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Prva alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM
POSTOPKU

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

Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je
Državni svet Republike Slovenije na 45. seji, dne 17. 11.
1999, določil besedilo predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davčnem postopku in ga na podlagi
174. in 175. člena poslovnika državnega zbora pošilja
državnemu zboru v prvo obravnavo in sprejem.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

I. UVOD

Za opravljanje kmetijske dejavnosti in preživljanje družine so kmetu
poleg delovnih priprav in reprodukcijskega materiala nujno
potrebna tudi določena denarna sredstva. Če ima kmet dohodke
oziroma prejemke iz nekmetijskih dejavnosti oziroma iz drugega
naslova (npr. plačo, nadomestilo plače, pokojnino, nadomestila
za invalidnost in podobno), je v zakonu o davčnem postopku že
urejeno, do katere meje so ti prejemki izvzeti iz prisilne izterjave,
če niso izvzeti v celoti (primer: 49. in 50. člen zakona o davčnem
postopku). V zakonu pa ni urejeno izvzetje prejemkov, ki jih kmet
pridobiva iz prodaje kmetijskih in gozdarskih proizvodov pravnim
osebam in zasebnikom. Če so prejemki iz kmetijstva edini in
glavni vir preživljanja, je iz enakih razlogov kot za samostojnega
podjetnika utemeljeno, da se iz prisilne izterjave v primeru, ko je
kmetijstvo dolžniku - kmetu edini in glavni poklic, izvzame določen
denarni znesek.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o davčnem postopku (Ur. I. RS, št. 18/96, 87/97, 35/98odločba US, 82/98 in 91/98) v 13. točki 1. odstavka 49. člena
določa, da so iz prisilne izterjave izvzeta določena sredstva
(delovna in plemenska živina, krma za živino, seme, kmetijski
stroji in druge delovne priprave), ki so pravni ali fizični osebi, ki ji
je kmetijstvo edini vir preživljanja, nujno potrebni za opravljanje
njene dejavnosti. V 14. točki 1. odstavka 49. člena je vsebinsko
enaka določba predpisana za podjetnika, pri katerem so iz prisilne
izterjave izvzeti stroji, orodja in naprave, ki so dolžniku - podjetniku
nujno potrebne za opravljanje dejavnosti, ter surovine in polizdelki,
namenjeni za predelavo in pogonsko gorivo, potrebni za
enomesečno proizvodnjo. Ne glede na določbe iz 1. odstavka 49.
člena se lahko po 2. odstavku istega člena zakona od dolžnika, ki
zapadlih davkov ne plača v šestih mesecih od dneva, ko so
zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz sredstev, s katerimi
opravlja dejavnost, če se je poskušala opraviti prisilna izterjava iz
drugega premoženja in drugih dohodkov.

Enotna določitev zneska denarnih sredstev za dolžnika, ki mu je
kmetijstvo edina ali glavna dejavnost, je pomembna s stališča
zagotavljanja načela enakosti pred zakonom. Zato je potrebno,
da se znesek izvzetih denarnih sredstev določi v enaki višini, kot
velja za samostojnega podjetnika posameznika, pri čemer je treba
upoštevati, da je lahko poleg kmeta zavarovan na podlagi
kmetijske dejavnosti še drug član kmetijskega gospodarstva.
Takšna določba bi samo konkretizirala že predpisano načelo, da
je treba pri opravljanju prisilne izterjave upoštevati osebno
dostojanstvo dolžnika in poskrbeti, da je izterjava zanj čim manj
neugodna (41. člen zakona o davčnem postopku).

Po 15. točki 1. odstavka 49. člena zakona so iz prisilne izterjave
izvzeta sredstva na žiro računu dolžnika - podjetnika posameznika
do višine enomesečnih zajamčenih plač, ki jih zavezanec
obračuna za zaposlene delavce, in višine njegove mesečne
najnižje zavarovalne osnove. Za kmete, ki jim je kmetijstvo edini
vir preživljanja in so na tej podlagi tudi zavarovani, pa takšna
izjema ni predpisana, zato je potrebno, da zakon predpiše
analogno določbo tudi za kmete, ki jim je kmetijstvo edini ali glavni
poklic.

1. avgusta 1999 je začela veljati nova odredba o določitvi najnižjega
katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je
podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (Ur. I. RS, št. 65/99). Z odredbo je bil zvišan cenzus
za obvezen vstop kmeta v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Pričakovati je, da se problematika sprotnega plačila prispevkov
kmetov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v prihodnje ne
bo pojavljala s takšno težo kot prej.

223.a člen zakona o davčnem postopku pa določa, da prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v nobenem primeru ni
dopustno odpisati ali odložiti, kar zavarovance, ki jim je kmetijstvo
edini ali glavni poklic, postavlja v težaven položaj. Zato je glede
zaostalih neplačanih obveznosti kmetov, ki so zapadle za čas
zavarovanja do 1. avgusta 1999, potrebno ustrezno urediti odpis,
delni odpis, odlog ali obročno plačevanje, analogno kot velja za
davčne obveznosti, kar je možno s črtanjem 223.a člena zakona
o davčnem postopku.

Glede zaostalih neplačanih obveznosti kmetov, ki so zapadle za
čas zavarovanja do 1. avgusta 1999, pa je potrebno, da se
ustrezno uredi odpis, odlog ali obročno plačevanje - analogno kot
velja za davčne obveznosti. K nastanku tega problema je bistveno
prispevala razlika med bistveno povečano najnižjo zavarovalno
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osnovo in nespremenjenim cenzusom za .obvezno vključitev
kmeta v zavarovanje po 1. marcu 1996. Zaradi zaostrenih določb
223.a člena zakona o davčnem postopku, po katerem prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v nobenem primeru ni
dopustno odpisati ali odložiti, so se nekateri zavarovanci, ki jim je
kmetijstvo edini ali glavni poklic, znašli v težavnem položaju; zato
se kot možna rešitev predlaga črtanje 223.a člena zakona o
davčnem postopku.

zavarovancem, ki jim je kmetijstvo edini ali glavni poklic, omogočilo,
da zaostale neplačane obveznosti kmetov za prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno
zavarovanje, ki so zapadle za čas zavarovanja do 1. avgusta
1999, ustrezno uredijo z odpisom, delnim odpisom, odlogom ali
obročnim plačevanjem, kot velja za davčne obveznosti.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJATA
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Zaradi izvzetja določenega denarnega zneska prejemkov od
prisilne izterjave, ki jih kmetje in drugi člani kmetijskega
gospodarstva, ki jim je kmetijstvo edini ali glavni vir preživljanja,
pridobivajo od prodaje kmetijskih in gozdarskih proizvodov
pravnim osebam in zasebnikom, ni pričakovati večjih finančnih
posledic. Z odlogom ali obročnim plačevanjem davčnega dolga
pa bo davčni organ prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in prispevke za zdravstveno zavarovanje izterjal
nekoliko kasneje.

49. člen
Od prisilne izterjave so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine ter zavarovalne vsote,
izplačane na podlagi nezgodnega zavarovanja;
2. plačila za delo med rehabilitacijo;
3. prejemki iz naslova: denarnih nadomestil, izplačanih v
enkratnem znesku po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti; enkratnih
solidarnostnih pomoči;
4. prejemki iz naslova: varstvenega dodatka k pokojnini; denarne
pomoči za brezposelnost; družbene pomoči otrokom; denarne
pomoči kot edinega vira preživljanja ter denarnega dodatka
po zakonu o socialnem varstvu; enkratne denarne pomoči
po posebnih predpisih;
5. prejemki iz naslova rejnin ter oskrbnin v tuji družini;
6. prejemki iz naslova nadomestil za invalidnost, ki jih prejemajo
osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
7. dodatki za tujo pomoč in postrežbo;
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu;
9. plačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno
praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu;
10. prejemki vojaških obveznikov med služenjem vojaškega roka
in med nadomestno civilno službo;
11. hrana in kurjava, obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za
osebno rabo, posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik
in druge, za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujne
dolžniku in članom njegovega gospodinjstva ter odličja in
priznanja;
12. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali
znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni
za opravljanje njegovega dela;
13. delovna in plemenska živina, krma za živino, seme, kmetijski
stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku - pravni osebi
oziroma fizični osebi, ki ji je kmetijstvo edini vir preživljanja,
nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti;
14. stroji, orodje in druge delovne priprave, ki so dolžniku - pravni
osebi, ki opravlja dejavnost, in podjetniku posamezniku nujno
potrebni za opravljanje dejavnosti ter surovine, polizdelki,
namenjeni za predelavo in pogonsko gorivo, potrebni za
enomesečno poprečno proizvodnjo;
15. sredstva na žiro računu dolžnika - podjetnika posameznika
do višine enomesečnih zajamčenih plač, ki jih zavezanec
obračuna za zaposlene delavce, in višine njegove mesečne
najnižje zavarovalne osnove;
16. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi
hibami na podlagi predpisa ali si jih je sam nabavil in so nujni
za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Ur. I. RS, št. 18/96, 87/97, 35/98odločba US, 82/98 in 91/98) se v 1. odstavku 49. člena na koncu
15. točke postavi vejica ter doda naslednje besedilo:
"ter sredstva na žiro računu v znesku, ki ustreza najnižji zavarovalni osnovi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmeta in
tistih članov kmečkega gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic."
2. člen
223.a člen se črta.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III.

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi predlagane spremembe in dopolnitve 15. točke 1.
odstavka 49. člena zakona o davčnem postopku bi bil od prisilne
izterjave izvzet določen denarni znesek prejemkov, ki jih kmetje
in drugi člani kmetijskega gospodarstva, ki jim je kmetijstvo edini
ali glavni vir preživljanja, pridobivajo od prodaje kmetijskih in
gozdarskih proizvodov pravnim osebam in zasebnikom. To bi bila
analogna rešitev, ki jo določa obstoječa 15. točka 1. odstavka 49.
člena zakona o davčnem postopku, kjer so iz prisilne izterjave
izvzeta sredstva na žiro računu dolžnika - podjetnika posameznika
do višine enomesečnih zajamčenih plač, ki jih zavezanec
obračuna za zaposlene delavce, in višine njegove mesečne
najnižje zavarovalne osnove.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko od dolžnika,ki
zapadlih davkov ne plača v šestih mesecih od dneva, ko so

Črtanje 223.a člena zakona o davčnem postopku pa bi
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zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz sredstev, s katerimi
opravlja dejavnost, če se je v tem času brez uspeha poskušala
opraviti prisilna izterjava iz drugega premoženja in iz drugih
dohodkov.

Predsednik državnega zbora Janez Podobnik,
dr. med., je Državni svet Republike Slovenije
obvestil, da je na podlagi 174. člena poslovnika državnega zbora zadržal dodelitev predloga
tega zakona, ker zakonodajni postopek o
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davčnem postopku, ki ga je pred
tem že vložila v obravnavo po hitrem
postopku skupina poslancev, še ni končan.

223.a člen
Določbe 89., 90., 91. in 92. člena tega zakona se ne nanašajo na
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na
prispevke za zdravstveno zavarovanje.

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

Mnenje državnega sveta k Rednemu poročilu Evropske komisije o napredku Slovenije
pri vključevanju v Evropsko unijo 1999
zakonodajnem področju pripomogel k pozitivni oceni Evropske
komisije. Državni svet izraža zadovoljstvo nad tvornim
vključevanjem slovenskega parlamenta v proces širitve
Evropske unije in pričakuje, da bo državni zbor nadaljeval z
enako dinamiko sprejemanja zakonodaje in tako preprečil
zastoje v procesu prilagajanja Evropski uniji.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 17. 11. 1999,
ob obravnavi Rednega poročila Evropske komisije o napredku
Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo 1999 sprejel
SKLEP

3. Glede na ugotovitve Evropske komisije o še vedno počasnih
zakonodajnih postopkih državni svet znova opozarja na svoja
prizadevanja za celovitejšo uveljavitev svoje ustavne
pristojnosti v okviru zakonodajnega postopka, posebej še pri
sprejemanju zakonov po hitrem in skrajšanem postopku ter
ob sklicu izrednih sej državnega zbora. Iz dosedanje prakse
državnega sveta v odnosu do državnega zbora se je
pokazalo, da gre v tem primeru za poslovniško pomanjkljivost,
ki vpliva na kvaliteto dela v parlamentu, na hitrost sprejemanja
zakonov in tako prilagajanje zakonodaje evropskim normam.
Sprememba poslovnika državnega zbora bi pomenila
pomemben korak pri razvijanju in krepitvi demokracije mlade
' države, medsebojnega sodelovanja, predvsem pa bi
prispevala k racionalizaciji dela v parlamentu in h kvaliteti
političnega odločanja.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k Rednemu poročilu Evropske komisije o napredku
Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo 1999

Državni svet je po razpravi sprejel naslednja stališča:
1. Državni svet se je seznanil z Rednim poročilom Evropske
komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko
unijo in ugotavlja, da pozitivno ocenjuje napredek, ki ga je
Slovenija opravila v obdobju od lanskega poročila dalje. Ob
tem pa državni svet opozarja, da Slovenija izgublja primerjalne
prednosti, ki jih je imela na začetku procesa vključevanja v
Evropsko unijo v primerjavi z drugimi državami kandidatkami
za članstvo v Evropski uniji.

4. Državni svet ponovno opozarja, da je osnova uspešnega
procesa vključevanja Slovenije v Evropsko unijo spoštovanje
pravil notranjega pravnega reda in temeljnih načel demokracije.
Usposobljenost administracije se tako nanaša na uveljavljanje
pravil notranjega pravnega reda kot tudi pravnega reda
Evropske unije.

2. Državni svet ugotavlja, da je bil napredek, ki ga je Slovenija
dosegla na zakonodajnem področju v obdobju od lanskega
poročila dalje, rezultat odgovornejšega ravnanja
parlamentarnih političnih strank, saj je ravno napredek na

5. Državni svet ugotavlja, da je poročilo o napredku Slovenije
izrazito podrobno, še posebej v delu, ki govori o administrativni
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usposobljenosti za izvajanje pravnega reda Evropske unije.
Glede na omenjena opozorila in dejstvo, da bo to eden izmed
temeljnih kriterijev pri odločanju o usposobljenosti za članstvo
v Evropski uniji, državni svet ugotavlja, da je Vlada Republike
Slovenije dolžna čim prej izvesti reformo javne uprave in tako
zmanjšati možnost, da predstavniki Evropske unije pri obiskih
v Republiki Sloveniji tudi na drugih segmentih javne uprave
odkrijejo pomanjkljivosti, ki so zapisane v poročilu o oceni
nadzornega dela veterinarske inšpekcije.

8. Iz poročila Evropske komisije je razvidno, da je pričakovati,
da se bo po metodologiji Evropske unije (NUTS 2) celotno
ozemlje Slovenije štelo za eno samo regijo. Državni svet se
ne strinja z omenjenim pristopom in opozarja, da je treba čim
prej zakonsko urediti regionalizacijo Slovenije in se opredeliti
do takih regij, ki bodo omogočile koriščenje sredstev iz
strukturnih skladov Evropske unije.
9. Ker poročilo Evropske komisije opozarja, da odločitev za
gradnjo novih infrastrukturnih objektov na meji s Hrvaško še
ni bila uresničena, državni svet poziva Vlado Republike
Slovenije, da v najkrajšem možnem času ustanovi in opremi
obmejne inšpekcijske postaje na kopenskih mejnih prehodih
s Hrvaško, predvsem zaradi okrepitve zmogljivosti
veterinarske in fitosanitarne službe.

6. Državni svet se zaveda nevarnosti možnih posledic ob
odpiranju trga delovne sile in poudarja, da je potrebno
zagotoviti popolno vzajemnost med Slovenijo in Evropsko
unijo ter Slovenijo in drugimi državami kandidatkami ob
sprejemanju in uveljavljanju pravnega reda Evropske unije s
tega področja.
7. Državni svet izraža podporo uveljavitvi politike enakih
možnosti, ki jo zagovarja Evropska komisija. Politika enakih
možnosti naj se uveljavi predvsem pri politiki plač.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Franc Batagelj.

Mnenje državnega sveta k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2000
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 17.11.1999,
ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto
2000 sprejel

Znana so vsakoletna zagotovila ali zahteve po razvojno-varčevalnem proračunu. Če se vendarle lahko najde v njem del sredstev,
ki so namenjena razvoju, pa o varčevanju ni moč govoriti. Še
posebej postane varčevanje vprašljivo, če upoštevamo trditve,
da je preko 80 % proračuna fiksnega - že vnaprej porabljenega.

SKLEP

Tudi na področju fiskalne politike ni čutiti pozitivnih premikov. Davki
se pobirajo tam, kjer je najlažje (plače, promet blaga in storitev),
ne pa tam, kjer bi se morali (zajezitev sive ekonomije, davek na
premoženje in davek na dohodke iz premoženja). Kaže, da tudi
uvedba davka na dodano vrednost ni uspela zajeti davka v sivi
sferi. Kako si sicer razlagati, da je bilo prihodkov iz davka na
blago in storitve leta 1998 58,8 % vseh prihodkov, v letu 1999 je
bilo predvidenih 61,3 % vseh prihodkov, predvidevanja za leto
2000 pa kažejo, da se bo iz davka na dodano vrednost nateklo
samo 56,7 % prihodkov.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu dš
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2000

Državni svet ugotavlja, da je proračun v zadnjih dveh letih
pripravljen celovito in pregledno ter v rokih, ki še omogočajo
njegovo pravočasno sprejetje. Žal se vsebina ni bistveno
spremenila, kakor tudi ne trendi, ki se kažejo v realni rasti
proračuna in v zadnjih letih konstantnem proračunskem
primanjkljaju.

Državni svet ugotavlja, da je predlog proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 strokovno dobro pripravljen, napredek pa
je narejen tudi v metodološkem smislu. Predlog proračuna je kljub
svoji obsežnosti pregleden. Predvidevanja gospodarske rasti,
zaposlenosti, inflacije in drugih pomembnih ekonomskih in
socialnih kategorij so realna in temeljijo na doseženem v zadnjih
letih.

Državni svet meni, da je predlog proračuna Republike Slovenije
za leto 2000 primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo, pri čemer
pa državni svet opozarja, da bi morali v nadaljnji razpravi zagotoviti:

Proračunski memorandum in drugi spremljajoči dokumenti so
strokovno pripravljeni in nakazujejo posamezne politike v letu
2000 v pravi smeri, predvsem pa usklajeno. Žal pa sam proračun
s številkami tega ne potrjuje.

da se med prihodki dvigne prag obdavčitve plač, če davka na
plače ni mogoče ukiniti. Povprečna stopnja tega davka je še v
letu 1999 dosegla 4,3 %, medtem ko je bilo znižanje prispevne
stopnje delodajalcev za pokojninsko zavarovanje le za 4
odstotne točke,

Predvideni odhodki v letu 2000 znašajo 1,060 mlrd SIT, kar pomeni
3,5-odstotno realno povečanje in hkrati proračunski primanjkljaj
39,1 mlrd SIT ali 1 % BDP. Vse od leta 1993 se tako srečujemo z
višjo stopnjo rasti javnofinančnega sektorja kot je rast BDP. Izjema
je bilo leto 1996. Prav tako bo to že četrto leto zapored, ko beležimo
proVačunski primanjkljaj. Ob obravnavi proračuna se prav tako
ne sme zanemariti dejstvo, da je bil proračun za leto 1999 povečan
v primerjavi z letom 1998 nominalno skoraj za 12 % in so
proračunski prihodki in odhodki za leto 2000 nominalno 23 % višji
od doseženih v letu 1998.

da se med prihodki zagotovi razvojna naravnanost proračuna
preko olajšav za reinvestirane dobičke v višini 20 % le-teh,
nadaljnjih 20 % pa pravnim osebam, ki za dividende namenijo
le do 25 % ustvarjenega dobička,
-
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da država nadomesti zmanjšane prihodke z doslednim
pobiranjem davka na dodano vrednost (ni še ocene, v kolikšni

dohodka v kmetijstvu zaradi čedalje močnejše konkurence
in uresničevanja mednarodnih sporazumov;

meri je bila z uvedbo davka na dodano vrednost zajeta siva
ekonomija) in z obdavčitvijo premoženja in dohodkov iz
premoženja.
Nesprejemljivo je dejstvo, da se proračunsko leto že četrto leto
zapored zaključuje s primanjkljajem, še posebej, ker ni
opredeljeno, kje se bomo zadolžili (doma ali v tujini) in kakšen bo
vpliv zadolžitve na tečajno politiko oziroma stopnjo inflacije.
Državni svet meni, da je predlog proračuna po porabnikih
neuravnotežen. Medtem ko so sredstva Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti znižana za 4,8 % v primerjavi z letom
1999, so Ministrstvu za. kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
povečana za 31,4 %, Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem
pa celo za 45,2 %, proračun Ministrstva za znanost in tehnologijo
pa je manjši za 1,1 %. Odhodki iz proračuna po porabnikih ne
potrjujejo trditev iz memoranduma, še manj pa so v skladu z
realno strukturo gospodarstva.

postavlja se vprašanje, ali predlagani proračun za kmetijstvo
zagotavlja zaustavitev trenda zaraščanja kmetijske zemlje in
praznenja podeželja; od leta 1990 do danes je namreč zaraslo
150.000 hektarjev zemlje, ki bi jo bilo mogoče ob ustrezni
proračunski podpori ponovno usposobiti, saj so površine
primerne za vinogradništvo in sadjarstvo, s čimer bi lahko
pridobili tudi do 50.000 delovnih mest;
v predlogu proračuna za kmetijstvo je zelo močno poudarjeno
gozdarstvo; kmetijski razvojni ter pridelovalni in predelovalni
del, ki ustvarja delovna mesta in nosi razvoj podeželja, pa je
nekoliko zapostavljen, zato bi bilo ob ustreznem
subvencioniranju potrebno doseči določeno ravnotežje;
v kmetijskem delu proračuna je zadružni sistem deležen
premajhne podpore; kmetijske zadruge predstavljajo
najpomembnejše partnerstvo s kmeti, zato je nerazumljivo,
da so kmetijske zadruge iz vseh postavk kmetijskega dela
proračuna evidentno izločene. Razlaga, da so postavke, ki
so bile v preteklih letih zadružno naravnane, sedaj pa so v
postavkah pod privatnimi podjetji in zasebniki, pomeni, da so
zadruge povsod izločene, kar je nesprejemljivo;

Tehnološki razvoj je našel v proračunskem memorandumu
pomembno mesto, vendar pa so v samem proračunu
tehnološkemu razvoju namenjena skromna sredstva, s katerimi
prav gotovo ne bo možno stimulirati posodobitev slovenske
industrije in povečati njene konkurenčnosti.
Državni svet meni, da ni mogoče sprejeti trditev, da je preko 80 %
proračunskih odhodkov fiksnih. Prav tako pričakuje, da bo Vlada
Republike Slovenije v nadaljnji proračunski obravnavi našla
rezerve, s katerim bi se potrdila varčevalna naravnanost
proračuna, in znižala predlagano višino proračunskih odhodkov.

za cilje preobrazbe in posodobitve živilsko-predelovalne
industrije, ki sta usmerjeni v kapitalske naložbe, tehnično
pomoč, podporo marketingu, upravljanju človeških virov,
raziskave in razvoj ter izdelavo strategije, je v kmetijskem
delu proračuna premalo podpore; živilsko-predelovalna
industrija mora dobiti enakopraven položaj pri obravnavanju,
saj država preko pomoči živilski industriji podpira tudi
kmetijstvo;

II.
v proračunu je nujno potrebno zagotoviti sredstva za nadaljnje
vzdrževanje melioracijskih sistemov (Pesniška dolina,
Prekmurje), saj bi nevzdrževanje melioracijskih sistemov na
površinah povzročilo neprecenljivo gospodarsko škodo;

V razpravi na delovnih telesih državnega sveta so bila oblikovana
še naslednja mnenja in predlogi:

slovenski trsničarji so organizirani za proizvodnjo visoko
kvalitetnih trsnih cepljenk za predvidene slovenske potrebe
pri predvideni obnovi slovenskih vinogradov; v letu 1999 je
prišlo do zmanjšanja obnove vinogradov in s tem do
zmanjšanja prodaje, zato je potrebno v proračunu zagotoviti
sredstva za izvozne stimulacije po izvoženi trsni cepljenki ter
subvencioniranje neprodanih - ponovno vloženih trsnih
cepljenk;

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Komisija ocenjuje, da bo s proračunskimi sredstvi, dodeljenimi
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu, ko naj bi
začeli izvajati na Vladi Republike Slovenije sprejeto reformo
kmetijske politike, ki je nujna zaradi slovenskega vstopanja v
Evropsko unijo, še mogoče z rahlo okleščenimi programi zastaviti
in začeti uresničevati programe preobrazbe v kmetijstvu in
agroživilstvu.

proizvodnja perutninskega mesa in izdelkov predstavlja eno
od najpomembnejših dejavnosti v slovenskem agroživilstvu;
izvozniki se na tujih tržiščih srečujejo z veliko konkurenco
proizvajalcev iz Evropske unije in Madžarske, ki imajo izvozne
subvencije. Prevladuje mnenje, da je v proračunu potrebno
zagotoviti sredstva tudi za izvozne subvencije za piščančje
oziroma perutninsko meso.

Ti programi se nanašajo na kompenzacijska plačila in podpore,
to so neposredna plačila pridelovalcem na hektar pridelanega
žita, obdelanega travinja in podobno, s katerimi naj bi država
blažila negativne učinke trga ob sproščanju cen kot posledici
uveljavljanja mednarodno sprejetih obveznosti.
Komisija je predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2000
za področje kmetijstva podprla, ob obravnavi pa je oblikovala
naslednja stališča In pripombe:

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj In
Interesna skupina lokalnih Interesov

predlog kmetijskega proračuna za leto 2000 je zaradi
načrtovanega izvajanja programa sprejete reforme kmetijstva
in programa predpristopne pomoči Evropske unije v primerjavi
z letom 1999 res višji za 40 %, vendar je potrebno ugotoviti,
da ta proračun v bistvu ne bo nič večji, kot je bil v prejšnjih
letih, saj ne pomeni razvoja kmetijstva, temveč pomeni samo
dejansko sanacijo stanja v kmetijstvu ter nadomeščanje izpada

Komisija in interesna skupina opozarjata na problem, ki izhaja iz
določila zakon o financiranju občin, po katerem občine, ki so
proračunsko dopolnjevane, v primeru upravičenosti do
koncesijskih dajatev dobijo manj sredstev iz naslova finančne
izravnave od države. Zato se občine, ki dobijo finančno izravnavo,
zavzemajo za delovanje fundacije za turizem, ki neposredno
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namenja iz proračuna toliko sredstev, da bi bilo mogoče zaradi
državne pomoči pričakovati hitrejši napredek.

financira vlaganja v turistično infrastrukturo. Občine, ki ne dobijo
finančne izravnave, pa so proti oblikovanju fundacije, da bi dobile
denar za odškodnino od igralnic in ga porabile po lastni presoji.

