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

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

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

POSEBNIH

UKREPIH

PRODAJALN

PREHODIH

NA

NADZORA

CESTNIH

MEJNIH

(ZPUNP)

-EPA 1072-II-hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 3/2-2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POSEBNIH UKREPIH NADZORA
PRODAJALN NA CESTNIH MEJNIH PREHODIH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava
na februarski seji Državnega zbora.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o posebnih ukrepih
nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih zaradi izrednih
potreb države obravnava po hitrem postopku.
Predlog Vlada Republike Slovenije utemeljuje z naslednjim:
V skupni izjavi k 94. členu Evropskega sporazuma (v
nadaljevanju: ESP) so se pogodbenice zavezale, da bodo
sprejele potrebne ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 začele
izvajati
priporočilo, ki ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje
1
6. junija 1960. Evropska unija vztraja, da je Slovenija z ESP
prevzela politično zavezo, da bo odpravila PCP v roku,
določenem v skupni izjavi. V tem smislu je Evropska unija
vključila vprašanje prostih carinskih prodajaln v okvir pogajanj
za vstop Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila ukinitev
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proste carinske prodaje med kratkoročnimi prioritetami
Partnerstva za pristop v letu 2000. Predlagatelj ocenjuje, da bi
vsako nadaljnje odlašanje pri ureditvi problematike PCP na
cestnih mejnih prehodih resno upočasnilo ali celo ogrozilo
vključevanje Slovenije v EU. Istočasno, zaradi vključitve
problematike PCP med kratkoročne prioritete Partnerstva za
pristop, nespoštovanje teh prioritet lahko negativno vpliva na
pridobivanje sredstev iz programov pomoči.
Hkrati pošilja tudi prilogo "Ekonomska upravičenost obstoja
prostocarinskih prodajaln po uveljavitvi Zakona o davku na
dodano vrednost in Zakona o trošarinah", ki jo je izdelal Inštitut
za ekonomska raziskovanja, Ljubljana in je sestavni del
predloga zakona.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
• Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Mateja VRANIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.
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Posebni ukrepi, določeni s tem zakonom so potrebni le za
prodajalne, ki poslujejo na območju mejnega prehoda, zato so te
prodajalne v zakonu izrecno definirane, poleg tega pa so izključene
proste carinske prodajalne, ki bodo še naprej poslovale v skladu
z doslej veljavno zakonodajo. Prav tako zakon določa pristojni
organ za izvajanje posebnih ukrepov nadzora, pri čemer pa novo
pristojni organ v ničemer ne posega v pristojnosti drugih organov
(npr. davčne in tržne inšpekcije itd.), ki jih imajo ti organi na podlagi
drugih predpisov. Kot pristojni organ je določena Carinska uprava
RS z vsemi svojimi organizacijskimi enotami. Takšna rešitev je
najbolj smotrna, saj so carinski organi že doslej nadzorovali
poslovanje prodajaln na mejnem prehodu, prav tako pa je takšna
rešitev najbolj ustrezna tudi z vidika stroškov nadzora. Ker gre
za posebno obliko nadzora, ne pa za izvajanje pooblastil, ki jih
imajo carinski organi po carinskem zakonu, je treba njihova
pooblastila in pristojnosti izrecno urediti v tem zakonu.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V skupni izjavi k 94. členu Evropskega sporazuma (v nadaljevanju:
ESP) so se pogodbenice zavezale, da bodo sprejele potrebne
ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 začele izvajati priporočilo, ki
gaje sprejel Svet za carinsko sodelovanje 16. junija 1960. Evropska
unija in Republike Slovenija to izjavo razumeta različno. Evropska
unija vztraja, da je Slovenija z ESP prevzela politično zavezo, da
bo odpravila PCP v roku, določenem v skupni izjavi. V tem smislu
je Evropska unija vključila vprašanje prostih carinskih prodajaln v
sistem pogajanj za vstop Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila
ukinitev proste carinske prodaje med kratkoročnimi prioritetami
partnerstva za pristop v letu 2000.

Imetniki vseh prodajaln morajo v skladu z zakonom o trgovini
voditi evidence o nabavi in prodaji blaga.Te evidence se uporabljajo
tudi za potrebe dokumentarnega nadzora v skladu s tem zakonom.
Carinskim organom se daje pristojnost, da lahko kontrolirajo evidence, primerjajo dejansko stanje s stanjem po evidencah ter
zahtevajo dodaten popis blaga na zalogi. Zaradi preprečitve
oskrbovanja mejnih prodajaln z blagom neposredno iz tujine je
predvidena dolžnost predložitve blaga in trgovskih dokumentov
carinskemu organu pred vnosom le-tega v mejno prodajalno.

Študije, ki so bile doslej pripravljene v zvezi z ugotavljanjem
ekonomskih učinkov preoblikovanja prostih carinskih prodajaln
na cestnih mejnih prehodih, kažejo na to, da je preoblikovanje
prodajaln v običajne prodajalne koristno tudi z
narodnogospodarskega vidika.
Po dosedanji zakonodaji so prodajalne na območju mejnih
prehodov poslovale kot proste carinske prodajalne. Posebni pogoji
poslovanja so bili za te prodajalne urejeni v carinskem zakonu,
delno pa tudi v davčnih predpisih. Z izenačitvijo davčnih pogojev
poslovanja za prodajalne na mejnih prehodih, posebno carinsko
ali davčno obravnavanje mejnih prodajaln ni več potrebno, posebni
ukrepi nadzora so potrebni le zaradi specifične lokacije prodajaln
(območja mejnih prehodov).

Zaradi ločevanja carinskega blaga (t.j. blaga, ki je bilo kupljeno v
tujini in za katerega veljajo določbe carinskega zakona) in blaga,
kupljenega v mejni prodajalni pa je predvidena obveznost izdajanja
računov v mejnih prodajalnah ter dolžnost potnikov, da na zahtevo
carinskega organa le-temu predložijo račun ter blago, ki so ga
kupili v mejni prodajalni. Gre za povsem enako obveznost kot jo
imajo potniki tudi sicer v skladu s carinsko zakonodajo - v zvezi
z obveznostjo predložitve blaga v svoji osebni prtljagi. Če potnik
ne more izkazati, da je določeno blago kupil v mejni prodajalni, se
takšno blago šteje za carinsko blago in se obravnava v skladu s
carinskimi predpisi.

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA
Namen predloga zakona je, da se omogoči prodajalnam, ki so
doslej poslovale na cestnih mejnih prehodih kot PCP nadaljnje
poslovanje pod enakimi davčnimi in carinskimi pogoji, kot veljajo
za prodajalne na drugih lokacijah, istočasno pa s posebnimi ukrepi
nadzora preprečijo oziroma omejijo možne nepravilnosti in
nezakonitosti, do katerih bi lahko prišlo zaradi specifične lokacije
mejnih prodajaln. Zakon zato poskuša s čimmanjšim poseganjem
v poslovanje doseči potreben dejanski in dokumentarni nadzor
nad poslovanjem mejnih prodajaln kakor tudi omogočiti, da blago,
kupljeno v mejnih prodajalnah ni predmet carinskega obravnavanja
v skladu s carinskimi predpisi.

Zakon ureja tudi zatečeno stanje v prodajalnah, ki bodo do 31.12.
2000 poslovale kot proste carinske prodajalne, od 1. januarja
2001 dalje pa kot mejne prodajalne oziroma tiste, ki bodo, potem,
ko bodo izgubile status proste carinske prodajalne, fizično izločene
iz območja mejnega prehoda. Ureditev zatečenega stanja za
carinsko blago je določena z zakonom o spremembah in
dopolnitvah carinskega zakona. Ta zakon pa ureja le zatečeno
stanje v zvezi s trošarinskimi izdelki, ki imajo v skladu s carinsko
zakonodajo status domačega blaga (v Sloveniji proizvedeni tobačni
izdelki in alkoholne pijače). Za te proizvode zakon določa, da
morajo imetniki prodajaln obračunati razliko v trošarini med
trošarino, ki je bila plačana za trošarinske izdelke v prostih
carinskih prodajalnah in trošarino, ki jo je treba sicer obračunati v
skladu z Ztro za trošarinske izdelke, ki so sproščeni v promet na
območju Republike Slovenije. Na ta način je zagotovljeno, da
bodo tudi trošarinski izdelki na zalogi, ki se bodo prodajali po 1.
januarju 2001 obdavčeni z enako trošarino kot enakovrstni
trošarinski izdelki v drugih prodajalnah. V prehodnem režimu ni
predvideno, da bi se od blaga na zalogi obračunal davek na
dodano vrednost, saj predlagatelj ocenjuje, da to glede na
takojšnjo pravico do odbitka vstopnega davka, ni potrebno. Imetniki
mejnih prodajaln bodo tako obračunali davek od blaga na zalogi
šele, ko bo s tem blagom opravljen promet v smislu zakona o
davku na dodano vrednost.

Pri oblikovanju posameznih kontrolnih mehanizmov zakon izhaja
iz rešitev, ki so bile imetnikom prodajaln na cestnih mejnih prehodih
poznane že iz doslej veljavne zakonodaje, ki ureja poslovanje
prodajaln (zakon o trgovini) in posebej prostih carinskih prodajaln
(carinska zakonodaja).
3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA
Zakon določa posebne ukrepe nadzora v zvezi s prodajo blaga v
mejnih prodajalnah v dveh smereh:
1. ukrepi, ki so potrebni zaradi preverjanja, da se prodajalna
oskrbuje z blagom, katerega je v skladu z veljavno slovensko
zakonodajo dovoljeno dajati v promet na območju Republike
Slovenije;
2. ukrepi, ki so potrebni za to, da se blago, ki ga potniki kupujejo
v mejnih prodajalnah pri carinski kontroli ne meša s carinskim
blagom.
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4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
PREDLAGANIH REŠITEV

javnofinančnim prihodkom 8,1 mrd tolarjev, po preoblikovanju v
mejne trgovine pa bi se ta prispevek povečal na 13,3 mrd tolarjev.
Največ dodatnih prihodkov iz preoblikovane dejavnosti
prostocarinskih prodajaln se nanaša na davek na dodano
vrednost, trošarine ter carinske dajatve.
Preoblikovanje prostocarinskih prodajaln v mejne prodajalne pa
bo povzročilo tudi povečanje javnofinančnih odhodkov, in sicer
predvsem za stroške nadomestil za brezposelnost odpuščenih
delavcev, za stroške njihove prekvalifikacije in za stroške
odpiranja alternativnih delovnih mest v obmejnih regijah. Po oceni
ob zgoraj naštetih predpostavkah bodo ti stroški znašali 2,2 mrd
SIT.
Tako bo preoblikovanje prostocarinskih prodajaln v skladu s
predlaganim zakonom pomenilo v prvem letu preoblikovanja, ko
bodo po predpostavki izvršene tudi vse aktivnosti v zvezi z
zmanjšanjem zaposlenih, neto povečanje javnofinančnih
prihodkov za 2,9 mrd SIT.
V naslednjih letih pa naj bi bil finančni učinek v primerjavi s sedanjim
finančnim učinkom te dejavnosti ter predpostavki, da se bodo
carinske dajatve obračunavale samo še od blaga, ki bo uvoženo
iz neevropskih držav, večji za približno 3,6 mrd tolarjev.

Ocena finančnih posledic predlaganih rešitev temelji na naslednjih
bistvenih predpostavkah:
obstoječe prostocarinske prodajalne na cestnih mejnih
prehodih se bodo preoblikovale v mejne prodajalne, ki bodo
poslovale pod enakimi davčnimi in carinskimi pogoji kot ostale
prodajalne na slovenskem carinskem in davčnem območju;
obseg prodaje v mejnih prodajalnah naj bi se ohranil v višini
60% do 75 % sedanjega obsega prodaje v prostocarinskih
prodajalnah ;
število zaposlenih v obstoječih prostocarinskih prodajalnah
na cestnih mejnih prehodih se po preoblikovanju le-teh v mejne
prodajalne zniža za 35 %;
lastniki obstoječih prostocarinskih prodajalnah na cestnih
mejnih prehodih znižajo ostale stroške poslovanja za polovico;
struktura cene najbolj prodajanih izdelkov, to je tobačnih
izdelkov in alkoholnih pijač je podobna kot v ostalih prodajalnah
na slovenskem davčnem in carinskem območju;
trgovska marža znaša 30 % maloprodajne cene;
ob vseh naštetih predpostavkah poslovanje sedanje
dejavnosti prostocarinskih prodajaln ostane pozitivno tudi po
preoblikovanju te dejavnosti v normalno trgovinsko dejavnost.

V naslednji preglednici je podan podrobnejši pregled ocene
finančnega učinka preoblikovanja prostocarinskih prodajaln v
mejne trgovine po posameznih vrstah javnofinančnih prihodkov
in odhodkov:

Obstoječi sistem prostocarinskih prodajaln po oceni prispeva k

Obstoječe PCP

2

1

I. JAVNOFINANCNI PRIHODKI
1 Davek od dobička pravnih oseb
2. Davki in prispevki iz plač
3. Deleži inst.lastnikom
4. Razvojni sklad
5. Trošarina tobak
6.Trošarina alkohol
7. Carinske dajatve
7.1. Carinske dajatve*
8. DDV
9. Skupaj javnofinačni prihodki
9.1. Skupaj javnofinačni prihodki*

158,35
1.968,73
171,46
57,49
4.708,02
1.033,79
0,00
0,00
8 097,83
8.097,83

II. JAVNOFINANČNI ODHODKI
10. Nadomestila za brezposelnost
11. stroški prekvalifikacije
12. Stroški nadomest.delov.mest
13. Skupaj javnofinančni odhodki

Zneski v Mio SIT
Dodaten
Preoblikovane
finančni
mejne trgovine
učinek
0,00
722,14
0,00
0,00
5.440,24
689,86
2.532,53
1.008,57
3.877,96
13.262,73
11.738.78

3(2-1)
-158,35
-1.246,60
-171,46
-57,49
732,22
-343,92
2.532,53
1.008,57
3.877,96
5.164,90
3.640,95

600,10
164,40
1.448,31
2.212,81

III. NETO FINANČNI UČINEK
JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV

1.428,14

* upoštevane samo carine, ki bodo obračunane od uvoženega blaga iz držav, ki niso članice
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Predlagatelj prilaga obrazložitvi prilogo, ki se nanaša na oceno
ekonomske upravičenosti obstoja prostocarinskih prodajaln.
Priloga služi kot analitična podlaga za izračun finančnih učinkov

preoblikovanja prostocarinskih prodajaln v mejne trgovine po
predlaganem zakonu.

5. člen
(dolžnost predložitve dokumentov in zagotovitve
pomoči)

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa posebne ukrepe nadzora, ki jih pristojni organi
izvajajo v zvezi z blagom, ki se prodaja v prodajalnah na območju
mejnih prehodov (v nadaljnjem besedilu: mejne prodajalne) ter
pravice in obveznosti oseb v zvezi z izvajanjem posebnih ukrepov
nadzora.

Za izvajanje tega zakona je imetnik mejne prodajalne in vsaka
druga oseba, ki je posredno ali neposredno vključena v posle v
zvezi z blagom, ki se prodaja v mejnih prodajalnah, dolžna
pristojnim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled in
preiskavo blaga, predložiti vse potrebne dokumente in pojasnila,
ne glede na obliko njihovega zapisa, ter zagotoviti pristojnim
organom potrebno pomoč.

2. člen
(mejne prodajalne)

6. člen
(blago, ki se lahko prodaja v mejnih prodajalnah)

(1) Mejne prodajalne so v skladu s tem zakonom prodajalne, ki
na območju mejnih prehodov prodajajo blago potnikom, ki imajo v
skladu z veljavno zakonodajo namen prestopiti državno mejo.

Imetnik mejne prodajalne sme v mejnih prodajalnah prodajati:
1. uvoženo blago, ki je v Republiki Sloveniji sproščeno v prost
promet v skladu z veljavno zakonodajo;
2. blago, proizvedeno v Republiki Sloveniji, ki se v skladu z
veljavno zakonodajo sme dati v promet na območju Republike
Slovenije.

(2) Mejne prodajalne v skladu s prejšnjim odstavkom niso proste
carinske prodajalne, ki poslujejo v skladu s carinskim zakonom
(Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99).

7. člen
(identifikacija blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah)

3. člen
(pristojni organi)

(1) Za potrebe izvajanja tega zakona mora račun, ki ga imetnik
mejne prodajalne izda vsakemu kupcu vsebovati vsaj podatke o
vrsti, količini in vrednosti blaga, kupljenega v posamezni mejni
prodajalni.

Pristojni organ po tem zakonu je Carinska uprava Republike
Slovenije - Generalni carinski urad, carinski uradi in izpostave
kot notranje organizacijske enote carinskih uradov.

(2) Kupec mora račun iz prejšnjega odstavka hraniti dokler se
nahaja na območju mejnega prehoda in dokler pristojni organ ne
sprejme odločitve o morebitni kontroli blaga, ki ga potnik nosi s
seboj.

4. člen
(posebni ukrepi nadzora)
(1) Posebni ukrepi nadzora v skladu s tem zakonom so ukrepi,
kot je na primer pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih
sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage in stvari, ki jih
potniki nosijo s seboj ali na sebi in izvajanje uradnih preiskav z
namenom, da se:

8. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo pri
potnikih)
(1) Zaradi preverjanja ali gre za carinsko blago ali za blago kupljeno
v mejni prodajalni, je potnik dolžan pristojnemu organu predložiti
blago, ki ga nosi s seboj in račun iz prejšnjega člena.

1. prepreči oskrbovanje mejnih prodajaln v nasprotju s predpisi in
2. omogoči identifikacjo blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah in
njihovo razlikovanje od carinskega blaga, ki ga potniki vnašajo na
slovensko carinsko območje v potniškem prometu.

