični inštitut RS, september 1997;
Povzetek primerjalne študije, Urbanistični inštitut RS,
september 1997;
Izvleček primerjalne študije Urbanistični inštitut RS,
september 1997;
Informacijsko gradivo (A3 format); Predstavitev izdelane
prostorske dokumentacije in predlog optimalne rešitve
avtoceste
Dodatna gradiva
- Ocena variantnih rešitev priključka Čatež (strokovne
podlage za pripravo usmeritev za izdelavo idejnega
projekta , Urbanistični inštitut RS, december 1997) ,
- Ocena variantnih rešitev priključkov in spremjajočih
objektov na območju Mokrice - Obrežje (strokovne
podlage za pripravo usmeritev za izdelavo idejnega
projekta , Urbanistični inštitut RS, november 1997 ,)
Primerjalno vrednotenje variantnih tras AC V1/D-a in V1/
A-a (Urbanistični inštitut RS, september 1998)
Variantna preveritev poteka trase avtoceste Krška vas Obrežje v širšem območju naselja Čatež ob Savi
(Urbanistični inštitut RS, december 1998)
Primerjalno vrednotenje variantnih tras avtoceste V1, V1/
i, V1/II, V1/III, V1/IV in V1/V (Urbanistični inštitut RS, april
1999)
Poročilo o variantnih rešitvah trase AC, priključkov in
spremljajočih objektov in predlbg optimalnih rešitev
(Urbanistični inštitut RS, junij 1999)

Za javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta se projektno
enakovredno osnovni trasi V1 obdela in razgrne predlog
spremenjenih ureditev v območju naselja Čatež, ki predvideva
nadhod oziroma krajše nadkritje v območju Čateža in preveritev
oblike priključka Čatež - Brežice ter alternativno lokacijo
spremljajočega objekta Mokrice - jug v skladu z že izdanimi
lokacijskimi dovoljenji.

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA
OBRAVNAVO NA ODBORU ZA
INFRASTRUKTURO IN OKOLJE
DRŽAVNEGA ZBORA RS
Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS se preučene variante
avtoceste na odseku Krška vas - Obrežje uvrščajo v skupino:
a. poteki avtocest, ki ne predstavljajo sprememb in dopolnitev
državnih prostorskih lanskih aktov, ki se nanašajo le na
posamezne tehnične elemente poteka avtoceste (posamezni
priključki, dopolnitev programa ob avtocestnem telesu in
podobno), vendar pa samega poteka trase avtoceste ne
spreminjajo,
b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve
državnih prostorskih planskih aktov, predstavljajo pa
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Jože NOVAK, l.r.
DIREKTOR

144

12. november 1999

7

i. ' ; ■

■ ■

■

(i

, , ;■

.

' .

.

,

'

'
"

.

'

.
—

:

—

12. ni
'
'

3

]

».

'
BELEŽKE

'

■

•i

.

•

t

.
:•

.
.
'

■

■

.
.

-77

146

v

r
NAROČILNICA
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece,
i

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja
davka na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