Prvotni predlog proračuna Ministrstva za kulturo je bil pred
usklajevanjem z drugimi vladnimi resorji večji za približno 4 mlrd
SIT zaradi financiranja novih zakonskih obveznosti. Poleg tega
so bili člani informirani, da bo zaradi odločbe ustavnega sodišča
o razveljavitvi 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o financiranju občin v letu 2000 primanjkljaj v proračunu
ministrstva približno za 3,5 mlrd SIT zaradi financiranja kulturnih
javnih zavodov, ki so bili z navedenim zakonom s 1. 1. 1999
prenešeni na občine kot njihove ustanoviteljice. S tem zakonom
je bil občinam tudi priznan 5 % višji obseg dohodnine za izvajanje
njihovih ustanoviteljskih obveznosti. Člani komisije in interesne
skupine so menili, da je treba zaradi razveljavitve 27. člena
navedenega zakona v proračunu za leto 2000 poiskati nove rešitve
za financiranje tistih kulturnih javnih zavodov, ki naj jih spet financira
država, In sicer s prerazporeditvijo proračunskih sredstev iz 5 %
povečane dohodnine občinam na Ministrstvo za kulturo.

Izpostavljen je bil problem 27. člena zakona o financiranju občin
glede financiranja kulturnih ustanov. Občinam, ki so financirale
kulturne ustanove in dejavnosti, se je vir prihodkov iz dohodnine
dvignil s 30 na 35 %. Občinam, ki z lastnimi prihodki presegajo
izračun primerne porabe, ta odstotek pomeni več sredstev. Mnogo
pa je občin, ki se jim s tem dvigom samo zmanjša finančna
izravnava države, torej sredstev ni nič več. Problem so tudi tiste
občine, ki iz tega vira dobijo malo sredstev.
Globalna rast sredstev lokalnih skupnosti je hitrejša kot rastejo
življenjski stroški, vendar je na drugi strani treba upoštevati uvedbo
davka na dodano vrednost. To pomeni, da imajo občine večje
stroške na investicijskem delu proračuna, zato je potrebno pri
ocenjevanju realne finančne moči občin to upoštevati.
Ministrstvo, ki je odgovorno za lokalno samoupravo, bi se moralo
zavzemati za stabilen in pregleden proračun občin, da bi le-te
lažje načrtovale svoj razvoj in porabo sredstev, do katerih so
upravičene.

Člani komisije in interesne skupine so izpostavili neskladje med
rastjo indeksa v proračunski postavki za podiplomski študij v
visokem šolstvu, ki je občutno manjši od rasti sredstev za
dejavnost visokega šolstva, kar pomeni, da razporeditev sredstev
ne sledi zahtevam iz nacionalnega programa visokega šolstva.

Država je še vedno neučinkovita pri pobiranju davkov, pri čemer
se lahko postavi vprašanje človekovih pravic, saj naj bi vsi
državljani enakopravno plačevali davke. Ocene so, da je v Sloveniji
delež sive ekonomije med 15 in 25 %. Komisija za lokalno
samoupravo poziva vlado, da odgovori, kako učinkovita je država
pri pobiranju z zakonom določenih davkov.

Člani komisije in interesne skupine so menili, da je tehnološki
razvoj v proračunskem memorandumu zelo poudarjen, da pa so
mu v proračunu v postavki Ministrstva za znanost in tehnologijo
namenjena skromna sredstva, vendar bi bilo mogoče pričakovati
resničen napredek tehnološkega razvoja le, če bi bili realizirani
nekateri zapisani programi, in sicer subvencioniranje razvojno
raziskovalnih faz tehnološko razvojnih projektov v gospodarstvu
in subvencije podjetjem za revitalizacijo razvojnih enot.

Poseben problem bodo občine, ki dobijo dodatna sredstva finančne
izravnave, če ne dosežejo 75 % izračunanega obsega primerne
porabe, in sicer le do konca leta 2002 in mestne občine le do julija
2000.

Člani komisije in interesne skupine so izpostavili dilemo, s kakšnimi
ukrepi bo Ministrstvo za zdravstvo ohranjalo in izboljševalo
kakovost zdravstvenega varstva, ki je določena v programih
reform, glede na višino v proračunu predvidenih sredstev tako v
absolutnem (6,6 mlrd SIT) kot indeksnem znesku (5,2 % glede
na ocenjeno porabo za leto 1999). Predlagano je bilo, da se v
zdravstvu čim prej začne dejanska racionalizacija, tako da
pristojno ministrstvo čim prej pripravi konkretne kriterije za delitev
dela na primarno, sekundarno in terciarno raven zdravstva. V
proračunu je treba zagotoviti sredstva za financiranje
pripravništva za sistemizirana delovna mesta medicinskih sester,
delavcev v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih delavcev in
sodelavcev po kolektivni pogodbi v skladu z novelo zakona o
zdravstveni dejavnosti.

Komisija za družbene dejavnosti In Interesna skupina
negospodarskih dejavnosti
Slovenija mora oblikovati in voditi bolj razvojno naravnano
gospodarsko politiko z zagotavljanjem ustreznega okvira in
spodbud za povečanje konkurenčne sposobnosti, tehnološkega
razvoja ter povečanja ustvarjene dodane vrednosti.
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2000 opredeljuje
naslednje prioritetne naloge: tehnološki razvoj, aktivna politika
zaposlovanja, kmetijstvo, regionalni razvoj in krepitev obrambne
sposobnosti države. Za realizacijo navedenih ciljev bi morala biti
namenjena tudi prioritetna sredstva.

Komisija in interesna skupina sta po razpravi sprejeli naslednji
sklep:

Predlog proračuna je preveč porabniško naravnan. Prihodki in
odhodki bi morali biti uravnoteženi. V času približevanja Evropski
uniji bo morala Slovenija prevzeti mednarodna merila in standarde
v gospodarstvu tako, da dodatna obremenitev plač s prispevki in
davščinami ne bo možna. Predlog proračuna ne zagotavlja dovolj
ukrepov za odpravo sive ekonomije. Potrebno bi bilo zagotoviti
disciplino pri izterjavi davkov, namesto da se predpisuje nove, in
tako povečati prihodkovno stran proračuna.

Komisija in interesna skupina menita, da je predlog proračuna
Republike Slovenije za leto 2000 primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo.

Komisija za malo gospodarstvo In turizem

Pokrivanje predvidenega javnofinančnega primanjkljaja iz sredstev
prodaje državnega premoženja ni trajna rešitev in ni odraz
najprimernejše finančne politike.

Proračun je porabniško naravnan in ne zmanjšuje visokih stroškov
dela, kar vpliva na konkurenčnost gospodarstva ter ni v skladu s
procesom globalizacije. Sistem obdavčitve plač bi bilo potrebno
znižati.

Iz porazdelitve sredstev proračunskih postavk Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ministrstva za gospodarske dejavnosti in
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ni razvidno, da se za
uresničevanje prednostnega cilja hitrejšega tehnološkega razvoja

Proračun ne vključuje ukrepov za bolj učinkovito pobiranje davkov
in za preprečevanje sive ekonomije.
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Člani komisije so podprli višino in strukturo postavke predloga
proračuna za malo gospodarstvo in turizem in ocenili, da
predstavlja celotni predlog proračuna za leto 2000 primerno
podlago za nadaljnjo obravnavo.

Iz predloga proračuna sta izpadli postavki: garancijski sklad in
sklad za razvoj malega gospodarstva. Slednji se sicer oblikuje s
kupninami in je določen v postavkah proračuna, vendar se le-te
zmanjšujejo in predstavljajo le 9,5 % kupnin iz naslova privatizacije
podjetij, ki se stekajo v navedeni sklad.
Dotacija občinam je sorazmerno visoka in vsako leto z višjimi
sredstvi bremeni postavko proračuna, kar je posledica drobljenja
občin in povečanih pristojnosti.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Borut Meh.

Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 27.3.1996, na
podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem
sodišču sprejel sklep, da zahteva začetek postopka za oceno
ustavnosti nekaterih določb poslovnika državnega zbora,
in sicer:

1. Člena 205 in 206 Poslovnika Državnega zbora nista v
neskladju z Ustavo.
2. Ni v neskladju z Ustavo, da Poslovnik Državnega zbora ne
daje Državnemu svetu pravice vlagati amandmajev k
zakonskim predlogom, ki jih ni vložil Državni svet sam.

določb 205. in 206. člena, ki zadevajo odločanje o odložilnem
vetu;

-

določb prvega odstavka 19o. člena, prvega odstavka 197.
člena in drugega odstavka 204. člena, ki zadevajo pravico
vlagati amandmaje k zakonskim predlogom;

3. V neskladju z Ustavo je, da Poslovnik Državnega zbora v
primeru izredne seje ter hitrega in skrajšanega zakonodajnega
postopka ne določa minimalnega roka, v katerem lahko
Državni svet poda svoje mnenje o obravnavani zadevi in
pred iztekom katerega Državni zbor ne sme sprejeti dokončne
odločitve o obravnavani zadevi.

določb 54. člena ter 201. do 204. a člena, ki zadevajo izredne
seje ter hitri in skrajšani postopek, ker ne urejajo odnosov z
državnim svetom na ustrezen način, kar onemogoča
uresničitev ustavne vloge državnega sveta.

4. Državni zbor mora neskladje z Ustavo iz tretje točke izreka
odpraviti najkasneje v enem letu od objave odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Na podlagi 45. in 48. člena zakona o ustavnem sodišču pa je
državni svet predlagal ustavnemu sodišču, da določbe 205. in
206. člena, določbe prvega odstavka 190. člena, prvega odstavka
197. člena in drugega odstavka 204 člena razveljavi oziroma
odpravi, za določbe 54. člena ter 201. do 204. a člena poslovnika
državnega zbora pa ugotovi njihovo protiustavnost in določi rok
za njihovo uskladitev.

Sklep Državnega sveta Republike
Slovenije za začetek postopka za
oceno ustavnosti določb poslovnika
državnega zbora je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št. 3/1996.
Odločba ustavnega sodišča je objavljena v Uradnem listu Republike
Slovenije, št. 95/25.11.1999.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z
zahtevo Državnega sveta, na seji, dne 21. oktobra 1999, odločilo:
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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Poročilu o izvajanju
programa DARS d.d. v letu 1998, k Oceni zatečenega stanja nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji iz leta 1998 do maja 1999, z analizo izvajanja
nacionalega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
veljavnem rokovniku. Kljub temu komisija pričakuje, kar je
pokazala tudi analiza možnosti nadaljnjega izvajanja
avtocestnega programa iz prostorsko tehničnega vidika, da
se bo nadaljevala realizacija nacionalnega programa izgradnje
avtocest v čim večji meri v skladu z zastavljenimi cilji, kar
pomeni, da bodo avtocestni odseki, z izjemo nekaterih,
predani v promet do konca leta 2004, zaključna dela pa do
konca leta 2005. Seveda je potrebno za uresničevanje
avtocestnega nacionalnega programa ohraniti ocene
investicijskih vrednostih v predvidenih okvirih in zagotoviti
predvidene vire finančnih sredstev.

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
30. seji, dne 10. 11. 1999, obravnavala Poročilo o izvajanju
programa DARS d.d. v letu 1998 in Oceno zatečenega stanja
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
iz leta 1998 do maja 1999, z analizo izvajanja nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republike Sloveniji
(EPA 940-II).
Predstavnika DARS d.d. Tomaž Vidic in Rado Planjev sta
predstavila oceno zatečenega stanja in analizo stanja izvajanja
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v
vseh fazah njegovega uresničevanja. Kot sta poudarila, je analiza
pokazala, da se delež stroškov, ki niso v neposredni povezavi z
izgradnjo avtocest, vsako leto bolj povečuje, tako da sedaj
predstavlja že 30 % vseh stroškov. Za nadaljnjo uspešno realizacijo
nacionalnega programa izgradnje slovenskega avtocestnega
križa je zato nujno potrebno zmanjšati te stroške na različne
možne načine, med drugim tudi z ohranjanjem predvidenih
investicijskih vrednosti ter z zagotavljanjem načrtovanih virov
financiranja.

2. Komisija opozarja na vlogo lokalnih skupnosti pri postopku
umeščanja avtocest v prostor. Po mnenju komisije bi bilo treba
že v začetni fazi zagotoviti uskladitev mnenj in zahtev lokalnih
skupnosti, ki zastopajo interese lokalnega prebivalstva in
posameznikov v prostoru, po katerem poteka trasa avtoceste.
Sodelovanje lokalnih skupnosti v najzgodnejši fazi načrtovanja
bi marsikdaj preprečilo tako zakasnitev pri usklajevanju
različnih interesov kot povečanje investicijskih vrednosti.
Vendar pa komisija ob tem tudi ugotavlja, da so investicijske
vrednosti nekaterih avtocestnih odsekov marsikdaj večje
zaradi procesov, ki sicer potekajo vzporedno, vendar nimajo
nobene neposredne zveze z avtocestnim programom.

Državni svetniki so v razpravi postavili vrsto vprašanj, na katera
so dobili odgovore, brez odgovora pa je ostalo vprašanje pobiranja
cestnin, ki ni enotno rešeno na celotnem, že zgrajenem
avtocestnem križu. Uporabljata se dva načina in sicer na
Štajerskem odprti, na Primorskem pa zaprti, kar ima tudi velike
finančne posledice.

3. Komisija opozarja na cestne označbe na odseku hitre ceste
Vrtojba-Selo. Te oznake so zelene barve namesto modre, kot
je običajno na ostalem slovenskem avtocestnem križu.
Komisija pričakuje, da se bo na tem odseku čimprej poiskala
rešitev, ki bo odpravila to neskladje.

Komisija je po razpravi sprejela naslednje stališče:
1. Komisija ugotavlja, da povečevanje investicijskih vrednosti
avtocestnih odsekov, predvsem pri tistih, ki v prostoru še
niso usklajeni, ogroža izgradnjo avtocestnega omrežja po

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Poročilo Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj k predlogu ugotovitvenega sklepa Državnega zbora Republike
Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi,
veljavnimi v času podelitve

Interesna skupina lokalnih Interesov in Komisija za lokalno
samoupravo In regionalni razvo| sta na skupni seji, dne 10.
novembra 1999, obravnavali predlog ugotovitvenega sklepa
Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki
Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času
podelitve.

Mag. Božo Grafenauer, minister, odgovoren za področje lokalne
samouprave, je prisotnim pojasnil, da gre za deklarativen
ugotovitveni sklep, saj državni zbor s tem sklepom ne podeljuje
statusa mesta posameznemu naselju, temveč samo ugotavlja,
katera mesta imajo v Republiki Sloveniji status mesta, v skladu s
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pristojnosti in pravic, ki bodo izhajale iz naslova statusa mesta.

predpisi, ki so veljali v času podelitve. Po sprejetju tega sklepa bo
vlada predlagala državnemu zboru naselja, ki so še upravičena
do pridobitve statusa mesta.

Za poročevalko je bila določena vodja interesne skupine Darja
Odar.

V razpravi je bilo sproženo vprašanje glede prihodnjih morebitnih

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona
o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - skrajšani postopek
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvo| je na
28. seji, dne 4. 10. 1999, obravnavala predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (EPA 842"),

najemnikov. Glede na vrsto problemov so sveti za varstvo pravic
najemnikov ne le zakonsko obvezni, temveč tudi nujno potrebni
za razreševanje težke ekonomske in socialne problematike ter
uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj.

Komisija se je seznanila s stališči Združenja najemnikov
nacionaliziranih stanovanj in Združenja lastnikov razlaščenega
premoženja.

Po razpravi je komisija sprejela naslednja sklepa:

Komisija ugotavlja, da še vedno niso rešena protislovja med
interesi lastnikov in najemnikov denacionaliziranih stanovanj, ki
so se znašli v zapletenem in protislovnem položaju brez lastne
krivde. Komisija meni, da bi bilo potrebno iskati rešitve z aktivnim
sodelovanjem najemnikov in lastnikov denacionaliziranih
stanovanj ter Vlade Republike Slovenije. Komisija tudi ugotavlja,
da predloženi predlog spremembe zakona problema ne rešuje.
Na to je opozoril tudi predstavnik Ministrstrva za okolje in prostor
Dušan Blaganje, ki je obljubil, da bo ministrstvo pripravilo predlog
za spremembo zakona, ki bo zajemal več sprememb, med drugimi
tudi predlog, ki bo razreševal konflikt med lastniki in najemniki
denacionaliziranih stanovanj.

1. Komisija podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
stanovanjskega zakona - skrajšani postopek, saj je potrebno
do 31.12.2000 zakonsko urediti merila in pogoje za določanje
neprofitne najemnine, ki so tudi pogoj za zagotovitev aktivne
stanovanjske politike v Sloveniji.
2. Komisija bo po vložitvi predloga zakona o večjem številu
sprememb stanovanjskega zakona v parlamentarno
proceduro sklicala sejo, na kateri se bodo najemniki in lastniki
denacionaliziranih stanovanj ponovno srečali s predstavniki
resornega ministrstva.

Komisija opozarja na neizpolnjevanje 67. člena stanovanjskega
zakona, ki določa, da občine ustanovijo svete za varstvo pravic

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona
o spremembi in dopolnitvi zakona o varstvu pred požarom - skrajšani postopek
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvo| je na
28. seji, dne 4.10.1999, obravnavala predlog zakona o spremembi
in dopolnitvi zakona o varstvu pred požarom (EPA 845-II).

Komisija je predlog zakona podprla brez pripomb.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gospodarskih družbah - prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 36. seji, dne 21. 10. 1999,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gospodarskih družbah (EPA 941-11), ki ga je Državnemu zboru
Republike Slovenije predložila v obravnavo Vlada Republike
Slovenije.

Komisija podpira predlog zakona. Glede variantnih predlogov k
47. in 48. členu predloga zakona so se člani komisije opredelili
proti variantnim rešitvam.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.
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Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona
o letalstvu - druga obravnava
enakomeren regionalni razvoj in povezavo z drugimi
prometnimi sistemi, bi morale lokalne skupnosti, na katerih
območju se letališča nahajajo, sodelovati pri tako pomembnih
odločitvah , kot je odprtje obstoječega javnega letališča za
mednarodni promet.

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
29. seji, dne 26.10.1999, obravnavala predlog zakona o letalstvu
(EPA 372-II).
V prvi obravnavi predloga zakona o letalstvu je komisija podprla
predlog, ugotavljajoč pomen prenove področja letalstva v skladu
z novimi družbenimi in gospodarskimi spremembami.

2. Komisija opozarja na 93. člen (prej 87. člen), v katerem lokalna
skupnost ni med naštetimi pristojnimi organi, ki pred odobritvijo
in objavo splošnih pogojev za uporabo letališča podajo
soglasje.

Komisija je podala vrsto pripomb, ki so večinoma slonele na
osnovnem spoznanju, ki ga je predlagatelj zapisal v 84. členu
(prej 79. člen), da so letališča infrastrukturni objekti državnega
oziroma lokalnega pomena. Tega spoznanja predlagatelj analogno
ne upošteva v vseh členih predloga zakona niti v drugi obravnavi.

Nedvomno je letalski promet, predvsem zaradi hrupa,
sorazmerno velik onesnaževalec okolja, še posebej v bližini
letališč, kjerso bližnja naselja najbolj obremenjena. Zaradi tega
bimorale imeti lokalne skupnosti odločilno vlogo pri izdajanju
soglasja za uporabo javnih letališč.

Komisija predlog zakona o letalstvu v drugi obravnavi podpira, ob
tem pa ponovno opozarja na nekatere pomanjkljivosti in podaja
naslednje konkretne pripombe:

3. Komisija opozarja na 94. člen (prej 88. člen), saj meni, da je
potrebno v primerih, ko ministrstvo, pristojno za obrambo,
uporablja civilna letališča in vzletišča za potrebe zračnega
prometa ter na omenjenih letališčih gradi in uporablja stabilne
objekte in naprave, obveščati lokalne skupnosti, na katerih
območju se nahaja letališče.

1. Komisija opozarja na 2. točko 89. člena (prej 83. člen), ki ne
omogoča sodelovanja lokalnih skupnosti pri sprejemanju
sklepa o odprtju obstoječega javnega letališča kot
mednarodnega ter pri sprejemanju začasnega dovoljenja za
opravljanje mednarodnega zračnega prometa na letališču, ki
ni mednarodno letališče.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Glede na to, da javna letališča zagotavljajo javni interes ter

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu - tretja obravnava
K 7. členu (4. člen)

Komisija za družbene dejavnosti je na 29. seji, dne 15. 11.
1999, obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o visokem šolstvu (EPA 205-II), ki sta ga državnemu
zboru predložila v obravnavo poslanca Rudolf Moge in Eda
Okretič-Salmič.

Novi tretji odstavek naj bi sestavo senata fakultete zožil tako, da
se z večinskim oziroma demokratičnim načelom ne bi kršila
profesionalna hierarhija. Kombinacija obeh načel bi bila uveljavljena
z naslednjim stavkom:
"Senat fakultete, umetniške akademije oziroma visoke strokovne
šole sestavljajo redni profesorji in znanstveniki svetniki ter
predstavniki izrednih profesorjev, docentov in asistentov ter
predstavniki ustreznih kategorij raziskovalcev."

Komisija je potrdila konkretne pripombe člana komisije akad.
prof. dr. Veljka Rusa, ki se glasijo:
K 4. členu (2.b člen)

Drugi stavek o ustreznem zastopstvu vseh disciplin ostane; ostane
tudi tretji stavek.

4. člen predloga, ki se nanaša na spremembe 13. člena, v tretjem
odstavku pravzaprav anulira drugi odstavek 4. člena oziroma
zožuje razpolagalno pravico visokih šol na opremo manjše
vrednosti.

K 8. členu (5. člen)

Omenjenemu protislovju se lahko izognemo tako, da namesto
sedanjih omejitev za razpolagalne pravice na določena sredstva
(v tem primeru na nepremičnine in na opremo večje vrednosti)
uveljavimo omejitev razpolagalnih pravic z namensko uporabo le
teh; to pa pomeni, da morajo vse lastninske spremembe služiti
namenu visokošolskega poučevanja in raziskovanja. Ustanovitelj
ima pravico zadržati realizacijo odločitev, če ugotovi, da gre za
nenamensko spremembo lastninskega statusa premoženja ali
njegovega dela.

Akademski zbor članice, o katerem govori novi 21 .a člen, bi moral
vključevati vse pedagoške in znanstvene sodelavce, ki so v
rednem delovnem razmerju. Vsako omejevanje lahko privede do
zelo kočljivih situacij, poleg tega pa je v nasprotju z demokratičnim
načelom enakega dostopa do sodelovanja.
Akademski zbor članice naj ne bi imel pravice voliti senata, ker
naj bi bila sestava senata statusno določena. Lahko bi izvolil le
predstavnike tistih sodelavcev, ki zastopajo izredne profesorje,
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opredeljujejo naslednji odstavki, kako se dejavnost financira. Ker
gre za uveljavljanje načela rednega financiranja, bi morali vanj
vključiti tudi sredstva za vzdrževanje. Nasprotno pa bi morali
vključiti investicije v sredstva za razvojne naloge, o katerih govori
zadnji, deveti odstavek. Predzadnji, osmi odstavek naj bi se na ta
način črtal, ker je nesistemski.

docente in asistente ter raziskovalce oziroma tiste, ki po
funkcionalnem načelu zastopajo posamezne discipline ali področja. •
Vendar tudi v tem primeru volitve imenovanih predstavnikov lahko
potekajo le v okviru delnega akademskega zbora, tako da izredni
profesorji volijo svojega predstavnika, docenti svojega itd.
K 10. členu (7. člen)

K 24. členu (15. člen)
V 24. členu, in sicer v tistem določilu, ki se nanaša na direktorja,
bi moralo biti določilo dopolnjeno takole: "Za direktorja je lahko
imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo
družboslovne smeri." Ker gre za izrazito strokovno funkcijo, je
nujno, da se zagotovi ustrezna vrsta, ne samo ustrezna stopnja
izobrazbe. Še bolj primerno pa je, da se ta člen izpusti.

Novi 73.a člen diskriminira zasebne visokošolske zavode, ker
predvideva zanje drugačne pogoje za financiranje razvojnih nalog.
Financiranje razvojnih nalog bi moralo biti regulirano enako za
državne in za zasebne visokošolske ustanove. Najbolje je, če se
ta del sredstev dodeljuje za vse visokošolske zavode (javne in
privatne) prek javnih razpisov.

K 21. členu (12. člen)
K 25. členu (16. člen)
Ta člen se ne nanaša na konstitutivna določila, zato ne spada v
zakon, ampak v poslovnik posamezne visokošolske ustanove.
Delovne obveznosti naj se določajo pogodbeno, ne zakonsko.

Država bi morala poleg subvencij za bivanje študentov zagotoviti
tudi subvencije za vse diplomante, ki nameravajo vpisati
podiplomski študij in imajo povprečje iz dodiplomskih študijev osem
ali več, tako da jim, če so zaposleni, plača šolnino oziroma da jim
plača tudi preživnino, če niso.To je najbolj zanesljiva investicija, ki
jo mora država zagotoviti.

V skladu z zgoraj omenjenim stališčem naj se ta člen v celoti
izpusti.
K 23. členu (14. člen)

Za poročevalca je bil določen član komisije akad. prof. dr. Veljko
Rus.

Medtem ko prvih pet odstavkov opredeljuje, kaj se financira,

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
glede prirejanja klasičnih iger na srečo
,
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 17.11.1999,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede
prirejanja klasičnih iger na srečo ter na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanja preuči
in nanje odgovori.

Vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasijo:
SKLEP

1. Zakaj je Vlada Republike Slovenije podelila kar 12 in še 2
dodatni koncesiji za prirejanje klasičnih iger na srečo, čeprav
na primer v Nemčiji prirejajo le 6 takih iger?

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika Borisa
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z letom 1998. Nove težave (večanje poslovnih stroškov) pa
nastajajo po uvedbi davka na dodano vrednost, ko so se obema
prirediteljema pojavili objektivni novi stroški v višini okrog 13 %,
ker ob ukinitvi prometnega davka ne nastajajo bistveno povišane
obremenitve samo iz davka na dodano vrednost, ampak je država
uvedla še dodatni 5 % davek na igre na srečo. Na drugi strani so
poleg zmanjševanja dotoka teh sredstev (predvidoma več kot 10
% za leto 1999) invalidske, humanitarne in športne organizacije
prav tako izpostavljene novim visokim stroškom, kajti te
organizacije praviloma opravljajo storitve, ki jih ne prodajajo in
tako ne morejo kompenzirati vhodnega davka na dodano
vrednost.