(2) Blago iz prejšnjega odstavka je lahko predloženo na kakršen
koli način, ki pristojnemu organu omogoča, da lahko nedvomno
ugotovi, kje se blago nahaja. Blago, ki ni očitno videno in blago, ki
se ne prevaža ali prenaša na običajnem mestu, mora potnik
predložiti izrecno.

(2) Izvajanje posebnih ukrepov nadzora v skladu s tem zakonom
v ničemer ne omejuje ali spreminja pristojnosti, ki jih imajo carinski
in drugi državni organi v zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje
v Republiki Sloveniji.
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4. ne vodi evidenc o nabavi in prodaji blaga ter druge dokumentacije
o blagu v mejni prodajalni v skladu z drugim odstavkom 9. člena
tega zakona,
5. pred vnosom blaga v prodajalno ne predloži le-tega oziroma ne
predloži dokumentov, ki se nanšajo na dobavljeno blago
pristojnemu organu v skladu s prvim odstavkom 10. člena tega
zakona.

(3) Pristojni organ sme zaradi izvajanja ukrepov po tem zakonu
preverjati predloženo blago in izjave potnika s pregledom blaga,
ki ga potnik nosi s seboj ali na sebi, s pregledom računov in
drugih dokumentov, povezanih s tem blagom, ter s pregledom
prevoznih oziroma prenosnih sredstev.
(4) Če pristojni organ ne more ugotoviti, da je določeno blago
dejansko kupljeno v mejni prodajalni, ukrepa, kot da bi bilo to
carinsko blago.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za
prekrške iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

9. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo pri
imetnikih mejnih prodajaln)

12. člen
(prekrški)

(1) Pristojni organ sme zaradi izvajanja nadzora v skladu s tem
zakonom pri imetnikih mejnih prodajaln:

(1) Z denarno kaznijo od 30.000 do 450.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje fizična oseba, ki:
1. ne ravna v skladu s 5. členom tega zakona,
2. ne hrani računa v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega
zakona,
3. ne predloži blaga, ki ga nosi s seboj ali računa iz 7. člena tega
zakona v skladu z 8. členom zakona.

1. preverjati evidence, ki jih imetniki mejnih prodajaln vodijo v
skladu z zakonom o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) in
podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi;
2. pregledati blago in dokumentacijo v zvezi z blagom, ki ga
imetnik prodajalne hrani v mejni prodajalni;
3. zahtevati, da imetnik mejne prodajalne zaradi preverjanja
pravilnosti poslovanja prodajalne opravi popis vsega blaga
na zalogi v prodajalni ali popis posamezne vrste blaga na
zalogi v prodajalni.

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec takj na
kraju samem kaznuje fizično osebo, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka v zvezi z blagom, katerega vrednost ne presega 50.000
tolarjev.

(2) Evidence o nabavi in prodaji blaga iz 1. točke prejšnjega člena
ter dokumentacija o blagu, ki ga imetnik hrani v mejni prodajalni
se mora voditi oziroma hraniti v prostorih posamezne mejne
prodajalne.

13. člen
(prehodni režim za trošarinske izdelke)
(1) Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne, ki so v skladu
z zakonom o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona
(Uradni list RS, št /2000) opravili popis blaga na zalogi v prostih
carinskih prodajalnah na dan 31. decembra 2000, morajo za
trošarinske izdelke na zalogi v prostih carinskih prodajalnah, ki
niso carinsko blago, v skladu s 7. točko tretjega odstavka 17.
člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99)
obračunati in plačati trošarino in sicer v višini razlike med trošarino,
ki je bila obračunana na podlagi tretjega odstavka 43. člena oziroma
osmega odstavka 51. člena zakona o trošarinah in trošarino, ki
na dan 31. decembra 2000 velja za enakovrstne trošarinske
izdelke, dane v porabo na območju Republike Slovenije.

(3) Pristojni organ lahko zahteva, da se popis blaga iz 3. točke
prvega odstavka tega člena opravi v prisotnosti carinskega
delavca.
10. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo v zvezi z
oskrbo mejnih prodajaln)
(1) Dobavitelj, ki oskrbuje mejno prodajalno mora pred vnosom v
prodajalno predložiti pristojnemu organu blago in dokumente, ki
se nanašajo na dobavljeno blago zaradi preverjanja, če blago
izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona.

(2) Imetniki dovoljenj iz prvega odstavka morajo:

(2) Pristojni organ z žigom potrdi, da je blago namenjeno za oskrbo
mejne prodajalne, potem ko preveri, da so izpolnjeni pogoji iz 6.
člena tega zakona.

- najkasneje 15 dan po opravljenem popisu predložiti krajevno
pristojnemu carinskemu organu obračun razlike trošarine iz
prejšnjega odstavka in
- najkasneje do 28. februarja 2001 plačati razliko trošarine.

(3) Pristojni organ lahko pri dobavitelju, ki oskrbuje mejno
prodajalno preverja točnost in verodostojnost podatkov, ki se
nanašajo na oskrbovanje mejnih prodajaln.

14. člen
(izvedbeni predpisi)
Minister, pristojen za finance izda podrobnejše predpise glede
izvajanja ukrepov nadzora v skladu z 8., 9. ali 10. členom tega
zakona ter glede obračuna razlike trošarine v skladu s 13. členom
tega zakona.

11. člen
(prekrški)
(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 300.000 do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 če:
1. ne ravna v skladu s 5. členom tega zakona,
2. v mejni prodajalni prodaja blago v nasprotju s 6. členom tega
zakona,
3. ne izda računa kupcu v skladu s 7. členom tega zakona,

15. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
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III. OBRAZLOŽITEV

1. člen

6. člen

Ta člen določa vsebino zakona. Poleg splošnih nadzornih ukrepov,
ki veljajo na podlagi splošne veljavne zakonodaje v Republiki
Sloveniji, je potrebno s tem zakonom določiti posebne ukrepe
nadzora, pristojne organe za izvajanje teh ukrepov ter pravice in
obveznosti oseb v zvezi z izvajanjem posebnih ukrepov nadzora.
Specifični ukrepi nadzora so potrebni zaradi posebne lokacije na
kateri se nahajajo mejne prodajalne.

Zaradi preprečitve oskrbovanja mejnih prodajaln v nasprotju z
zakonom 6. člen predloga zakona natančno navaja, da se lahko
v mejnih prodajalnah prodaja le tisto uvoženo blago, ki je v skladu
z veljavno zakonodajo v Sloveniji sproščeno v prost promet
oziroma tisto v Sloveniji proizvedeno blago, ki se v skladu z
veljavno zakonodajo sme dati v promet na območju Republike
Slovenije (zajema tako vprašanje obdavčitve, kot tudi izpolnjevanje
tehničnih pogojev za prodajo blaga na območju Slovenije).

2. člen

7. člen

Ta člen opredeljuje definicijo mejnih prodajaln. To so prodajalne, ki
na območju mejnih prehodov prodajajo blago potnikom, kateri
imajo v skladu z veljavno zakonodajo namen prečkati državno
mejo. Zakon se ne nanaša na proste carinske prodajalne katerih
nadzor je še vedno urejen s carinskim zakonom. Omejitev glede
prodaje blaga potnikom, ki imajo v skladu z veljavno zakonodajo
namen prečkati državno mejo, je potrebna zaradi določil zakona
o nadzoru državne meje.

Identifikacija blaga kupljenega v mejnih prodajalnah je zagotovljena
preko izdajanja računov. Imetnik prodajalne je namreč dolžan
vsakemu kupcu izdati račun že v skladu z zakonom o davku na
dodano vrednost. Če pa posamezen imetnik prodajalne ni davčni
zavezanec za potrebe DDV ga k izdajanju računov zavezuje 7.
člen predloga tega zakona. Prvi odstavek 7. člena določa
minimalne podatke, ki jih mora račun vsebovati za potrebe
izvajanja tega zakona. Če drugi predpisi (ZDDV) zahtevajo tudi
druge podatke na računu, 7. člen predloga zakona tega v ničemer
ne omejuje.

3. člen
Za izvajanje posebnih ukrepov nadzora je pristojna Carinska
uprava Republike Slovenije s svojimi organizacijskimi enotami.
Že doslej so organi Carinske službe izvajali nadzor nad
poslovanjem prostih carinskih prodajaln na mejnih prehodih. Zaradi
seznanjenosti s problematiko in stalne prisotnosti na območju
mejnih prehodov, so carinski organi najprimernejši za izvajanje
posebnih ukrepov nadzora po tem zakonu. Z določitvijo pristojnosti
carinskih organov pa se v ničemer ne posega v pristojnosti drugih
državnih organov, ki so določene s splošnimi materialnimi predpisi.

Dolžnost kupca pa je, da račun, ki mu ga izda imetnik mejne
prodajalne hrani dokler se zdaržuje na območju mejnega prehoda
in dokler pristojni organ ne sprejme odločitve o morebitni kontroli
blaga, ki ga potnik nosi s seboj. To odločitev sprejme mejni carinski
organ v trenutku, ko potnik prečka mejno carinsko kontrolno
točko. V skladu s carinskimi predpisi je lahko ta odločitev izrecna
(ustna ali izjemoma pisna odločba), v večini primerov pa bo
odločitev sprejeta s konkludentnim dejanjem.

4. člen

8. člen

Ta člen načelno določa posebne ukrepe nadzora tako, da
opredeljuje namen teh ukrepov in sicer:

Carinski organi že v skladu s carinskimi predpisi preverjajo ali je
blago v osebni prtljagi potnika carinsko blago ali ne, ter v primeru,
ko gre za carinsko blago sprejmejo ustrezne ukrepe za ureditev
carinskega statusa tega blaga. V skladu z 8. členom predloga
zakona bodo z istimi ukrepi ugotavljali tudi ali je bilo določeno
blago kupljeno v mejni prodajalni. Na ta način bo potniku
omogočeno, da na preostalo carinsko območje prinese blago,
kupljeno v mejni prodajalni, ne da bi bilo treba za to blago obračunati
uvozne in davčne dajatve. Praviloma bo potnik dokazoval to
dejstvo z računom, ki ga je prejel v mejni prodajalni.

• preprečiti oskrbovanje mejnih prodajaln v nasprotju s predpisi
(t.j. z uvoznim blagom, ki ni uvozno ocarinjeno oziroma z izvozno
ocarinjenim blagom) ter
- omogočiti identifikacijo blaga kupljenega v mejnih prodajalnah
tako, da je mogoče razlikovanje tega blaga od carinskega blaga,
ki ga potniki vnašajo iz tujine na slovensko carinsko območje.
Med ukrepi so primeroma navedeni najpogosteje uporabljani ukrepi
že v dosedanji praksi izvajanja carinskega nadzora, kot npr.
pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih sredstev,
dokumentacije, poslovnih knjig ipd.

V drugem odstavku predloga 8. člena so povzete rešitve glede
definicije predložitve blaga, kakor jih pozna že carinski zakon. Z
uvedbo enake določbe glede predložitve blaga je zagotovljeno,
da z enim dejanjem potnik izpolni obveznosti tako po carinskem
kot tudi po tem zakonu.

Zaradi nesporazumov v zvezi s kontrolo prostih carinskih
prodajaln po doslej veljavni zakonodaji je v drugem odstavku 4.
člena še enkrat posebej izpostavljeno, da izvajanje ukrepov
nadzora v skladu s tem zakonom ne omejuje ali spreminja
pristojnosti državnih organov po drugih predpisih.

V tretjem odstavku predloga 8. člena so zajeta pooblastila carinskih
organov, kijih le ti imajo zaradi ugotavljanja ali je določeno blago
resnično kupljeno v mejni prodajalni ali gre za poskus tihotapljenja
carinskega blaga.

5. člen

Zaradi preprečevanja morebitnih zlorab je v četrtem odstavku
predvideno, da se v primeru ko ni mogoče z gotovostjo ugotoviti
ali je bilo določeno blago dejansko kupljeno v mejni prodajalni,
ukrepa kot da bi bilo to carinsko blago. To pomeni, da se za
takšno blago v celoti upoštevajo carinski predpisi.

Zaradi omogočanja sprotne in naknadne kontrole je v 5. členu
opredeljena načelna obveznost imetnika mejne prodajalne, pa
tudi vsake druge osebe, ki je vključena v posle v zvezi z blagom,
ki se prodaja v mejnih prodajalnah, da pristojnim organom omogoči
kontrolo ter jim zagotovi pomoč pri izvajanju ukrepov po tem
zakonu.

poročevalec, št. 12
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9. člen

12. člen

V tem členu so natančneje opredeljeni ukrepi, ki jih lahko carinski
organi izvajajo pri imetnikih mejnih prodajaln. Predvsem gre za
določitev pooblastil carinskim organom, da smejo preverjati evidence, ki so jih imetniki prodajaln, ne glede na ta zakon, dolžni
voditi v skladu z zakonom o trgovini ter pooblastil za naknadno
pregledovanje blaga in dokumentacije glede blaga, ki se prodaja
v teh prodajalnah. Kot izjemen ukrep je predvidena tudi možnost
izrednega popisa blaga v mejni prodajalni. Takšni popisi so bili za
proste carinske prodajalne predvideni tudi že po carinski
zakonodaji.

Ta člen določa sankcije za kršitve tega zakona, ki jih lahko
zagrešijo kupci v mejnih prodajalnah. Zaradi učinkovitosti sankcij
je predvidena tudi možnost izreka mandatne kazni. Tudi v tem
primeru so za določitev višine zagrožene kazni upoštevani že
veljavni davčni in carinski predpisi.

Zaradi olajšanja kontrol je predvideno, da se evidence, ki so
lahko predmet kontrole v skladu s tem zakonom vodijo, podobno
kot to na splošno določa že zakon o trgovini, v sami mejni
prodajalni.
10. člen
Ta člen ureja ukrepe nadzora, neposredno povezane z
oskrbovanjem mejnih prodajaln. Tudi glede tega ukrepa so povzete
rešitve, ki jih je doslej veljavna zakonodaja poznala za proste
carinske prodajalne. Namen teh ukrepov je, da se prepreči oskrba
mejnih prodajaln z uvozno neocarinjenim blagom oziroma izvozno
ocarinjenim blagom od katerega niso bili obračunani DDV in
trošarine.

13. člen
Medtem ko zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega
zakona določa prehodni režim za trošarinske izdelke, ki so bili
uvoženi v Republiko Slovenijo in kot carinsko blago prodajani v
prostih carinskih prodajalnah, pa se ta člen nanaša na prehodni
režim za trošarinske izdelke, ki so jih imetniki prosto carinskih
prodajaln nabavili v Sloveniji. V skladu s sedmo točko tretjega
odstavka 17. člena zakona o trošarinah so namreč vse osebe, ki
imajo na zalogi izven trošarinskih skladišč trošarinske izdelke,
višina trošarine pa se spremeni, dolžne obračunati razliko
trošarine za izdelke na zalogi. Tak režim je potreben tudi v primeru
preoblikovanja prostih carinskih prodajaln v mejne prodajalne,
saj so bili trošarinski izdelki v prostih carinskih prodajalnah le
delno obremenjeni s trošarino (90% za alkoholne pijače in 60%
za tobačne izdelke).
Zaradi lažjega prehoda na nov režim poslovanja je predvideno
dokaj dolg plačilni rok za plačilo razlike trošarine (60 dni od popisa).

11. člen

14. člen

Ta člen določa sankcije za kršitve tega zakona, ki jih lahko
zagrešijo imetniki mejnih prodajaln oziroma njihovi dobavitelji.
Razpon denarnih kazni je določen z upoštevanjem višine kazni v
drugih veljavnih predpisih z davčnega področja. Pri tem je
upoštevano pooblastilo iz tretjega odstavka 25. člena zakona o
prekrških, ki omogoča trikratno povišanje najvišje možne denarne
kazni za primer prekrškov s področja davčnih in finačnih
predpisov.

S tem členom se minister za finance pooblašča, da izda izvedbene
predpise o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in 8.
do 10. člena zakona ter podrobnejše predpise glede obračuna
razlike trošarine v skladu s 13. členom zakona.

23. februar 2000

15. člen
Ta člen ureja uveljavitev zakona. Čeprav je predvideno, da bo
zakon uveljavljen 15 dan po objavi v Uradnem listu RS, njegove
posledice nastopijo šele s 1. januarjem 2001, ko nastopijo pravne
posledice zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega
zakona.

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

1) Naslov predloga akta:
predlog zakona o posebnih ukrepih nadzora prodajaln na
cestnih mejnih prehodih (EVA 1611-4-2000)

/
5^ Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
o pridružitvi":

Obstoji delovni prevod Evropskega carinskega kodeksa, ki pa ni
strokovno verificiran. Obstoji tudi delovni prevod šeste direktive,
ki prav tako ni verificiran.