2. Zakaj Športna loterija Slovenije, ki se je poleg Loterije Slovenije
pojavila kot drugi koncesionar za prirejanje klasičnih iger na
srečo, neovirano in v presenetljivem obsegu pridobiva te
državne koncesije, čeprav ne izpolnjuje zakonsko določenih
pogojev za takega prireditelja?
3. Kdo bo in kako se bo dokapitalizirala Športna loterija Slovenije
do nivoja, določenega po zakonu in po drugih pogojih, ki jih
predpostavlja 38. člen zakona o igrah na srečo (Ur. I. RS, št.
27/95)?
4. Zakaj Športna loterija Slovenije plačuje v obe javni fundaciji
bistveno nižje dajatve, kakršne je vlada s koncesijami določila
za Loterijo Slovenije?

Povrhu vsega so invalidske organizacije in posredno slovenski
invalidi izpostavljeni tako legalnemu kot nelegalnemu pritisku, da
se jim ta zmanjšana namenska javna sredstva še dodatno
vzamejo v korist predvsem športnih, pa tudi humanitarnih
organizacij.

5. Kakšni bodo kratkoročni ukrepi Vlade Republike Slovenije,
da se kompenzirajo ali vsaj omilijo vse bolj hudi učinki
destabiliziranega financiranja invalidskih, humanitanih in
športnih organizacij prek Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacije
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji?

Podrobna analiza stanja je pokazala, da je poglavitni vir
nestabilnosti v neizoblikovani razvojni strategiji države na področju
prirejanja klasičnih iger na srečo in v pretiranem številu podeljenih
koncesij Športni loteriji Slovenije. Simulacija poslovnih rezultatov
Loterije Slovenije in Športne loterije Slovenije za leto 1998 pokaže,
da Loterija Slovenije daje koncesijske dajatve v višini 21,1 % od
posamezne igre, medtem ko Športna loterija Slovenije plačuje
11,3 %. Nadaljnja presenetljiva ugotovitev te simulacije je, da bi
Športna loterija Slovenije lansko poslovno leto končala z izgubo
okrog 140.000.000,00 SIT, če bi plačevala 21,1 % koncesije obema
fundacijama. Zaskrbljujoče je, da se v drugi polovici leta 1999
podoben položaj obeta Loteriji Slovenije kot prireditelju, ki je lani
imel okrog 75 % slovenskega trga prirejanja klasičnih iger na
srečo, kajti tudi tu se kažejo prvi pokazatelji, ki nakazujejo pri
enakih pogojih poslovanja izgubo v letu 2000.

6. Ali so konkretne pobude določenega kroga finančnikov po
večji razpršitvi obstoječih subjektov civilne družbe na področju
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij (razdrobitvi
istega pravnega subjekta na več novih pravnih subjektov)
morda sestavina nedeklarirane in nepoznane razvojne
strategije katerega od ministrstev ali drugih organov državne
uprave ali pa gre za stihijska gibanja kot rezultanto neznanja,
površnosti in necelovitosti ravnanja pristojnih državnih
organov?
7. Zakaj so v teh pojavih zmanjševanja javnega loterijskega
denarja na udaru izrazito in predvsem invalidske organizacije
ter seveda posredno slovenski invalidi, katerih vsakodnevno
življenje je dobesedno odvisno od posebnih socialnih
programov, ki se praviloma financirajo iz tega finančnega vira
in jih izvajajo njihove invalidske organizacije?

Neposredno sem seznanjen, da je Vlada Republike Slovenije že
sprejela sklep o izdelavi strategije razvoja klasičnih iger na srečo
v Sloveniji in da je Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja
iger na srečo pristopil k operacionalizaciji tega sklepa. Gledano
dolgoročno se bodo zadeve torej uredile. Ostaja pa akuten problem trenutnega stanja, ki bi bil ob predčasnih volitvah verjetno
odrinjen na obrobje in tudi sicer bi se ob dominantnem vplivu
športnih interesov zanesljivo zamajalo financiranje življenjsko
potrebnih programov za slovenske invalide in druge humanitarne
potrebe.

Obrazložitev
S sprejetjem zakona o igrah na srečo maja leta 1995 je Republika
Slovenija opredelila državni monopol na področju prirejanja iger
na srečo tako, da se s prirejanjem klasičnih iger na srečo oblikujejo
namenska javna sredstva za financiranje izključno invalidskih,
humanitarnih in športnih organizacij kot subjektov civilne družbe,
medtem ko je sredstva od posebnih iger na srečo v igralnicah
namenila za druga področja, vseeno pa 2 % teh sredstev še v
korist omenjenih treh vrst organizacij. Določila je pogoje za
prireditelje, od katerih je v zakonu opredeljena samo Loterija
Slovenije. Za razporejanje teh sredstev sta bili določeni dve javni
fundaciji (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji In Fundacija za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji); obe sta ustanovljeni in
že drugo leto redno poslujeta ter sta med drugim objavili tudi
javna razpisa za financiranje v letu 2000.

Opozarjanje na ta problem ni izraz neke neutemeljene bojazni,
kajti leta 1996 se je podoben pojav dogodil v Italiji, ko je pretirano
število državnih koncesij finančno zlomilo tako prireditelje kakor
koristnike takšnih javnih sredstev.
Velja še poudariti, da nimam ničesar proti Športni loteriji Slovenije,
ki je prav gotovo izraz legitimnih interesov. Gre pa za to, da se
športna loterija postavi v veljavne zakonske okvire in da se
neutemeljeno ne odrivajo enako legitimni interesi invalidskih in
humanitarnih organizacij.

Do vključno leta 1998 je financiranje iz loterijskih sredstev potekalo
stabilno in v predvidenih okvirih. Letos pa je že opazen pojav
nestabilnosti tega finančnega vira, ki se je najprej pokazal v
zmanjšanem dotoku finančnih sredstev v obe fundaciji v primerjavi

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

13

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
v zvezi z nepravilnostmi pri porabi javnih sredstev na obrambnem ministrstvu

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 17. 11. 1999,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v
zvezi z nepravilnostmi, o katerih so poročali mediji, ter na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

vojaške potrebe podpisana pred dnevom izteka razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije?
2. Je res, da je izbrani ponudnik ponudil dobavo po specifikaciji
razpisa za ceno 17 mio USD, vendar pa je Ministrstvo za
obrambo za radar plačalo 19,5 mio USD?

SKLEP

3. Kako je upravičena nova večja cena glede na dejstvo, da je
za morebitno novo specifikacijo potreben nov javni razpis?

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika prof. dr.
Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za obrambo, da
vprašanja preuči in nanje odgovori.

4. Je ali ni res, da je tedanji minister za obrambo odšel na dopust
z dvema službenima voziloma in telesnimi stražarji in je bilo
eno od vozil pri vožnji poškodovano?
5. Kako bo minister za obrambo, če so se vse te nepravilnosti
resnično dogodile, ukrepal proti zaposlenim in pripadnikom
slovenske vojske, ki so morda še vedno zaposleni v državnih
institucijah oziroma so še aktivni?

Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasijo:
Pred dnevi se je v časnikih, na televiziji in na radiu veliko poročalo
o čudnih dogajanjih, tudi nepravilnostih pri porabi javnih sredstev
na obrambnem ministrstvu. Iz vladnih krogov ni bilo nobenih
uradnih informacij, ki bi informacije v medijih demantirale ali
precizirale. Ker mora biti stalna skrb državnega sveta tudi
racionalna raba javnega denarja, predlagam, da državni svet
naslovi na ministra za obrambo naslednja vprašanja:

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

1. Je ali ni res, da je bila pogodba z dobaviteljem radarja za

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Vekoslave Krašovec
v zvezi z osnovo za izračun odpravnine trajno presežnim delavcem
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 17.11.1999,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec v zvezi z
osnovo za izračun odpravnine trajno presežnim delavcem ter na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Ministrstvo se je pri tem postavilo na stališče, da se za izračun
odpravnine upošteva delavčeva neto plača. Takšnemu stališču
naj bi se pridruževalo tudi Ministrstvo za finance. Pri tem se sklicuje
na sklep Sodišča združenega dela iz leta 1992.
Navedena pojasnila ministrstva povzročajo številne probleme. Z
uveljavitvijo kolektivnih pogodb je bil namreč uveden samo en
pojem plače to je bruto plača. Z uveljavitvijo dohodnine pa prihaja
tudi do razlik med delavci glede neto izplačila, ki je lahko ob enaki
bruto plači različno (zaradi davčnih olajšav).

SKLEP
Državni svet podpira vprašanje državne svetnice Vekoslave
Krašovec in predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Prav zaradi tega se je v letih po uveljavitvi kolektivnih pogodb
oblikovala tudi drugačna sodna praksa, to je priznavanje bruto
plače kot osnove za izračun odpravnine.
Višino odpravnine določa zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št.
14/90, 5/91, 71/93, 2/94), in sicer v višini najmanj polovice
delavčeve povprečne plače v zadnjih treh mesecih za vsako leto
dela pri delodajalcu. Zakon torej govori o plači in ne navaja bruto
ali neto plačo.

Vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec se glasi:
S katerimi zakonskimi podlagami utemeljuje Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve svoja pojasnila o osnovi za izračun
odpravnine trajno presežnim delavcem, po katerih naj bi bila osnova
za izračun odpravnine neto plača delavca?

Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Ur. I.
RS, št. 49/97) določa, da so vsi zneski v kolektivni pogodbi, ki se
nanašajo na plače in nadomestila, bruto zneski. Za tiste prejemke
in povračila stroškov, ki so določena s kolektivno pogodbo, pa
določa, da so v zneskih, od katerih se plača davek od osebnih
prejemkov, če je predpisan. Navedena kolektivna pogodba višine
odpravnine presežnim delavcem ne določa. Pa tudi če bi jo, bi

Obrazložitev
S strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so bila v
zadnjem času številnim delodajalcem posredovana pojasnila glede
osnove za izračun odpravnine trajno presežnim delavcem.
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še v sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. VII Ips
142/95 z dne 14.5.1996, ter sodbi Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, opr. št. VIII Ips 270/98 z dne 12.1.1999.

sodila odpravnina med prejemke delavca, od katerega se v skladu
z zakonom ne plačuje davek od osebnih prejemkov. Zato lahko iz
navedene kolektivne pogodbe za potrebe izračuna odpravnine
uporabimo samo določilo o plačah, ki pa jasno govori, da je plača
v bruto znesku.

Prva sodba se nanaša na osnovo za izračun odpravnine pri
odhodu v pokoj odločitev sodišča je, da je osnova bruto plača.

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Ur. I. RS, št. 18/91, 51/92, 13/93, 34/93, 37/97, 3/98, 39/
99) določa, da osnovna plača delavca ne more biti nižja od
izhodiščne plače za tarifno skupino, v katero je delavec
razporejen. Za izhodiščne plače pa določa, da so v bruto zneskih.
Zato lahko tudi iz navedene kolektivne pogodbe uporabimo za
izračun odpravnine določilo o bruto plači.

Druga sodba se nanaša na osnovo za izračun pavšalne
odškodnine delavcu zaradi nezakonitega prenehanja delovnega
razmerja. Navedeno odškodnino in osnovo za izračun določa
kolektivna pogodba za gospodarstvo. Pri tem prav tako navaja
kot osnovo samo plačo. Tudi v tem primeru je sodišče odločilo, da
je osnova za izračun bruto plača.

Tudi zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o
regresu za letni dopust v obdobju 1999 2001 (Ur. I. RS, št. 39/99)
uporablja samo izraz plača, ki pa je zneskovno določen v bruto
znesku.

Sodišče je v obrazložitvah navedlo, da v načelu pomeni pojem
"plača" bruto plačo, če v pravni normi ni izrecno določeno drugače.
Glede na to, da v zvezi z osnovo za izračun odpravnine trajno
presežnim delavcem ne obstaja konkretna sodba sodišča,
temveč samo že navedeni sklep prvostopenjskega sodišča iz
leta 1992, ter glede na nove okoliščine v zvezi z definiranjem
pojma plača bi bilo nujno, da se navedena nova dejstva upoštevajo
tudi pri pripravi pojasnil ministrstva.

Pojem plača je lahko torej samo bruto plača. Tako je tudi osnova
za izračun odpravnine lahko samo bruto plača delavca. Znesek,
ki se delavcu izplača, bi se lahko znižal samo za prispevke za
socialno varnost ter za ustrezne davke. Vendar se od odpravnine,
ki je izplačana v višini, kot jo določa zakon o delovnih razmerjih,
ne plačajo prispevki po zakonu o prispevkih za socialno varnost
(Ur. I. RS, št. 5/96, 18/96, 87/97, 3/98), prav tako pa se ne plača
tudi davek po zakonu o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, 7/95, 44/
96). Torej je lahko izplačilo delavcu samo takšno, kot je bilo
izračunano po ugotovljeni osnovi na podlagi bruto plače.

Državni svet predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v
roku 30 dni odgovori na vprašanje.

Ob dilemi bruto ali neto odpravnina pa se najde ustrezna razlaga

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med.,
glede kreiranja politike na področju zdravstva Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 17.11.1999,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med.,
glede kreiranja politike na področju zdravstva Republike Slovenije
ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

racionalizacijo v bolnišničnem zdravstvu, ki je najdražje, težko in
premalo uspešno izvajamo, ko pa Ministrstvo za zdravstvo s
svojimi službami že več kot tri leta ne pripravi delitve dela med
primarnim, sekundarnim in terciarnim nivojem zdravstva in ne
določi števila dežurnih mest in ekipe v posameznih slovenskih
bolnišnicah. Ker to ni narejeno, vlada zato nekakšna strokovno
finančna anarhija.

SKLEP
Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika Bojana
Korošca, dr. med., in predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da
vprašanja preuči in nanje odgovori.

Sprašujem Ministrstvo za zdravstvo, kdaj in kako oz. na kakšen
način bo prevzelo vodilno vlogo pri kreiranju zdravstvene politike,
kajti le-ta je sedaj bolj v rokah Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Slovenske zdravniške zbornice kot pa v rokah
Ministrstva za zdravstvo in Zdravstvenega sveta.

Vprašanja državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med., se
glasijo:

Kakšne strukturne spremembe zdravstvenega varstva načrtuje
Ministrstvo za zdravstvo glede na spremembe - predvsem
finančne, pa tudi demografske?

Glede na to, da je Ministrstvo za zdravstvo v proračunu za leto
2000 dobilo skromna sredstva, tako absolutno kot indeksno,
sprašujem predstavnika vlade oz. Ministrstvo za zdravstvo, s
kakšnimi ukrepi bo ohranila ali pa izboljšala kakovost
zdravstvenega varstva v Sloveniji.

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

Vsi govorimo o potrebni racionalizaciji v zdravstvu, vendar
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za preučitev možnosti za pomoč kmetom in zadrugam
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 17.11. 1999,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano glede
preučitve možnosti za pomoč kmetom in zadrugam ter na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

jih po najemni pogodbi uporabljajo novo ustanovljene kmetijske
zadruge, pa so ocenjeni na 495 mio SIT. Slednje premoženje
je tisto, kar kmetijske zadruge nujno potrebujejo za normalno
poslovanje.
Zadruge za nakup tega premoženja nimajo finančnih sredstev
niti nimajo s čim jamčiti za morebitno najetje kredita za nakup
dotičnega premoženja. Praktično se lahko zgodi, da nekdo
tretji kupi to premoženje in s tem dobi v roke večino
prekmurskega kmetijstva. Kakšne posledice bi to imelo za
dolgoročen obstoj kmetijstva na tem področju lahko samo
ugibamo.

SKLEP
Državni svet podpira pobudo Komisije državnega sveta za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga Vladi Republike
Slovenije oz. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
naj v najkrajšem času temeljito analizirata stanje v kmetijstvu na
omenjenih področjih in poskušata najti možnost za pomoč kmetom
in zadrugam.

3. V spodnji Savinjski dolini je v začetku letošnjega leta šlo v
stečaj Hmezad Kmetijstvo lalec d.d. V podjetju je bila na okoli
1000 ha pridelana polovica celotne slovenske proizvodnje
hmelja. Ob stečaju podjetja so savinjski kmetje videli možnost
za povečanje svojih kmetij, kar bi jim v prihodnosti omogočilo
boljšo konkurenčnost v Evropski uniji. Tako so savinjske
kmetijske zadruge pripravile projekt nakupa hmeljarskega
premoženja za 136 svojih hmeljarjev. To premoženje je bilo
ocenjeno na 860 mio SIT; kmetijska zadruga Savinjska dolina
in pa kmetje sami prav gotovo niso ekonomsko zmožni tega
nakupa. Pomembno je pripomniti, da so cene hmelja zaradi
svetovne hmeljarske krize že nekaj let zelo nizke.

Obrazložitev
Glede na to, da kmetijski del proračuna Republike Slovenije za
leto 2000 ne predvideva posebnih finančnih sredstev za
zadružništvo, je usoda zadružništva in nasploh kmetijstva na
omenjenih področjih zaskrbljujoča:
1. Koroške kmetijske zadruge so ustanoviteljice koroške
Hranilno kreditne službe, ki je v letošnjem letu zašla v hude
finančne težave. Po pregledu izkazov poslovanja je bilo za
okoli 400 mio SIT spornih terjatev. Ker ustanovitelji jamčijo za
hranilne vloge, bo breme spornih terjatev padlo na kmetijske
zadruge, katerih stanje že sicer ni najboljše.

Slovenski hmelj je bil desetletja zelo iskano blago na svetovnih
trgih in pričakovati je, da bo ta kriza v nekaj letih minila in da
bo slovenski hmelj zopet postal pomemben izvozni artikel
države Slovenije. S pomočjo savinjskih hmeljarjev bi ohranjali
proizvodnjo hmelja in s tem tudi pomagali pri oblikovanju
evropsko primerljivih kmetij. Kmetje sami tega bremena ne
bodo zmogli, hmeljarska proizvodnja se bo prav gotovo
prepolovila in postavlja se vprašanje, kaj v prihodnosti saditi
na teh površinah. Površine pod sladkorno peso se bodo
verjetno zmanjševale, živinoreji pa se tudi ne obetajo rožnati
časi.

Koroška je v veliki meri demografsko ogrožena, saj gre za
obmejno območje, pri čemer se na Koroškem že nekaj časa
ubadajo s hudimi problemi v klavnici Otiški vrh in pa tudi v
Mariborski mlekarni, ki odkupuje večino mleka s tega področja,
če pade breme Hranilno kreditne službe v celoti na kmetijske
zadruge, pomeni to konec zadružništva, brez zadružništva
pa ni prihodnosti za večino koroških kmetov.

Državni svet se zaveda nujnosti hitre rešitve navedenih
problemov in poziva Vlado Reublike Slovenije in pristojno
ministrstvo, da v najkrajšem času temeljito analizirata stanje
v kmetijstvu na omenjenih področjih in da najdeta možnost za
pomoč kmetom in zadrugam.

2. V Prekmurju je prišlo do stečaja kmetijske zadruge Pomurka.
Na območju bivše kmetijske zadruge Pomurka so kmetje
ustanovili pet novih kmetijskih zadrug, in sicer: SKZ Murska
Sobota, z.o.o., Lendavski dol SZK Cankova, z.o.o., KZ Beltinci,
z.o.o., KZ Martjanci, z.o.o., SKZ Gornji Petrovci, z.o.o.
Nove kmetijske zadruge so podnajemnice v prostorih
kmetijske zadruge Pomurka v stečaju. Nove zadruge so
praktično brez premoženja. Stečajni upravitelj bo v kratkem
premoženje odprodal, celotno premoženje bivše kmetijske
zadruge Pomurka pa je ocenjeno na 923 mio SIT. Objekti, ki

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije oz. Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v skladu s 96. členom
poslovnika državnega sveta v najkrajšem času odgovorita na
pobudo.
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Komisija državnega sveta za gospodarstvo, Komisija državnega sveta za malo
gospodarstvo in turizem ter Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano so 25. januarja 1999 organizirale javno obravnavo O POLITIKI
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V NASLEDNJEM
TISOČLETJU
Uvodni referati
Mag. Anton Rop, minister za delo, družino in socialne zadeve:
Predlog zakona o pokojninskem In Invalidskem
zavarovanju kot temelj bodoče politike

Dr. France Arhar, guverner Banke Slovenije: Ali politika
pokojninskega In invalidskega zavarovanja vpliva na
monetarno politiko

Janez Prijatelj, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije: Problemi pokojninskega
In invalidskega zavarovanja

Dr. Velimir Bole, Ekonomski inštitut pri Pravni fakulteti:
Makroekonomski vidik pokojninskega In Invalidskega
zavarovanja

Jože Štefančič, Sklad za vzajemno pomoč obrtnikom pri
Obrtni zbornici Slovenije: Izkušnje pokojninskega sklada
obrtnikov

Mag. Jožko Čuk, predsednik Gospodarske zbornice
Slovenije: Delodajalci in politika pokojninskega in
Invalidskega zavarovanja

Janez Šebat, Zadružna zveza Slovenije: Izkušnje
pokojninskega sklada kmetov

Dušan Rebolj, KSS Pergam: Delodajalci In možnosti za
poenotenje ter doseganje socialnega dogovora na
področju pokojninskega in Invalidskega zavarovanja

Mag. Gojko Koprivec, Adriatic, zavarovalna družba d.d.:
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pokrivati visokih bremen pokojninske blagajne, je državni svet
organiziral to razpravo, ki naj bi oblikovala konkretnejša mnenja
in stališča glede finančne sposobnosti naše družbe in naj bi
predlagala ekonomske rešitve za pokrivanje stroškov pokojninske
blagajne v naslednjih letih.

Tone Hrovat, predsednik Državnega sveta Republike
Slovenije, je uvodoma dejal, da želi posvet javno predstaviti
zakone, ki zadevajo določene sistemske spremembe na
gospodarskem, socialnem in političnem področju. Zainteresirana
javnost se lahko s svojimi pogledi vključi v obravnavo zakonskih
aktov. Državni svetniki pa lahko spoznajo kar največ mnenj,
predlogov, stališč za oblikovanje politike, ki jo nato državni svet
zagovarja in uveljavlja v zakonodajnem postopku.

Povzetek uvodnih referatov
Hkrati pa na teh posvetih predlagatelji zakonov predstavijo
materijo in dobijo takoj tudi povratno informacijo ter odgovarjajo
na vprašanja udeležencev posveta. S tako komunikacijo lahko
predlagatelji zakonov vzpostavijo neposreden stik za lažjo, hitrejšo
in učinkovitejšo obravnavo zakonskega gradiva v Državnem
svetu Republike Slovenije pa tudi v Državnem zboru Republike
Slovenije.
%
Predsednik Hrovat je opozoril še na pisne prispevke in razpravo
z obravnave odprtih vprašanj predlc^a zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju iz lanskega oktobra, ki jih je državni
svet zbral v posebnem zborniku, ki je na voljo vsem prisotnim.

Mag. Anton Rop je uvodoma spomnil, da že vse od začetka leta
1996 teče intenzivna, velikokrat tudi konfliktna razprava o načinu,
dinamiki in obliki reforme pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, in sicer v krogu socialnih partnerjev, strokovne
javnosti pa tudi političnih strank. Velika večina razpravljavcev je v
dosedanjih razpravah vseskozi poudarjala, da je pokojninsko
reformo sicer treba izvesti. Žal pa je bilo zelo malo tistih, ki bi imeli
celovite predloge glede bodoče ureditve.
Vlada je svoje odločitve glede pokojninske reforme formalno
oblikovala prek izhodišč za reformo sistema prek bele knjige do
predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Vendar med socialnimi partnerji ni uspela uskladiti pričakovanj.
Sprejemanje pokojninske zakonodaje bo zato nedvomno še

Ker gospodarstveniki čedalje glasneje opozarjajo na vedno težje
finančne razmere v industriji, malem gospodarstvu in obrti, kjer
se srečujejo s poostreno svetovno konkurenco, in ne bodo zmogli
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dolgotrajen in zapleten proces. Menimo'pa, da je naloga vlade,
strokovne in politične javnosti pa tudi vseh socialnih partnerjev,
da poskušajo v postopku usklajevanja mnenj in iskanja čim širšega
soglasja poiskati in izbrati tiste rešitve, ki bodo po eni strani
zagotavljale dolgoročno stabilnost našega pokojninskega sistema,
po drugi pa povečale njegovo sprejemljivost, fleksibilnost,
solidarnost, pa tudi vzajemnost.

pokojninskih skladih je minister razložil zlasti potek procedure
ustanavljanja vzajemnih skladov,ki bodo verjetno najbolj pogosta
oblika prostovoljnega zavarovanja. Sklade bodo lahko osnovale
gospodarske družbe, več gospodarskih družb, tudi javni zavodi,
ki imajo več kot 100 zaposlenih. S temi pa naj bi upravljale
najpomembnejše finančne institucije oziroma banke in
zavarovalnice.

Med številnimi predlaganimi spremembami obstoječega sistema
je po mnenju ministra Ropa nedvomno najpomembnejša tista, ki
se tiče postopnega dvigovanja upokojitvene starosti; postopno
dvigovanje starosti pomeni, da bi se v Sloveniji izenačili že s
sprejetimi rešitvami v Evropi čez 10 do 20 let. Namreč, praktično
ni več evropske države, ki bi imela upokojitveno starost pod 60
leti. Spričo postopnosti nihče od delavcev, ki so sedaj 5 ali 10 let
pred upokojitvijo, ne bo šel v pokoj po pogojih 63 ali 65 let. In
napovedovanje, da bo upokojitvena starost teh delavcev 65 let,
je čista demagogija.

Izjemno pomembno bo kolektivno zavarovanje, ki bo deležno
celotnih davčnih olajšav samo tam, kjer bo najmanj 70 % delavcev
v posameznem podjetju vključenih v takšno zavarovanje. Tudi s
tem zavarovanjem bodo lahko upravljale samo finančne institucije
oziroma banke in zavarovalnice. Ustanovitelji bodo garantirali za
te vloge, če tega ne bodo zmogli, bodo morali upravljavci solidarno
jamčiti; oblikovane pa bodo tudi posebne rezerve.
Minister je opozoril tudi na vdovske in državne pokojnine, kjer se
bo treba še uskladiti. V povezavi s socialnimi kriteriji bi bilo smiselno
določiti določen minimum pokojnine, vključujoč še vdovsko
pokojnino; to bi prav gotovo pomagalo odpravljati revščino. Seveda,
to družbo tudi toliko stane, zato je vprašanje, kdaj si vse to lahko
privoščimo. Tudi glede državne pokojnine bo potreben razmislek.

Tako je bil upoštevan predlog sindikatov, da se v bistveno večji
meri upošteva delovna doba, pokojninska doba, da se upošteva,
koliko časa je kdo delal; ti predlogi so upoštevani že prek sistema
odmernih stopenj in nadomestitvenih stopenj po novem zakonu.
Zato nadomestitvena stopnja navzgor ni več omejena in raste s
številom let, tako da delovna oziroma pokojninska doba določa
višino pokojnine; pokojnina bo tako sorazmerno odvisna od delovne
oziroma pokojninske dobe. Samo trenutek upokojitve je pogojen
s starostjo. Glede na zahteve socialnih partnerjev se je spremenil
predlog tako imenovanih malusov: zmanjšanje pokojnine za
mesec pred polno starostjo upokojitve, in sicer za 0,3%. Sočasno
je predviden sistem padajočih odbitkov z naraščajočo pokojninsko
dobo; v trenutku ko posameznik doseže pokojninsko dobo nad
40 oziroma 38 let, zaone sistem malusov padati. Kakor hitro se
preseže leto ali dve, praktično ni več malusa. Vendar tudi za ta
ukrep ni posebnega navdušenja pri socialnih partnerjih.

In končno je minister še ugotavljal, da je pokojninska reforma
nujna. Potrebni pa so dogovori, nujni so kompromisi. Zato je odprta
razpravo z vsemi partnerji, tudi danes v državnem svetu.
Potreben je tudi dogovor glede posebej izpostavljenih poklicev,
za katere ni možno pričakovati, da bo veljal kriterij do 58 oziroma
60 let. Nadaljnji premislek bo veljal še dodatnemu kolektivnemu in
osebnemu prostovoljnemu zavarovanju, ki bo deležno davčnih
olajšav, hkrati pa bo omogočilo, da bodo zaposleni v posameznih
podjetjih šli prej v pokoj. Prenekateri problem "predčasne"
upokojitve je moč rešiti v povezavi sistemov zaposlovanja in
upokojevanja.

Nadalje je minister opozoril na predvideno spremembo odmerne
stopnje, ki neposredno vpliva na nadomestitveno stopnjo. Takoj
ko se odmerna stopnja zniža, poseže v pravice zaposlenih. Vendar
pridobljene odmerne stopnje veljajo in šele nova delovna doba bo
pomenila delovno dobo po nižji odmerni stopnji. Zato tisti, ki so tik
pred upokojitvijo in se jim podaljša potrebna pokojninska doba za
dve ali tri leta v začetku celo realizirajo višjo nadomestitveno
stopnjo, ker morajo delati več let, imajo pa vse odmerne stopnje
kot že pridobljeno pravico. V celoti se bodo odmerne stopnje
uveljavljale naslednjih 40 let, in sicer z zdajšnjih 85 % od
pokojninske osnove na 70 %.

Pokojninsko reformo zlasti v smislu višanja starostne meje
zaposlenih narekujejo ne le evropski standardi, pač pa neprijetna
demografska podoba, saj je čedalje manj populacije do 27. leta
starosti. Pokojnine je treba izplačevati, sredstva pa lahko zagotovi
le aktivna populacija. Te pa bo le do 60. leta premalo za zagotovitev
nemotenih pokojnin, je sklenil svoje razmišljanje minister Rop.
Janez Prijatelj je najprej navedel razloge, ki so privedli do slabitve
finančne trdnosti pokojninskega zavarovanja: zakonsko
stimulirano upokojevanje, ugodne pogoje starosti in pokojninske
dobe, možnost predčasnega upokojevanja, cenene dokupe
pokojninske dobe, uvajanje ali poviševanje nekaterih dodatkov in
socialnih korektivov (dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek
za rekreacijo, najnižja pokojninska osnova, minimalna pokojnina
in varstveni dodatek, ugodnejša odmera denarnih nadomestil
delovnim invalidom ...).

Naslednja sprememba zadeva postopno povečanje števila
zaporednih let, iz katerega se računa pokojnina. Spremembe
prinašajo tudi znižani razponi med najnižjo in najvišjo pokojninsko
osnovo, in sicer: 1:4, nekateri predlagajo 1:3 ali pa 1:3,5. Ta
sprememba je pomembna tudi z vidika pravičnosti in večje
solidarnosti. Namreč s to spremembo se ukinjajo vse visoke
pokojnine, ki se izplačujejo po posebnih zakonih za kogarkoli v tej
državi.

Takoj zatem je ugotavljal, da so se razmerja med plačami in
pokojninami postopoma tako bistveno popravila v korist pokojnin,
da je odmerjena pokojnina nemalokrat presegla plačo
zavarovanca ob upokojitvi. Krog zavarovancev pa se je močno
razširil tudi z vključevanjem kmetov in drugih samostojnih
zavarovancev. Poleg tega je moral pokojninski sistem prevzeti v
letih pred osamosvojitvijo Slovenije in v tranziciji še ogromno breme
ekonomske krize, pojava tehnoloških presežkov in
brezposelnosti; postal je Socialni amortizer. Opozorila, da je
pospešeno upokojevanje najdražja oblika reševanja gospodarske
krize in da so pozitivni učinki praviloma le kratkoročni, kasneje pa
se maščujejo, so zalegla premalo.

Zakon s to reformo zagotavlja finančno stabilnost sistema. Šli
smo v kompromis, in na mnogih točkah popustili, kar pomeni, da
realiziramo finančno stabilnost približno do leta 2015, 2016 ob
predpostavki, da ne bi prišlo do ugodnostnih sprememb v sistemu.
Minister je nadalje govoril o novosti dodatnega pokojninskega
zavarovanja, ki ni sporna. Na eni strani gre za obvezno dodatno
pokojninsko zavarovanje. Tu gre za potrebno reformo beneficirane
delovne dobe. Naslednji segment zajema prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje, ki bo deležno davčnih olajšav in olajšav
plačevanja prispevkov, kar bo gotovo dovolj atraktivno. Pri

V tako zapletenih razmerah je nova slovenska država leta 1992
oblikovala nov sistem zavarovanja. Zakon je postopno, povprečno
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za tri leta, zvišal pogoje upokojitvene starosti, odpravil možnost
predčasnega upokojevanja, kar je imelo v nadaljnjem razvoju
pozitivne učinke. Zakon pa ni bil dosleden pri ohranjanju
interventno omejenega usklajevanja pokojnin. Spet je uvedel
ugodnejše usklajevanje; 85-odstotno razmerje med plačami in
pokojninami pa je postalo nov zakonski minimum. Dolgi postopek
sprejema navedenih novosti je povzročil masovno upokojevanje.
Po spremembi zdravstvenega zakona mora zavod od leta 1992
dalje plačevati nov prispevek za zdravstveno varstvo
upokojencev (okoli 7 % vseh njegovih odhodkov). Po osamosvojitvi
je morala Slovenija prevzeti tudi bivše vojaške upokojence ter
nekatere dajatve za slovenske državljane, ki so prejemali
pokojnine iz drugih republik bivše Jugoslavije.
V nadaljevanju je Janez Prijatelj navedel celo vrsto težav pri
zagotavljanju sredstev; ob tem pa se je čas za pripravo reforme
zavlekel za pet let. Država je zadnja leta ob proračunskih
usklajevanjih in reševanju gospodarskih težav sprejemala
nekatere omejitve pri tekočem financiranju zavarovanja, kar je
pripeljalo do negativnih finančnih rezultatov zavoda.
Nato se je posvetil analizi razlogov, ki nujno silijo v reforme.
Demografske razmere so bistvene za nadaljnje definiranje
pokojninskega sistema. Rodnost v Sloveniji že nekaj let ne zadošča
niti za ohranjanje sedanjega števila prebivalcev. Pričakovana
starost je za moške že 71 let, za ženske pa 78,6 let; leta 2040 se
bo pričakovana starost moških dvignila na 74 let in žensk na 81
let. Vse to kaže zaskrbljujoče upadanje deleža mladih ljudi ter
naraščanje deleža starejših - neaktivnih. V letu 1997 je prišlo na
100 aktivnih prebivalcev že kar 55 neaktivnih. Ob taki demografski
podobi vzdržujemo še relativno nizko upokojitveno starost jn je
nižja od predpisane v večini razvitih držav, kjer z določenimi
zadržki Znaša praviloma 65 let za oba spola. Od zakonsko
določene upokojitvene starosti je zaradi možnih izjem dejanska
starost starostnih upokojencev pri nas še nižja. Povprečno za
oba spola znaša 56 let in 10 mesecev in je po podatkih Bele knjige
za 5 let nižja od starosti, s katero se upokojujejo v državah
Evropske unije.- Zato je treba razmerje med demografsko sliko in
upokojitveno starostjo čim prej sistemsko rešiti.
•
K negativni bilanci prispeva tudi izrazito naraščanje števila
upokojencev, saj je bila do konca leta 1993 značilna stimulirana
hitra rast upokojevanja. Po letu 1994 je rast še prisotna, a je
zaradi zviševanja pogojev starosti in omejitve predčasnih pokojnin
nižja in bolj ali manj konstantna ter se giblje od 1 do 1,5 %. V letu
1981 je bilo npr. v Sloveniji okoli 273.000 vseh vrst upokojencev,
leta 1988 že okoli 348.000, leta 1992 okoli 449.000 in leta 1998
okoli 472.000 upokojencev. Konec leta 1998 je bila v Sloveniji
upokojena že približno četrtina vsega prebivalstva. Demografske
projekcije kažejo še nadaljnje naraščanje števila upokojencev, ki
bo do leta 2000 umirjeno, nato pa v nadaljnjih 30 letih hitreje
naraščalo.
Svoje prispeva tudi upadanje števila zavarovancev. Teh je bilo
leta 1987 okoli 938.000, leta 1998 pa le še 786.400, kar je za
151.600 oziroma za 16,2 % manj. Zavarovanci so konec leta
1997 predstavljali 39,5 % vsega prebivalstva oziroma le še nekaj
več kot 71 % že tako maloštevilnega prebivalstva v aktivni dobi
med 20. in 60. letom. Projekcije kažejo, da bo število zavarovancev
ostalo na sedanji ravni še naslednjih 15 let.
Zaradi upadanja števila zavarovancev in hitre rasti upokojevanja
se je v preteklih letih postopno močno poslabšalo razmerje med
plačniki prispevkov in uživalci pravic, kar je eden glavnih razlogov
za splošno povečevanje finančnih težav. V letu 1981 je bilo razmerje
med upokojenci in zavarovanci še 1:3,3, v letu 1991 je že padlo
na 1:2, od leta 1993 dalje pa je razmerje konstantno slabo in
znaša le še 1:1,7. Demografske projekcije po letu 2000

napovedujejo poslabševanje tega razmerja, leta 2035 pa naj bi
prišlo na enega upokojenca le še 0,8 zavarovanca.
V breme zavarovalniške blagajne gre tudi relativno dobra zaščita
ekonomsko šibkih in odvisnih slojev. Zavarovanci, ki se
upokojujejo z najnižjimi plačami, in invalidi, ki potrebujejo posebno
pomoč, uživajo dodatno varstvo, ki ga omogočajo "pokojninski
socialni korektivi".
t

Zaradi vsega tega je morala nujno naraščati udeležba v BDP
Tako je od 7 % v letu 1982 narasla v letu 1989 na 10,35 %, v letu
1993 pa je že presegla 14 %. Od tedaj dalje konstantno presega
14 %. Brez reforme bi okrog leta 2040 celotne obveznosti
pokojninskega sistema dosegle že nevzdržnih 26 % BDP.
Negativni trendi, znižani prispevki in nezadostni transferi države
silijo zavod v finančni primanjkljaj, ki bo letos znašal okoli 12
milijard tolarjev. K temu je treba prišteti še nepokrito izgubo kakih
6,4 milijarde iz leta 1998, tako da bo skupni primanjkljaj zavoda
konec tega leta znašal okoli 18,4 milijard tolarjev. Če zavodu ne
bo treba plačevati stroškov za delo davčnih uprav, bo skupni
primanjkljaj za slabe 3 milijarde nižji.
Seveda, brez potrebnih zakonskih sprememb, drugih ukrepov in
ob nespremenjeni prispevni stopnji bi se finančni primanjkljaj
zavoda iz leta v leto dramatično povečeval. Projekcije iz Bele
knjige kažejo, da bi bilo mogoče v prihodnosti doseči ravnovesje
med pokojninskimi izdatki in prejemki le ob skoraj dvakrat povečani
prispevni stopnji, če bi želeli ohraniti sedanjo raven pravic. Če pa
bi vztrajali na sedanji prispevni stopnji, bi morali bistveno znižati
pravice. Če bi želeli ohraniti oboje, bi leta 2040 obveznosti sistema
povzročile ogromen nepokrit primanjkljaj, ki bi veljal kar 14 %
BDP.
Vsa navedena dejstva naravnost silijo v reformo sistema, katere
cilj je prilagoditev sistema spremenjenim demografskim
gospodarskim in socialnim okoliščinam, tako da bo lahko
dolgoročno zagotavljal socialno varnost upokojencem in
zavarovancem, tudi tistim, ki bodo pravice uveljavili šele čez
nekaj desetletij. Reforma torej obsega ponovno sklenitev implicitne
socialne pogodbe med generacijami, ki je tudi podlaga veljavnega
prerazdelitvenega sistema. Pri tem vlada v predlogu novega
zakona ne daje nerealnih obljub o cenejšem bodočem zavarovanju
ali o skupnem znižanju obremenitev. Izhaja iz dejstva, da bodo
vse sprejete rešitve izvedene v sedanjem finančnem okviru in
bodo imele pozitivne učinke. Izdatki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje bodo sprva ostali na dosedanji ravni - nekaj nad 14
% BDP, nespremenjene bi bile tudi stopnje prispevkov. Učinki
predlaganih sprememb na potrebno višino sredstev pa se bodo
kazali postopno v zmanjševanju dejanskega in implicitnega dolga.
Ob koncu je Janez Prijatelj pristavil, da bodo taki cilji lahko doseženi
le, če v nadaljnji zakonodajni proceduri ne bo prihajalo do novih,
ljudem prijaznih političnih zahtev, kompromisov, skratka, če se
ne bo ponovila zgodba iz leta 1982, ko se je reforma pripravljala
za ekonomsko prilagoditev razmeram, končala pa s širitvijo pravic
in stimuliranjem upokojevanja.
Jože Štefančlč je uvodoma orisal razloge in način funkcioniranja
sklada, ki so ga ustanovili slovenski obrtniki na podlagi Uredbe o
skladih za vzajemno pomoč (Ur. I. FLRJ, št. 15/1956), 23. avgusta
1956. Sklad je bil opredeljen kot skupnost zainteresiranih članov,
ki si po načelih vzajemnosti in solidarnosti določajo svoje
obveznosti in pravice za primere bolezni, starosti, invalidnosti in
smrti. Sklad so upravljali predstavniki takratnega ZPIZ, ki so tudi
nadzirali delovanje Sklada, in člani sami preko izvoljenih
predstavnikov. Sklad je izvajal prostovoljno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Po uvedbi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
za obrtnike pri takratnem ZPIZ leta 1964, se je število
zavarovancev Sklada zmanjšalo. Ker pa je takratni pokojninski
zakon določal 5-letno čakalno dobo in najmanj 15-letno
zavarovalno dobo kot pogoj za predčasno upokojitev, so se mnogi
člani Sklada ponovno odločili za članstvo v Skladu.
Sklad je tudi po sprejetju zakona o obveznem zdravstvenem
zavarovanju za obrtnike še naprej omogočal zdravstveno
zavarovanje vsem tistim članom in svojcem, ki niso bili več aktivni t
obrtniki ali pa so bili pri Skladu že upokojeni. Vse to je bilo za Sklad
veliko finančno breme, obenem pa je zmanjševalo možnosti
oblikovanja kakršnih koli potrebnih rezerv.Take razmere so trajale
do leta 1975, ko je začel veljati zakon o obveznem zdravstvenem
varstvu vseh prebivalcev Slovenije.
Po uveljavitvi zakona o združenem delu se je v Skladu postopno
zmanjševal nadzor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Upravljalci Sklada so se pričeli vedno bolj zavedati,
da mora Sklad poleg tekočih obveznosti za že upokojene člane
oblikovati tudi rezerve za pričakovane pravice članov. Nobena
reforma v prejšnji državi niti zakon o podjetjih in o družbah v novi
državi niso posebej uzakonjali delovanja Sklada, tako da ta še
vedno posluje na osnovi ustanovne Uredbe iz leta 1956.
Upravni odbor je leta 1995 sprejel sklep, da se Sklad preoblikuje
v vzajemno zavarovalnico. Vendar so bili na Ministrstvu za finance mnenja, da ni mogoče vpisati vzajemne zavarovalnice v
register zavarovalnic, dokler niso zagotovljene kapitalske rezerve
za že pridobljene pravice starih članov Sklada. Sklad je glede na
navedene okoliščine pričel oblikovati rezerve za izplačevanje
bodočih pokojnin šele v začetku devetdesetih let. Dejansko pa so
se rezerve za izplačevanje pričakovanih pokojnin pričele opazno
zviševati šele po letu 1993.
Skladovo pokojninsko, invalidsko in družinsko zavarovanje temelji
na načelu zavarovanja. Zato lahko pridobijo pravice iz zavarovanja
samo tisti, ki so bili določeno dobo vključeni v zavarovanje in so
dopolnili določeno starost. Sistem financiranja skladovega
pokojninskega, invalidskega in družinskega zavarovanja je temeljil
od ustanovitve pa do leta 1990 na principu sprotnega pokrivanja
obveznosti. Deloval je po dokladnem principu medgeneracijske
pogodbe.
Sklad je svoje delovanje tekoče prilagajal načinom, principom in
pogojem, ki so veljali pri takratnem javnem državnem
pokojninskem zavarovanju. Po svoji vsebini so bila Skladova
pokojninska zavarovanja oblikovana po sistemu z vnaprej
določenimi pravicami. Rast pokojnin je bila odvisna od inflacijske
in gospodarske rasti v državi ter rasti pokojnin ZPIZ.
V nadaljevanju je Jože Štefančič nanizal dejstva, ki so narekovala
reformo Sklada, in sicer:
dokladni PAYG sistem pri prostovoljni obliki pokojninskih
zavarovanj dolgoročno ni zagotavljal varnosti zavarovancem;
kapitalske rezerve se niso oblikovale niti jih ne bi bilo možno
ohranjati;
zavarovalne in socialne pravice so se postavljale brez
ustreznega pokritja v zavarovalnih prispevkih;
pokojnine so se poviševale z rastjo pokojnin pri ZPIZ oziroma
z inflacijo brez ustreznega pokritja z zavarovalnimi prispevki;
opuščeni so bili vsi matematični in aktuarski principi vodenja
pokojninskega sklada.
Po uveljavitvi zakona o zavarovalnicah, ki med drugim določa
tudi obveznosti oblikovanja potrebnih rezerv za bodoče in
pričakovane pravice zavarovancev, je Sklad v začetku leta 1996

sprejel "belo knjigo" potrebnih sprememb svojega delovanja in
določil sistemske in vsebinske ukrepe.
Med najpomembnejše sistemske ukrepe sodijo: uvedba
aktuarskih principov izračunavanja pokojnin, uvedba naložbenega
principa financiranja pokojninskih zavarovanj, uvajanje
pokojninskih zavarovanj z vnaprej določenimi prispevki (definedcontributions pension scheme) in prenehanje sklepanja
zavarovanj z vnaprej določenimi pravicami (defined-benefit
scheme).
Med najpomembnejše vsebinske ukrepe pa spadajo: ožanje
zavarovalnih pravic, postopno zviševanje starostne meje za
upokojitev, zvišanje zavarovalnih prispevkov za več kot 70 %,
zamrznitev valorizacije pokojnin, omejitev trajanja pravice do
družinske pokojnine po umrlem članu Sklada do njegovega 78.
leta starosti, če bi še živel, postopno izenačevanje zavarovalnih
pogojev žensk z moškimi.
Ukrepi sanacije so pokazali dobre rezultate na področju vedno
večjega kapitalskega pokritja starih pokojninskih zavarovanj,
sklenjenih po letu 1983. Negativni učinki pa se kažejo v osipu
članstva in slabši prodaji zavarovalnih produktov Sklada.
Po novem lahko zavarovanec sklene naslednje oblike
pokojninskega zavarovanja:
-

zavarovanje za odloženo dosmrtno starostno pokojnino,
zavarovanje za odloženo dosmrtno starostno in družinsko
pokojnino;
zavarovanje za odloženo dosmrtno starostno in invalidsko
,pok6jnino in
zavarovanje za odloženo dosmrtno starostno, invalidsko in
družinsko pokojnino.

Konec leta 1998 jaimel Sklad sklenjenih 20.913 starih zavarovanj,
od tega 16.314 aktivnih članov, ki še plačujejo zavarovalne
prispevke, in 4.599 neaktivnih upokojenih članov. Poleg tega ima
Sklad sklenjenih še 772 zavarovanj po novem pokojninskem
načrtu.
•
Iz statističnega zavarovalniškega biltena za leto 1998 je razvidno,
da znaša Skladov tržni delež na področju življenjskih zavarovanj
8,85 %, kar umešča Sklad na tretje mesto (za zavarovalnico
Triglav in zavarovalnico Maribor). Iz razpredelnice "Poslovna
učinkovitost članic SZZ in nominalna rast njihove premije 1997"
istega biltena je Sklad s 17 redno zaposlenimi delavci po poslovni
učinkovitosti na tretjem mestu (za pozavarovalnico Inter in
pozavarovalnico Sava). Leta 1990 je imel Sklad 94,4 mio tolarjev
rezerve, konec leta 1998 pa 9 mrd in 400 mio tolarjev ali 9.857 %
več, kar predstavlja 80 % kapitalske pokritosti zavarovanj,
sklenjenih po letu 1983.
Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
omenja tudi Sklad obrtnikov in podjetnikov, ki naj se preoblikuje
v prostovoljni kapitalski pokojninski sklad. Tako bo Sklad obrtnikov
in podjetnikov zadovoljivo rešil svoj pravni status.
Izkušnje Sklada zadnjih nekaj let so takšne, da zagotavljajo
pričakovanja zavarovancev ob relativno nizkih stroških, seveda,
bolj ali manj stabilnih ekonomskih in monetarnih razmerah, še
posebej na pričakovanem kapitalskem trgu brez večjih oscilacij.
Tako Sklad načrtuje v naslednjih letih konsolidacijo stanja pri starih
pokojninskih zavarovanjih. S pravno ureditvijo, večjim vlaganjem
v kadre, v marketing in razvoj zastopniške mreže pa želi Sklad
povečati svoj tržni delež pri pokojninskih zavarovanjih, tudi
upoštevaje svojo tradicijo iz 42-letnega delovanja, je sklenil svoj
uvodni prispevek Jože Štefančič.

opredeliti, kolikšen del premije prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja (PDPZ) bo lahko šel za stroške
upravljanja pokojninskega sklada.

Janez Šebat je najprej spregovoril o prizadevanjih za starostno
zavarovanje kmetov v preteklosti. Kmetje, ki jim je bilo kmetijstvo
glavni in edini vir preživljanja, so dočakali zakon o obveznem
zdravstvenem varstvu šele leta 196o.

Nadalje je mag. Koprivec opozoril na osrednji in najpomembnejši
del celotne dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, ki mora biti namenjen upravljanju in investiranju
oziroma nalaganju sredstev pokojninskih skladov.

Predlog novega zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju bi moral za kmete upoštevati večjo postopnost pri
zaostrovanju pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine
zaradi v preteklosti neurejenih razmer pa tudi zaradi
preskromnega dohodkovnega položaja v kmetijstvu. Kasnejše
upokojevanje in daljša pokojninska doba pomenita večje
obremenitve poklicnih kmetij. Namreč, zaradi podaljšanja
pokojninske dobe in zvišane vstopne starosti utegne biti
predvidena obvezna predaja kmetij nasledniku še bolj zamaknjena
v prihodnost kot doslej. Predlagane spremembe na področju
kmetijstva so namreč tako velike, da bi zahtevale in zaslužile
posebno študijo z ustreznimi podatki in ocenami.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nalaga
upravljalcem naložb vzajemnih pokojninskih skladov, da
upoštevajo omejitve za nalaganje sredstev, ki izvirajo iz polic
življenjskih zavarovanj po zakonu o zavarovalnicah tako za
domače kot za naložbe finančnih sredstev v tuje vrednostne
papirje. Tako se tudi v Sloveniji veliko pričakuje od zavarovalnic,
ki že danes vlagajo celotna sredstva rezervacij skladno z
zakonom o zavarovalnicah le v domače vrednostne papirje. Zato
nekatere zavarovalnice že nekaj časa izobražujejo kader, ki se
bo ukvarjal z naložbami finančnih sredstev tudi v tujini, kjer pa bo
zelo malo prostora za naše unikatne zamisli in ideje, je menil mag.
Koprivec.

Zakonski predlog prinaša sicer tudi novosti, ki bodo nekoliko
ublažile zaostritve na področju uveljavljanja pravic in tako vsaj
delno pospešile interes kmetov, posebej še kmetovalk za
zavarovanje. Te novosti so, npr., znižanje vstopne starosti zaradi
varstva in vzgoje otrok, zavarovanje staršev kot upravičencev
do starševskega dodatka v prvem letu otrokovega življenja, če
starši niso zavarovani na drugi podlagi, dalje vštevanje
starševskega dopusta v pokojninsko dobo, znižanje starostne
meje za zavarovance, ki so bili zavarovani pred 18. letom starosti,
prištevanje pokojninske dobe zaradi invalidnosti in podobno.

Pri vsem tem gre predvsem za obvladovanje tveganj, ki ga prinaša
ta del finančne dejavnosti ter odgovornosti in obveznosti do
pokojninskih varčevalcev glede izplačevanja pokojnin po poteku
pokojninskega varčevanja. Glede porazdelitve tveganj celotne
dejavnosti PDPZ v Sloveniji bi bilo treba zakonsko zagotoviti, da
nobena institucija, ki se ukvarja s to dejavnostjo, ne preseže
recimo 25% - 30% deleža v tej dejavnosti, sicer lahko zaide v
težave celotna dejavnost PDPZ; država pa s svojimi proračunskimi
viri take institucije ne bi mogla rešiti.

Med spremembami, ki lahko izboljšajo položaj tistih kmetov, ki
zaradi starosti opredelitve zavarovanca v obveznem zavarovanju
ali iz ekonomskih razlogov niso bili vključeni v obvezno
zavarovanje, velja posebej omeniti državno pokojnino. Žal, pa
namerava predlagatelj z nekaterimi zakonskimi določbami
bistveno in takoj povečati obveznosti za vse kmete zavarovance.