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se
nanašajo na predloženo gradivo: skupna izjava k 94. členu
Evropskega sporazuma

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene: v celoti

- ne

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza,,,)
Niso sodelovali

3^ Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti:
- Evropski carinski kodeks (uredba Sveta št. 2913/92 z dne 12.
oktober 1992)
- šesta direktiva (direktiva Sveta št. 77/388/EEC z dne 17. maj
1977 o harmonizaciji zakonov držav članic, ki se nanašajo na
prometne davke - skupni sistem davka na dodano vrednost)

8^ Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? DA

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: /

Stanko ŠTRAJN, l.r.
DRŽAVNI PODSEKRETAR
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1. UVOD

2. MAKROEKONOMSKI RAZLOGI ZA
USTANOVITEV BREZCARINSKE
PRODAJE V BIVŠI JUGOSLAVIJI

Zadnje analize, ki smo jih o problematiki prostocarinskih prodajaln
(PCP) opravili na Inštitutu za ekonomska raziskovanja - predvsem
analiza preferenc kupcev v PCP po narodnostih in analiza možnosti
preoblikovanja PCP v običajne trgovine (Damijan in Kopatin, 1999)
ter primerjalna analiza cenovne konkurenčnosti PCP v primerjavi
z domačim trgom ter Avstrijo in Italijo (Damijan, 1999b) - so
pokazale nekatera nova dejstva, ki jih pri pripravi prve študije o
učinkih zapiranja PCP (Damijan, 1999a) nismo poznali in je bilo
potrebno opraviti te dodatne analize. Te nove ugotovitve so
pokazale:

Razvoj prostocarinske (PC) dejavnosti je bil v bivši Jugoslaviji
pravno-formalno omogočen leta 1985 s spremembami tedanjega
zveznega carinskega zakona, ki je omogočil odpiranje PCP tudi
na cestnih mejnih prehodih. Leta 1986 je pravilnik o prostih carinskih
prodajalnah omogočil odpiranje PCP tudi v hotelih, turističnih
naseljih, motelih, ob magistralnih cestah in na ladjah za prevoz
tujih turistov. Na tej zakonski podlagi je prišlo do hitrega odpiranja
PCP na cestnih mejnih prehodih, v bistveno večji m^ri pa tudi v
notranjosti države, vendar pa so se PCP v notranjosti države
zaradi številnih nepravilnosti in kršitev zakona konec leta 1990
morale preoblikovati v običajne trgovine.

pretežno usmerjenost slovenskih kupcev v nakupe v PCP,
preferenco slovenskih kupcev po nakupih alkoholnih pijač in
kozmetike v PCP,

Glavne razloge za omogočitev nastanka in hitrega razvoja PC
dejavnosti v bivši Jugoslaviji je, kljub nasprotnemu priporočilu
Sveta za carinsko sodelovanje EGS iz leta 1960, treba iskati v
tedanjih nenormalnih (ne)tržnih razmerah, permanentni
gospodarski krizi, splošni nekonkurenčnosti v primerjavi z
razvitimi sosednjimi državami (Avstrija in Italija) ter v kroničnem
pomanjkanju deviz. Uradno je bila PC dejavnost ustanovljena z
namenom povečanja deviznega priliva ter širitve in popestritve
turistične ponudbe. Prvenstveni namen ustanovitve PC dejavnosti
pa je bil seveda v povečanju deviznega priliva, pri čemer pa PC
dejavnost ni bila namenjena zgolj izvabljanju deviz od potnikov v
tranzitu in rezidentov sosednjih držav, ampak tudi od domačih
kupcev, ki bi te devize sicer porabili v tujini za nakup enakih
proizvodov. Zaradi nenormalnih tržnih pogojev poslovanja (visoke
uvozne dajatve, visoki domači davki na alkoholne pijače,
kozmetiko in drugo "luksuzno blago", pomanjkanje deviz za
nabavo, ipd.) je bila ponudba teh proizvodov na domačem trgu
izredno slaba, njihove cene pa nekonkurenčne v primerjavi s
cenami teh proizvodov v Avstriji in Italiji, kar je povzročalo
pomembno preusmerjanje povpraševanja domačih kupcev po
teh proizvodih v tujino (predvsem v Avstrijo in Italijo).

da se po uveljavitvi Zakona o davku na dodano vrednost
(ZDDV) in Zakona o trošarinah (ZTro) domači trg z
alkoholnimi pijačami in kozmetiko normalizira, raven cen pa
se v tendenci približuje ravni cen teh proizvodov v Avstriji in
Italiji,
preferenco tujih kupcev po nakupih tobačnih izdelkov,
da so tobačni izdelki v Sloveniji močno cenovno konkurenčni
cenam teh proizvodov v Avstriji in Italiji,
-

da lahko sedanje PCP poslovno preživijo tudi, če'se
preoblikujejo v običajne trgovine, obdavčene z vsemi
dajatvami, če bodo ohranile okrog tri četrtine sedanjega
obsega prodaje.

V okviru te raziskovalne naloge zato skušamo pokazati, da se je
ob upoštevanju teh novih spoznanj ter novih dejstev, ki so nastopila
z uveljavitvijo ZDDV in ZTro, situacija v Sloveniji glede nadaljnje
narodnogospodarske upravičenosti privilegiranega davčnega
statusa PCP bistveno spremenila. Ob dani nacionalni strukturi
povpraševanja v PCP z uveljavitvijo ZDDV in ZTro prenehajo
obstajati narodnogospodarsko upravičeni razlogi za njihov nadaljnji
privilegiran davčni položaj, saj v novih tržnih pogojih PCP pomenijo
resno nelojalno cenovno konkurenco notranjemu trgu in bistveno
nižje davčne prihodke države od možnih.

Osnovna logika dopuščanja PC dejavnosti v tedanjem
nenormalnem gospodarskem in političnem sistemu je bila po
našem mnenju v:
maksimiranju deviznega priliva od turističnega tranzita tujcev
in

Struktura naloge je naslednja. V drugem poglavju navajamo
makroekonomske razloge za ustanovitev brezcarinske prodaje
v bivši Jugoslaviji.
,

-

preusmeritvi čim večjega dela tedanjega iznosa deviz v tujino
s strani domačih kupcev nazaj v državo.

Slovenija je po osamosvojitvi prevzela zakonodajo bivše skupne
države na tem področju in omogočila nadaljnje poslovanje PCP
na mejnih cestnih prehodih. Osnovni razlogi na začetku so bili
prav tako pomanjkanje deviz, kasneje, ko so devize prenehale
biti redka dobrina, pa predvsem davki (obdavčenje prodaje v
PCP s posebnimi prometnimi davki na cigarete in alkohol ter z
davkom na promet storitev). Osnovna logika dopuščanja PC
dejavnosti v Sloveniji v devetdesetih letih pa je bila po našem
mnenju naslednja:

V tretjem poglavju ugotavljamo vpliv uveljavitve ZDDV in ZTro na
konkurenčnost domačega trga v primerjavi z Avstrijo in Italijo pri
glavnih prodajnih segmentih v PCP.
V četrtem poglavju ocenjujemo, ali je v primeru ukinitve
privilegiranega davčnega statusa PCP - torej z njihovim
preoblikovanjem v običajne trgovine - mogoče doseči višje davčne
prihodke države kot v primeru obstoja PCP in s tem pokriti tudi
morebitne negativne učinke preoblikovanja PCP na zaposlenost
v obmejnih regijah.

PCP so načeloma namenjene nakupom tujih turistov v tranzitu,
ki se v notranjosti države sicer ne bi zaustavili, zato brez
obstoja PCP ne bi bilo tega dodatnega deviznega priliva in
davkov,

V sklepu na kratko povzemamo osnovne ugotovitve študije.

PCP načeloma niso namenjene nakupom domačih kupcev,
če že, pa je bolje, da domači kupci, ki tranzitirajo slovensko
državno mejo, opravijo nakup v korist Slovenije kot pa tuje
države in s tem prispevajo v domač državni proračun vsaj
del davkov.
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povpraševanja (kadar gre pretežno za domače kupce, je
njihovo povpraševanje načeloma mogoče bolj ali manj v celoti
preusmeriti na domači trg) in

3. EKONOMSKA UPRAVIČENOST
OBSTOJA PCP PO UVELJAVITVI
ZDDV IN ZTRO

od cenovne konkurenčnosti domačega trga (pri proizvodih,
ki se pretežno prodajajo v PCP) v primerjavi s trgi sosednjih
držav (kadar so sosednje države bistveno bolj cenovno
konkurenčne, bo prišlo do legalne ali ilegalne preusmeritve
domačega povpraševanja v sosednje države).

Prodaja blaga v PCP je zaradi oprostitve plačila uvoznih dajatev
in DDV ter nižjih trošarinskih dajatev z vidika stroškov dejansko
v močno privilegiranem položaju glede na običajne trgovine v
notranjosti Slovenije (kar se nenazadnje kaže tudi v nadpovprečni
uspešnosti poslovanja imetnikov PCP). Privilegiran davčni položaj
kateregakoli gospodarskega subjekta na trgu je v sodobni
ekonomski teoriji in praksi zaradi rušenja načel proste konkurence
in enotnosti notranjega trga načeloma sporen. Obstoj kateregakoli
privilegiranega gospodarskega subjekta na trgu je običajno vezan
na nenormalne tržne pogoje. Tako je tudi s PC dejavnostjo, ki živi
na račun razlik v cenovni (ne)konkurenčnosti med posameznimi
državami, pogojenimi z objektivnimi ali davčno pogojenimi razlikami
med njimi. Težko je sicer razumeti, zakaj bi neka država, ki je
cenovno bolj konkurenčna od sosednjih držav, imela PC dejavnost
in si na ta način zmanjševala davčne prihodke. Nekoliko lažje pa
je razumeti, zakaj bi država, ki je cenovno manj konkurenčna od
sosednjih držav, imela PC dejavnost - preprosto zato, da
preusmeri v domač proračun vsaj nekaj davčnih prihodkov, ki bi
jih tuji in domači kupci sicer naredili v korist cenovno bolj ugodne
sosednje države. Obstoj PC dejavnosti je zato, kot smo zapisali
v prvi študiji o učinkih zapiranja PCP (glej Damijan, 1999a, str.
19), s strogo narodnogospodarskega vidika za neko državo
smiseln in upravičen:

V tem poglavju podrobneje analiziramo oba dejavnika in
ugotavljamo, ali nacionalna struktura kupcev v PCP in njihovih
preferenc ter uveljavitev ZDDV in ZTro (ki v bistveni meri spreminja
tržne pogoje na domačem trgu in formalno omogoča zadržanje
konkurenčnosti Slovenije pri tobačnih izdelkih ter izenačitev
konkurenčnosti pri alkoholnih pijačah in kozmetiki stopnji
konkurenčnosti sosednjih držav) z narodnogospodarskega vidika
še upravičuje obstoj privilegiranega davčnega položaja PC
dejavnosti v Sloveniji.

3.1.

ZNAČILNOSTI PRODAJE V PCP PRED
UVELJAVITVIJO ZDDV IN ZTRO

V tem podpoglavju ugotavljamo značilnosti prodaje v PCP,
utemeljene z nacionalno strukturo kupcev in njihovimi
preferencami. Poznavanje teh značilnosti je pomembno predvsem
zaradi odgovora na vprašanje ali prodaja v PCP dopolnjuje prodajo
v notranjosti Slovenije ali pa jo nadomešča, če namreč struktura
ponudbe v PCP ni bistveno različna od tiste v notranjosti Slovenije
in če v PCP velik del nakupov ustvarijo slovenski kupci, potem je
ob uveljavitvi normalnih tržnih pogojev v notranjosti Slovenije
(uvedba DDV, prilagoditev sistema trošarin trošarinskemu sistemu
EU in močan konkurenčni boj med domačimi in tujimi trgovskimi
mrežami), ki bi rezultirali v prilagoditvi cen v Sloveniji cenam v
Avstriji in Italiji, mogoče dobršen del prodaje PCP preusmeriti v
notranjost Slovenije. V tem primeru namreč PCP zaradi
privilegiranega davčnega statusa pomenijo nelojalno konkurenco
trgovinam v notranjosti Slovenije, kar seveda ob preusmeritvi
kupcev iz notranjosti Slovenije v PCP rezultira v nižjih davčnih
prihodkih države od možnih.

1. dokler gre za specifično, komplementarno trgovinsko
dejavnost, ki ne povzroča preusmerjanja povpraševanja
od trgovin v notranjosti k PCP (dokler obstoj PC
delavnosti de (acto ne ruši načel proste konkurence In
enotnosti notranjega trga) in
2. dokler država Iz naslova prodaje v PC dejavnosti pridobi
več davčnih prihodkov kot bi jih brez obstoja PC
dejavnosti (kadar efektivnega povpraševanja v PCP
nikakor ne bi bilo mogoče realizirati v notranjosti države).
Narodnogospodarska upravičenost privilegiranega davčnega
položaja PC dejavnosti v Sloveniji v sedanjem času je, če
zanemarimo mednarodne politične, ekonomske in pravne
razsežnosti problematike (npr. tehtanje oportunitetnih stroškov
zaprtja PC dejavnosti zaradi pritiska prilagajanja EU z
večplastnostjo potencialnih koristi polnopravnega članstva v EU,
ipd.), torej ključno odvisna od tega, ali je prodajo v PCP mogoče
realizirati tudi na domačem trgu ali ne. Odgovor na to vprašanje je
odvisen od dveh dejavnikov:

3.1.1. Struktura prodaje v PCP
Za prodajo v slovenskih PCP je, podobno kot za ostale
brezcarinske prodajalne v svetu, značilno, da je kljub naporom
po diverzifikaciji prodaje le-ta koncentrirana v treh proizvodnih
skupinah tipičnih "duty-free proizvodov". Tako prodaja tobačnih
izdelkov, alkoholnih pijač in kozmetike v letih 1998-1999 skupaj
tvori okrog 80% celotne prodaje slovenskih PCP.

od nacionalne strukture kupcev v PCP in strukture njihovega

Tabela 3.1.1: Struktura prodaje v PCP (v %)
Blagovna skupina

Celotna PC dej.
I-V11998

Tobačni izdelki
Pijače
Kozmetika
Prehrambeni izdelki
Ostalo
SKUPAJ

53,5
16,4
12,2
9,1
8,8
100

Kompas MTS
l-V11998
l-VI 1999
52,9
16,6
12,9
8,6
9,1
100

.

48
18
15
9
10
100

Vir: Vprašalnik IER in Kompas M I S.
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Vendar je treba povedati, da je za obdobje po letu 1996 značilno
prestrukturiranje prodaje v PCP. Ob absolutnem padanju prodaje
v PCP se je delež teh treh skupin proizvodov zmanjšal s 87% v
letu 1996 na 81% v prvi polovici leta 1999. Vzrok za padanje
skupne prodaje v PCP je padanje prodaje tobačnih izdelkov, kar
je posledica predvsem omejitvenih ukrepov Avstrije glede vnosa
tobačnih izdelkov (od 1. julija 1997), hkrati pa tudi italijanskega
ukrepa glede diferenciranih cen bencina v Furlaniji-Julijski krajini.
Delež tobačnih izdelkov je od leta 1996 do 1999 močno padel (s
64% na vsega 48%), delež alkoholnih pijač je konstanten, medtem
ko je delež prodaje kozmetike močno narastel (z 8% na 15%).
Med ostalimi prodajnimi segmenti pa narašča predvsem segment prehrambenih izdelkov. Ne glede na to prestrukturiranje
prodaje pa ostajajo tobačni izdelki, alkoholne pijače in kozmetika
trdno jedro prodaje slovenskih PCP.

med obema trgoma pri alkoholnih pijačah in kozmetiki glede na
deleže prodaje posameznih izdelkov znaša približno 50-60%.
Ostali proizvodi služijo v PCP zgolj kot dopolnilni proizvodi, katerih
nakup je induciran izključno s privlačnostjo nakupa primarnih
duty-free proizvodov.Te proizvode je skorajda brez izjeme mogoče
kupiti tudi v notranjosti Slovenije.

3.1.2. Struktura kupcev v PCP
Ugotovitev nacionalne strukture kupcev v PCP in njihovih
preferenc je bil eden najtežjih problemov v zvezi z našim
dosedanjim proučevanjem problematike PCP. Operaterji PC
dejavnosti so striktno zavračali posredovanje kakršnihkoli
podatkov o tem z izgovorom, da podatkov o tem ne zbirajo. Edini
dosegljivi podatek o tem je bil uradni podatek SURS, pridobljen z
anketo med operaterji PCP, ki delež slovenskih kupcev v PCP
ocenjuje na 10% (1996) oz. 11% (1997). Ta podatek tudi služi
Banki Slovenije pri ugotavljanju deviznega priliva iz turizma (iz
naslova PC dejavnosti) in sestavljanju plačilne bilance.

Ob tem pa je seveda pomembna tudi struktura prodaje znotraj
posameznih proizvodnih segmentov. Glede strukture prodaje
tobačnih izdelkov smo v prvi študiji (glej Damijan, 1999a, str. 911) ugotovili, da je ponudba cigaret v PCP bistveno bolj
diverzificirana kot na domačem trgu in da gre v PCP predvsem
za prodajo originalnih cigaret višjega cenovnega razreda ter
lokalnih blagovnih znamk iz sosednjih držav. Primerjava vrednostne
strukture prodaje cigaret med PCP in notranjostjo Slovenije pa
pokaže, da se obe strukturi pokrivata okrog 70 odstotno, če
seveda zanemarimo razliko med originalnimi in licenčnimi
cigaretami.

V sklopu študije o možnostih preoblikovanja PCP, kjer smo želeli
ugotoviti preference kupcev v PCP in njihov odziv na potencialno
preoblikovanje sedanjih PCP, smo na podlagi ankete med kupci v
prodajalnah treh največjih operaterjev PCP (Kompas MTS, Terme
Maribor in Emona obala Koper) med drugim ocenili tudi strukturo
kupcev po narodnosti in njihove preference (glej Damijan in
Kopatin, 1999, str. 5-20).

Tudi struktura prodaje alkoholnih pijač je, kot je pokazala študija o
cenovni konkurenčnosti PCP (glej Damijan, 1999b, str. 10-11), v
PCP bistveno bolj diverzificirana kot v notranjosti Slovenije. Pri
kozmetiki so razlike v diferenciranosti ponudbe med PCP in
notranjostjo Slovenije manjše, saj v notranjosti obstajajo
specializirani oddelki blagovnih hiš s podobno veliko izbiro
kozmetičnih izdelkov (Nama, Maximarket, Muller, ipd.). Pokrivanje

Anketa' je pokazala bistveno drugačno strukturo kupcev od
uradnih ocen. Tako daleč največjo skupino kupcev v PCP
predstavljajo slovenski kupci (dobrih 42%), med ostalimi
skupinami kupcev pa so pomembni Avstrijci (18%), Hrvati (16%)
in Italijani (15%), medtem ko so ostali kupci manj pomembni.