Upoštevajoč tehnični in finančni rizik, bodo dejavnosti PDPZ
terjale zelo preudaren razmislek o tem, katera vrsta finančnih
institucij bo lahko nosila glavnino tovrstne dejavnosti. Namreč,
ravno inštitucije, ki bodo oblikovale pokojninske načrte in upravljale
s pokojninskimi skladi, bodo v celoti polno odgovorne
upravičencem pokojninskega varčevanja, ne glede na to, ali bodo
upravljale s pokojninskimi skladi v okviru svoje pristojnosti ali pa
bodo to nalogo zaupale drugim upravljalcem. Zavarovalnice bodo
morda del sredstev pokojninskih skladov raje zaupale tujim
upravljalcem s premoženjem, zlasti tisti del, ki bo namenjen
nalaganju na evro trgu vrednostnih papirjev. Vse bo odvisno od
medsebojnih pogodbenih pogojev in akumuliranega finančnega
znanja pokojninskih institucij na domačem trgu. Vendar prav zaradi
previdnosti pred posameznimi borznimi zlomi je treba tudi pri nas
vzpostaviti več pokojninskih institucij, katerih delež, kot rečeno,
naj bi se gibal med 25 % - 30 % domačega trga.

V sklepnem delu je Janez Šebat opozoril na žgoče probleme, kot
so:
- reševanje brezposelnosti z vračanjem na manjše kmetije, ki
pa počasi propadajo zaradi neobvladovanja poklica ali
premajhnega posestva;
rubež zaradi neplačanih prispevkov, tudi za pokojninsko
zavarovanje kmetov;
možnost odpisa prispekov pri ZPIZ.
Zaradi razdrobljenosti kmetij je možnost pridobivanja dohodka
majhna, izdatki pa so preveliki. Iz leta v leto se zmanjšuje število
kmetov, ki jim je glavni in edini vir dohodka kmetovanje; teh je le še
okoli 20.000 ali približno 1,6 % vsega prebivalstva. Zato je
zavarovanje kmetov izvedljivo samo v skupnem sistemu z drugimi
zavarovanci.

Vsako leto bo treba v Sloveniji naložiti 65 do 100 milijard
privarčevanih pokojninskih sredstev na domačem in (svetovnem)
evropskem trgu ob predpostavki, da bo povprečni varčevalni
znesek le 12.000 tolarjev in da bo v PDPZ vključenih 450 tisoč
zaposlenih. Upoštevajoč dejstvo, da so imele vse zavarovalnice
ob koncu lanskega leta kumuliranih okrog 120 milijard v finančne
naložbe iz celotnih zavarovalno-tehničnih rezervacij, je potem
jasno, kakšen obseg poslov PDPZ je moč pričakovati v naslednjih
letih.

Posebna skrb naj bi se namenila mladim družinam, da se bodo
odločale za poklicno kmetovanje. EU trajno vlaga v podeželje,
tako da zagotavlja socialno varnost tistim, ki skrbijo za ohranjanje
podeželja in kulturo krajine, je še dodal ob koncu svojega
uvodnega referata.
Mag. Go|ko Koprlvec je spočetka opozoril na nekaj bistvenih
pomanjkljivosti, ki jih prinaša zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, in sicer v delu, ki se nanaša na prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje.

"To dejavnost moramo zato prepustiti v strokovno upravljanje
institucijam in kadrom, ki bodo za to usposobljeni in bodo imeli
domače in tuje izkušnje. Zlasti morajo imeti predhodne izkušnje v
finančnih organizacijah, ki so se in se še ukvarjajo s finančno
naložbeno dejavnostjo doma in v tujini, pri čemer moramo
upoštevati tudi osebnostna načela poštenosti in predanosti
tovrstnim poslom jutrišnjih upravljalcev", je menil mag. Koprivec.

Za vzpostavitev prostovoljnega dodatnega pokojninskega
varčevanja so namreč najbolj pomembne stimulacije, davčne
olajšave, sicer bo ostal pritisk za ohranjanje sedanjih razmer.
Nesprejemljiv se kaže tudi prenos upravljanja s premoženjem
vzajemnega pokojninskega sklada na DZU. Hkrati bo treba

Mag. Mitja Gaspari je najprej poudaril, da ob razpravi o pokojninski
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Govoreč o globalizaciji je dr. Arhar podčrtal zlasti troje:

reformi gre za odločanje o prioritetah, gre za spremembe v
strukturi sistema; slabo ovrednotene ali nepovezane z odločitvami
na drugih področjih lahko povzročijo v končni posledici
poslabšanje celotnega javno finančnega položaja države in
posameznika, kar seveda, ne more biti namen reforme. Pa tudi ni
moč povečati pravic. Reforma je potrebna zaradi starajoče se
populacije. Medgeneracijski sistem za starajočo se populacijo bo
postal vedno bolj prijazen za beneficije in vedno manj prijazen
glede financiranja teh beneficij. Sedanji sistem je relativno
nepravičen do mnogih skupin zavezancev. Če bi nadaljevali z
dosedanjim sistemom, bi se v naslednjih 25 do 30 letih znašli
najprej v javno finančnem bankrotu države. Ob pokojninski reformi
pa ne gre prezreti težav v zdravstvu. Način financiranja, obseg
financiranja in medsebojni odnosi različnih blagajn iz skupne
socialne blagajne kažejo, da gre "preveč" za pokojninsko blagajno
in premalo za zdravstveno. S starajočim se prebivalstvom se
bodo težave na zdravstvenem delu bistveno bolj poglabljale, kot
se bodo na pokojninskem, je menil mag. Gaspari.

1. Globalizacija ni vzrok vsem našim težavam, ki so ukoreninjene
v miselnosti, da bi na državo prenesli čim več novih obveznosti in
hkrati vse stare pridobljene pravice zacementirali; rezultat takih
teženj so vedno večji državni izdatki in državno zadolževanje.
2. Ker globalni finančni trg zahteva disciplino denarne in fiskalne
politike, omejuje državi udoben izhod, hkrati pa ji omogoča, da
rastoče breme prenaša na že in še ne rojene generacije; visoko
stopnjo zahtev do države pa je moč vse teže financirati.
3. Čeprav globalizacija ne zahteva enake strukture in socialnega
standarda, mora upoštevati tudi socialni mir, toda ob politični
stabilnosti. Zato mora domača socialna politika biti integralni del
naše konkurenčne sposobnosti; stroški zanjo morajo biti
sorazmerni produktivnosti, tako da lahko obstaja kapitalska
rendita, primerljiva z mednarodnim okoljem.
Denarna stabilnost pa igra tudi v okviru socialnega tržnega
gospodarstva temeljno predpostavko. Zato bi bilo nepravično, da
bi država zahtevala od svojih državljanov več lastne skrbi in
odtegovanja za kasnejši čas, hkrati pa bi sama z neodgovorno
politiko povzročala nezaupanje v finančni sistem. Ustvarjanje
druge vrste premoženja iz strahu pred razvrednotenjem denarja
je za revnejše varčevalce nerealno ali težko uresničljivo, za
premožnejše sicer predstavlja drugo najboljšo rešitev, vendar
likvidnega denarnega premoženja nikakor ne more nadomestiti.

Dovolj zahtevne so tudi druge reforme v slovenskem
gospodarstvu: končanje privatizacijskega ciklusa, restrukturiranje
podjetij, nekateri zelo veliki nacionalni programi, kar vse se zajeda
v BDP. Če naj se zmanjša nadomestitvena stopnja, ki je najbolj
direkten učinek kakršne koli reforme, se je moč odločiti, da pridobi
pokojninska in zdravstvena reforma bistveno večjo stopnjo
prednosti in se zaradi tega upočasnijo ali zaustavijo nekateri drugi
projekti, ki ne morejo s tema dvema projektoma enakovredno
konkurirati. Seveda to zahteva politično in strokovno odločitev in
o njej bo potrebna odločitev ob sprejemanju zakona o
pokojninskem zavarovanju.

Demografski socialni problem nakazuje skromnost varčevanja,
če morajo delavci finančno podpreti svoje otroke. Nekoliko
ugodneje postaja, ko so delavci v zenitu zaslužkov, in spet slabše,
ko se delavci upokojijo. Vzpostavlja se svojsko razmerje otrok in
upokojencev do delavcev; to se kaže v negativni korelaciji s
privatnim varčevanjem.

Med drugim je minister Gaspari še posebej opozoril na
privatizacijsko vrzel. Smotrna so zato vlaganja države v
privatizacijski primanjkljaj. Tako bo šla preobrazba pidov pretežno
v oblikovanje pokojninskih shem.

To vse bo vplivalo neposredno tudi na državne proračune, zlasti
glede izdatkov za javni pokojninski sistem, zdravstveno
zavarovanje in izobraževanje. Razviti svet predvideva za
obvladovanje težav povečanje davkov, zmanjševanje drugih
državnih izdatkov, povečanje delovne dobe za 5 let, zmanjšanje
ravni pravic ob upokojitvi (postopna obdavčenost pokojnine);
spodbude k varčevanju naj bi izhajale iz reformiranega
zdravstvenega sistema. Problematika naravnost kliče po finančni
stabilizaciji, ki je pa ne bo brez reform v javnem sektorju
(pokojninsko, zdravstveno).

Nadaljnji pomembni element zadeva primanjkljaj državnega
proračuna. Glede na zniževanje nekaterih davčnih virov v zadnjih
letih ter pomembno znižanje prispevnih stopenj delodajalcev in
tako rekoč nobenih sprememb v pokojninskem sistemu, je
trenutna situacija v javnih financah še kar dobra. Vendar naprej
ne gre popuščati na eni strani pri pokojninski reformi, na drugi
strani pri dodatnih olajšavah, ki se želijo uveljaviti v vseh segmentih
javnih financ, saj bi bilo fiskalno neupravičeno.
Kakršnokoli ekstremno vztrajanje na posameznih stališčih bi
oddaljevalo sprejem reforme. Za delovanje reforme bodo lahko
vsi interesi, ki se parcialno zdijo zelo pomembni, postajali manj
pomembni, težave vseh, ne samo tistih, ki zastopajo parcialne
interese, pa vedno večje. Zato je nujno, da se zahteve in želje iz
naslova sedanjega pokojninskega sistema že letos uskladijo s
tistim, kar država z javnimi financami zmore in lahko doseže.
Sicer so perspektive za kvalitetno delovanje na področju
pokojninskega in tudi zdravstvenega sistema relativno slabe, je
še dodal mag. Gaspari.

Spričo finančne krize, ki pretresa svet, so napovedi za nadaljnji
razvoj v različnih delih sveta bolj pesimistične kot optimistične.
Zato je v takih razmerah potreben dodatni imperativ skrbi za
zdrave finance. Očitno so ta spoznanja tudi vzpodbudila
varčevanje za življenjsko in rentno zavarovanje. Še posebej spričo
dejstva, da so trg, svobodna konkurenca in prevladujoča privatna
lastnina zelo nevarni za sleherno ekonomijo, če nimajo hkrati
solidarnostnih shem za preživetje najbolj prizadetih. Prav tu mora
država ob sodelovanju s socialnimi partnerji najti čim bolj optimalni
modus vivendi, ki ga je treba vključiti v predlagano pokojninsko
rešitev.

Dr. France Arhar je menil, da razpravo o reformi pokojninskega
sistema razume kot razmišljanje o socialni politiki v državi s
socialno tržnim gospodarstvom. Globalizacija postavlja družbo
pred izbiro: ali slediti nadaljnji gospodarski liberalizaciji in biti
uspešnejši, vendar skromnejši pri socialnih izdatkih, ali braniti z
vso trdovratnostjo pridobljene pravice in graditi čim bolj avtonomno
in avtohtono gospodarstvo, kar bo pri novih trendih vsekakor
vodilo v katastrofo.

Po zagotovitvi dr. Arharja si bo Banka Slovenije prizadevala za
čim stabilnejše razmere na denarnem področju, za čim večjo
relativno stabilnost domače valute, da bi se še močneje
vzpodbudilo varčevanje, tudi za učinkovitejšo socialno varnost.
Jasno je, da je za korenite spremembe pokojninskega sistema
potreben najširši konsenz, da bi prešli znani konflikt: upokojenci
zoper zmanjševanje pravic, zaposleni pa zoper večje
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prispevke.Brez medgeneracijskega transferja je nemogoče
pričakovati rezultate.

prilagoditi novim tehničnim in tehnološkim dosežkom, da bodo
starejši ljudje sploh lahko opravljati svoj poklic do 63. oziroma 65.
leta.

Dr. Velimir Bole je orisal fiskalni položaj in negativne pojave v
javnih financah sploh. Potem je nanizal nekatera osnovna
teoretična dejstva o fiskalnem položaju, nanizal kriterije zdravih
javnih financ. Nadalje je identificiral najpomembnejše sprejemljivke
za zmanjševanje obvladljivosti fisklanega položaja. Posebej se je
dotaknil zmanjševanja fiskalne politike v zvezi s pokojninskim
sistemom, govoril o dinamiki izdatkov ter o prikritih obremenitvah
nepokojninskega dela javnofinančnega sektorja. Orisal je tudi
omejitve, ki jih na alternativne reforme pokojninskega sistema
postavlja ostali del javnofinančnega sektorja.

Ob uvedbi prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
je nujno z davčno reformo predvideti razumna olajšanja in celo
oprostitve davkov za sredstva v ta namen. Treba pa je vzpostaviti
več reda pri plačevanju, zlasti pa pobiranju prispevkov.
GZS pa ne podpira izplačevanja državne pokojnine.
Mag. Čuk je ob koncu opozoril na potrebo po novi medgeneracijski
pogodbi o tem, da se zavarovancem, ki danes plačujejo prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zagotovi, da bodo imeli
ob upokojitvi približno enake pravice kot tisti, ki so se ob enakih
pogojih upokojili v preteklosti, s čimer bi morali poseči tudi v pravice
sedanjih upokojencev, mlajših od 63 let, ki so se upokojili po
najbolj ugodnem režimu upokojevanja. Tu pa bo potreben konsenz
ter sodelovanje vseh socialnih partnerjev in upokojencev.

Po izvedenih analizah položaja javnofinančnega sektorja je dr.
Bole prepričan, da je reforma pokojninskega sistema nujna za
obvladljivost fisklanih razmer v naslednjih letih. Sam se zavzema
za normalizacijo pokojninskega sistema, ki lahko bistveno prispeva
k ozdravitvi vseh javnih financ. Analize pa potrjujejo, da poraba
vse bolj in bolj napada družbeni produkt, tudi na račun pokojnin.
Res pa je, da gredo transferji iz pokojninskega sistema tudi v
zdravstveno blagajno in tudi v obdavčitve. Ti transferji, zlasti za
potrebe zdravstva, bodo spričo negativne demografske podobe
(staranje populacije) vse bolj naraščali in tako nevarno ogrožali
pokojninski finančni sistem, tudi če se bodo zmanjšali transferji
nezaposlenih (do 2050. leta naj bi se nezaposlenost zmanjšala
za 40 %).

Dušan Rebolj je uvodoma ugotavljal, da je pokojninsko
zavarovanje ogledalo dosežene ravni socialne varnosti in
pravičnosti v družbi nasploh, po drugi strani pa je v povezavi z
ekonomsko, zaposlovalno, davčno, fiskalno politiko element in
predpostavka uravnovešenega razvoja. Vsaka reforma nujno in
dolgoročno prizadene vse generacije. Zato sprejem družbeno in
socialno sprejemljive pokojninske reforme mora iti skoz nacionalni
konsenz o nujnosti, ciljih in pogojih reforme, o njenih smereh in
rešitvah. Menil je, da ta hip ni še niti socialnega dialoga, ki je eden
od pogojev socialnega miru. Nadaljevanje dialoga in iskanje
konsenza še pred začetkom prve obravnave v državnem zboru
je za delojemalce torej prvi pogoj.

Če naj pokojninska reforma uspe, je treba tedaj pokojninski sistem
normalizitari tako, da se bo pomembno zmanjševala poraba
(transferi) iz pokojninske blagajne. Pri obdavčitvah bo treba to
doseči: ali naj bodo obdavčeni prispevki in pokojnine ne ali pa
obratno. Ne more biti obdavčeno oboje, kar se sicer pri nas dogaja,
je strnil svoje razmišljanje dr. Bole.

Za KSS PERGAM ni sporno, da je reforma pokojninskega in
invalidskega zavarovanja potrebna. Slediti pa mora ciljem, kot so
trdnost in varnost sistema, pravičnost, družbena in socialna
sprejemljivost reforme, kar pomeni ohranitev obsega pravic in
večfaznost reforme.

Mag. Jožko Čuk je bil tudi mnenja, da je reforma pokojninskega
sistema nujna, zato jo Gospodarska zbornica Slovenije podpira.
Nato je navedel že splošno znane argumente za reformo.

Sočasno opozarja PERGAM tudi na potreben dogovor o politiki
plač (predvsem o minimalni plači z določitvijo praga revščine), na
dogovor o nacionalnem programu varstva pri delu in pogojih
dela(zaradi omejevanja bolezni in visoke stopnje invalidnosti), na
dogovor o celoviti ureditvi delovnih razmerij z uvedbo večje
fleksibilnosti in zlasti skrajševanja delovnega časa (spričo
podaljševanja delovne starosti) ter na dogovor o nacionalni politiki
zaposlovanja.

Med cilji reforme je podčrtal: izboljšanje konkurenčne sposobnosti
gospodarstva, krepitev varčevanja, zniževanje direktnih stroškov
dela za delodajalce, spodbujanje gospodarskega razvoja,
prilagajanje demografskim gibanjem, spreminjanje pogojev na trgu
delovne sile in odprava blokad na njem.
Tem ciljem bi najbolj ustrezala večstebrna ureditev, ki bi združevala
sestavine socialnega zavarovanja, preprečevanja revščine ter z
varčevanjem tudi zagotavljanje kvalitetnih investicijskih sredstev.

Ob koncu je nanizal stališča KSS PERGAM v zvezi s
sprejemanjem reforme, in sicer:

GZS podpira reformo, ker je predvidena raven obremenitve enaka
kot doslej in se umešča nekako v evropsko povprečje. Hkrati pa
se GZS zavzema za izenačenost obremenitev s prispevki
zavarovancev kot delodajalcev pa tudi za relativno izenačenost
vseh zavezancev za prispevek. Izjemoma naj bi država poskrbela
za izenačitev prispevkov iz proračuna za kmete, brezposelne in
prostovoljce, sicer bo oškodovan skupni pokojninski sklad, ki ga
te kategorije zavarovancev ne polnijo dovolj.

-

GZS zahteva tudi, da se delodajalcem omogoči fleksibilnost pri
dodatnem zavarovanju svojih delavcev za stimulacijo dobrih in
nujno potrebnih delavcev. Nujna je pri tem izločitev socialnih
kategorij iz pokojninskega sistema in prenos le-teh v proračun
(npr. varstveni dodatek), sočasno je treba doseči večjo
soodvisnost pokojnin od plačanih prispevkov. Povišanje
upokojitvene starosti nad 65 let pa ne sme vplivati na slabše
možnosti zaposlovanja mladini, podjetja pa se morajo postopno

pogoj za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine mora
biti pokojninska doba: 40 let za moške, 38 let za ženske;
upoštevaje postopno doseganje skrajne zgornje meje starosti
63 let za moške in 61 let za ženske; dvigovanje povprečne
upokojitvene starosti naj bi spodbujali z bonusi in ne z malusi;
odmerna stopnja za 15 let zavarovalne dobe naj znaša 35 %
osnove (kot doslej), za vsako nadaljnje leto pa naj bi se osnova
povečevala za 1,75 %;
usklajevanje pokojnin naj gre vzporedno z usklajevanjem plač
(dogovor v kolektivnih pogodbah);
razmerje med najnižjo in najvišjo pokojnino naj bo 1:3,5.

Svojo razpravo je Dušan Rebolj strnil z odločnim nasprotovanjem
državni in vdovski pokojnini, saj se finančnih težav ne da reševati
z dodatno bremenitvijo pokojninske blagajne.
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Dr. Mo|ca Novak je tudi govorila o potrebnosti pokojninske
reforme, posebej pa se je spraševala, v katero smer naj bi se
preoblikovale sedanje sheme.

Prof. dr. Anjuta Bubnov-Škoberne je najprej ugotovila, da je
težko določiti konsistenten, spremenjen ali celo povsem novb
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v relativno
kratkem času. Še teže pa je pravno-tehnično določiti individualne
pravice do pokojnine ali do drugih dajatev iz socialnega sistema,
ki jih bo prebivalstvo sprejelo kot sprejemljivo in pravično. Še
veliko teže pa je razpravljati o posamičnih pravicah posameznikov.
Temeljno vprašanje, s katerim se ukvarjajo po svetu je, ali naj bo
javni sistem tak, da bo varoval samo "revne" (samo sistem
socialnega varstva) ali naj sistem vsebuje zaposlene in
samozaposlene, ne glede na njihovo premoženje (sistem
socialnega zavarovanja). Tretji nacionalni sistem pa varuje vse
prebivalce.

Glede nujnosti pokojninske reforme je opozorila na generacijski
spopad, upoštevajoč zgodovino socialne politike po svetu in pri
nas, in s tem v zvezi tudi gibanje socialnih pravic. Posebej je
analizirala zahtevo po novi blaginjski pogodbi, po novi delovni
pogodbi, celo o novi pogodbi med spoloma.
Pri vsem tem je jasno, da spremenjene družbene razmere terjajo
tudi ustrezno prilagoditev pravil iger. Zato je potreben obširnejši
val socialne politike, obširnejši val spreminjanja socialnih
programov. Res pa je tudi, da se socialne pravice niso krčile v
nobenem spreminjanju socialne politike. Je pa krčenje pravic vselej
odvisno od pešajočih gospodarskih tokov.

V evropskih državah je doslej prevladoval sistem socialnih
zavarovanj s sistemom socialnih pomoči. Sistem socialnih
zavarovanj prihaja v krizo, ker je bil grajen na razmere polne
zaposlenosti. Ta situacija se spreminja tudi pri nas; nihče ni gotov,
da bo celo aktivno dobo polno zaposlen. Pokojninski (sploh
socialni) sistem je treba reformirati skladno z razmerami.

Dr. Novakova je prepričana, da bodo uspele tiste načrtovane
spremembe, ki upoštevajo družbene razmere, spodbude iz okolja
in logiko razvoja konkretnega družbenega sistema in njegovih
elementov. Iz zgodovine je navedla dokaze o polomih vseh tistih
projektov, ki niso upoštevali te terjave, dokaze o polomu vseh
tistih projektov, kjer so bili ustrezni začetni pogoji, toda tempo
spreminjanja je bil vsiljen. Te ugotovitve se nanašajo na socialno
politiko tega družbenega sistema. In ko govorimo o socialni politiki
tega družbenega sistema, moramo upoštevati stoletno
perspektivo, ki kaže ta sistem v rastoči stopnji zrelosti.

Glede predloga za spremembo pokojninskega sistema je opozorila
na troje vprašanj.
1. Zakon združuje več sistemov, ki ne sodijo skupaj: obvezno
zavarovanje, državno pokojnino, dodatno obvezno zavarovanje
in dodatno prostovoljno zavarovanje. Vsak od teh sistemov bi se
moral urejati ločeno in bolj poglobljeno. Nikakor pa ne sodi državna
pokojnina pod poglavje starostnega zavarovanja, saj direktno
spodjeda sistem zavarovanja. Če bo samozaposleni ali kmet,
npr., vedel, da bo pri 65. letu dobil enako, kot bi dobil, če bi 15 let
prispeval in bi v 15-letnem obdobju vložil 3 do 4 milijone tolarjev v
sistem, tega preprosto ne bo počel, ker se mu to ne bo izplačalo.
Ne gre oporekati sami pravici, ta je stvar politične ocene, vendar
jo je treba posebej urediti in nikakor ne enačiti s pokojnino za 15
let dela in prispevanja.

Prav spričo naše stoletne socialne zgodovine, ki je zrelo
kombinirala zunanje iniciative in notranje razmere in ki je v okviru
pokojninskega sistema razvijala relativno uravnovešeno celoto
sistemskih razmer in spodbud okolja, je moč pričakovati
nadaljevanje preizkušenih teženj. Tudi tu velja pravilo Andr.ea
Monreauja, da "kdor želi brati prihodnost, mora najprej brati
preteklost", s čimer je dr. Novakova sklenila svoja razmišljanja.

2. Pravica do pokojninskega zavarovanja se pridobi samo na
podlagi pokojninske dobe, ne glede na starost. V drugih sistemih
je praviloma zavarovalni primer starost. Pravica nastane z
dopolnitvijo starosti, lahko pa je kombinirana tudi z dopolnitvijo
določene zavarovalne dobe. Višina pokojnine naj bo sorazmerna
z vplačanimi prispevki. Pri nas je bil ta sistem izkrivljen, ker je
veljalo znamenito 10-letno povprečje. Žal pa tudi prehod na 25 let
ne bo pravšnja rešitev zaradi številnih predvidenih zakonskih
izjem in posebnih pravic za določene kategorije zavarovancev;
tako postaja zakon nepregleden, kar pa ni dobro.

Povzetek razprave
Ivan Kebrlč, poslanec državnega zbora, je kot mnogi pred njim
posebej opozoril na nujnost pokojninske reforme zaradi daljšanja
življenjske dobe, zaradi daljšega uživanja pokojnine, za kar pa je
treba v pokojninsko blagajno vse več sredstev. Zato se reforma
spogleduje s podaljšanjem starostne dobe za upokojitev in tudi s
podaljšanjem plačevanja prispevkov. Seveda, upokojenci
pričakujejo neokrnjene pravice. Opozoril je tudi na dejstvo, da so
upokojenci začeli s pokojninsko reformo že tedaj, ko so bile z
interventnim zakonom pokojnine zamrznjene, plače pa so lahko
rasle. Od tedaj se pokojnine ne usklajujejo več sproti s plačami.

Posebej vprašljivo se zdi načelo sorazmernosti. Na primer, če
primerjamo vajenca in fakultetno izobraženega, se bosta upokojila
pri 65 letih, vendar bo človek s poklicno šolo zbral 49 let dobe z
odmero 83,5 %, zdravnik denimo pa le 39 let dobe z odmero 68,5
%. Prav tako je vprašljiva tudi maksimirana pokojnina, če je
maksimirana tudi osnova za plačevanje prispevkov. Osnovno
pravilo socialnega zavarovanja po svetu je, da zagotavlja s
pokojninami iz javnega sistema kontinuiteto življenjskega
standarda.

V nadaljevanju se je dotaknil tudi zmanjševanja določenih pravic:
daljša delovna doba, dvig starostne dobe za upokojitev in postopno
znižanje pokojninske osnove od 85 na 70 %. Osvetlil je tudi
nesorazmerni delež prejšnje generacije, ki je delala po 48 ur na
teden, in tako prispevala družbi več kot generacije, ki delajo le 40
ur. Še drugače: današnja generacija dela krajši čas za približno
enako plačo, zato bi morala imeti resnejši odnos do pokojninske
blagajne, glede na pričakovanje enakih pokojninskih pravic.

3. Posebna skrb mora veljati preglednosti različnih upokojitvenih
možnosti, denimo, predupokojitvenemu sistemu za brezposelne
osebe. Pri nas trenutno zaposlene varuje kolektivna pogodba.
Poznamo pa tudi sistem za posebno zavarovanje brezposelnih,
ki je tudi v pokojninskem sistemu (tudi bodočem) vključen v sistem
predčasnega upokojevanja. Temu pa lahko dodamo še številne
situacije, ki so dovolj nepregledne.

Anton Ba|ec iz Novega mesta je v zvezi s pokojninskim
zakonom govoril o samogenocidni politiki, saj upošteva le
upokojene in srednjo generacijo, mlajša generacija pa je
zapostavljena. Za to generacijo je delež družbenega proizvoda
vsako leto manjši.

Kot rečeno, vsak od obravnavanih sistemov bi moral biti obdelan
v posebnem zakonskem besedilu, je sklenila svojo razpravo dr.
Škobernetova.
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gre minimalna plača, v katero smer gre varstvo pri delu, v katero
smer gre zakon o dohodnini. Zato se je zavzel za dolgoročno
obravnavo socialnih reform.

Zdravko Pratnlk, ekonomist, je govoril o premoženju in
rezervah, bistvenih sestavinah funkcioniranja pokojninsko
invalidskega zavarovanja. Sto milijard premoženja v kapitalskem
skladu je dosti premalo, saj je v nasprotju s pravili nastajanja tega
premoženja. Obstaja implicitni dolg in obstajajo zelo eksplicitne
izgube, hkrati pa ni rezerv. Menil je, da je nujna prerazporeditev
sedanjega državnega premoženja, saj je tudi minister za finance
poudaril, da se naj ta sredstva vključijo v pokojninsko invalidski
sistem.

MIlan Strah, ekonomist, je opozoril na pomanjkanje sinteze
oblasti in stroke pri razreševanju tega socialnega projekta. Prav
tako so ob preveč poudarjenih lastninskih interesih premalo
poudarjene vrednote dela, ki bi morale ustrezno učinkovati na
uspešnost ekonomije. In pri učinkovitosti dela se pravzaprav
srečujejo in razrešujejo vsi družbeni interesi.

Znotraj rednega pokojninskega sistema pa je treba doseči, da se
prihodki, ki jih plačujejo posamezniki ob možni uporabi pravila
aktuarskega računa, postopoma začnejo obravnavati kot
prihodki, za katere velja aktuarski račun. Tako bi se ustvaril
pokojninski sistem, ki bi gospodaril suvereno, da ne bi bil še
naprej odvisen od proračuna.

Robert Klelndlenst iz Ljubljanske borze je govoril predvsem o
tretjem stebru, v katerem vidi velike možne koristi tudi za celotno
slovensko gospodarstvo. Zaradi konkurenčnosti se je zavzel za
diferenciacijo pokojninskih skladov, ki naj bi si prizadevali za
kombinacijo med donosnostjo in minimalnim tveganjem. Tveganja
skladov pa bi morala biti pregledna, stroški pa primerljivi s tujino.

Gregor Mlklič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, je
poročal o nujnih predlogih ZSSS za reformo pokojninskega in
invalidskega sistema. Predlagatelj zakona pa sindikalnih predlogov
ne upošteva, kot denimo, da je treba za predčasno upokojevanje
uvesti dodatno zavarovanje; da je treba pokojninski sistem očistiti
vseh socialnih prejemkov; da je treba združiti invalidsko in
zdravstveno zavarovanje za poklicne rizike. Seveda, polna
pokojninska doba je temeljni pogoj. Prav tu so nujni dogovori med
sidnikati in delodajalci, saj gre za dogovore o postopnem
skrajševanju delovnega časa, za dogovore o bistvenem
izboljšanju razmer na področju zdravja in varstva pri delu, za
dogovore o posodobitvi organizacije dela in še za marsikaj.

Še posebej je opozoril na potrebo po ustreznem razmerju med
naložbami teh skladov v dolžniške in lastniške vrednostne papirje,
pa tudi med naložbami v tuje in v domače vrednostne papirje.
Prav gotovo pa ni nobene posebne koristi, če bi ti skladi vlagali
predvsem v državne obveznice.
Ravno tretji steber pokojninske reforme bi zagotovil tisto minimalno
potrebno sidrno povpraševanje, ki vliva minimalno zaupanje v
ugodnejši trg kapitala, v katerega morajo zaupati Slovenci in tujci.
Ob zaključku je menil, da bi s skladi lahko uspešno upravljale tudi
večje pooblaščene družbe in ne le banke in zavarovalnice, ki so
prav pri nas do zdaj favorizirane.

Eden ključnih problemov je prav gotovo zaposlovanje in
brezposelnost. Ta problematika se mora reševati hkrati z reformo
pokojninskega sistema. Tu je še posebej opozoril na odpiranje
ustreznih delovnih mest, ustreznih programov za zaposlovanje
starejših delavcev, za zaposlovanje tistih, ki pač v normalnih
delovnih pogojih ne morejo biti več ekonomsko učinkoviti.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, se je zahvalil za
koristne in bogate referate ter razpravo in ugotavljal, da je
opravljena obravnava pokazala celotno problematiko
pokojninskega sistema ter nakazala namere prenove.

Dr. Avgust Majerič, podpredsednik državnega sveta, se je
zavzel za to, da bi tudi del državnega premoženja usmerili v
pokojninski sklad, kar bo olajšalo prehod v novi sistem. Tukaj je
potrebno preudarno ravnanje in ne zgolj iskanje možnosti za
krčenje pravic upokojencev.

Državni svet bo pri svojem delu upošteval dejstva novembrske
in tokratne razprave ter oblikoval mnenja in predloge za prve seje
odborov državnega zbora in za sam državni zbor ter za vlado.
Saj si državni svet prizadeva za čim hitrejšo reformo
. pokojninskega sistema, ki naj implicira tudi nove oblike varčevanja,
pravilnejše oblike obremenitev ob upoštevanju novih lastniških
razmerij in ob dejanskem povečevanju gospodarske rasti,
odpiranju novih delovnih mest, kar vse naj učinkovito ohranja
socialni mir.

Hkrati je opozoril tudi na anomalije drugih področij proračunskega
in javno finančnega področja. Urediti bo treba razmere na področju
pridobivanja javnih dohodkov, ki se jih dovolj učinkovito ne izterjuje.
Izrazil je prepričanje, da če bi tretjino sive ekonomije zajeli s
fiskusom, bi bili rešeni marsikateri finančni problemi, tudi na
področju pokojninskega zavarovanja.
Boris Mazalln je govoril v imenu Konfederacije sindikatov 90
in ugotavljal, da se parlament še ni opredelil niti do osnovnih
postavk pokojninske reforme, opredelil pa se je do vrste zakonov,
ki to reformo pogojujejo, pospešujejo ali celo zavirajo.Mnogo laže
bi bilo, ko bi bilo jasno, v katero smer gre trg dela, v katero smer

Z javne obravnave objavljamo povzetke
uvodnih referatov in razprave, ker bo
celotno gradivo objavljeno v zborniku.
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Državni svet Republike Slovenije je 13. septembra 1999 organiziral predavanje
MENTALNA ZDRAVSTVENA POLITIKA IN REFORME. Predaval je profesor Martin
Knapp.

Bojan Korošec, dr. med., državni svetnik, je v imenu državnega
sveta pozdravil britanskega strokovnjaka na področju ekonomike
zdravstva za področje duševnega zdravja, prof. Martina Knappa,
ki se je prijazno odzval vabilu, da spregovori o ekonomiki
zdravstvenih problemov. To je tudi sicer področje njegovega
raziskovalnega dela na Inštitutu za psihiatrijo na King's College v
Londonu in London School of Economics, kjer je tudi direktor
raziskovalnega oddelka za socialne raziskave.

1. Duševne bolezni so zelo pogoste (visoka prevalenca) in veliko
je število na novo obolelih (visoka incidenca). Najboljša ocena je
naslednja: v vsakem trenutku duševno zboli eden od šestih
oziroma ima duševne težave eden od šestih prebivalcev. To so
lahko depresija, tesnoba ali kar koli drugega.
2. Približno štirje ljudje od tisoč imajo duševne motnje, ki so zelo
resne in hude, npr. shizofrenijo ali kaj podobnega. Prav te resne,
hude duševne bolezni vodijo V nove probleme. Ti bolniki potrebujejo
dolgotra|no zdravljenje, obravnavo In pomoč.

Dr. Mojca Z. Dernovšek je predstavila predavatelja prof. Martina
Knappa, ki je po izobrazbi ekonomist. Deluje na dveh, je dejala, v
svetovnem merilu zelo uglednih institucijah. To sta Londonski
inštitut za psihiatrijo in Londonska ekonomska šola. Je strokovnjak
za zdravstveno ekonomiko s posebnim poudarkom na ekonomiki
pri duševnih motnjah. S tega področja je objavil veliko število
mednarodno odmevnih člankov in knjig. Sodeloval je pri načrtovanju
reform v zdravstvu v Veliki Britaniji in tudi spremljal njihove
posledice.

3. Zdravljenje duševnih bolnikov Je drago.
4. Vpliv duševnih bolezni na družbo in družine je zeio velik.
Najprej bom govoril o problemih duševnih bolezni in nato pojasnil,
kako jih je politika v Združenem kraljestvu skušala rešiti. Povedal
bom, kako so se jih lotili in kakšni so bili rezultati. Nato bomo
pogledali, kakšna je sedaj naša nova vladna politika in kako
poskušajo izboljšati storitve na področju zdravljenja duševnih
motenj v Veliki Britaniji.

Omenila je, da je večkrat imela priložnost poslušati njegova
predavanja in je zato prepričana, da bo tudi tokrat posredoval
svoje bogate izkušnje.

Povzročitelji stroškov
Prof. Martin Knapp se je zahvalil za povabilo državnemu svetu
in prijateljem, ki jih je spoznal v zadnjih dveh, treh letih, ter
nadaljeval:

Najprej naj nekaj povem o velikem in širokem vplivu duševnih
bolezni. V zvezi s tem uvajam izraz nosilci ali povzročitelji stroškov,
in sicer v zelo širokem pomenu besede. Mednje štejem
zdravstvene storitve, druge storitve, zaposlitev, vpliv na
družino, umrljivost, kriminaliteto In dajatve socialnega
zavarovanja.

Kot ste slišali v uvodu, delam v dveh ustanovah, na dveh delovnih
mestih. Približno polovico svojega časa preživim na Inštitutu za
psihiatrijo, kjer delam s psihiatri in psihologi, in približno polovico
časa v Londonski ekonomski šoli oziroma na ekonomski fakulteti,
kjer delam na oddelku za socialno politiko. Želel bi se osredotočiti
na psihiatrijo, politiko in finance in predvsem iz zornega kota
ekonomije prikazati, kakšna je problematika na področju
duševnega zdravja in reform v zvezi z njim. Tudi zato, ker sem
ekonomist, mislim, da je prav, da pogledamo to problematiko tudi
z ekonomskega stališča.

Iz podatkov, ki jih bom posredoval, boste spoznali, zakaj imajo
duševne motnje tako velik vpliv in zakaj povzročajo tako velike
težave.
1. Najprej se posvetimo zdravstvenim storitvam. Navajam
izdatke zdravstvenega in socialnega zavarovanja za duševne
motnje, izražene v odstotkih celotnih stroškov za vse vrste
bolezni: socialno skrbstvo 27 %, javno zdravstvo 20 %,
predpisana zdravila 5 %, osnovno zdravstvo 4 %, ambulantna
obravnava 7 %, bolnišnična obravnava 22 %. Od tega gre približno
polovica stroškov socialnega skrbstva ter tretjina stroškov javnega
zdravstva in bolnišnične obravnave na račun duševne
manjrazvitosti, ostalo pa gre na račun vseh drugih duševnih
motenj. Če pogledamo nekaj bistvenih postavk, na primer
zdravljenje v bolnišnicah, vidimo, da se tam odvija približno 22 %
zdravljenja vseh bolezni. In to se dogaja v državi, kjer si že vrsto
let prizadevamo zmanjšati število bolnišničnih postelj za trajno
zdravljenje v bolnišnici. Zdravstvena oskrba je prvi nosilec
stroškov oziroma prvi vzrok stroškov.

Še nekaj osebnega bi rad povedal na začetku, da boste lažje
razumeli, o čem bom govoril. Ko potujem po različnih državah - in
danes sem prvič v Sloveniji - odkrivam, da ima moje ime različne
pomene. V Nemčiji, na primer, beseda Knapp pomeni redek,
majhen po številu, in to je lahko zelo dobro ime za ekonomista.
Lahko pa tudi pomeni, da so sredstva, s katerimi razpolagamo,
pičla, torej je ta izraz dober tudi s te strani. Še neka druga beseda
obstaja v angleščini, a je drugače napisana in pomeni, da malo
zadremaš. Upam, da tega ne bom storil v naslednji uri...
Če na predavanju česa ne boste razumeli in bi želeli dodatno
pojasnilo, me, prosim, prekinite, to me nič ne moti. Nekatere
zadeve bom ponazoril s prosojnicami.

2. Slednje ima vpliv tudi na druge storitve in tu bi vam morda
pokazal nekaj številk v zvezi z problemom, ki mu pravimo
vedenjske motnje. Vedenjske motnje so problem v otroštvu in jih
definiramo kot nek trajen in trdovraten vzorec neprilagojenega
vedenja pri otrocih. Vedenjske motnje so najbolj pogosta duševna
motnja v otroštvu. Približno od 4 do 8 odstotkov otrok ima to

Pomen ekonomike na področ|u duševnega zdravja
Zakaj je ekonomika pomembna v zvezi z duševnim zdravjem?
Pri tem imam v mislih štiri dejstva.
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sorodnikov s shizofrenijo: v Bonnu so za to porabili 6 ur na dan,
v Neaplju 9 ur na dan. To pomeni, da je največja obremenitev
zaradi shizofrenije pravzaprav na družinah, ne toliko na socialnem
skrbstvu in na bolnišnicah. Pri shizofreniji je družina najbolj
obremenjena in na to moramo misliti, kadar pripravljamo politiko v
zvezi z duševnim zdravjem.

težavo. Zelo težko je reči, da je to bolezen, vendar je ta motnja
najbolj pogosto razlog za posebne storitve zdravstvene službe in
službe za duševno zdravje, tako za otroke kot tudi za mladostnike.
Poglejmo si na primeru vedenjskih motenj, kaj vpliva na stroške in
koliko služb je vključenih v posredovanje in opravljanje storitev.
Ena petina stroškov, prikazanih v razpredelnici 1, so stroški
zdravstvenega varstva, vse ostalo pa so drugi stroški, in kot
vidite, je to problem duševnih motenj. Celoten strošek zdravstvenih
storitev zajema sorazmerno majhen del, vse ostalo pa so stroški
drugih služb. Eno je recimo strošek dodatnega posebnega
izobraževanja staršev. Drugo je dodaten velik strošek v družini,
ko je običajno mati prisiljena pustiti službo, če ima takega otroka;
to je še dodaten strošek za družbo. Sledijo stroški popravil v hiši,
ker taki otroci povzročajo veliko škode itn. Ena petina stroškov
so na primer posebne dajatve socialne službe. Ta drugi nosilec
stroškov je lahko zelo pomemben v celotnem vplivu duševne
bolezni na družbo.

5. Posvetimo se še umrljivosti. Standardizirana stopnja umrljivosti
pokaže, koliko smrti je povezanih s posamezno boleznijo. Pri
shizofreniji je 1,6, torej 1,6-krat večja od običajne umrljivosti pri
vseh drugih razlogih in približno 9-krat več je samomorov pri
obolelih s shizofrenijo. Podobno je tudi pri depresiji in pri motnjah v
prehranjevanju. Veliko stopnjo umrljivosti in še posebej veliko
stopnjo samomorov imajo zlasti motnje v prehranjevanju.
6. Vpliv duševnih bolezni na kriminaliteto In javno varnost
ponazarja podatek o umorih, ki so jih storili bolniki s shizofrenijo.
Podatki so iz zelo zanimivega in preglednega članka, ki je bil
objavljen letos in je podal mednarodni pregled števila oziroma
odstotkov umorov, ki so jih storili bolniki s shizofrenijo. Odstotki
so zelo visoki: 15 % v Islandiji (1900-1997), 20 % v Kopenhagenu
(1959-1983), 12 % na Švedskem (1970-80), 10 % v Kaliforniji
(1978-1980) ter 11 % v Angliji (1979) in VValesu 6,2 % (19921995). Toda te številke so, prvič, dejansko nižje, kot si ljudje
običajno splošno predstavljajo, na primer, ljudje v Veliki Britaniji se
veliko preveč bojijo za javno varnost zaradi duševno bolnih, in
drugič, odstotki padajo. Mislim, da je to zelo pomembno in da
morda tega problema ne gledamo vedno s prave perspektive.

Razpredelnica 1
STROŠKI OBRAVNAVE VEDENJSKE MOTNJE PRI
10 OTROCIH ZA LETO 1996 (v funtih)
VRSTA STROŠKOV
Zdravstveno zavarovanje
Prostovoljno delo
Zavarovalnica
Socialno skrbstvo
Zaposlitev
Izobraževanje
Domača popravila

STROSKI
2 457
56
991
2 261
3 925
4 754
826

7. Zadnje področje, kjer duševno zdravje močno vpliva na
ekonomijo zaradi stroškov, so preprosto prispevki za socialno
varnost. Ker so ljudje bolni, ne morejo delati. Odvisni so od svojih
družin, običajno potrebujejo dajatve socialnega skrbstva in te so
lahko dokaj velike. Iz lastnih izkušenj verjetno veste, kako
pomembne so te dajatve. Davkoplačevalce skrbi, kakšni so
stroški duševnega zdravja, zato je pomembno, da to zvedo. Denar
davkoplačevalcev se porabi v veliki meri tudi za pokrivanje
stroškov duševnih bolezni.

Vir: prof. M. Knapp, 1999

Iz dveh pregledov splošnih stroškov duševne bolezni, eden je
ocena stroškov za Združene države in eden za Združeno
kraljestvo, izhaja: vsi letni stroški za različne duševne bolezni
(shizofrenija, afektivne motnje, anksiozne motnje in druge) v
Združenih državah Amerike so: stroški v zvezi z zdravljenjem in
drugi stroški; v glavnem gre za probleme zaradi izgube zaposlitve,
zaradi nezmožnosti delovanja (Razpredelnica 2). Pri shizofreniji
pomeni vsak dolar, ki je porabljen za zdravstveno varstvo, še en
dodatni dolar, izgubljen v produktivnosti zaradi te bolezni. Podobno
je tudi pri drugih boleznih. Pri anksioznih motnjah so stroški zaradi
izgube produktivnosti veliko večji kot zaradi samega zdravljenja.

3. Tretji vir stroškov, ki je v zvezi z duševnimi motnjami zelo
pomemben, je zaposlitev. Ljudje z duševnimi motnjami imajo
težave pri zaposlitvi; zaradi duševnih težav, ki jih imajo, jo težko
najdejo, težko obdržijo, težko napredujejo. Med njimi vlada visoka
stopnja brezposelnosti, veliko je bolniških staležev. Nekateri
pravzaprav nikoli ne začno poklicne kariere, kar vpliva tudi na
socialno vedenje. Ker jim manjka samozaupanja, nimajo tako
širokega kroga prijateljev, ki si jih običajno pridobimo na delovnem
mestu. Vse to so dodatni stroški pri duševnih motnjah. Za te ljudi
je zaposlitev njihov osebni problem, ki je lahko dosti hujši kot
samo problem družbe.
Še nekaj podatkov o stanju v Združenem kraljestvu. 80 odstotkov
bolnikov s psihozo ni zaposlenih, 20 odstotkov jih je zaposlenih,
vendar jih veliko dela samo določen ali skrajšan delovni čas.
Odsotnosti zaradi depresije stanejo približno 4 milijone funtov na
teden.

Razpredelnica 2
STROŠKI DUŠEVNIH MOTENJ V ZDRUŽENIH DRŽAVAH
AMERIKE ZA LETO 1990 (milijarde dolarjev)

Naslednji primer je socialna fobija, ki je sicer redkejši problem
med duševnimi motnjami, vendar ljudje s socialno fobijo običajno
sploh ne začno delati, ker se preprosto bojijo.

DIAGNOZA
DUŠEVNE MOTNJE
Shizofrenija
Afektivne motnje
Anksiozne motnje
Druge duševne motnje "

4. Četrti vir stroškov je vpliv na družino. Prikazujem primer,
kako shizofrenija kot ena najtežjih duševnih bolezni vpliva na
družino. Evropska raziskava je bila opravljena v petih mestih:
Neaplju, Atenah, Lizboni, Ayleburyju in Bonnu. V raziskavi so
vprašali družine, koliko časa potrebujejo za nego in skrb svojih

Vir: Rice in sod., 1990
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STROŠKI
ZDRAVLJENJA
15
20
10
20

DRUGI
STROŠKI
15
10
37
19

Skupni stroški duševnih bolezni v Združenem kraljestvu za leto
1992 so prikazani nekoliko drugače. Ne bom se spuščal v
podrobnosti, vendar želim povedati, da je strošek za zdravstvene
službe seveda velik, vendar predstavlja samo 13 % vseh stroškov.
Upoštevati moramo še stroške zaradi samomorov (8 %), izgube
produktivnosti (36 %), kriminalitete (2 %) in drugih kaznivih dejanj
(9 %) in stroške dela na tem področju (24 %). Manjši del stroškov
predstavljajo neformalne oblike pomoči (3 %) in socialno
zavarovanje (5 %). Če vse seštejete, znašajo skupni stroški za
duševno zdravje v Združenem kraljestvu več, kot vlada porabi
za obrambo (stroški za vso vojsko skupaj, od letalskih in pomorskih
do kopenskih sil).

Prvi cilj je bil, da bi sistema ne usmerjala več ponudba in možnosti,
ampak specifične potrebe bolnih. Dostikrat slišimo, da so bili ljudje
deležni tistih storitev, ki so bile naključno na voljo. Če so bili ljudje
bolni in so šli k zdravniku, so jih potem usmerili tja, kjer je bila vrzel
in so bile storitve na voljo. Z novo politiko so želeli doseči, da bi
najprej ocenili potrebe bolnikov in da bi potem storitve prikrojili
njihovim potrebam. To je zelo idealistično in moram reči, da na tem
področju še nismo veliko dosegli, se pa nekako gibljemo v tej
smeri. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da so zdravstvene storitve
ukrojene po meri porabnika.

Stroškovna učinkovitost v reformah

Tretjič, prešli smo s sistema javnega sektorja na bolj mešano
gospodarstvo. Leta 1990 je večino storitev na področju duševnega
zdravja zagotavljala država. Danes kar velik delež storitev na
tem področju zagotavljajo nedržavne organizacije; nekatere so
profitne, druge neprofitne. Velik delež financiramo s pomočjo
davkov. Sedaj imamo že mešanico javnega in zasebnega
zdravstva.

Druga dimenzija je naslednja: želimo preiti od institucionalnih
storitev do skupnostnih storitev, se pravi, od institucij na skupnost.

Glede na tako velik vpliv in stroške so vlade lahko zelo
zaskrbljene. Sprašujejo se, kako uporabiti svoja pooblastila in
telesa, ki so zadolžena za oblikovanje politike. Zanima jih tudi,
kako izrabiti svoj vpliv in izboljšati zdravstveno oskrbo na področju
duševnih bolezni. Torej ne gre samo za izboljšavo neke politike,
gre tudi za to, da moramo zagotoviti ustrezno stroškovno
učinkovitost. Preden nadaljujem, bom razložil pojem stroškovne
učinkovitosti.

In še četrta postavka. Prišlo je do prenosa odgovornosti iz
nacionalne zdravstvene mreže na lokalna telesa, na lokalno vlado.
Naš namen je bil, da ne bi imeli več tako velike nacionalne
odgovornosti, se pravi odgovornosti na državni ravni, temveč
več deljene odgovornosti na lokalni ravni.

Ponavadi veliko politikov interpretira rezultat "stroškovne
učinkovitosti", češ da je nekaj "poceni". Tisto, kar moramo
doseči pri reformi, pa je nekaj drugega. Ne gre za to, da je nekaj
poceni, temveč da uravnotežimo stroške na eni strani in izboljšave
v zdravstveni oskrbi in kakovosti življenja na drugi strani. Gre
torej za ravnotežje med stroški In izidi. Britanska vlada je
poskusila prav v stroškovni učinkovitosti najti boljše ravnotežje,
se pravi, izboljšati zdravje in kakovost življenja prebivalcev s
takšnimi stroški, ki si jih še lahko privoščimo.

V nadaljevanju bom navedel primer, kako nam je uspelo premakniti
obravnavo storitev iz institucionalne v skupnostno oskrbo in
vzpostaviti mešano javno in privatno oskrbo. Opozoril bom tudi
na nekaj problemov, s katerimi smo se srečali, in na rezultate, ki
smo jih dosegli.
Za lažje razumevanje si poglejmo poti, po katerih lahko ljudje, ki
imajo duševne težave, pridejo do pomoči in kako deluje sistem
oskrbe.

Prej smo imeli konservativno vlado Margaret Thatcher in Johna
Majorja, zdaj pa imamo laburistično vlado Tonyja Blaira. Poglejmo
dve obliki naše vladne reforme. Prva je manj obsežna in je nastala
pod vlado M.Thacher, druga reforma poteka zdaj pod vodstvom
laburistične vlade.

Ljudje, ki imajo težave z duševnim zdravjem, gredo lahko v
bolnišnico, lahko pa ostanejo v skupnosti in prejmejo določeno
podporo in oskrbo tam. Če gredo v bolnišnico in se njihovo stanje
popravi, so v krajšem ali daljšem času odpuščeni. Če imajo
določene težave, lahko nekaj časa živijo v posebnih skupnostih
in se potem vrnejo v svoje normalno bivališče.

Reforme vlade M. Thatcher iz leta 1990 so prinesle zakon, ki je
pokrival področje duševnega zdravja. Pomembno je poudariti, da
ni šlo le za nacionalno zdravstveno mrežo, temveč tudi za
skupnostno oskrbo duševnih bolnikov. To je bilo prvič v zgodovini,
da smo imeli zakonodajo, ki je eksplicitno obravnavala tudi problem skupnostne oskrbe in njeno organizacijo. Vlada M. Thatcher
je pri tem želela doseči štiri premike, od značilnosti zdravstvenega
varstva v levi koloni proti značilnostim v desni koloni (Slika 1).

To je seveda zelo poenostavljena predstavitev našega sistema.
Učinkovitost sistema lahko merimo na različnih stopnjah. Tudi pri
tako poenostavljenem sistemu potrebujemo veliko dokazov, da
ugotovimo, ali skupnostna oskrba deluje ali ne.
Navedel bom nekaj dokazov učinkovitosti take ureditve, kajti to je
bil zelo pomemben del naše prakse v zadnjih dvajsetih letih.