Slika 3.1.1: Struktura kupcev v PCP glede na narodnost

Drugi
7,3%

Avstrijci
18,4%

1
Anketo, v kateri je bilo zajetih 211 naključnih kupcev, smo opravili na 10
lokacijah PCP na avstrijski, italijanski in hrvaški meji v drugi polovici maja oz.
začetku junija 1999 (več o anketi in njenih ugotovitvah glej v Damijan in
Kopatin, 1999, str. 5-25).
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S tem se je potrdila naša ocena, da so slovenske PCP namenjene
predvsem zadovoljevanju specifičnih nakupovalnih potreb
rezidentov Slovenije in sosednjih držav, manj pa nakupom
iranzitnih potnikov (turistov). Seveda je to v določeni meri tudi
posledica termina izvedbe ankete (izven turistične sezone),
vendar pa po naši oceni poletni turistični tranzit za obseg prodaje
v PCP ni bistven. V primeru poletnega tranzita turistov preko
slovenskih meja gre, če se turisti seveda ustavijo v PCP, vendarle
le za enkratne (ali dvakratne) nakupe, ki promet v PCP v teh
dveh poletnih mesecih dvignejo za 20-25% glede na povprečne
mesece. Vendar to povečanje nakupov v PCP zaradi turističnega
tranzita pomeni, preračunano na letno raven, le okrog 5% letnega
prometa PCP. V ostalih desetih mesecih pa tega tranzita ni in
posamezni mejni prehodi funkcionirajo z običajno dinamiko
predvsem prekomejnih nakupovalnih izletov rezidentov sosednjih
držav. Torej 95% letnega prometa ustvarijo kupci, ki niso tako
izrazito vezani na poletno sezonsko komponento.

(80%), le okrog 10% jih je na prvem mestu navedlo alkoholne
pijače, kozmetiko pa le 9% Italijanov in 2% Avstrijcev,
42% Hrvatov prihaja v PCP primarno zaradi tobačnih izdelkov,
36% zaradi kozmetike in 11% zaradi alkoholnih pijač,
Slovenci prihajajo v PCP primarno zaradi alkoholnih pijač
(46%), 26% zaradi kozmetike in 21% zaradi tobačnih izdelkov.
Če upoštevamo tudi preference kupcev po ostalih proizvodih,
torej celotno košarico nakupov, se razmerja glede povpraševanja
po posameznih proizvodih sicer spremenijo, vendar pa se celotna
slika glede preferenc kupcev po narodnostih ne spremeni
bistveno:
Avstrijci in Italijani v PCP kupujejo primarno tobačne izdelke
(55%), okrog 21% Avstrijcev oz. 12% Italijanov kupuje tudi
alkoholne pijače, kozmetiko pa 20% Italijanov in 8% Avstrijcev,

3.1.3. Struktura preferenc kupcev v PCP

31 % Hrvatov prihaja v PCP primarno zaradi tobačnih izdelkov,
34% zaradi kozmetike in 16% zaradi alkoholnih pijač,

V anketi med kupci v PCP srrro ugotavljali tudi strukturo preferenc
kupcev različnih narodnosti. Kupci so pri določitvi svojih preferenc
imeli možnost izbrati 5 najpomembnejših proizvodov, ki jih kupujejo
v PCP (rangirali so jih od 1 do 5). Na podlagi odgovorov kupcev
smo najprej izpostavili primarne preference kupcev v PCP, torej
preference po proizvodih, ki so jih kupci rangirali kot
najpomembnejše (metoda prve izbire), nato pa smo dodali tudi
preference po ostalih, dopolnilnih proizvodih ter nato vse preference s pomočjo ponderjev agregirali (metoda celotne košarice).

Slovenci prihajajo v PCP primarno zaradi alkoholnih pijač
(39%), 28% zaradi kozmetike in 17% zaradi tobačnih izdelkov.
Če uporabimo predpostavko, da je vrednost nakupov
posameznega proizvoda v PCP med kupci različnih narodnosti
enaka, je mogoče oceniti tudi, kolikšen del nakupov posameznih
proizvodov opravijo kupci posameznih narodnosti. Deleži
preferenčnih nakupov kupcev posameznih narodnosti, ocenjeni
na podlagi metode prve izbire in metode celotne košarice, se
sicer med seboj nekoliko razlikujejo, vendar pa ostajajo osnovna
razmerja dokaj robustna. V tabeli 3.1.2. zato prikazujemo zgolj
ocene na podlagi metode celotne košarice.

Anketa je pokazala, da so primarne preference (metoda prve
izbire) kupcev v PCP po narodnostih naslednje:
Avstrijci in Italijani v PCP kupujejo primamo tobačne izdelke

Tabela 3.1.2: Deleži kupcev po narodnostih, ki povprašujejo po posameznih
proizvodih, ocenjeni na podlagi metode celotne košariee(%)
Proizvodna skupina
Slovenci
24,0
Cigarete in tobak
57,8
Alkoholne pijače
52,0
Kozmetika
31,9
Brezalkoholne pijače
29,3
Prehrambeni proizvodi
71,6
Tehnični predmeti
50,7
šport in oblačila
65,2
Ostalo
Vir: Anketa med kupci, IER.

Italijani
22,0
7,0
14,8
10,6
21,2
5,0
0,0
0,0

Avstrijci
26,9
17,0
7,7
40,3
16,3
2,5
12,5
10,1

Konstelacijo preferenčnih nakupov v PCP po narodnostih nekoliko
bolj plastično predstavlja tudi slika 3.1.2. Iz tabele in slike
nedvoumno sledi, da (ob upoštevanju zgoraj omenjenih
predpostavk):
-

Drugi
11,9
6,7
3,9
10,1
2,4
0,9
29,7
12,6

Skupaj
100
100
100
100
100
100
100
100

opreme in oblačil ter četrtino prodanih tobačnih Izdelkov,
-

slovenski kupci v PCP kupijo več kot polovico prodanih
alkoholnih pijač in kozmetike, tehničnih predmetov, športne

23. februar 2000

Hrvati
15,1
11,5
21,6
7,1
30,8
20,1
7,2
12,1
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dve tretjini tobačnih Izdelkov in le 35% alkoholnih pijač
in 44% kozmetike v PCP kupijo avstrijski, Italijanski In
hrvaški kupci.
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Slika 3.1.2: Povezanost med nakupi v PCP in narodnostjo kupcev

Tehnični predmeti Sport in oblačila -

Avstrijci

~l
Hrvati

rItalijani

_____
Slovenci

drugi

Narodnost

Ugotovljene preference kupcev po narodnosti so z vidika
narodnogospodarske upravičenosti obstoja PCP dokaj
problematične, ker nakazujejo na preusmerjanje trgovine iz
notranjosti Slovenije v PCP.
1. Z vidika tujih kupcev to pomeni, da bi (zaradi enakih cen
tobačnih izdelkov med PCP in notranjostjo Slovenije in ob
predpostavki enake strukture ponudbe tobačnih izdelkov)
tuji kupci le-te verjetno kupovali v običajnih trgovinah v
notranjosti Slovenije in s tem prispevali k bistveno višji davčni
incidenci iz naslova tobačnih izdelkov.
2. Z vidika domačih kupcev pa je zadeva nekoliko manj
enoznačna in je odvisna od domače ravni cen:
Če so domače cene alkoholnih pijač in kozmetike bistveno
višje kot v PCP ter v Avstriji in Italiji, potem PCP niso tako
problematične, saj slovenski kupci z nakupi v PCP
bistveno več prispevajo v državni proračun, kot pa bi v
primeru, če PCP ne bi bilo in bi te proizvode kupovali v
Avstriji in Italiji.
Če pa so po drugi strani domače cene alkoholnih pijač in
kozmetike primerljive z ravnijo cen teh proizvodov v
Avstriji in Italiji, pa je seveda obstoj PCP z
narodnogospodarskega vidika nedopusten, saj PCP
zaradi izjemnih davčnih ugodnosti pomenijo nelojalno
konkurenco normalno obdavčeni trgovini v notranjosti. S
tem pa seveda povzročajo tudi nižje davčne prihodke
države od realno možnih.
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3.2.

CENOVNA KONKURENČNOST DOMAČEGA
TRGA V PRIMERJAVI S PCPTER AVSTRIJO IN
ITALIJO

V tem podpoglavju analiziramo cenovno konkurenčnost treh
najpomembnješih prodajnih segmentov v PCP (tobačni izdelki,
alkoholne pijače in kozmetika) na domačem trgu v primerjavi s
PCP ter Avstrijo in Italijo ter ocenjujemo potencialne premike ravni
cen teh proizvodov na domačem trgu po uveljavitvi ZDDV in
ZTro. ZDDV in ZTro s prilagoditvijo sistema posrednih davkov
veljavnemu sistemu v EU bistveno spreminjata pogoje poslovanja
trgovinski dejavnosti v notranjosti Slovenije. Uveljavitev ZDDV in
ZTro namreč za prodajo alkoholnih pijač in kozmetike pomeni
bistveno znižanje dajatev, medtem ko je vpliv na prodajo tobačnih
izdelkov od 1.7.1999 do 30.6.2002 davčno nevtralen. To pa lahko
postavi pod vprašaj narodnogospodarsko upravičenost obstoja
PCP v novih tržnih razmerah.
3.2.1. Obstoječa cenovna konkurenčnost domačega
trga v primerjavi s PCP ter Avstrijo in Italijo
Motivi kupcev po nakupih v PCP so večinoma pogojeni s stopnjo
cenovne (ne)konkurenčnosti posameznih proizvodnih segmentov
v matičnih državah kupcev. S tega vidika bi lahko a priori trdili, da
sta Avstrija in Italija očitno cenovno zelo nekonkurenčni pri
tobačnih izdelkih, hkrati pa, da so trgovine v notranjosti pri
alkoholnih pijačah in kozmetiki očitno cenovno zelo nekonkurenčne
PCP. Podrobno analizo cenovne konkurenčnosti najbolje prodajanih
proizvodnih segmentov v PCP (tobačni izdelki, alkoholne pijače
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in kozmetika) glede na notranjost Slovenije ter glede na obmejne
regije Avstrije in Italije smo naredili v Damijan (1999b). V študiji je
narejena primerjalna analiza cen 30 najbolje prodajanih izdelkov
v vsakem izmed treh najbolje prodajanih segmentov v PCP.
Osnovne ugotovitve študije so naslednje:

cenovno nekonkurenčen, saj so najnižje cene izbrane kozmetike
v PCP (v povprečju) za 20% nižje kot na domačem trgu.
Te ugotovitve potrjujejo v anketi med kupci ugotovljene preference kupcev po narodnostih.

1. Tobačni izdelki

3.2.2. Pričakovana cenovna gibanja na domačem
trgu po uveljavitvi ZDDV in ZTRO

PCP in notranji trg pri tobačnih izdelkih nista neposredna cenovna
konkurenta, saj so cene med obema v povprečju zelo podobne,
Slovenija .kot celota pa je pri tobačnih izdelkih cenovno izjemno
konkurenčna Italiji in Avstriji (cene v Avstriji in Italiji so v povprečju
med 80% in 90% višje kot v Sloveniji).

3.2.2.1. Pričakovano gibanje cen tobačnih izdelkov
Zaradi prilagajanja obdavčitve tobačnih izdelkov sistemu, ki velja
v EU, bo v Sloveniji v prihodnjih letih prišlo do povečanja cen
tobačnih izdelkov. Direktiva EU zahteva, da minimalna stopnja
trošarinskih dajatev v državah članicah znaša 57% maloprodajne
cene najbolje prodajane cigarete na nacionalnem trgu. Zaradi
potencialnih negativnih učinkov prehitrega prilagajanja (denimo
razvoj črnega trga preko ilegalnega uvoza tobačnih izdelkov iz
bližnjih držav z nižjo obdavčitvijo - tak je bil primer na Švedskem),
EU dopušča postopno prilagajanje trošarinskih dajatev. Tako
slovenski ZTro uzakonja postopno povečanje trošarinskih dajatev
od 45% (s 1.7.1999) preko 50% (s 1.7.2002) na 57% (s 1.7.2005)
maloprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.

2. Alkoholne pijače
Domači trg je pri alkoholnih pijačah po uveljavitvi ZDDV in ZTro
cenovno še vedno izjemno nekonkurenčen, saj so cene izbranih
alkoholnih pijač v Italiji v povprečju za 32% nižje, v Avstriji pa za
22% nižje od najnižjih cen teh pijač v notranjosti Slovenije. Ali z
drugimi besedami; najnižje cene alkoholnih pijač v Sloveniji so za
47% višje kot v Italiji in za 28% višje kot v Avstriji.
3. Kozmetika
Pri kozmetiki je domači trg (verjetno že po zaslugi uvedbe ZDDV,
ki je prinesel znižanje davčne stopnje na prodajo kozmetike z
32% na 19%) cenovno konkurenčen Avstriji in Italiji, saj so najnižje
cene izbrane kozmetike na domačem trgu v povprečju na ravni
cen v Avstriji in hkrati celo za 6% nižje kot v Italiji. Vendar pa so
razlike v cenah med posameznimi izdelki še vedno dokaj velike;
predvsem za prvih 5 najbolje prodajanih kozmetičnih izdelkov v
PCP velja, da so njihove najnižje cene na domačem trgu bistveno
(15-20%) višje kot v Avstriji in Italiji. Glede na PCP je domači trg

Z vidika problematike te študije je pomemben predvsem vpliv
dviga trošarinskih dajatev na cigarete Marlboro kot najbolje
prodajane cigarete v PCP. Učinke ZTro na cene tobačnih izdelkov
zaradi dviga trošarinskih dajatev v letih 2002 in 2005 smo simulirali
v skladu z metodologijo, ki smo jo razvili v Damijan (1999a). V
skladu s to metodologijo naj bi se cene cigaret Marlboro na
domačem trgu leta 2002 v povprečju povečale za 19.2%, leta
2005 pa za 49.4 % glede na leto 1999.

Tabela 3.2.1: Primerjava realnih cen cigaret Marlboro v Sloveniji, Avstriji in
Italiji v obdobju 1999-2005
Cena(DEM)
2002
3,97
5,83
5,71

Indeks SLO=100
2005
2002
1999
100
100
100
1,468
1,171
1,748
1,147
1,714
1,439

2005
1999
Cena Marlboro
4,98
Domači trg
3,33
5,83
5,83
Avstrija
5,71
5,71
Italija
Vir: Kompas MTS, Tobačna Ljubljana, lastne simulacije.
Kljub dvigu cen cigaret pa bo Slovenija pri cigaretah Marlboro
ostala konkurenčna Avstriji in Italiji tudi po letu 2005, ko bo
prilagodila trošarinske dajatve zahtevam EU. Tako naj bi bile
cigarete Marlboro leta 2002 v Sloveniji za 47% cenejše kot v
Avstriji in za 44% cenejše kot v Italiji, leta 2005 pa za 17% cenejše
kot v Avstriji in za slabih 15% cenejše kot v Italiji. Razlog za
ohranitev cenovne konkurenčnosti pri cigaretah je seveda v
dejstvu, da bo Slovenija prilagodila višino trošarin na tobačne
izdelke le minimalnim zahtevam EU, medtem ko so trošarinske
dajatve na cigarete v Avstriji in Italiji višje od minimalnih.

Avstriji pa za 22% nižje od najnižjih cen teh pijač v notranjosti
Slovenije (glej več v Damijan, 1999b). Razlike v cenovni
konkurenčnosti med posameznimi trgovskimi mrežami v
notranjosti so še bolj drastične. Tako so cene v Mercatorju, ki se
je med zajetimi trgovskimi mrežami v Sloveniji glede izbranega
vzorca proizvodov pokazal kot najcenejši, v povprečju za slabe
4%, v Intersparu pa za 10% višje od najnižjih cen v Sloveniji.
Ostale velike trgovske mreže v Sloveniji so bistveno dražje, pri
čemer so najdražja Živila Kranj, katerih cene izbranih alkoholnih
pijač so kar za 46% višje od najnižjih cen v Sloveniji. Razloga za
takšne visoke cene alkoholnih pijač na domačem trgu sta v prvi
vrsti dva:

3.2.2.2. Pričakovano gibanje cen alkoholnih pijač

1. Izredno visoke stopnje davka na promet z alkoholnimi pijačami
v preteklosti (skupna stopnja prometnega davka in'
posebnega prometnega davka je znašala kar 104%), z

Slovenski domači trg je pri alkoholnih pijačah izjemno
nekonkurenčen Avstriji in Italiji, saj so cene izbranih (30 najbolje
prodajanih v PCP) alkoholnih pijač v Italiji v povprečju za 32%, v
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uveljavitvijo ZDDV in ZTro s 1.7.1999 pa velja tudi za alkoholne
pijače enotna stopnja DDV 19% in trošarinske dajatve v
odvisnosti od vsebnosti alkohola (skupna dajatev pa je v novi
ureditvi bistveno nižja kot v preteklosti). V študiji o cenovni
konkurenčnosti PCP (Damijan, 1999b) smo navedli
pričakovanje, da bodo domači trgovci kmalu prodali stare
zaloge, katere so po ZDDV še lahko prodajali po starih dajatvah
in da bodo nekje septembra ali oktobra že začeli s prodajo iz
novih zalog, za katere veljajo nižje stopnje obdavčitve. S tem
pa naj bi se tudi občutno znižale cene. Vendar po naših sedanjih
informacijah iz Mercatorja tam do novega leta ne nameravajo
zniževati cen kljub nižjim dajatvam. Razlog za to je očitno
spodaj navedena nizka stopnja konkurenčnosti med
trgovskimi mrežami v Sloveniji.

v Sloveniji odprl francoski Leclerc, ki napoveduje za 15%
nižje cene vseh proizvodov v Sloveniji od trenutno najnižjih
cen. Temu bodo seveda morale slediti tudi ostale trgovske
mreže (predvsem Mercator in Interspar), če ne želijo izgubiti
kupcev, to pa bo verjetno šele začetek velike cenovne tekme
med trgovskimi mrežami. Z nekaj leti je tako načeloma mogoče
pričakovati izenačitev cen vseh proizvodov ne samo
alkoholnih pijač s cenami vsaj v Avstriji, če že ne tudi v Italiji,
s čimer bi se tudi odliv kupne moči slovenskih potrošnikov v
tujino bistveno zmanjšal.
Ob tej ravni cen alkoholnih pijač v notranjosti Slovenije je seveda
logično, da jih slovenski kupci hodijo kupovat v PCP, kjer so cene
v povprečju še za 6% (italijanska meja) nižje kot v Italiji oz. za 4 %
do 7% (avstrijska meja) nižje kot v Avstriji. Ob ohranitvi te visoke
ravni cen v notranjosti Slovenije bi ob zaprtju PCP slovenski
kupci svoje povpraševanje po alkoholnih pijačah nedvomno
preusmerili v Avstrijo in Italijo, kar seveda pomeni zmanjšanje
davčnih prihodkov slovenske države.

2. Za Slovenijo je značilna izredno nizka stopnja konkurence
med trgovskimi mrežami v preteklosti, ki ni spodbujala k
cenovnemu tekmovanju in relativna zaprtost domačega trga
pred tujo konkurenco. Z olastninjenjem domačih podjetij, z
liberalizacijo zunanje trgovine in z vstopom tujih trgovskih
konkurentov (zaenkrat predvsem Interspara in v prihodnje
še Leclerca) pa se konkurenca med trgovskimi mrežami na
področju prodaje živil zaostruje. Predvsem Mercator s politiko
kapitalskih prevzemov ostalih trgovskih družb in politiko
pritiska na dobavitelje cenovno močno odstopa od ostalih
trgovskih mrež in je večinoma že na cenovni ravni Interspara
ali celo nižje. V začetku leta 2000 naj bi svoj prvi hipermarket

Vendar pa, kot kaže tabela 3.2.2., ostaja še velik neizkoriščen
prostor za znižanje cen alkoholnih pijač v Sloveniji. Zaradi večje
nazornosti ta potencial za znižanje cen demonstriramo na strukturi
cene viskija Ballantines 43% 1 L, ki je skupaj z Ballantines 0.75L
najbolje prodajana alkoholna pijača v PCP in s tem najbolj privlačna
za slovenske kupce.

Tabela 3.2.2: Struktura cene viskija Ballantines 43% 1L v PCP in na domačem
trgu* v letu 1999 (v DEM)
PCP
Postavka
Ital.meja
25,50
Maloprodajna cena (MPC)
15,20
Nabavna cena*
Carinske dajatve
Prometni davek (star)
3,85
Trošarine
Osnova za DDV (uvoz)
DDV (uvoz)
Osnova za DDV (maloprodaja)
DDV (maloprodaja)
DDV skupaj
19,05
Osnova za maržo
Marža
6,45
% Marže / MPC
25,3%
Skupaj dajatve brez carine
3,85
Skupaj dajatve
3,85
15,1%
% Dajatev brez carine / MPC
15,1%
% Dajatev skupaj / MPC
Vir: Kompas MTS, CURS, lastni izračuni.

PCP
Avst.meja
30,00
15,20

3,85

19,05
10,95
36,5%
3,85
3,85
12,8%
12,8%

Domači trg Domači trg
okt.99
pred ZDDV
34,60
34,60
10,08
10,08
2,72
2,72
13,31
4.27
17,08
3,24
29,08
2,28
5,52
26,12
22,60
8,48
12,00
34,7%
24,5%
9,80
13,31
16,04
12,52
38,5%
28,3%
36,2%
46,3%

* Za domači trg smo vzeli najnižjo maloprodajno ceno te pijače na trgu (v Mercatorju), v
ostalih trgovinah pa je ta cena bistveno višja.
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Kompas MTS je cene alkoholnih pijač segmentiral glede na mejo,
tako so cene alkoholnih pijač na italijanski meji občutno nižje kot
na avstrijski meji zaradi nižjih cen alkoholnih pijač v Italiji glede na
Avstrijo. Zaradi tega KMTS na italijanski meji pobira nižjo maržo
kot na avstrijski meji, vendar pa je marža v PCP relativno nižja
tudi zaradi občutno višjih (za 50%) nabavnih cen alkoholnih pijač
v PCP glede na notranjost Slovenije. Nabavne cene za PCP so
po eni strani višje zaradi želje proizvajalcev, da pridobijo del ekstra
dobičkov iz prodaje v PCP, po drugi strani pa tudi zaradi višjih
stroškov slovenskih uvoznikov/dobaviteljev, ki preko carinskih
skladišč financirajo zaloge alkoholnih pijač v PCP.

na domačem trgu v prihodnosti. Vendar pa poznavalci domačega
trga kozmetike trdijo, da se cene kozmetike na domačem trgu v
zadnjih mesecih hitro znižujejo in se počasi približujejo ravni cen
v Avstriji oz. Italiji. Navajajo dva razloga:
po odprtju blagovnice Muller z velikim oddelkom kozmetike
sta bili obe konkurenčni trgovini v neposredni bližini (Nama in
Maximarket) prisiljeni v zniževanje cen,
z uveljavitvijo ZDDV se je davčna stopnja od prodaje
kozmetike občutno znižala z 32% na 19%, kar naj bi teoretično
pomenilo za dobrih 10% nižje cene kozmetike na domačem
trgu.

Zanimiva je primerjava strukture cene Ballantines med PCP in
običajnimi trgovinami na domačem trgu. Pred uvedbo ZDDV in
ZTro je bila stroškovna osnova za maržo v trgovinah v notranjosti
zaradi visokih dajatev (carine, prometni davek) za dobrih 7 DEM
višja kot v PCP, po uvedbi obeh zakonov pa je višja le še za 3.5
DEM. Tako imajo v novih pogojih poslovanja trgovine v notranjosti
zaradi višjih maloprodajnih cen bistveno večjo maloprodajno maržo
kot PCP in to kljub bistveno višji obdavčitvi. Pred uvedbo ZDDV in
ZTro je bila skupna obdavčitev prodaje alkoholnih pijač na
domačem trgu kar za 4-krat višja kot v PCP, po uvedbi obeh
zakonov pa je "le" še 3-krat višja. Ali drugače povedano: za prodano
steklenico viskija Ballantines 1L plačajo PCP v državni proračun
manj kot 4 DEM dajatev, običajne trgovine v notranjosti pa pred
uvedbo ZDDV in ZTro 16 DEM, po 1.7.1999 pa 12.5 DEM. Skupna
obdavčitev prodaje alkoholnih pijač na domačem trgu se je torej
po uvedbi ZDDV in ZTro znižala za 3.5 DEM oziroma za dobrih
10% maloprodajne cene. Na žalost domači trgovci tega znižanja
dajatev niso preusmerili v znižanje prodajnih cen, ampak v
povečanje marž, kar je seveda odraz njihovega monopolnega
položaja na trgu, ki je skorajda zaprt pred tujo konkurenco.

Sklenemo lahko, da sta (podobno kot pri alkoholnih pijačah) tudi
pri kozmetiki povečanje konkurence z vstopom tujih trgovskih
mrež na domači trg ter uveljavitev ZDDV pozitivno vplivala na
znižanje cen kozmetike ter na postopno prilagoditev cen ravni
Avstrije in Italije. To pa seveda pomeni tudi zmanjšanje ali celo
prenehanje privlačnosti nakupov kozmetike s strani domačih
kupcev v Avstriji in Italiji v primeru preoblikovanja PCP v običajne
trgovine.

4. NETO DAVČNI UČINEK
PREOBLIKOVANJA PCP V OBIČAJNE
TRGOVINE
4.1.

Kot zelo nazorno kaže tabela 3.2.2., bi lahko domači trgovci znižali
prodajne cene alkoholnih pijač najmanj za odstotek znižanja dajatev
po novi ureditvi (pri Ballantines to pomeni znižanje cene na 31
DEM) in bi na ta način dosegali enako maržo kot pred 1.7.1999.
Povsem brez težav pa bi lahko domači trgovci cene znižali še za
marko ali dve, torej vsaj na raven cen primerljivih alkoholnih pijač
v Avstriji.

V tem podpoglavju ocenjujemo vpliv dosedanjih vladnih ukrepov
za omejitev "duty-free elementa" PC dejavnosti na povečanje
davčnih prihodkov iz naslova PC dejavnosti. Dosedanji vladni
ukrepi na tem področju so omejeni na povečanje trošarinskih
dajatev na prodajo tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač v PCP v
okviru ZTro in vladnega "Programa preoblikovanja PCP". PCP pa
so še naprej oproščene plačevanja uvoznih dajatev in DDV (do
predvidoma 1.1.2003, ko naj bi se po "Programu" pogoji poslovanja
PCP popolnoma izenačili s pogoji poslovanja na notranjem trgu).

Uvedba ZDDV in ZTro (in s tem poenotenje dajatev na maloprodajo
alkoholnih pijač s sistemom dajatev v EU) je ustvarila potrebne
tržne pogoje za znižanje cen alkoholnih pijač v Sloveniji. Od stopnje
odprtosti Slovenije za tujo konkurenco in s tem večje konkurence
med trgovskimi mrežami pa je odvisno, če in v kolikšnem času
bo prišlo do znižanja monopolnih trgovskih marž in s tem do
znižanja cen alkoholnih pijač na raven cen v Avstriji in Italiji. S tem
pa bo seveda, kar se tiče alkoholnih pijač, prenehala
makroekonomska osnova za obstoj PCP v Sloveniji, saj v primeru
zaprtja PCP načeloma naj ne bi prišlo do preusmeritve
povpraševanja po alkoholnih pijačah v Avstrijo in Italijo s strani
slovenskih kupcev.

4.1.1. Povečanje davčnih prihodkov od prodaje
tobačnih izdelkov
Dosedanji vladni ukrepi so (oziroma še bodo) preko povečanja
trošarinskih dajatev na prodajo tobačnih izdelkov v PCP nekoliko
omejili "duty-free element" PC dejavnosti. S tem bodo nekoliko
zmanjšali privilegiranost PC dejavnosti glede na običajne trgovine
v notranjosti in seveda hkrati vplivali na povečanje davčnih
prihodkov države iz naslova PC dejavnosti.

3.2.2.3. Pričakovano gibanje cen kozmetike

V namen ugotovitve učinkovitosti dosedanjih vladnih ukrepov na
tem področju je potrebno primerjati strukturo cene cigaret v PCP
in na domačem trgu ter primerjati davčno incidenco v obeh vrstah
trgovin. Pri primerjavi strukture cene cigaret in obsega dajatev od
prodaje cigaret med PCP in običajnimi trgovinami so upoštevane
naslednje predpostavke:

Pri kozmetiki se domači trg po povečanju konkurence in po
uveljavitvi ZDDV (znižanje davčne stopnje z 32% na 19%)
približuje cenam kozmetike v Avstriji in Italiji, saj so minimalne
cene izbrane kozmetike na domačem trgu v povprečju na ravni
cen v Avstriji, in hkrati celo za 6% nižje kot v Italiji. Vendar pa so
razlike v cenah med posameznimi izdelki še vedno dokaj velike;
predvsem za prvih 5 najbolje prodajanih kozmetičnih izdelkov v
PCP velja, da so njihove minimalne (povprečne) cene na domačem
trgu bistveno (15-20%) višje kot v Avstriji (Italiji).

-

obseg dajatev od prodaje cigaret je izračunan na enoto
prodanih cigaret Maribora;
primerjamo strukturo cene cigaret samo za obdobje do konca
leta 2002, kajti s 1.1.2003 naj bi se po vladnem "Programu"
pogoji poslovanja PCP popolnoma izenačili s pogoji poslovanja
na notranjem trgu;

Na žalost ne razpolagamo s potrebnimi podatki o nabavnih cenah
kozmetike v PCP in na domačem trgu, na podlagi katerih bi lahko
objektivno ocenili, kakšen je potencial zniževanja cen kozmetike
23. februar 2000

UČINKOVITOST DOSEDANJIH VLADNIH
UKREPOV ZA OMEJITEV "DUTY-FREE
ELEMENTA" PC DEJAVNOSTI

19

poročevalec, št. 12

pri oblikovanju cen na domačem trgu so upoštevani učinki
uvedbe ZDDV in ZTro (obdavčitev z DDV ter s trošarinskimi
dajatvami v višini 45% maloprodajne cene cigaret Boss (od
1.7.1999 do 30.6.2002) oziroma 50% maloprodajne cene
cigaret Boss (od 1.7.2002 do 30.6.2005),

Kot kaže tabela 4.1.1., je prodaja cigaret Maribora na domačem
trgu bistveno bolj obdavčena kot v PCP. Tako denimo v letu 1999
skupna obdavčitev cigaret Marlboro na domačem trgu znaša
skoraj 66% maloprodajne cene, julija 2002 se bo povečala na
skoraj 70%, julija leta 2005 pa na približno 76% maloprodajne
cene (ni zajeto v tabeli). V nasprotju s tem pa je obdavčitev prodaje
cigaret Maribora v PCP pred uveljavitvijo ZTro znašala le 13%
maloprodajne cene, z uveljavitvijo ZTro se je povečala na slabih
25%, z uveljavitvijo vladnega "Programa" in druge faze povečanja
trošarinskih dajatev pa naj bi se julija 2002 povečala na 38%
maloprodajne cene. Z drugimi besedami to pomeni, da je (oziroma
bo) Vladi z dosedanjimi ukrepi uspelo povečati obdavčitev prodaje
cigaret Marlboro v PCP z 21% na 54% obdavčitve prodaje cigaret
Marlboro na domačem trgu. Seveda pa naj bi se s 1.1.2003 po
vladnem "Programu" obdavčitev prodaje cigaret v sedanjih PCP
popolnoma izenačila z obdavčitvijo na domačem trgu.

pri oblikovanju cen v PCP pa so dodatno upoštevani še učinki
vladnega "Programa preoblikovanja PCP" (trošarina od
tobačnih izdelkov v PCP v obdobju 1.7.1999 - 31.12.2000
znaša 60% trošarine, predpisane na notranjem trgu, s
1.1.2001 se poveča s 60% na 80% trošarine, predpisane na
notranjem trgu, s 1.1.2003 se prodaja v PCP obdavči enako
kot na notranjem trgu);
-

pri oblikovanju maloprodajnih cen je za leti 1999 in 2001
upoštevana dejanska realna cena cigaret v PCP in na
domačem trgu iz leta 1999, za leto 2002 pa za domači trg
simulirana cena na podlagi povečanja trošarinskih dajatev s
1.7.2002, za PCP pa ta cena na domačem trgu, zmanjšana
za 2%.

Tabela 4.1.1: Primerjava obdavčitve prodaje cigaret Marlboro v PCP in na
domačem trgu v obdobju 1999-2002 (v DEM)
PCP
Cena Marlboro
MPC
Nabavna cena
Carina
Nabavna cena s carino
Stare trošarine
Prometni davek od storitev
TROŠf
TROŠv
TROŠ skupna
DDV
Dajatve skupaj
Marža Tobačna Grosist
Marža maloprodaja

1999

2001

2002

3,30
1,51

3,30
1,51

3,89
1,51

0,16
0,65
0,81

0,25
0,87
1,12

0,34
1,15
1.49

0,45

0,81

1,12

1,49

1,44

0,98

0,67

pred ZTro
3,40
1,51

Domači trg
1999
2001
3,33
3,33
0,83
0,83
•0,36
0,36
1,19
1,19

2002
3,97
0,83
0,36
1,19

0,35
0,10

29,7%
% Marže maloprodaje / MPC
42,2%
20,3%
414
607
283
Indeks marže
24,5%
13,3%
33,9%
% Dajatev / MPC
37
21
51
Indeks dajatev
Vir: Kompas MTS, Tobačna Ljubljana, lastne simulacije.

0,24
1,10
1,34
0,50
2,19
0,07
0,24

0,35
1,47
1,82
0,60
2,77

0,89

0,24
1,10
1,34
0,50
2,19
0,07
0,24

22,8%
361
38,3%
54

7,1%
100
65,8%
100

7,1%
100
65,8%
100

6,2%
100
69,7%
100

0,08
0,25

S tega vidika se zdijo vladni ukrepi omejevanja "duty-free
elementa" PC dejavnosti relativno učinkoviti pri postopni odpravi
privilegiranega davčnega položaja PC dejavnosti. Hkrati pa bi,
kot kaže študija o možnosti preoblikovanja PCP (Damijan in
Kopatin, 1999, str. 33-34), nekoliko bolj radikalni ukrepi Vlade (tudi
takojšnja prilagoditev pogojev poslovanja PC dejavnosti pogojem
poslovanja na notranjem trgu), ob v študiji navedenih
predpostavkah, še omogočila preživetje sedanjih PCP,
preoblikovanih v običajne trgovine. Z vidika obsega pobranih
davkov bi bili seveda ti radikalnejši ukrepi bolj učinkoviti.