Slika 1
CILJI REFORME VLADE M. THATCHER NA
PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
DUŠEVNIH MOTENJ
Odvisno od možnosti, ponudbe

Odvisno od
potreb

Institucionalno

Skupnostno

Javni sektor

Javni in privatni
sektor

Nacionalno vodenje
in odgovornost

Lokalno vodenje
in odgovornost

Število bolnišničnih postelj za duševno bolne se je v Angliji in
Walesu v zadnjih 100 letih zelo spremenilo; takšen trend je značilen
za vse evropske in severnoameriške države. V 19. stoletju opazimo
strmo rast števila postelj, ki se je nadaljevala do leta 1940, potem
pa je prišlo v zadnjih 30 letih do hitrega upadanja. Razvile so se
storitve v skupnosti, ki so nadomestile dolgo bolnišnično obravnavo
in število postelj se je lahko zmanjšalo.
V zadnjih 15 letih se je število postelj v psihiatričnih bolnišnicah
zmanjšalo od 80.000 na 40.000, povečalo pa se je število postelj
v drugih ustanovah. V bivalnih skupnostih, negovalnih domovih in
drugih oblikah nastanitve je bilo leta 1983 število postelj zelo nizko,
potem pa je postopno prihajalo do rasti in leta 1996 je bilo skupno
število postelj skoraj višje od števila bolnišničnih postelj prej. Ob
zmanjšanju števila bolnišničnih postelj pa je istočasno število
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postelj znotraj skupnosti močno naraščalo. Te postelje so v
glavnem na voljo izven državnega sektorja; samo del je zagotovila
država, vse drugo je zagotovil zasebni sektor oziroma dobrodelne
organizacije. Vidimo torej, da je bil načrt gospe Thatcher v smislu
mešanega zagotavljanja storitev zelo uspešen.

okolju. Stopnja ponovnega sprejema v bolnišnico pa je bila precej
visoka. Na kateri koli časovni točki lahko ugotavljamo, da je bilo
10 % ljudi ponovno sprejetih v bolnišnice. Izračunali so, da bi od
vsakih 100 postelj, ki so jih ukinili, morali 10 ponovno dodati,
vendar za krajša bivanja v bolnišnici.

Sedaj pa še nekaj drugih rezultatov raziskav, ki kar dosti povedo
o učinkih in posledicah te politike. Obsežna raziskava je bila
izvedena v Londonu na podlagi dveh velikih psihiatričnih bolnišnic
- Friern in Claybury. Bolnišnica Friern je približno 150 let stara
stavba; imela je najdaljši hodnik v Evropi, dolg kar en kilometer. Ta
hodnik, če si ga lahko predstavljate, je bil povsem raven in je
nekako slikovito prikazoval institucionaliziran pristop naše države.
Ta bolnišnica je zaprta že šest let. Stavba je bila spomeniško
zavarovana in zaščitena, preoblikovali so jo v luksuzna stanovanja.
Če želite dobiti stanovanje v tej stavbi, potrebujete za začetek
250.000 funtov. In to je kar visoka cena. Vidimo, da je iz zaprte
institucije za marginalne skupine prebivalstva z duševnimi
težavami nastala prav tako zaprta institucija, vendar tokrat za
elitne in najbolj premožne skupine prebivalstva. Ljudje (603 osebe),
ki so bili prej v tej ustanovi, so se izselili in odšli v skupnost, kar je
seveda imelo velik vpliv na številnih področjih. Omenjena raziskava
je preučila značilnost teh ljudi, ki so bili v bolnišnici, pregledala je
stroške in storitve, ki so jih bili deležni znotraj skupnosti, in
ugotovila, kakšne so bile spremembe v njihovem vedenju. To so
preverjali po enem letu po odpustu iz bolnišnice in nato po petih
letih.

Naslednji problem so kriminalna dejanja. Skupnost se velikokrat
ukvarja z vprašanjem, ali bodo taki ljudje povzročali več kriminala.
To ni bil problem, pač pa je bil problem to, da so ti ljudje dostikrat
postajali žrtve napačnega dojemanja okolice. Kar pa zadeva klinični
izid, lahko rečem, da se je stanje večine izboljšalo in v zelo malo
primerih je prišlo do poslabšanja. Osebno mnenje vključenih ljudi
je bilo, da so imeli veliko raje novo obliko bivanja.
V večini primerov je torej prišlo do izboljšanja. Samo na področju
socialne mreže je prišlo do poslabšanja, čeprav sem prej nekoliko
ironično povedal, da so ti ljudje odhajali iz bolnišnic s polnimi žepi
denarja; tega denarja niso dobili osebno, pač pa je denar dobila
skupnostna oskrba. Sami so povprečno na teden dobili 11 funtov,
kar je približno 5 kosil pri McDonaldsu. Če imate 11 funtov na
teden za lastne potrebe, pomeni, da se ne morete vključevati v
družabno življenje, kot je kino, gledališče in podobno. Z drugimi
besedami, ti ljudje so imeli zelo omejen proračun, živeli so skupaj
z drugimi v neki obliki nastanitve in to je bila po navadi njihova
družba. Družabno dogajanje v njihovem življenju je bilo okrnjeno
in na tem področju politika ni bila tako uspešna, kot bi si želeli.
Kaj pa sami stroški od trenutka, ko so objavili, da bodo bolnišnico
zaprli? Do dejanskega zapiranja je minilo osem let. Ti stroški so
zato prikazani za vsako leto posebej. Bolniki so postopoma odhajali
iz bolnišnice. Izračunali so stroške enega leta in stroške petih
opazovanih let. Stroški za skupnostno oskrbo so bili praktično
enaki stroškom za bolnišnično oskrbo, kar je pravzaprav
razumljivo glede na to, kakšen je bil ta sistem financiran. Pri enakih
stroških imamo dobre izide premestitve. Za mnoge med njimi je bil
strošek bivanja v skupnosti celo veliko manjši kot strošek bivanja
v bolnišnici. To so bili predvsem tisti, ki so prvi odšli iz bolnišnice
in so bili sorazmerno bolj samostojni, imeli so manj težav, manj
simptomov bolezni, lažje so sami skrbeli zase. Sčasoma so odhajali
iz bolnišnice bolj od pomoči odvisni ljudje, ki so potrebovali več
podpore in zanje so bili stroški nekoliko večji.

Eno leto po odpustu so bolniki večinoma živeli v različnih
specializiranih nastanitvenih enotah. Eden izmed sedmih je živel
samostojno in neodvisno doma (104 osebe), drugi so živeli v
drugačnih oblikah nastanitve; v bivalnih skupnostih, v skupinskih
domovih s posebnim osebjem ali brez, v negovalnih domovih ali
pa so se vrnili v bolnišnico. Pri slednjih je bilo vedenje najbolj
težavno. Vidimo torej, da večina ljudi ni odšla v skupnost in začela
živeti samostojno življenje tako kot drugi, pač pa so rabili neke
posebne oblike bivanja.
Financiranje sprememb je bilo zelo pomembno. Vsakokrat, ko se
je nekdo preselil iz bolnišnice v skupnost, je "odnesel" s seboj v
skupnost tudi tiste stroške, ki jih je prej imela bolnišnica. Izračunali
so povprečne stroške in ti so znašali na začetku tega programa
30 tisoč funtov. Vsakokrat, ko je nekdo odšel živet v skupnost, je
s seboj odnesel 30 tisoč funtov, če povem malce poenostavljeno.
To je v resnici pomenilo, da je skupnost vsakokrat dobila precejšnjo
količino sredstev.

Tudi v mednarodnem merilu najdemo dokaze, ki kažejo, da je
kakovost življenja v skupnosti bistveno boljša, stroški pa so enaki
ali morda nekoliko nižji v primerjavi z dolgotrajnim bivanjem v
bolnišnici.

Ideja, ki se je skrivala za tem, je bila, da bi skupnost ne smela biti
prikrajšana za sredstva; ta politika je dejansko želela izboljšati
obravnavo posameznika in ne varčevati.

Omenil sem, da smo imeli težave z ukinjanjem postelj. Bolnišnične
postelje v celoti delimo na postelje za akutne bolnike, ki potrebujejo
krajše zdravljenje v bolnišnici, postelje za dolgotrajno
hospitalizirane bolnike in postelje na oddelkih za posebno
varovanje. Pri opisani reformi so zmanjšali število postelj za
dolgotrajno hospitalizirane bolnike in pozabili povečati število postelj
za akutne bolnike. V raziskavi so namreč izračunali, da odpuščeni
bolniki včasih potrebujejo krajše bivanje v bolnišnici in na 100
ukinjenih postelj za dolgotrajne bolnike rabimo 10 novih postelj za
akutne bolnike. Britanska vlada je na to pozabila. Postelj za
kratkotrajno bivanje je primanjkovalo in marsikdo je bil prehitro
odpuščen iz bolnišnice. Veliko brezdomcev z duševno motnjo, ki
jih imamo sedaj v Veliki Britaniji, je lahko posledica prav tega, da
so bili prehitro odpuščeni iz bolnišnice in zanje niso poskrbeli v
skupnosti. To je bila ena od napak in pomanjkljivosti te politike.

V zvezi z izidom reforme bom naštel, kaj je raziskava preučevala.
Kar zadeva umrljivost, naj povem, da ljudje niso umirali bolj
pogosto, ni prišlo do večje stopnje samomorov. Druga skrb je
bila, da se bodo ljudje, ko bodo prišli v skupnost, selili naokrog in
da se ne bodo znali ustaliti na enem mestu. To se ni zgodilo, kajti
ljudje so se preselili v skupnost in zaživeli v stalni, stabilni obliki
bivanja.
Če ste bili kdaj v Londonu ali pa v katerem koli večjem britanskem
mestu, ste videli veliko brezdomcev. Če bi potovali v Anglijo pred
50 leti, bi jih bilo veliko manj. In kar 40 do 50 % brezdomcev ima
duševne težave. Zaradi povezave med brezdomstvom in
duševnimi težavami so raziskovalci posvetili pozornost tudi temu
problemu. Ljudje, ki so se preselili iz bolnišnice v skupnost, niso
postali brezdomci, ker so zanje zelo dobro poskrbeli, podpirali
njihovo preselitev in imeli zelo dobro pripravljene načrte. Kaj pa
okolje, kamor so se ljudje preselili? To je bilo ponavadi veliko
boljše od bolnišnice. Povedali so, da veliko raje živijo v novem

Naj zdaj nadaljujem s sedanjo vlado. Do spremembe vlade je
prišlo leta 1997. Za Anglijo je bila to zelo velika sprememba, saj so
konzervativce zamenjali laburisti. Vlada Tonyja Blaira je prišla na
oblast z resnično veliko politično podporo; za vse, kar danes
delajo, velja splošna podpora in mnenje, da delajo dobro in pravilno.
Že skoraj dolgočasno je, ker nenehno ponavljajo, da je vse novo;
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dejavnik povečanja varnosti prisoten.

imamo novo zdravstveno politiko in o njej bi vam rad nekaj
povedal.

Odličnost torej pomeni, da nuđenje pomoči resnično deluje na
podlagi dokazov, da je pomoč dokazano resnično učinkovita, da
so storitve resnično take, da prinašajo dobre rezultate, pa tudi,
da je nuđenje pomoči v podporo ljudem, da pomaga ljudem pri
njihovem življenju; ne samo da jih trenutno ozdravi, ampak da jim
pomaga tudi reševati njihove probleme v družbi, pri zaposlitvi, v
daižini.

Prvič, vlada si je zastavila cilj, vzpostaviti nacionalno splošno
zdravstveno službo, ki jo financirajo davkoplačevalci. Opažamo
namreč, da so nekatere razlike med področji nesprejemljive, da
na nekaterih področjih ni tako kakovostnih zdravstvenih storitev
kot na drugih, zlasti v večjih mestih. Skratka, zdravstvena oskrba
ni povsod enaka in splošna.

Še nekaj primerov, kje in kako je vlada želela izboljšati kakovost
dela. Uvedli so, na primer, telefonske linije za klic v sili, ki delujejo
24 ur na dan. Duševni bolniki imajo težave tudi ob nedeljah,
praznikih in ponoči. Ljudje v težavah lahko pridejo v bolnišnico,
lahko zahtevajo pomoč in ta je dostopna 24 ur na dan. Uvedli naj
bi več postelj za akutne bolnike, več domov oziroma nastanitvenih
in bivalnih skupnosti, več pomoči doma, nege na domu, boljše
šolanje za splošne lečeče zdravnike; posebne svetovalne storitve,
zlasti za ljudi z milejšimi in z manjšimi duševnimi težavami; več
nastanitvenih možnosti, kjer je zaposleno medicinsko osebje 24
ur na dan; terenske skupine in tako naprej. Terenske skupine
delajo na terenu z duševnimi bolniki, ki živijo v skupnosti. Bolniki
lahko opustijo zdravljenje in zapustijo skupnostno oskrbo.
Terenske skupine jih intenzivno iščejo, jim dajejo zdravila in
preprečujejo, da bi se bolezen ponovila.

Drugič, želeli so jasno določene lokalne pristojnosti in
odgovornosti, da bi tako del politike v novi vladi prenesli na lokalno
raven, ki bi dobila tudi več pristojnosti.
Tretjič, pomembno bi bilo vzpostaviti partnerstva z lokalnimi
službami in organi. Sodelovale naj bi vse službe, ki so povezane
z zdravjem. Pri tem mislim tudi na socialno skrbstvo, ki je izredno
pomembno.
Četrtič, doseči želijo večjo uspešnost, večjo stroškovno
učinkovitost; ob enakih stroških vsaj boljše rezultate.
Petič, želijo zagotavljanje odličnosti. To je sicer krasna politična
izjava. Odličnost in kakovost si želijo doseči tudi zaradi ponovnega
vzpostavljanja zaupanja javnosti, ki je bilo pod prejšnjo vlado
nekoliko omajano, predvsem na področju zdravstva in duševnega
zdravja. Ljudje so se spraševali, če je bil tak način dela, kot smo
ga imeli prej, res najboljši in resnično dober.

In kot zadnje še o spremembah zakona. Morda je to nekaj, o
čemer se največ razpravlja in o čemer je v zadnjih dveh, treh letih
veliko različnih mnenj. Sprašujemo se, kaj je obvezno zdravljenje
oziroma zdravljenje proti volji in kdaj je to pomembno. Vedno je bilo
v zakonu predvideno, da se ljudi lahko zdravi tudi proti njihovi volji
in se jim daje zdravila proti njihovi volji. Predlogi, o katerih sedaj
razpravljajo, naj bi to olajšali. Obstojijo tudi problemi z ljudmi z
osebnostnimi motnjami (psihopat ni najboljša beseda), ki niso
duševno bolni, ne potrebujejo posebnega zdravljenja oziroma
nobeno zdravljenje posebej ne učinkuje, vendar so včasih nevarni
zase in za druge. Trenutno za obravnavo teh ljudi oziroma za
ravnanje z njimi nimamo pravne, zakonske podlage. Sedaj
razpravljamo o zakonskih določbah, po katerih bi te ljudi lahko
pridržali oziroma jih imeli pod nadzorom v obdobju, ko so nevarni.
Veliko je razprav, kako pravzaprav pripreti te ljudi, če niso storili
nobenega zločina, vendar bo tako priprtje očitno postalo tudi
zakonska določba.

Sedaj je težišče zdravstvenih storitev na skupinah primarne
zdravstvene oskrbe, torej na splošnih zdravnikih. Skupina splošnih
zdravnikov naj bi nudila prvo osnovno pomoč, dodatno bi naročali
samo tiste specialistične storitve, ki jih sami ne morejo opraviti, s
tem da bi sami razpolagali z osnovnimi sredstvi in tudi financirali
te posebne storitve. Skratka, splošni zdravnik ali lečeči zdravnik
je tisti, ki nosi osnovno odgovornost in naroča še nadaljnje
specialistične preglede. Torej je posebej poudarjena lokalna
osnovna zdravstvena oskrba.
Drugi element je institut za kakovost dela s kratico NIČE. Njegov
namen je poiskati način, kako je mogoče izvajati bolj učinkovito in
bolj kakovostno zdravstveno oskrbo na osnovi dokazov. Na primer,
dobimo neka nova zdravila za shizofrenijo, ki se uvajajo v svetu.
Moramo se vprašati ali resnično delujejo. Če so dražja in če
resnično prinašajo koristi - ali te koristi odtehtajo višje stroške?
Inštitut NIČE je bil ustanovljen v državnem merilu in zbira dokaze
o učinkovitosti in primernosti z vseh področij. Ta državni organ
ocenjuje kakovost dela, skrbi za boljše standarde in spremlja
izpolnjevanje standardov pri zdravstvenih storitvah.

V Veliki Britaniji je veliko sprememb in ne bi se loteval posameznih
problemov. Vrtimo se okrog stroškov in ekonomike, a bi rad še
enkrat poudaril, da moramo pri organiziranju zdravstvene službe
misliti predvsem na doseganje boljših rezultatov.
Sedem izzivov na tem področju

Zelo pomembni so tudi novi programi; med najpomembnejšimi sta
zlasti program za duševno zdravje in program kardiologije. Kaj to
pomeni? Zbere se skupina državnih uslužbencev in skupina ljudi
iz civilne družbe in skupaj sestavijo standarde na podlagi rezultatov
analiz in podatkov, ki jih zberejo po vsej državi. Ti standardi bodo
nato obvezni, in vsi, ne glede na to, kje je kakšna bolnišnica ali
kakšna je zdravstvena oskrba, jih bodo morali dosegati.

1. Prvo je tisto, čemur pravim "mind the gap" oziroma "pazimo
na vrzel". Tisti, ki ste bili v Londonu, boste vedeli, da to slišite na
podzemni železnici. Londonski sistem podzemne železnice je
zelo star in med nekaterimi vlaki in peronom je vrzel, luknja in
manjše osebe bi lahko padle vanjo. Zato slišite glas, ki vas opozarja
na vlaku in na postaji te železnice. Če to slišite znova in znova in
se često vozite s podzemno železnico, se vam to nekako zažre
v podzavest; veste, da morate paziti na to luknjo.

Na področju duševnega zdravja sta dve stvari posebej pomembni.
Naš minister za zdravstvo vedno znova ponavlja, da bi morale
biti te službe varne, pametne, zdrave in v podporo. Varnost tukaj
pomeni: varne za ljudi, ki jih uporabljajo, varne za družbo, celoto.
Prej sem govoril o umorih, ki jih zagrešijo osebe s shizofrenijo.
Naši mediji ljubijo zgodbe o umorih, ki jih povzročajo duševni
bolniki. Večina teh umorov se zgodi v ožjem krogu ljudi, ki so v
stiku z bolnikom. Ena od skrbi, ki jih imamo v sistemu skupnostne
oskrbe, je, da bi bili ljudje, ki nudijo oskrbo takim bolnikom, pri tem
delu resnično varni. Namen je povečati varnost, čeprav je nevarno
sorazmerno majhno število bolnikov. Vendar je pomembno, da je

In kako se sedaj to opozorilo navezuje na naš sistem zdravstva?
Pri nas smo dostikrat zbirali dokaze za to, da smo lahko oblikovali
našo prakso. Vedeti pa moramo, da dokazi še zdaleč niso popolni.
Če zbirate dokaze, se morate vedno zavedati, da obstaja določena
vrzel med prakso in dokazi. Vrzel je tudi med idealnimi in dejanskimi
možnostmi, tako v raziskavah kot v praksi. Tretje področje, kjer
ne smemo pozabiti na vrzel, je, da je retorično prikazovanje
izsledkov in dokazov eno, realnost pa je drugo. Prva stvar, ki jo
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storitev. Oskrba duševnih bolezni zajema veliko število ljudi; ne
mislim samo bolnike, njihove družine ali samo socialne delavce in
medicinsko osebje. Vpletenih je veliko število služb, ki so nekako
razmejene, imajo vsaka svoje pristojnosti in obveznosti. Te
razmejitve lahko povzročajo veliko problemov. Dostikrat so sporne
in zamegljene, dostikrat se sprašujemo ali je nek problem v
pristojnosti zdravstvenega varstva ali socialne službe. Razmejitve
se lahko tudi spreminjajo, lahko so neustrezne. Informacije se
včasih ne pretakajo ustrezno in končno lahko nastanejo
neustrezne spodbude in spremembe. Nekatere neustrezne
spremembe imenujem kar perverzne, z drugimi besedami pa to
pomeni, da vlikokratkrat predstavniki določenih služb storijo nekaj,
kar zmanjša njihove stroške, poveča pa stroške druge službe.
Se pravi, da včasih posamezne službe skrbijo samo za svoj
ozek interes, kar ustvarja zelo specifične probleme.

torej moramo imeti v mislih, je, da ne smemo nikoli pozabiti na
vrzel med dejanskim stanjem in dokazi. In včasih obstaja velika
razlika med tistim, kar jmamo in med tistim,-kar potrebujemo.
2. Drugi pomemben problem sem poimenoval nepopolna slika.
Prikazal sem nepopolno sliko Mona Liže - njeno senco. Poleg
sem prikazal dva podatka. V enem primeru gre za shizofrenijo, v
drugem za demenco. Številke niti niso tako pomembne, pa jih
vseeno navajam: v Veliki Britaniji vsako leto porabimo za bolnike
s shizofrenijo, ki so sprejeti v bolnišnico, 652 milijonov funtov, in
za bolnike z demenco, ki sicer živijo doma in so za krajši čas
sprejeti v bolnišnico, 4,9 milijona funtov. To so nepopolni podatki in
tako kot senca slike Mona Lize ti podatki niso lepi in ne nudijo
popolne informacije.
Če podatke ustrezno dopolnimo z novo informacijo, vidimo, da
predstavlja pri bolnikih s shizofrenijo 652 milijonov funtov stroškov
za sprejem v bolnišnice samo 25 % odstotkov skupnih stroškov
za to duševno motnjo in 4,9 milijonov funtov stroškov bolnišničnega
zdravljenja bolnikov z demenco samo 36 % vseh stroškov. Vidimo
torej popolno sliko in jo moramo pri reformi upoštevati. Če se
opiramo na stroške, moramo upoštevati vse vrste stroškov.

5. Peti problem so dolgoročni učinki. Veliko število duševnih
težav je dolgotrajnih, in če pogledamo leto 1999, vidimo, da imajo
ljudje dostikrat dolgo zgodovino duševnih težav in dostikrat se
bodo te težave nadaljevale daleč v prihodnost, saj gre za kronične
bolezni. Nekatere motnje, ki se začno v otroštvu, se nadaljujejo v
odraslo dobo. Obstaja tudi prenos motenj med generacijami. Ne
nazadnje so tudi stranski učinki lahko dolgotrajni. To pomeni, da
moramo ves čas gledati dolgoročno in široko in ne smemo
sprejemati odločitev, ki so kratkoročne.

3. Tretji izziv je ustvarjanje prave perspektive. Za ponazoritev
prikazujem sliko, ki jo lahko vidimo kot dva obraza, ki gledata
eden proti drugemu ali pa kot podporni steber ali na primer vaza,
svečnik, miza od strani. Ta slika dobro ponazarja dejstvo, da
moramo videti stravi s prave perspektive. Povedati želim tudi, da
imajo ljudje s shizofrenijo velike težave pri tem, da vidijo na tej sliki
več kot eno podobo, kar je drugače od večine ljudi, ki zmore
videti dve ali več podob.

6. Naslednja stvar, ki je ne smemo pozabiti, je zagotovitev
enake dostopnosti pomoči za vse. Vprašajmo se, kateri
posamezniki imajo dostop do učinkovitega zdravljenja. Omenil
sem nova zdravila za shizofrenijo. Opravljena je bila raziskava, s
katero so evropske psihiatre spraševali, koliko odstotkov njihovih
bolnikov uporablja nova zdravila. V nekaterih državah je bil rezultat
5, v drugih celo 40 %. Kasneje so jih vprašali, katero zdravilo bi
predpisali svojemu sorodniku, če bi zbolel za shizofrenijo in 99 %
jih je odgovorilo, da bi dobil novo zdravilo. Kadar gre za
zdravnikovega sorodnika, bo ta dobil novo zdravilo, kadar gre za
sorodnika nekoga drugega, bodo pomembni drugi dejavniki: na
primer, da novo zdravilo veliko stane. Nujno je preveriti, ali je
dostop do učinkovitega in kakovostnega zdravljenja resnično
enak, ali morda prihaja do regionalnih razlik, razlik med socialnimi
skupinami. Pomembno je tudi, ali je za zdravljenje duševnih težav
namenjen ustrezen del kolača, ki ga prejme celoten zdravstveni
sistem. Dostikrat prihaja do razlik ; v Veliki Britaniji so ugotovili, da
se razdeljujejo sredstva na lokalni ravni po dveh formulah, ena za
oskrbo duševnih motenj in druga za vse ostalo, kar pomeni, da
obstaja določena stopnja neenakosti.

Že prej sem omenil, da imamo večkrat nepopolne slike in zato
moramo obdržati pravo perspektivo do problema. Za primer
navajam stroške zdravil; povedal sem že, da obstajajo nova
zdravila za zdravljenje shizofrenije, ki so jih uvedli v zgodnjih
devetdesetih letih, nekatera pa prav pred kratkim. Ocena prodaje
teh zdravil v vsem svetu kaže naslednje: Olanzapin naj bi po
pričakovanjih do leta 2001 dosegel prodajo v višini 2 milijard
dolarjev. Želim povedati, da gre za ogromno industrijo, z veliko
denarja. Ta zdravila so draga, dražja kot zdravila, ki jih sedaj
uporabljamo za zdravljenje shizofrenije.
Vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je, ali so ti višji stroški
upravičeni tudi s toliko boljšimi izidi. Ampak kot sem že dejal,
pogledati moramo s prave perspektive. Trenutno zelo veliko
razpravljamo o tem, kakšna so zdravila, ki jih imamo na voljo za
shizofrenijo, za Alzheimerjevo bolezen itd. Na področju shizofrenije
vidimo, kakšni so ti odstotki: v Franciji porabijo za zdravila 5,6 %
celotnih stroškov zdravstvene oskrbe, v Angliji 4 %, na
Nizozemskem 1,1 %, v Nemčiji 5,8 %. Obdržati moramo pravo
perspektivo tudi zaradi tega, ker smo v zadnjem času pridobili
nekatere nove dokaze o novih zdravilih. Olanzapin je novo zdravilo
za zdravljenje shizofrenije, haloperidol pa staro zdravilo. Izračunali
so razliko v stroških za vsak mesec zdravljenja z omenjenima
zdraviloma. Rezultati raziskave, ki je trajala eno leto, so pokazali
razliko že v prvih šestih mesecih. Novo zdravilo je stalo približno
210 dolarjev več na mesec za posameznega bolnika. To je kar
dosti denarja, vendar če želimo ohraniti pravo perspektivo,
moramo vedeti še nekaj drugega. Novo zdravilo je zmanjšalo
druge stroške, na primer stroške bolnišničnega in ambulantnega
zdravljenja. Če pogledamo s prave perspektive, lahko rečem, da
nova zdravila stanejo več, a se izplačajo, ker se pri njihovi uporabi
zmanjšajo drugi stroški. Seveda je potrebno opraviti veliko
raziskav, s katerimi bi potrdili omenjene sklepe, ampak glavna
ideja, ki sem jo želel poudariti, je, da moramo ohraniti pravo
perspektivo.

7. In kakšen naj bo nadaljnji razvo|? V številnih državah so že
pridobili dosti dokazov glede oskrbe pri duševnih motnjah, ampak
take dokaze in podatke potrebujemo pravočasno. Ali res dobimo
podatke pravočasno ali pa smo prepozni? Žal dobimo podatke v
številnih primerih veliko prepozno. Recimo, v primeru, ko so
zapirali bolnišnice in zmanjševali število postelj, so podatke o
novih potrebah po posteljah za akutne bolnike pridobili veliko
prepozno. To se pravi, da potrebujemo podatke hitro in
pravočasno, da ne bi utrpeli dolgoročnih posledic. Od tega je
odvisno, ali je naša politika reaktivna ali je proaktivna in ali v našo
politiki lahko napovedujemo prihodnje dogodke.
Bojan Korošec, dr. med., se je zahvalil prof. Martinu Knappu za
zanimivo predavanje in bogato predstavitev. Izrazil je prepričanje,
da bi lahko navedene izkušnje koristno uporabili tudi mi.

Prof. Martin Knapp je v nadaljevanju odgovarjal na vprašanja in
komentarje udeležencev predavanja.

4. Naslednji izziv je problem pri razmejevanju različnih služb in
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dolga leta so bili v bolnišnicah. Pri neki drugi raziskavi smo med
1.100 ljudmi našli dve osebi, ki sta bili celo rojeni v bolnišnici in so
bile njihove matere bolne, pa so vendarle tudi ti novorojenci ostali
v bolnišnici 50 ali 60 let, čeprav niso imeli duševnih težav.

Vesna Švab, dr. med., je postavila vprašanje v zvezi z nedavno
izjavo nekega državnega uradnika v Veliki Britaniji, češ da je
skupnostna oskrba v Združenem kraljestvu propadla, doživela
neuspeh. Menila je, da je bilo zaprtje velikih bolnišnic politična
odločitev in da je ministrstvo za zdravstvo tisto, ki je o tem odločalo.
Zanimalo jo je, kaj pomeni ta izjava in kje so razlogi zanjo.

Pravilno je, da upoštevate vse stroške. Vedeti morate, da dobra
skupnostna oskrba ni cenejša, kot je oskrba v bolnišnici. Približno
enaka je, vendar pa jo je treba skrbno načrtovati in skrbno izvajati,
lahko pa si jo privoščimo. Pogledali smo na razlike tudi med
posamezniki in ugotovili, da je razmerje jasno. Potem ko določite
standarde za to, kaj ljudje potrebujejo, boste ugotovili boljše učinke
in izide na tistih mestih, kjer ste ljudem pravzaprav dali več na
podlagi natančno izdelanega načrta.

Prof. Martin Knapp je odgovoril, da je izjava iz prvega tedna
nove vlade, ko je minister rekel, da je skupnostna oskrba propadla.
Izjava je izhajala iz treh glavnih razlogov. Prvič, ker so ljudje
verjeli, da pri nekaterih vidikih zdravstvene oskrbe pri duševnih
bolnikih resnično ni bila uspešna. Drugi razlog je bil v želji po
politični izjavi, da tisto, kar je prejšnja vlada že naredila, ni bilo
dobro in da je treba narediti nekaj novega. Tretjič, to je bila
preprosto igra, da bi dobili več denarja za področje duševnega
zdravja in mislim, je dejal, da so uspeli. Poudaril je, da je bil to
signal ministra za zdravstvo drugim ministrom v vladi, da bodo na
tem področju potrebovali in pobrali več denarja. Ta izjava je bila
zelo huda, vendar pa je končni rezultat pravzaprav dober, ker je
sledila velika injekcija dodatnih sredstev za področje duševnega
zdravja. Glavna želja vseh, ki so delali na področju duševnega
zdravja, je bila, dobiti več možnosti in še izboljšati svoje delo, ker
so dobro delali.

Postavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi s prenosom oziroma
prehodom na skupnost. Izkušnje na drugih področjih kažejo, da
če ne organiziramo skrbi za skrbnike in jim ne zagotovimo
podpore, so to bolniki jutrišnjega dne. Ali je tudi to vključeno v
finančni načrt in kako je z ustreznimi delovnimi mesti za take
ljudi? Danes obstaja napačna percepcija, da so ta delovna mesta
zelo draga in zato jih izgubljamo. Brezposelnost je zelo velik problem, ne samo za posameznika, temveč tudi finančni problem za
družbo. Ali so taka zaščitena delovna mesta izguba ali pridobitev?

Dr. Slavko Zlherl, Psihiatrična klinika L|ubl|ana, se je prof.
Knappu zahvalil za izjemno koncizno in instruktivno predavanje
in povedal, da ima nekakšen pomislek, če pogleda publiko, ki ga
je poslušala, saj manjkajo nekateri pomembni obrazi, ki bi jim to
predavanje bistveno bolj koristilo kot večini izvajalcev, in to
izvajalcev zdravljenja ljudi, ki imajo take ali drugačne duševne
težave.

Prof. Martin Knapp je najprej odgovoril na drugo vprašanje: v
Veliki Britaniji nimamo zelo dobro razvitih delovnih mest, ki bi bila
zaščitena in posebej prilagojena takim bolnikom. Obstaja cela
vrsta modelov, ki jih uvajamo. Ponavadi ne prinašajo dobička
oziroma zelo malo je takih, ki ga prinašajo, zato jih je potrebno
subvencionirati. Nekateri modeli, ki so se dobro obnesli, so ljudi
uvajali v odprto delovno okolje, ne pa v zaprto, zaščiteno delovno
okolje. Za veliko ljudi je bil najpomembnejši in obenem najtežji tisti
korak, ki jim je omogočal prehod iz zaščitenega, zaprtega
delovnega mesta v odprto delovno okolje. Zdi se, da je pomoč pri
tem koraku najboljša in da najbolj cenijo tako obliko. Ne smemo
pozabiti, da je potrebno uvesti subvencije. Subvencije oziroma
dodatnega financiranja v Združenem kraljestvu ne zagotavlja
država, temveč v številnih primerih dobrodelne organizacije. Že
prej sem omenil, da bomo objavili naš okvirni program
zdravstvenega varstva, ki obsega osem nacionalnih standardov;
zadnja izmed postavk je skrb za skrbnike. Nekateri drug elementi
so še: učinkovite storitve za ljudi, ki imajo hude oblike duševnih
bolezni, preprečevanje samomorov in tako naprej. Skratka - v
tem dokumentu je celo poglavje posvečeno skrbnikom. Strinjal
se je, da če ne zagotovimo ustrezne podpore za skrbnike, ki
igrajo tako ključno vlogo v življenju teh ljudi, predstavlja to veliko
potencialno nevarnost.

Menil je, da je tema predavanja, če jo je pravilno razumel, v bistvu
tema, kako v slovenski zdravstveni politiki organizirati skrb na
področju duševnega zdravja, tako da bo čim bolj učinkovita, da
bo čim bolj pisana na kožo pacientov. Mislim, da bi bilo dobro, je
dejal, če bi bili na takšnem predavanju skupaj z res odgovornimi
iz naše vlade, odgovornimi za zdravstveno politiko in tistimi, ki
izvajajo to zdravstveno politiko.
Postavil je konkretno vprašanje v zvezi z ugotovitvijo, da so
pravzaprav stroški v tako organizirani skupnostni oskrbi za ljudi
z duševnimi težavami enaki kot za tiste, ki so bili oskrbovani v
velikih psihiatričnih bolnišnicah, ki so jih potem zaprli, učinek pa
celo boljši. Spomnil je, da je v letih 1973 in 1974 prebil v Veliki
Britaniji kar nekaj časa na treningu iz psihiatrije in da so že tedaj
imeli veliko teh služb, ki so bile omenjene, torej od zavetišč do
bivalnih skupin itd. Zanimalo ga je, ali je v teh stroških vračunana
že zatečena situacija v skupnostnih službah ali pa so ti stroški
zajemali samo na novo ustanavljanje teh kapacitet? Sprašujem
zato, je dejal, ker v Sloveniji teh služb še nimamo in bi potem
morali v formulo vnašati tudi ustanavljanje teh ne prav poceni
ustanov, ki bi potem seveda služile v dobrodelne namene, kot je
to učinkovita skupnostna skrb za ljudi z duševnimi motnjami.

Andrej Marušlč, Inštitut za psihiatrijo, London, je dejal, da
nima nič proti psihiatriji, ki se izvaja znotraj skupnosti, in da bi bil
v prihodnosti to pomemben korak za Republiko Slovenijo. Edino,
pri čemer bi bil previden, je stopnja samomorov. Ne vem, če
poznate uradne razlike med podatki za Anglijo in Wales in Slovenijo,
je dejal, gre kar za trikratno razliko. Vprašal je, kakšen je glavni
predlog v tem primeru, kaj storiti glede stopnje samomorov, če
začnemo uvajati psihiatrijo znotraj skupnosti.

Prof. Martin Knapp je pojasnil: Vse morate vključiti. Ko boste
delali analizo stroškov, morate vključiti vse, kar ljudje potrebujejo.
V naših študijah smo ugotovili, da so ljudje, ki so odhajali z
dolgoročne nege iz bolnišnice v skupnost, potrebovali še nekaj
novih stvari, ki jih prej niso imeli, vsaj ne enake kakovosti, na
primer nova očala, nove proteze, zobne proteze in podobno; tudi
take stvari smo upoštevali v stroških. Kar se pa tiče nastanitve,
če je bila to nova stavba, smo vključili nove stroške. Nismo vključili,
kot sem že omenil, stroškov družin, ki so skrbele za te bolnike.
Pri teh ljudeh pravzaprav ni nihče imel oskrbe v svoji lastni družini,

Prof. Martin Knapp je odgovoril, da sam ni psihiater, zato morda
predlogi ne bodo tako dobro podprti, kot bi lahko bili. Ampak kar
zadeva samomorilnost, po podatkih ne samo iz Anglije, temveč
tudi iz mednarodnih virov, lahko reče, da nekateri ljudje naredijo
samomor tudi v psihiatričnih bolnišnicah, to je v okolju, ki nudi
veliko podporo. So pa različna rizična obdobja. Eno izmed
32

Andrej Marušlč je prosil za pojasnilo glede zakonodaje, ki ureja
zdravljenje proti volji bolnika. Morda predavatelja nisem ravno
najbolje razumel, je dejal, zato ne vem, ali želite olajšati dostop do
obveznega zdravljenja ali kaj drugega.

najpomembnejših je kmalu po tistem, ko jih odpustijo iz bolnišnice
in stopnja samomorilnosti je v teh prvih mesecih najvišja.
V našem načrtu zdravstvene mreže, je nadaljeval, želimo
predvideti ukrepe, ki bi poskrbeli za take ljudi v rizičnem obdobju;
recimo, če se v dveh tednih ne oglasijo na ponovni pregled, bi jih
poiskali in ugotovili, kaj se z njimi dogaja. Dogaja se namreč, da
odpuščeni bolniki dostikrat zapadejo v obup zaradi osamljenosti.
Eden izmed pomembnih ukrepov je tudi, da organiziramo uspešno
svetovanje za ljudi, ki so imeli težave že v preteklosti in poskrbimo,
da se bodo znali spopasti z njimi. Moja naloga je, da številčno
ovrednotim, ali si take ukrepe lahko tinančno privoščimo.
Dodal je, da se včasih pojavlja problem pri skrbi za duševno
bolne, ki poskusijo narediti samomor, a nimajo nikakršne povezave
z našimi storitvami na področju duševnega zdravja. Če bi ti bolniki
prihajali v stik z našimi službami, bi morda lahko pomagali,
prepoznali njihove težave. Zdi se, da je nekako nepošteno, da
preveč pričakujemo od naše zdravstvene oskrbe na področju
duševnega zdravja, saj naj bi prav ta morala storiti vse.

Prof. Martin Knapp je povedal, da se o novem predlogu še
veliko pogovarjajo in vlada se še ni odločila, kaj bo predložila
parlamentu. Najbolj verjetno je, da se bo obvezno zdravljenje
lahko izvajalo le v bolnišnicah. Eden izmed načrtov je, da bi
omogočili to obliko tudi znotraj skupnosti. Pri nekaterih skupinah,
ki se borijo za človekove svoboščine, se pojavlja skrb, da bo ta
metoda potem zajela večje število ljudi. Ali se bo to zgodilo ali ne,
tega ne vem, je pa to stvar, o kateri se veliko razpravlja, je dejal.
Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da se od vlade pričakuje,
da bo uvedla več varovalk za ljudi, ki so predmet takega
obveznega zdravljenja, kar pomeni, da bodo imeli ustrezno
podporo in da bodo njihove primere vedno znova preučevali. Kaj
to pomeni? Recimo, če psihiater ali nekdo drugi predpiše, da je
potrebno nekoga zadržati na zdravljenju, ker meni, da je duševno
zbolel in je zato nevaren, morajo v roku 7 dni imenovati pravnika
oziroma odvetnika, ki bo zastopal to osebo; v roku 28 dni pa je
treba izvesti celoten proces. Ta varovala trenutno še niso dobro
vzpostavljena, vendar upamo, da se bo v primeru uvedbe
obveznega zdravljenja znotraj skupnosti poskrbelo, da bodo
osebe, ki bodo predmet takega obveznega zdravljenja, imele
možnost, da izrazijo svoje mnenje in da se jih odpusti iz takega
sistema, če je to potrebno, je zaključil prof. Knapp.

Vesna Švab je dodala, da je glede na samomorilnost skupnostna
oskrba ena izmed tistih oblik, ki bi lahko izboljšala stanje v našem
okolju, kajti sistem, ki ga imamo sedaj, je relativno hitro odpuščanje
ljudi iz bolnišnic in nato jih zdravimo ambulantno, tam pa svojega
psihiatra vidijo enkrat mesečno. Vemo, da bolnike, ki jih odpustimo
iz bolnišnice in ki gredo v skupnost, veliko bolj zasledujemo in
deležni so velike podpore, je dejala. Menila je, da imamo v naši
državi pomembno obliko preprečevanja samomorilnosti, čeprav
vemo, da je samomorilnost dokaj visoka prav v tej skupini.

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA
Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s ČZP, d.o.o.
Primorske novice iz Kopra 3. aprila 1998 organiziral posvet
ZAKONODAJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN DELOVANJE
URADA ZA URADNE PUBLIKACIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
in predavanje INTEGRACIJA IN NALOGE SLOVENSKEGA
GOSPODARSTVA V PROCESU VKLJUČEVANJA SLOVENIJE
V EVROPSKO UNIJO. Uvodni razpravi sta podala Lucien Emringer,
generalni direktor Urada za uradne publikacije EU v Luksemburgu
in prof. dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj.

Državni svet Republike Slovenije je 27. februarja 1998 organiziral
predavanje USTAVNO SODSTVO ZR NEMČIJE IN USTAVNA
PRITOŽBA. Predaval je prof. dr. Udo Steiner, profesor na Pravni
fakulteti Univerze v Regensburgu in sodnik nemškega zveznega
Ustavnega sodišča.
Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta,
št. 3/1999

Uvodni razpravi sta objavljeni v Poročevalcu državnega sveta,
št. 4/1998

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija državnega sveta
za lokalno samoupravo sta 2. marca 1998 organizirali posvet o
SPREMEMBAH ZAKONODAJE O LOKALNI SAMOUPRAVI.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju v Avstrijskim
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana,
16. aprila 1998 organiziral predavanje PRIBLIŽEVANJE

Povzetek uvodnih razprav na plenarnem delu posveta in
povzetek razprav v skupinah je objavljen v Poročevalcu
državnega sveta, št. 3/1998
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inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana,
15. septembra 1998 organiziral predavanje SVET V XXI.
STOLETJU IN PERSPEKTIVE MALIH DRŽAV. Predaval je prof.
dr. Johan Galtung, svetovno znani futurolog.

SLOVENIJE K EVROPSKI ZVEZI Z VIDIKA BRUSLJA. Predaval
je dr. Hannes Svvoboda, član Evropskega parlamenta, vodja
delegacije avstrijskih socialnih demokratov v EP in član
interparlamentarne delegacije EP s Slovenijo.
Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta,
št. 5/1998

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije, veleposlaništvom Republike Avstrije in
Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo,
izpostava Ljubljana, 5. oktobra 1998 organiziral predavanje O
DELOVANJU IN PRISTOJNOSTIH TER PRAVNIH UČINKIH
SODB EVROPSKEGA SODIŠČA IZ LUKSEMBURGA. Predaval
je dr. Peter Jann, sodnik evropskega sodišča.

Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic in
Slovensko politološko društvo so 6. maja 1998 organizirali
strokovni posvet ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE V
TRANZICIJI - PRIMER SLOVENIJE.

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta,
št. 5/1999
Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; krajši
povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št. 9/1998
Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Evropsko
komisijo (Uradom za tehnično pomoč TAIEX OFFICE) 16. oktobra
1998 organiziral predavanje VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKIH INTEGRACIJSKIH PROCESIH.

Državni svet Republike Slovenije je 14. maja 1998 organiziral
posvet EKONOMSKI VIDIKI UVEDBE DAVKA NA DODANO
VREDNOST ZA GOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI.
Uvodne predstavitve in povzetek razprave so objavljeni v
Poročevalcu državnega sveta, št. 4/1999

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti je 3. novembra
1998 organizirala javno razpravo O ODPRTIH VPRAŠANJIH
PREDLOGA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU.
Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; krajši
povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št. 2/1999.

Državni svet Republike Slovenije je 19. maja 1998 organiziral
posvet PROBLEMATIKA V TEKSTILNI, OBLAČILNI IN
USNJARSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI V SLOVENIJI.
Uvodni referati in povzetki razprav so objavljeni v Poročevalcu
državnega sveta, št. 1/1999

Državni svet Republike Slovenije in Združenje seniorjev Slovenije
sta 17. novembra 1998 organizirala posvet O PRIZADEVANJIH
ZA KVALITETNEJŠE ŽIVLJENJE STAREJŠE GENERACIJE.
Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije 22. maja 1998 organiziral
posvet POLITIKA IN SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
V AVSTRIJI. Avstrijske izkušnje je predstavil dr. Gerhard Buczolich
z avstrijskega zveznega ministrstva za delo, zdravstvo in
socialne zadeve.

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku;
povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št. 5/1999

Državni svet Republike Slovenije, Odbor za jeklene konstrukcije
Združenja kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije
in Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije so 19. novembra 1998
organizirali posvet UPORABA JEKLENIH KONSTRUKCIJ V
SLOVENIJI.

Uvodno predavanje ter povzetek razprav, vprašanj in
odgovorov so objavljeni v Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/1998

Državni svet Republike Slovenije je 23. junija 1998 organiziral
pogovor z Vladom Gotovcem, predsednikom Liberalne stranke
In poslancem hrvaškega državnega Sabora, na temo: HRVAŠKA
DANES - SEDEM LET PO RAZGLASITVI NEODVISNOSTI.
Pogovor je bil organiziran v okviru obiska g. Vlada Gotovca v
Sloveniji.

•

Povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št. 6/1999; dopolnjene
uvodne razprave in razprave so objavljene v Novi proizvodnji, strokovni reviji za tehnična vprašanja, št. 1-2/1999

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Ministrstvo za
znanost in tehnologijo so 1. decembra 1998 organizirali predavanje
UNIVERZE KOT PRAVNI SUBJEKTI V GOSPODARSTVU.
Predaval je univ. prof. dr. Christian Zib.

Komisija državnega sveta za malo gospodarstvo in turizem je 14.
septembra 1998 organizirala posvet O PROBLEMATIKI OBRTI
IN MALIH DELODAJALCEV.

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/1999

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim
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Republike Slovenije za pripravo in izvedbo mednarodnega leta
starejših so 5. maja 1999 organizirali posvet o IZVAJANJU
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM
ZAVAROVANJU S POUDARKOM NA STAREJŠIH.

Komisija državnega sveta za gospodarstvo, Komisija državnega
sveta za malo gospodarstvo in turizem ter Komisija državnega
sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so 15. januarja 1999
organizirale javno razpravo O POLITIKI POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V NASLEDNJEM TISOČLETJU.

Povzetek referatov, koreferatov in razprav so objavljeni v
Poročevalcu državnega sveta, št. 8/1999

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta,
št. 11/1999

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija državnega sveta
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta 18. maja 1999
organizirali posvet s slovenskimi župani o SPODBUJANJU
SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SLOVENIJI.

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Oddelek za kulturo
Avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani so 4. februarja 1999
organizirali predavanje ČLOVEKOVE PRAVICE V AVSTRIJI TEORIJA IN PRAKSA. Predaval je dr. Feliks J. Bister, predsednik
Avstrijske lige za človekove pravice.

Sklepi s posveta so objavljeni v Poročevalcu državnega
sveta, št. 7/1999

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta,
št. 5/1999
Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski forum sta
2. junija 1999 organizirala posvet DRUŽBENA ZAVEZANOST
MEDIJEV IN PRAVICA JAVNOSTI DO OBVEŠČENOSTI.
Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za znanost in
tehnologijo sta 18. februarja 1999 organizirala predavanje
IZKUŠNJE FINSKE PRI VKLJUČEVANJU V EVROPSKE
TEHNOLOŠKO-RAZVOJNE PROJEKTE. Predaval je prof. Heikki
Kleemola.

Državni svet Republike Slovenije in Britansko veleposlaništvo v
Ljubljani sta 11 junija 1999 organizirala predavanje SAMOUPRAVA
ŠKOTSKE IN VVALESA. Predaval je njegova ekscelenca David
Andrevv Lloyd, britanski veleposlanik v Ljubljani.

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta,
št. 9/1999

Državni svet Republike Slovenije, Klub državnih svetnikov
Slovenije in Društvo Občanski forum so 30. junija 1999 organizirali
posvet o VOLILNIH SISTEMIH.

Državni svet Republike Slovenije, REC - Regionalni center za
okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo in Zavod za odprto družbo
Slovenije so 10. marca 1999 organizirali strokovni posvet DAVČNE
OLAJŠAVE KOT OBLIKA POSREDNEGA FINANCIRANJA
NEPROFITNO VOLONTERSKIH ORGANIZACIJ.

Državni svet Republike Slovenije in Društvo občanski forum sta
7. julija 1999 organizirala posvet REGIONALNI RAZVOJ IN
LOKALNA SAMOUPRAVA.

Posvet je objavljen v Poročevalcu državnega sveta,
št. 9/1999

Povzetek uvodnih predstavitev in razprave je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št. 10/1999
Državni svet Republike Slovenije je v 11. marca 1999 organiziral
predavanje AVSTRIJA IN EVROPSKA UNIJA - IZKUŠNJE PRI
PREDSEDOVANJU IN PERSPEKTIVE ZA PRIHODNOST.
Predavala je dr. Benita-Maria Ferreo VValdner, državna sekretarka
v Avstrijskem zveznem ministrstvu za zunanje zadeve.

Komisiji državnega sveta za gospodarstvo ter za malo
gospodarstvo in turizem sta 7. julija 1999 pripravili razpravo o
ZAKONODAJI S PODROČJA JAVNIH NAROČIL - z vidika izkušenj udeležencev v razpisih javnih naročil po obstoječem zakonu.

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Ministrstvo za
znanost in tehnologijo so 23. marca 1999 organizirali predavanje
MEDNARODNO (EVROPSKO) SODELOVANJE NA PODROČJU ZNANOSTI IN RAZISKOVANJA - INVESTICIJA V
PRIHODNOST. Predaval je dr. Raoul Kneucker, vodja Sekcije za
znanstveno raziskovanje in mednarodne zadeve pri Zveznem
ministrstvu za znanost in promet Republike Avstrije.

Državni svet Republike Slovenije je 13. septembra 1999 organiziral
predavanje MENTALNA ZDRAVSTVENA POLITIKA IN REFORME. Predaval je prof. dr. Martin Knapp, predavatelj na Inštitutu
za psihiatrijo na Kingis College v Londonu in direktor
Raziskovalnega oddelka za osebne in socialne raziskave na
School of Economics v Londonu.

Državni svet Republike Slovenije in Združenje seniorjev Slovenije
- managerjev in strokovnjakov - in predsednik Odbora Vlade

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta,
št. 11/1999
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- PRIMERI IZ PRAKSE. Predaval je Rolf Gossman, predstavnik
ZR Nemčije v Evropski komisiji na narodne manjšine.

Državni svet Republike Slovenije, Združenje seniorjev Slovenije
in Odbor Vlade Republike Slovenije za pripravo in izvedbo
mednarodnega leta starejših so 21. septembra 1999 organizirali
posvet KAKOVOST ŽIVLJENJA IN ZDRAVJE STAREJŠIH.

Državni svet Republike Slovenije in Slovensko društvo za
evropsko kulturo "Klub Alpbach" sta 21. oktobra 1999 organizirala
predavanje z naslovom POMEN SKUPNIH KULTURNO
CIVILIZACIJSKIH OSNOV PRI OBLIKOVANJU NOVE EVROPE.
Predaval je dr. Erhard Busek.

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za znanost in
tehnologijo sta 30. septembra 1999 organizirala predavanje
MEDNARODNA VESOLJSKA POSTAJA, NASA IN VIZIONARSKI
NAČRTI HERMANA POTOČNIKA NORDUNGA ZA VESOLJSKO
POSTAJO. Predaval je prof. dr. Dušan Petrač.

Državni svet Republike Slovenije in Turistična zveza Slovenije
sta 27. oktobra 1999 organizirala posvetovanje TURIZEM •
RAZVOJNA MOŽNOST PODEŽELJA.

Državni svet Republike Slovenije, Zveza ekonomistov Slovenije
in Društvo Občanski forum so 11. oktobra 1999 organizirali posvet
MANIFEST EKONOMISTOV O BREZPOSELNOSTI V EVROPSKI
UNIJI.

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski forum sta
10. novembra 1999 pripravila posvet PRAVICA DO ZASEBNOSTI.

Državni svet Republike Slovenije je 18. oktobra 1999 pripravil
predavanje PRAVNO IN PRAKTIČNO VARSTVO NACIONALNIH
MANJŠIN IN DRUGIH ETNIČNIH NARODNIH SKUPIN V EVROPI

Državni svet Republike Slovenije je 22. novembra 1999 pripravil
predavanje TRANZICIJA SOCIALNE POLITIKE BOSNE IN
HERCEGOVINE. Predaval je dr. Vahid Kljajič, dekan Fakultete
političnih znanosti Univerze v Sarajeva.

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