Koristi od nizke obdavčitve prodaje cigaret v PCP gredo seveda
predvsem na račun absolutno in relativno visoke marže imetnikov
PCP. Marža od prodaje cigaret Marlboro v PCP je pred uveljavitvijo
ZTro znašala kar 42% maloprodajne cene, na domačem trgu pa
le 7% (torej je bila v PCP kar 6-krat višja). Z omenjenimi ukrepi
omejevanja "duty-free elementa" PC dejavnosti naj bi se marža
PCP pri prodaji cigaret sicer prepolovila, vendar pa bo še vedno
3.6-krat višja kot na domačem trgu.
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4.1.2. Povečanje davčnih prihodkov od prodaje
alkoholnih pijač

povečanje trošarinskih dajatev s 1.7.1999 (v okviru ZTro) na
90% trošarine, predpisane na notranjem trgu,

Pri alkoholnih pijačah so vladni ukrepi za omejitev "duty-free
elementa" PC dejavnosti ©mejeni na:

dodatno povečanje trošarinskih dajatev s 1.1.2001 (v okviru
vladnega "Programa") na 100% trošarine, predpisane na
notranjem trgu.

Tabela 4.1.2: Primerjava obdavčitve prodaje viskija Ballantines 43% 1L v PCP in
na domačem trgu v letu 1999 (v DEM)
Postavka

pred ZTro

MPC
30,00
Skupaj dajatve
2,96
Marža
11,84
% Marže maloprodaje / MPC
39,5%
Indeks marže maloprodaje
139,6
% Dajatev 1 MPC
9,9%
Indeks dajatev
18,5
Vir: Kompas MTS, CURS. lastni izračuni.

PCP*
1999

2001

30,00
3,85
10,95
36,5%
91,3
12,8%
30,7

30,00
4,27
10,53
35,1%
87,7
14,2%
34,1

Domači trg**
pred ZDDV
Okt. 1999
34,60
16,04
8,48
24,5%
100
46,3%
100

34,60
12,52
12,00
34,7%
100
36,2%
100

* Za PCP smo upoštevali maloprodajno ceno na avstrijski meji.
** Za domači trg smo upoštevali najnižjo maloprodajno ceno na trgu (v Merčatorju).

Tabela 4.1.2. nazorno kaže, da je vladnim ukrepom sicer uspelo
absolutno in relativno znižati maržo PCP pri prodaji alkoholnih
pijač, vendar pa ostaja prodaja alkoholnih pijač v PCP še naprej
zelo nizko obdavčena. Z uveljavitvijo ZTro v letu 1999 znaša
celotna obdavčitev prodaje alkoholnih pijač v PCP nekaj manj kot
13% od maloprodajne cene, medtem ko je prodaja alkoholnih
pijač na domačem trgu obdavčena s 36% od maloprodajne cene.
Torej obdavčitev PCP pri alkoholnih pijačah dosega le 31%
obdavčitve na domačem trgu.

4.2.

NETO DAVČNI UČINEK PREOBLIKOVANJA
PCP V OBIČAJNE TRGOVINE

V tem podpoglavju ocenjujemo neto davčni učinek preoblikovanja
PCP v običajne trgovine, pri čemer upoštevamo tako davčne
učinke na prihodkovni kot na odhodkovni strani državnega
proračuna. Vse ocene so narejene v okviru petih možnih scenarijev
zapiranja ali preoblikovanja PC dejavnosti.

Z dodatnim povečanjem trošarinskih dajatev v okviru vladnega
"Programa" se bo celotna obdavčitev alkoholnih pijač v PCP leta
2001 povečala na 14% maloprodajne cene oziroma na 34%
obdavčitve na notranjem trgu.

4.2.1. Scenariji preoblikovanja PC dejavnosti
Zgolj v analitične namene te študije smo oblikovali pet možnih
scenarijev preblikovanja PC dejavnosti2:

Učinkovitost vladnih ukrepov za omejitev "duty-free elementa"
PC dejavnosti je torej pri alkoholnih pijačah relativno nizka. Vzroki
za to so seveda "sistemski", saj v okviru sedanjega sistema
obdavčitve PC dejavnosti Vlada ni mogla poseči po drugih davčnih
instrumentih razen po povečanju trošarinskih dajatev na raven
domačega trga. Bolj radikalni ukrepi (uvedba uvoznih dajatev in/
ali DDV na prodajo v PCP) bi bili z vidika davčnih prihodkov bolj
učinkoviti. Seveda pa bi imetniki PCP v tem primeru morali preiti
na sistem nabave alkoholnih pijač, kot velja za trgovine v
notranjosti (znižanje nabavnih cen). S tem pa bi kljub ohranitvi
sedanjih maloprodajnih cen (bistveno nižjih od domačega trga)
še vedno dosegali zelo spodobno maloprodajno maržo (7.4 DEM
pri litru viskija Ballantines oziroma 25% maloprodajne cene, kar je
podobno marži, ki so jo dosegale trgovine na domačem trgu pred
znižanjem dajatev v okviru ZTro).

1. fizično zaprtje PCP brez preusmeritve prodaje na domači
trg,
2. fizično zaprtje PCP z delno preusmeritvijo prodaje na
domači trg,
3. preoblikovanje PCP v običajne trgovine z ohranitvijo 60%
sedanjega obsega prodaje ter z delnim odpuščanjem
zaposlenih,
4. preoblikovanje PCP v običajne trgovine z ohranitvijo 75%
sedanjega obsega prodaje ter z delnim odpuščanjem
zaposlenih,
5. preoblikovanje PCP v običajne trgovine z ohranitvijo 100%
sedanjega obsega prodaje ter brez odpuščan|a
zaposlenih.
2
Pri tem se Izrecno ograjujemo od pravne ali celo "politične" izvedljivosti
posameznih scenarijev.
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Ocena možnosti preusmeritve dela povpraševanja iz PCP v
notranjost v primeru fizičnega zaprtja PCP v okviru drugega
scenarija temelji na:

Prvi in zadnji scenarij zaprtja oziroma preoblikovanja PCP
predstavljata dve skrajni in "analitično čisti" možnosti rešitve
problematike PC dejavnosti v Sloveniji. Prvi scenarij predpostavlja
fizično zaprtje vseh objektov na mejnih prehodih, kjer se sedaj
opravlja PC dejavnost ter odpustitev vseh zaposlenih, pri čemer
pa to ne bi imelo vpliva na povečanje prodaje na domačem trgu.
Zadnji scenarij predpostavlja, daje mogoče sedanje PCP na mejnih
prehodih čez noč preoblikovati v običajne trgovine, pri čemer pa
to ne bi imelo vpliva niti na agregatni obseg prodaje niti na obseg
zaposlenosti sedanje PC dejavnosti. Ta dva scenarija z
ekonomskega vidika nista realistična, saj bi:
-

poznavanju strukture prodaje v PQP in v običajnih trgovinah
v notranjosti Slovenije,
poznavanju nacionalne strukture kupcev v PCP in deleža
nakupov posameznih proizvodov s strani kupcev
posameznih narodnosti,
poznavanju cenovne konkurenčnosti domačega trga v
primerjavi s sosednjimi državami.

v primeru fizičnega zaprtja PCP nedvomno prišlo do delne
preusmeritve povpraševanja domačih in tujih kupcev v
notranjost Slovenije (predvsem pri cigaretah in kozmetiki),

Izhajamo iz podmene, da bo v notranjost Slovenije mogoče
preusmeriti povpraševanje tujih kupcev le po tobačnih izdelkih in
morda deloma po prehrambenih proizvodih, medtem ko je
preusmeritev povpraševanja po ostalih proizvodih skoraj izključno
vezana na slovenske kupce. Pri tem seveda predpostavljamo,
da se bo na notranjem trgu proces zniževanja cen alkoholnih
pijač in kozmetike (zaradi DDV in povečane konkurence med
trgovskimi mrežami) nadaljeval po pričakovanju in da se na srednji
rok domači kupci ne bodo preusmerili v Avstrijo in Italijo.

v primeru preoblikovanja PCP v običajne trgovine pa imetnikom
PCP po našem mnenju ne bo uspelo zadržati sedanjega
obsega prodaje, saj bodo z vidika povečanja racionalnosti
poslovanja nujno morali zmanjšati obseg diverzifikacije
strukture prodaje in odpustiti del zaposlenih.
Vendar pa je potrebno poznati, kakšne so davčne implikacije teh
skrajnih možnosti preoblikovanja PC dejavnosti, da bi lahko znotraj
njih bolj objektivno ocenili davčne implikacije ostalih treh bolj
realističnih scenarijev.

Na podlagi teh izhodiščnih ugotovitev ocenjujemo, da je v primeru
fizičnega zaprtja PCP mogoče v notranjost Slovenije preusmeriti:
okrog 70% prodaje tobačnih izdelkov,

Realističnost vmesnih treh scenarijev preoblikovanja PC
dejavnosti smo z ekonomskega vidika ovrednotili v študiji o
možnosti preoblikovanja PCP (glej Damijan in Kopatin, 1999, str.
26-34).

okrog 60% prodaje alkoholnih pijač in kozmetike,
okrog 50% preostalih proizvodov.

Tabela 4.2.1: Delež možne preusmeritve prodaje iz PCP v notranjost Slovenije (%)
Prodaja KMTS
l-VI 1999
Blagovna skupina
48
Tobačni izdelki
Alkoholne pijače
15
15
Kozmetika
Brezalkoholne pijače
3
Prehrambeni izdelki
9
Ostalo
10
SKUPAJ
100
Vir: Damijan in Kopatin, 1999, str. 27

Preusmeritev
Delež
Faktor
0,7
33,6
9
0,6
0,6
9
0,5
1,5
4,5
0,5
5
0,5
62,6

Če te "faktorje preusmeritve prodaje" pomnožimo z deleži prodaje
teh proizvodov v PCP (na podlagi strukture prodaje v KMTS),
lahko ugotovimo, da bi bilo teoretično možno v notranjost Slovenije
preusmeriti okrog 60% celotne prodaje PC dejavnosti.

V četrtem scenariju pa predpostavljamo, da bi imetnikom sedanjih
PCP v primeru preoblikovanja uspelo obdržati 100% sedanjega
obsega prodaje tobačnih izdelkov, kar na ravni celotne prodaje
PCP pomeni, da bi se ohranilo 75% celotne prodaje PCP.

V tretjem scenariju predpostavljamo, da je v primeru
preoblikovanja PCP v običajne trgovine mogoče ohraniti enak
odstotek (60%) prodaje PCP, kot bi znašala preusmeritev prodaje
iz PCP v notranjost v primeru fizičnega zaprtja PCP.

Tabela 4.2.2. sumarno povzema ocenjene deleže možne
preusmeritve oz. ohranitve sedanjega obsega prodaje v PCP v
primeru zaprtja oz. preoblikovanja PCP.
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Tabela 4.2.2: Delež preusmeritve oz. ohranitve prodaje PCP v primeru zaprtja oz.
preoblikovanja PCP

Proizvod
Tobačni izdelki
Alkoholne pijače
Kozmetika
Ostalo
Skupaj
Vir: Lastna ocena.

Zaprtje
Scenarij 1
Scenarij 2
0%
0%
0%
0%
0%

Scenarij 3

70%
60%
60%
50%
60%

Ocenjujemo, da sta najbolj realistična scenarija 3 in 4 - v primeru
preoblikovanja PCP v običajne trgovine naj bi se ohranilo okrog
60-75% sedanjega obsega prodaje.

70%
60%
60%
50%
. 60%

100%
60%
60%
50%
75%

100%
100%
100%
100%
100%

4.2.2. Učinki na prihodkovno stran proračuna
Učinke zapiranja oz. preoblikovanja PCP na prihodkovno stran
proračuna ocenjujemo na podlagi strukture dajatev, ki jih sedanji
operaterji PCP prispevajo v proračun države oz. njenih
paradržavnih skladov. Metodologija prihodkovnih proračunskih
učinkov je naslednja:

V študiji o možnosti preoblikovanja PCP smo ocenjevali ali bi PC
dejavnost v okviru teh dveh scenarijev preoblikovanja lahko
poslovno preživela. Osnovne predpostavke, ki smo jih uporabili
pri tej oceni, so:

vsi proračunski prihodki iz naslova celotne sedanje PC
dejavnosti oz. v primeru njenega preoblikovanja v trgovinsko
dejavnost so izračunani za eno leto ob eksplicitni uporabi
strukture dajatev, kot velja v letu 1999 (po uvedbi ZDDV in
ZTro),

operaterji PCP odpustijo polovico zaposlenih v trgovinah
(obdržijo 8 prodajalcev na posamezni lokaciji) in 20%
zaposlenih v režiji - skupno število zaposlenih v sedanji PC
dejavnosti bi se tako zmanjšalo z 824 na 515 (torej za 37%),
hkrati pa vsem zaposlenim znižajo plače v enakem odstotku
kot bi se zmanjšala prodaja (torej za 25% ali 40%),

kot izhodišče nam služi predpostavka, da bo država v primeru
fizičnega zaprtja PCP in brez preusmeritve povpraševanja v
notranjost izgubila vse davčne prihodke, ki jih je iz naslova
PC dejavnosti pridobila v letu 1998 (ta ocena je enaka kot v
scenariju 1 in ima zato negativni predznak) - torej država
začne z določenim primanjkljajem, nato pa v okviru
posameznih scenarijev prištevamo proračunske prihodke,
ki bodo v državni proračun pritekli zaradi preusmeritve dela
povpraševanja iz PCP v notranjost (zaprtje PCP) oz. ohranitve
dela sedanjega obsega prodaje (preoblikovanje PCP),

operaterji PCP za polovico znižajo ostale stroške poslovanja
(predpostavka, da so stavbe že amortizirane),
struktura cene tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač je podobna
kot v notranjosti, vendar pa je pri cigaretah trgovska marža
zaradi izločitve distributerja Tobačne Grosista nekoliko višja
(znaša 9.3 % maloprodajne cene cigaret),
trgovska marža pri ostalih proizvodih znaša 30% njihove
maloprodajne cene.

-

Na podlagi simulacije finančnega izida poslovanja celotne PC
dejavnosti ob zgornjih predpostavkah smo ugotovili, da bi lahko
celotna PC dejavnost v primeru preoblikovanja v običajne trgovine
dosegla pozitivni poslovni izid, če bi ohranila okrog 75% sedanjega
obsega prodaje, medtem ko bi bil pri ohranitvi 60% prodaje finančni
izid poslovanja rahlo negativen (glej Damijan in Kopatin, 1999, str.
33). Seveda gre v tem primeru zgolj za naše ocene na podlagi
navedenih predpostavk. Poslovni izid posameznih operaterjev je
lahko tudi bistveno drugačen zaradi morebitne drugačne strategije
preoblikovanja in večje ali manjše uspešnosti pri njenem
uresničevanju.
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Preoblikovanje
Scenarij 4
Scenarij 5
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negativni predznak pri skupni oceni prihodkovnih
proračunskih učinkov v okviru posameznega scenarija
pomeni skupno letno izgubo proračunskih prihodkov, pozitivni
predznak pa skupni neto letni prihodek proračuna, torej
dodatni letni prihodek proračuna kljub izgubi določenih
prihodkov zaradi zaprtja oz. preoblikovanja PCP.
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Tabela 4.2.3: Učinki na prihodkovno stran proračuna v primeru zaprtja oz.
preoblikovanja PCP (min. DEM)
Zaprtje
Dajatev
Scenarij 1
Scenarij 2
Davek na dobiček
-1,57
-1,57
Davki in prisp. iz plač
-19,52
-19,52
Deleži inst. lastnikom
-1,70
-1,70
Razvojni sklad
-0,57
-0,57
Trošarina tobak
-46,68
7,26
Trošarina alkohol
-10,25
-3,42
Carinske dajatve
0,00
25,11
DDV
0,00
38,45
SKUPAJ
-80,30
44,04
Vir: Anketni podatki operaterjev PCP, lastne ocene.

Scenarij 3
-1,57
-12,36
-1,70
-0,57
7,26
-3,42
25,11
38,45
51,20

Preoblikovanje
Scenarij 4
Scenarij 5
-1,08
-0,91
-10,57
0,00
-1,16
-0,98
-0,33
-0,39
30,38
30,38
1,14
-3,42
32,02
38,88
47,09
61,01
92,87
129,18

V primeru fizičnega zaprtja PCP brez preusmeritve
povpraševanja v notranjost (scenarij 1) bi ob zgornjih
predpostavkah država izgubila približno 80 min. DEM
proračunskih prihodkov (če k temu prištejemo tudi prispevke
institucionalnim lastnikom in Razvojnemu skladu). To je
maksimalna letna izguba proračunskih prihodkov države zaradi
zaprtja PCP. Če pa bi v primeru fizičnega zaprtja PCP prišlo do
preusmeritve 60% sedanje prodaje iz PCP v notranjost, bi bil neto
davčni učinek na prihodkovni strani proračuna za državo
pozitiven, saj bi pridobila za 44 min. DEM več davčnih prihodkov,
kot bi jih'neposredno izgubila z zaprtjem PCP. Glavni dodatni
proračunski prihodki bi prišli iz naslova uvoznih dajatev in DDV, ki
jih PCP sedaj ne plačujejo ter iz naslova trošarin (s preusmeritvijo
70% sedanje prodaje tobačnih izdelkov iz PCP v notranjost bi
država več kot nadoknadila izpad trošarinskih dajatev zaradi
zaprtja PCP).

Seveda pa je za objektivno oceno neto davčnih učinkov zaprtja
oz. preoblikovanja PCP potrebno upoštevati tudi stroške države
iz tega naslova, torej povečanje odhodkov proračuna. Tukaj gre
predvsem za stroške nadomestil za brezposelnost odpuščenih
devcev, za stroške njihove prekvalifikacije in za stroške odpiranja
alternativnih delovnih mest v obmejnih regijah.

Še nekoliko večji bi bili pozitivni proračunski učinki v primeru
preoblikovanja PCP v običajne trgovine. V primeru ohranitve 60%
sedanjega obsega prodaje PCP (scenarij 3) bi v državni proračun
dodatno priteklo še 51 min. DEM (razlika v primerjavi s scenarijem
2 je v manjši izgubi proračunskih prihodkov iz naslova davkov in

Skupne stroške države iz tega naslova smo ocenili v šiudiji o
možnosti preoblikovanja PCP (več o metodologiji izračuna glej v
Damijan in Kopatin, 1999, str. 42-47) in jih razvrščene glede na
posamezne scenarije zapiranja oz. preoblikovanja prikazujemo v
spodnji tabeli.

prispevkov iz plač zaposlenih v PCP). V četrtem scenariju
(ohranitev 75% sedanje prodaje PCP) bi država dodatno pridobila
kar 93 min. DEM (zaradi večjega izkupička od prodaje cigaet na
domačem trgu). Scenarij 5 je z davčnega vidika za državo sicer
najbolj ugoden (dodatnih 129 min. DEM davčnih prihodkov), vendar
pa po našem mnenju ni realističen.
4.2.3. Učinki na odhodkovno stran proračuna

Tabela 4.2.4: Skupni stroški države zaradi zaprtja oz. preoblikovan ja PCP (min.
DEM)
Zaprtje
Scenarij 1
Postavka
Scenarij 2
-16,88
Nadomestila za brezposelnost
-16,88
-4,43
Stroški prekvalifikacije
-4,43
Stroški nadomestnih del. mest
-40,76
-40,76
-62,07
-62,07
Skupaj
Vir: Damijan in Kopatin. 1999, str. 47.

Scenarij 3
-5,95
-1,63
-14,36
-21,93

Preoblikovanje
Scenarij 5
Scenarij 4
0,00
-5,95
-0,57
-1,63
0,00
-14.36
-0,57
-21,93

Če socialne stroške države ter stroške prekvalifikacije zaposlenih
in odpiranja nadomestnih delovnih mest seštejemo, ugotovimo,
da bi morala država zagotoviti:

po realističnem scenariju (scenarij 3 in 4: preoblikovanje PCP
v običajne trgovine in z delnim odpuščanjem zaposlenih)
kumulativno okrog 22 min. DEM,

po najbolj črnem scenariju (scenarij 1 in 2: fizično zaprtje PCP
brez nadomestne dejavnosti na obstoječih lokacijah)
kumulativno okrog 62 min. DEM,

po optimističnem scenariju (preoblikovanje PCP v skladu s
poslovnimi strategijami operaterjev in brez odpuščanja
zaposlenih) kumulativno okrog 0.6 min. DEM.
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Ocenjujemo, da naj bi bil najbolj realističen scenarij v zvezi s
problematiko zapiranja PCP scenarij preoblikovanja PCP z delnim
odpuščanjem zaposlenih (scenarij 3 in 4). Pri čemer naj bi bilo
odpuščanje zaposlenih po vsej verjetnosti (zaradi interesa
sedanjih operaterjev PCP po uspešnem preoblikovanju)
minimalno. S tega vidika ocenjujemo, da bo država za
preoblikovanje PCP morala v naslednjih letih kumulativno zagotoviti
maksimalno 22 min. DEM finančnih sredstev. Preoblikovanje PCP
naj bi po vladnem "Programu" trajalo 3 do 4 leta (od sredine 1999
do konca 2002).

4.2.4. Neto proračunski učinki
V tej točki podajamo sumarno oceno neto proračunskih učinkov
zapiranja oz. preoblikovanja PCP. Pri tem primerjamo letne
proračunske učinke na prihodkovni in odhodkovni strani
proračuna. Proračunski učinki na prihodkovni strani so že ocenjeni
na letni ravni, medtem ko smo učinke na odhodkovni strani razdelili
na predvideno triletno obdobje preoblikovanja. Zavedamo se sicer,
da pri učinkih na odhodkovni strani proračuna ne bo šlo za takšno
linearno razdelitev stroškov, vendar pa je dinamika preoblikovanja
zaenkrat še uganka, saj je odvisna od dinamike izvajanja
konkretnih strategij posameznih operaterjev PCP, zato
uporabljamo to poenostavitveno predpostavko.

Tabela 4.2.5: Letni neto proračunski učinek zaradi zaprt ja oz. preoblikovan ja PCP
(min. DEM)

Postavka
Prihodkovni učinek
Odhodkovni učinek
Neto učinek
Vir: Tabeli 4.2.3. in 4.2.4.

Zaprtje
Scenarij 1
Scenarij 2
44,04
-80,30
-20,69
-20,69
-100,99
23,35

Po najbolj črnem scenariju bi proračunski "stroški" države v zvezi
z zapiranjem PCP letno znašali 100 min. DEM, od česar odpade
80 min. DEM na izgubljene davčne prihodke, 20 min. DEM pa na
neposredne socialne stroške države.

1. V PCP kupuje velik delež slovenskih kupcev (preko 40%), ki
kupujejo pretežno alkoholne pijače in kozmetiko. Pred
uveljavitvijo ZDDV in ZTro bi v primeru neobstoja PCP domači
kupci te proizvode zaradi cenovne nekonkurenčnosti
domačega trga večinoma kupovali v Avstriji in Italiji. Z
znižanjem davčnih stopenj na alkoholne pijače in kozmetiko
v okviru ZDDV in ZTro pa je podana potrebna ekonomska
osnova za znižanje cen teh proizvodov na slovenskem
notranjem trgu, zaradi česar se njihova raven cen v tendenci
že približuje njihovi ravni cen v Avstriji in Italiji. S tem pa za
slovenske kupce preneha veljati cenovni motiv nakupov
alkoholnih pijač in kozmetike v Avstriji, če bi PCP prenehale
poslovati.

5. SKLEP
Ugotovitve te študije temeljijo na novih spoznanjih, ki smo jih dobili
v dopolnilnih študijah o konkurenčnosti PCP (Damijan, 1999b) in
o nacionalni strukturi kupcev v PCP ter o možnostih preoblikovanja
PCP (Damijan in Kopatin, 1999) ter na ocenah te študije o učinkih
uvedbe ZDDV in ZTro na konkurenčnost domačega trga glede
na Avstrijo in Italijo.

2. Tuji kupci (predvsem Avstrijci in Italijani) v PCP kupujejo
pretežno tobačne izdelke, ker so bistveno cenejši kot na
njihovih domačih trgih. Vendar pa so cene tobačnih izdelkov v
PCP in notranjosti Slovenije praktično izenačene, zato bo tudi
v primeru preoblikovanja PCP v običajne trgovine ohranjen
motiv kupcev iz Avstrije in Italije po nakupih teh izdelkov v
Sloveniji.

Privilegiran davčni položaj kateregakoli gospodarskega subjekta
na trgu je v sodobni ekonomski teoriji in praksi zaradi rušenja
načel proste konkurence in enotnosti notranjega trga načeloma
sporen. Privilegiran davčni položaj PC dejavnosti s strogo
nacionalnega gospodarskega vidika pa je načeloma še dopusten:

3. V primeru ukinitve privilegiranega davčnega statusa PCP - z
izenačitvijo pogojev poslovanja PCP s pogoji poslovanja na
notranjem trgu - lahko po eni strani PCP poslovno preživijo
tudi kot običajne trgovine, po drugi strani pa lahko država
doseže precej višje davčne prihodke (kot v primeru obstoja
PCP), dovolj visoke, da z njimi finančno pokrije tudi morebitne
negativne učinke preoblikovanja PCP v običajne trgovine na
zaposlenost v obmejnih regijah.

dokler gre za specifično, komplementarno trgovinsko
dejavnost, ki ne povzroča preusmerjanja povpraševanja od
trgovin v notranjosti k PCP in
dokler država iz naslova prodaje v PCP pridobi več davčnih
prihodkov kot bi jih brez njih.

Z uveljavitvijo ZDDV in ZTro zato prenehajo obstajati
narodnogospodarsko upravičeni razlogi za nadaljnji privilegiran
davčni položaj PCP, saj v novih tržnih pogojih le-te lahko pomenijo
resno nelojalno cenovno konkurenco notranjemu trgu in bistveno
nižje davčne prihodke države od možnih.

Oba pogoja je mogoče zadovoljiti le v primeru, ko v PCP kupujejo
le tujci, ki sicer ne bi kupovali v notranjosti, in pa izjemoma domači
kupci, ki bi sicer zaradi nekonkurenčnosti domačega trga kupovali
v tujini.
23. februar 2000
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Preoblikovanje
Scenarij 4
Scenarij 5
92,87
129,18
-7,31
-0,19
85,56
128,99

Ugotovitve na podlagi zadnjih analiz kažejo, da ti pogoji niso več
izpolnjeni:

Po najbolj realističnih scenarijih (3 in 4) bi neposredni socialni
stroški države letno znašali okrog 7 min. DEM, ki bi jih bilo zlahka
mogoče pokriti z močno povečanimi davčnimi prihodki iz naslova
bolj obdavčene trgovine v notranjosti. Proračunski presežek iz
naslova preoblikovanja PC dejavnosti bi se tako gibal med 44 in
85 min. DEM.

•

Scenarij 3
51,20
-7,31
43,89
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

ZDRAVSTVENI

DEJAVNOSTI

(ZZDej-?)
- EPA 1073 - II - prva obravnava

Poslanec Zmago Jelinčič |e dne 7. februarja 2000
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej-?) - prva obravnava (EPA 1073-11).
Dne 17. novembra 1999 je Vlada Republike Slovenije
predložila Državnemu zboru v obravnavo predlog
zakona o dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej-E) - skrajšani postopek (EPA 991-11), In dne 1.
decembra 1999 še skupina poslancev s
prvopodpisanlm Bogomirjem Špiletičem predlog
zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej-?) - skra|šanl postopek (EPA 1002-11), ki urejata
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajna postopka predlogov zakonov, ki sta
ju predložila Vlada In skupina poslancev s
prvopodpisanlm Bogomirjem Špiletičem še nista
končana, je predsednik Državnega zbora na podlagi
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega
zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je
predložil poslanec Zmago Jelinčič.

Na podlagi 88. čelna ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 33/91-1 in 42/97), 19. člena zakona o poslancih (Uradni
list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94 in 44/94 - odločba US) ter 174.
in 175. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, popravek 3/95, 28/96, 26/97
in 95/99 - odločba US) vlaga podpisani poslanec

ter ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika državpega
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj zakona sodeloval na
sejah državnega zbora in matičnega delovnega telesa.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

23. februar2000

Zmago Jelinčič, l.r.
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I. NASLOV ZAKONA

2. Cilji in načela zakona

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

S predlaganim zakonom želim, da bi laboratorijska diagnostična
dejavnost v slovenskem zdravstvu dobila z evropskimi državami
primerljivo mesto v zakonu in da bi Zbornica laboratorijske medicine Slovenije lahko delovala v skladu z namenom ustanovitve in
v skladu z zakonodajo EU.

II. UVOD

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je bila ustanovljena že
leta 1992 zaradi interesa stroke in strokovnjakov (magistri
farmacije, univ. dipl. inženirji kemije, doktorji medicine, univ. dipl.
biologi, univ. dipl. mikrobiologi, doktorji veterinarske medicine,
pogosto z magisterijem ali doktoratom znanosti in s specializacijo
zdravstvene smeri), zaposlenih v 250 diagnostičnih laboratorijih
širom Slovenije na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Zbornica
je bila ustanovljena skladno s 87. členom zakona o zdravstveni
dejavnosti, zato pomeni predlog tega zakona tudi uskladitev z
odločbo ustavnega sodišča, objavljeno v uradnem listu RS, št.
59-2826/99 z dne 23. julija 1999. Prav tako na podoben način
predlaga skupina sedmih poslancev s prvopodpisanim
Bogomirjem Špiletičem ustanovitev Zbornice zdravstvene nege
Slovenije s predlogom zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni
dejavnosti, ki so ga vložili dne 1. XII. 1999.

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Fakulteta za farmacijo izvaja izobraževalno in raziskovalno
dejavnost na širokem področju laboratorijske diagnostike (klinične
biokemije in laboratorijske biomedicine) na dodiplomski in
podiplomski ravni. Na podiplomski ravni izvaja univerzitetni
znanstveni študij biomedicine (program klinične biokemije) in del
programa zdravstvene specializacije iz medicinske biokemije.
Fakulteta za farmacijo je pri tem delu ugotovila, da je laboratorijska
diagnostična dejavnost, ki je vsebinsko tesno vezana na uspešno
obravnav bolnika, materialno pa predstavlja tretjino do polovico
vseh zdravstvenih oskrbnih stroškov bolnika, v veljavni zakonodaji
neustrezno opredeljena in ni jasno kdo zanjo skrbi, jo izvaja in je
zanjo odgovoren. V večini držav EU zakonodaja daje pristojnost
pooblaščenim zbornicam ali referenčnim laboratorijem oziroma
drugim ustreznim institucijam.

3. Finančne posledice zakona
Zakon bo imel določene finančne posledice za državni proračun,
ker se del nalog, ki jih opravlja Zbornica laboratorijske medicine
Slovenije kot javna pooblastila, financira iz sredstev državnega
proračuna.

poročevalec, št. 12
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besedilu: zbornica), ki ima naslednje naloge:

III. BESEDILO ČLENOV

1. sprejme kodeks deontologije v laboratorijski medicini;
1. člen

2. daje, podaljšuje in odvzema dovoljenja za samostojno
opravljanje laboratorijskega diagnostičnega dela;

V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92
- popravek, 13/93 - valorizacija zneskov, 45/94, 37/95, 8/96, 59/
99 - odločba US, 90-3/99 - popravek odločbe US, 90/99 in 98/99)
se v drugem odstavku 13. člena med besedo "zdravniki" in besedo
"specialisti" vstavijo besede "In drugi zasebni zdravstveni
delavci".

3. načrtuje, spremlja in nadzoruje pripravništvo,
specializacijo in druge oblike izobraževanja, ki usposablja
za laboratorijsko diagnostično delo;
4. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem na vseh ravneh
zdravstvene dejavnosti;

V tretjem odstavku 13. člena se v prvi vrstici za besedo "zdravniki"
dodajo besede "In drugI specialisti", v drugi vrstici pa se besedi
"zasebni zdravniki" nadomestita z besedo "zasebniki".

5. sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov,
kadrovskih načrtov In drugih predpisov s področja
zdravstva;

2. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

6. sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja
tistih študijskih smeri, ki usposabljajo za laboratorijsko
diagnostično delo;

"Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, lahko na predlog
fakultete za farmacijo, bolnišničnemu oddelku za
laboratorijsko diagnostiko podeli naziv Inštitut, če ta
Izpolnjuje pedagoške, raziskovalne, strokovne, kadrovske
In druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za
zdravstvo."

7. daje soglasje k cenam laboratorijskih storitev In k
pogodbam, sklenjenim med zdravstvenimi zavodi In
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se
nanašajo na laboratorijske storitve;
8. zastopa interese zasebnih strokovnjakov laboratorijske
medicine pri sklepanju pogodb z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, upoštevajoč konkurenčno lojalnost;

Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
3. člen

9. v imenu delodajalcev sodeluje pri sklepanju kolektivnih
pogodb;

Prvi odstavek 74. člena se dopolni, tako da se v zadnji vrstici za
besedama "medicinska fakulteta" postavi vejica in dodajo besede
"fakulteta za farmacijo".

10. vodi register strokovnjakov, ki delajo na področju
laboratorijske diagnostike;
11. opravlja druge naloge v skladu z zakonom In statutom.

4. člen

Naloge Iz 2., 3. In 4. točke prejšnjega odstavka tega člena
opravlja zbornica kot javna pooblastila.

Prvi odstavek 75. člena se dopolni, tako da se v predzadnji vrstici
za besedama "medicinske fakultete" postavi vejica in dodajo
besede "fakultete za farmacijo".

Naloge, ki Jih opravlja kot javna pooblastila, se financirajo Iz
sredstev državnega proračuna.
Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada
Republike Slovenije k delu, ki se nanaša na Javna pooblastila.

5. člen
Za 85. členom se doda nov 85. a člen, ki se glasi:

Zbornica je pravna oseba."

"Strokovnjaki, zaposleni v diagnostičnih laboratorijih
(magistri farmacije, unlv. dipl. inženirji kemije, doktorji medicine, unlv. dipl. biologi, unlv. dipl. mikrobiolog!, doktorji
veterinarske medicine, z magisterijem ali doktoratom
znanosti In s specializacijo zdravstvene smeri), se združujejo
v Zbornico laboratorijske medicine Slovenije (v nadaljnjem

23. februar2000

6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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IV. OBRAZLOŽITEV

Strokovni organ, ki lahko sodeluje pri oblikovanju strokovne
doktrine o krepitvi zdravja, preprečevanja, ugotavljanja in
zdravljenja, zdravstveni negi ter rehabilitaciji zbolelih in
poškodovanih, je - poleg medicinske fakultete - tudi fakulteta za
farmacijo; le-ta prav tako lahko sodeluje pri oblikovanju strokovnih
podlag za oblikovanje zdravstvene politike in za doktrinama
vprašanja, ki jih usklajuje Zdravstveni svet. Zato sem v 3. in 4.
členu predlagal dopolnitev 74. in 75. člena ZZDej s fakulteto za
farmacijo.

V slovenskem zdravstvu ima laboratorijska diagnostična
dejavnost pomembno mesto, fakulteta za farmacijo pa pomembno
vlogo pri izvajanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na
širokem področju laboratorijske diagnostike. Ta dejavnost pa ni
ustrezno urejena v zakonodaji, tako kot imajo to urejeno druge
evropske države in tudi zakonodaja Evropske unije.
Enako velja za Zbornico laboratorijske medicine Slovenije, ki jo je
prav tako nujno potrebno institucionalizirati tudi v zakonu.
Zato sem predlagal v 1. členu (13. člen ZZDej), da se poleg
zasebnih zdravnikov vključijo tudi drugi zasebni zdravstveni
delavci, specialisti posameznih strok.

V ZZDej ima X. poglavje naslov "ZDRUŽENJA IN ZBORNICE",
zato sem v 5. členu predloga zakona predlagal dopolnitev ZZDej
z novim členom, ki v skladu s cilji in načeli predloga zakona
ustanavlja Zbornico laboratorijske medicine Slovenije. Ta člen
določa, kateri strokovnjaki se zdnjžujejo v Zbornico laboratorijske
medicine Slovenije, kakšne naloge opravlja ta zbornica, katere
naloge opravlja zbornica kot javna pooblastila in se zato financirajo
iz državnega proračuna; nato določa, da je zbornica pravna
oseba, ki sprejme svoj statut, h kateremu da soglasje Vlada
republike Slovenije k delu, ki se nanaša na javna pooblastila.

V 2. členu (18. člen ZZDej) sem predlagal analogijo z medicinsko
fakulteto tako, da tudi na predlog fakultete za farmacijo lahko
minister, pristojen za zdravstvo, podeli bolnišničnemu oddelku za
laboratorijsko diagnostiko podeli naziv inštituta, če ta izpolnjuje
vse pedagoške, raziskovalne, strokovne, kadrovske in druge
pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za zdravstvo.

\

2) Če bolnišnica oziroma njen oddelek ne izpolnjuje več
predpisanih pogojev iz prejšnjega odstavka, ministrstvo, pristojno
za zdravstvo, odvzame naziv.

V. BESEDILO DOLOČB ZAKONA
(ZZDej), ZA KATERE JE PREDLOŽENA
SPREMEMBA

74. člen
13. člen

1) Strokovno doktrino o krepitvi zdravja, preprečevanju,
ugotavljanju, zdravljenju, zdravstveni negi in rehabilitaciji zbolelih
in poškodovanih ter rehabilitaciji otrok in mladostnikov z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju oblikujejo v medsebojnem
sodelovanju razširjeni strokovni kolegiji, medicinska fakulteta in
Zdravstveni svet.

2) Specialistično ambulantno dejavnost opravljajo bolnišnice,
zdravilišča ali zasebni zdravniki specialisti posameznih strok.
3) Zdravniki, ki opravljajo specialistično ambulantno dejavnost
kot zasebni zdravniki ali v specialistični dejavnosti v zdravstvenem
domu ali v zdravilišču, se v strokovnih in organizacijskih vprašanjih
povezujejo z ustrezno bolnišnico.

75. člen
1) Strokovne podlage za oblikovanje zdravstvene politike in
doktrinama vprašanja usklajuje Zdravstveni svet kot republiški
strokovni kolegij, ki se oblikuje pri ministrstvu, pristojnem za
zdravstvo, iz predstavnikov razširjenih strokovnih kolegijev,
medicinske fakultete in pristojnih zbornic.

18. člen
1) Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, lahko na predlog
medicinske fakultete bolnišnici oziroma njenemu oddelku podeli
naziv klinika ali inštitut, če ta izpolnjuje pedagoške, raziskovalne,
strokovne, kadrovske in druge pogoje, ki jih predpiše minister,
pristojen za zdravstvo.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

SOCIALNEM

VARSTVU

(ZSV-?)
- EPA 1074 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je dne 4. februarja 2000
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-?) prva obravnava (EPA 1074-11).
Dne 12. oktobra 1999 je skupina poslancev s
prvopodplsanlm Richardom Beuermannom predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah zakona o socialnem varstvu (ZSV-B) skrajšani postopek (EPA 956-II), ki ureja enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki so jih
predložila skupina poslancev s prvopodplsanlm
Richardom Beuermannom še ni končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je predložila Vlada Republike
Slovenije.

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

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 3/2-2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Lidija APOHAL VUĆKOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve,
- Uršula JERŠE - JAN, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Genovela RUŽIČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Hkrati pošilja program boja proti revščini kot dodatno
obrazložitev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o socialnem varstvu - prva obravnava.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. In 268. člena
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po merilih tega zakona, iz razlogov, na katere ne more vplivati.
Namen denarnega dodatka je zagotavljanje sredstev za preživetje
v višini, kot jo določa veljavni zakon. Pravica je univerzalna.
Denarni dodatek je namenjen samski osebi oziroma družini kot
celoti. Razlogov, na katere bi lahko oseba vplivala, veljavni zakon
ne določa niti primeroma. Denarni dodatek se dodeljuje kot enotna
dajatev za vso družino, veljavni zakon pa ne ureja vprašanja,
kako obravnavati posameznega družinskega člana, ki je brez
sredstev za preživljanje po svoji krivdi. Prav tako ne določa, iz
katerih virov si mora upravičenec poskušati zagotoviti sredstva
za preživetje, preden lahko prejme denarni dodatek.

1. STANJE
Sedaj veljavni Zakon o socialnem varstvu je bil sprejet v Skupščini
Republike Slovenije dne 4.11.1992 in objavljen v Uradnem listu št.
54/92 dne 13.11.1992. V delu, kjer se zakon nanaša na
dodeljevanje socialno varstvenih dajatev (od člena 19 do 40), se
za njegovo izvajanje uporablja tudi Pravilnik o metodologiji za
upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice
do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči (Ur.l. RS, št.
57/94 in 60/99).
Zakon se v nespremenjeni vsebini (vsaj kar zadeva socialno
varstvene dajatve) uporablja že sedem let. Določa dve osnovni
socialno varstveni dajatvi in sicer denarno pomoč kot edini vir
preživljanja in denarni dodatek. Višina dajatev je vezana na višino
zajamčene plače, ki se spreminja v skladu z Zakonom o
zajamčenih osebnih dohodkih (Ur. I. RS - stari št. 48/90 in 10/91,
RS/I št.17/91, RS št.13/93, 66/93 in 38/94) in katere višina od
januarja 2000 dalje znaša 40.941,00 tolarjev.

Do denarnega dodatka so upravičeni državljani Republike
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji ter tujci, ki imajo
dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji. Tujci brez dovoljenja
za stalno prebivanje niso upravičeni do dajatev, prav tako ne
državljani, ki imajo samo začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Dajatve po Zakonu o socialnem varstvu so namenjene izključno
preživetju posameznika oziroma družine. Glede na ekvivalenčno
lestvico po veljavnem zakonu znaša denarni dodatek:

Veljavni zakon določa, da je do denarnega dodatka upravičena
oseba, ki si začasno ne more zagotoviti sredstev za preživetje

- za odrasle osebe
- za otroke od 15. leta
starosti
do zaključka
rednega šolanja
- za otroke od 7. leta
starosti do dopolnjenega
14. leta starosti
za
otroke
do
dopolnjenega
6.
leta
starosti

52% zajamčene plače
42% zajamčene plače

21.289,30 sit
17.195,20 sit

34% zajamčene plače

13.919,90 sit

29% zajamčene plače

11.872,90 sit

Po veljavnem zakonu se za družinske člane štejejo:
- zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja pravico do
denarnega dodatka, najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je
po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo;
- otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarnega dodatka, dokler
jih je ta dolžan preživljati;
- pastorki, kadar ti preživljajo očima ali mačeho, ter očim ali mačeha,
kadar preživlja pastorke;
- vnuki in nečaki osebe, ki uveljavlja pravico do denarnega dodatka,
če ta oseba preživlja vnuke ali nečake, ki so brez staršev.

dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo po tem zakonu in jih pridobijo zunaj
kriterijev redne zaposlitve.
Denarni dodatek se v določenih primerih lahko poveča:
Upravičencu, ki je trajno nezmožen za delo in mu je za
osnovne življenjske potrebe nujna pomoč drugega, pa ne
prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih,
se zaradi dodatnih stroškov denarni dodatek poveča za 30%
denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, kar glede na
trenutno višino znaša 7.369,40 sit.
Upravičencu, ki je dolžan plačevati najemnino za stanovanje,
se denarni dodatek poveča za višino najemnine, ki bi jo
plačeval v socialnem oziroma neprofitnem stanovanju, vendar
skupna višina denarne dajatve ne sme presegati višine
zajamčene plače, zmanjšane za davke in prispevke.

Sistem dodeljevanja je takšen, da se dajatev dodeli v višini razlike
med lastnimi dohodki družine in seštevkom deležev zajamčenih
plač, ki pripadajo posameznim družinskim članom.
Pri tem se upoštevajo vsi dohodki, vključno s katastrskim
dohodkom, ki jih je pridobil katerikoli družinski član, razen
dohodkov, za katere zakon izrecno določa, da se ne upoštevajo.
Ti so:

Veljavni zakon pozna tudi izredno dodelitev denarnega dodatka v
primerih, ko se pri upravičencih ugotovi trenutna materialna
ogroženost ne glede na siceršnjo višino njihovih dohodkov. Takšna
dodelitev je enkratna in vezana na prosti preudarek centra za
socialno delo. Upravičenec ni zavezan k temu, da bi pomoč
predhodno iskal pri drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z dajanjem
pomoči (npr. Rdeči križ ali Karitas).

dodatek za pomoč in postrežbo,
prejemki za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini,
otroški dodatek in družbene pomoči otrokom,
štipendije,
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Ker gre za pravico do prostega preudarka, lahko center za socialno
delo v primeru trenutne materialne ogroženosti denarni dodatek
dodeli in hkrati določi tudi višino dajatve ali ne dodeli. Število
tovrstnih dodelitev denarnega dodatka z zakonom ni omejeno,
določene omejitve pa so nastale v (sicer neenotni) praksi centrov
za socialno delo. Tako dodeljen denarni dodatek lahko znaša do
60% zajamčene plače, trenutno 24.564,60 tolarjev.

V primeru, da se stranka zoper odločbo centra za socialno delo
pritoži, pravno sredstvo zadrži izvršitev odločbe. Do pritožbe
pride, kadar vlagatelju zahtevka za denarno socialno pomoč leta ni dodeljena ali mu je dodeljena v nižjem znesku, kot bi mu po
njegovem mnenju pripadala ali omogočala preživetje. Predvsem
v drugem primeru vložena pritožba, ki zadrži izvršitev, prosilcu v
času postopka na II. stopnji dejansko onemogoča pridobitev
sredstev, ki jih očitno nujno potrebuje, nasprotno temu pa v
primeru prenehanja upravičenosti do socialno varstvene dajatve
pritožba, ki zadrži izvršitev, dopušča izplačevanje le-te do izdaje
odločbe na II. stopnji ne glede na dejansko ugotovljene okoliščine,
na podlagi katerih prejemnik sicer ne bi bil več upravičen do
dodeljene pomoči (delno ali v celoti). Postopki za vračilo
neupravičeno izplačane dajatve so dolgotrajni, v primeru, da je
dolžnik v času izterjave hkrati tudi prejemnik denarne socialne
pomoči, pa nesmiselni in vprašljivi (neupravičeno prejeto denarno
socialno pomoč bi moral vračati iz tekoče denarne socialne
pomoči, ki naj bi mu omogočala preživetje).

Center za socialno delo lahko denarni dodatek, ki naj bi na podlagi
zakona sicer pripadal upravičencu, po prostem preudarku zniža
ali ga ne dodeli, če ugotovi, da:
kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna
varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje
upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko dajalo
dohodke, oziroma bi mu lahko zagotavljalo preživetje, ali da
z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po tem
zakonu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena tega zakona
skupaj z upravičencem.

Veljavni zakon ne določa izrecno, da je potrebno pogoje za
prejemanje denarnega dodatka izpolnjevati ves čas prejemanja.
Ni določeno, kako se v času, za katerega je bil denarni dodatek
z odločbo dodeljen, spreminja njegova višina. Prav tako ni rešeno
vprašanje, kdaj začne na višino dajatve vplivati sprememba
odmerne osnove (zajamčene plače).

V prvem primeru je uporaba prostega preudarka utemeljena z
določenim premoženjem upravičenca ali oseb, ki so po zakonu
njegovi družinski člani. Takšno premoženje so npr. avtomobil,
večje stanovanjske površine in prihranki na hranilni knjižici, mora
pa tudi obstajati možnost ustvarjanja premoženja s prodajo ali
drugim načinom izkoriščanja (npr. z oddajo v najem) - glede na
naravo premoženja.

Zakon sicer določa, da je potrebno neupravičeno prejete dajatve
vrniti, ne določa pa, kdaj je dajatev neupravičeno prejeta. Praksa
je sicer našla določene rešitve, ki pa nimajo vselej dovolj trdne
zakonske podlage.

V drugem primeru gre za skupno pridobivanje dohodka (npr. s
skupnim kmetovanjem, s pomočjo v domačem podjetju brez
sklenjenega delovnega razmerja ipd.).

Zakon ne rešuje vprašanja, kako upoštevati dohodke samostojnih
podjetnikov, tako da se je uveljavila rešitev, za katero ni trdne
zakonske podlage. Način upoštevanja katastrskega dohodka pa
je že sedaj urejen s pravilnikom.

Denarni dodatek je po svoji naravi kratkotrajna dajatev, saj se
lahko dodeli največ za obdobje šestih mesecev, z možnostjo
podaljšanja. Dodelitev se lahko veže na sklenitev pogodbe z
upravičencem o aktivnem razreševanju njegove socialne
problematike. Takšna pogodba je potrebna v primerih, ko je treba
upravičenca vzpodbuditi k prizadevanju za izboljšanje svojega
socialnega položaja.

Pregled prejemnikov socialno varstvenih dajatev
Medtem, ko se je število upravičencev do denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja od uveljavitve zakona zmanjšalo za nekaj
odstotkov letno (decembra 1998 jo je v Sloveniji prejelo 1.283
oseb), se je število upravičencev do denarnega dodatka od leta
1993, ko razpolagamo s primerljivimi podatki, zelo povečevalo
(do 20% letno). Tako je leta 1997 v povprečju prejemalo denarni
dodatek že 92% več upravičencev kot leta 1993. Leta 1997 se je
naraščanje števila upravičencev nekoliko umirilo, saj se je število
upravičencev glede na predhodno leto povečalo le za 14%. V letu
1998 je število upravičencev naraščalo še do marca, ko je doseglo
vrh (35.795), potem pa se je število upravičencev zmanjševalo
(ob koncu leta 1998 jih je bilo 32.186). Tako se je v letu 1998
povprečno mesečno število upravičencev glede na predhodno
leto zmanjšalo za 3,6%. Predlagatelj ocenjuje, da so k
zmanjševanju števila upravičencev pripomogli zlasti ukrepi, ki jih
je na začetku leta 1998 sprejelo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, ki so prejemnikom denarnega dodatka dali
prednost pri vključevanju v javna dela in programe izobraževanja
za brezposelne in bolj poudarili obveznosti prejemnikov denarnega
dodatka v zvezi z iskanjem in sprejemanjem dela.

Veljavni zakon pozna še eno obliko socialno varstvene dajatve,
in sicer že omenjeno denarno pomoč kot edini vir preživljanja. Ta
se dodeli posamezniku, ki je ali
trajno nezmožen za delo ali
starejši od 60 let,
če izpolnjuje pogoj, da je brez vsakršnih dohodkov oziroma
prejemkov, brez premoženja ter nima nikogar, ki bi ga bil dolžan
preživljati.
Takšni osebi pripada 60% zajamčene plače mesečno oziroma
trenutno 24.564,60 sit, enkrat letno pa še dajatev v funkcionalni
obliki v isti višini. Poleg tega ji, pod enakimi pogoji in v isti višini, kot
prejemnikom denarnega dodatka, pripada tudi povečanje na račun
nujno potrebne pomoči druge osebe in na račun stanovanjske
najemnine, le da slednje ni omejeno s skupno višino dajatve kot
pri prejemnikih denarnega dodatka.

23. februar 2000
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Tabela 1: Prejemniki denarnega dodatka
Indeks
1993 = 100

Povprečno
mesečno število
prejemnikov
17.804
20.788
24.908
29.988
34.242
33.017

Leto

1993
1994
1995
1996
1997
1998

Verižni indeks

100,0
116,8
139,9
168,4
192,3
185,4

116,8
119,8
120,4
114,2
96,4

decembra 1998 v družinah, ki so prejemale denarni dodatek,
živelo 17.957 otrok, od tega:
>
- 7.388 otrok v enoroditeljskih družinah in
- 10.569 otrok v popolnih družinah.

Struktura upravičencev ob koncu leta 1998 kaže, da je bilo kar
66,2% upravičencev do denarnega dodatka samskih, 14,8%
enoroditel|skih družin In 15,4% popolnih družin. Od
enoroditeljskih družin je bilo največ takih z enim otrokom - 60,8%,
medtem ko je bilo med popolnimi družinami največ takih z dvema
otrokoma - 40,9%. Na podlagi podatkov o strukturi družin,
prejemnic denarnega dodatka, predlagatelj ocenjuje, da je

Med prejemniki denarnega dodatka je bilo kar 45% mladih, starih
od 18 do 26 let.

Graf 1: Struktura upravičencev do denarnega dodatka po starosti, december 1998
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Izobrazbena struktura upravičencev je nizka, saj jih Ima 49% le
I. ali II. stopnjo Izobrazbe (nedokončano ali končano osnovno
šolo).
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Graf 2: Struktura upravičencev do denarnega dodatka po stopnji izobrazbe, december 1998
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Legenda:
I. stopnja = nedokončana osnovna šola
II. stopnja = končana osnovna šola
III. in IV. stopnja = 2 ali 3-letna srednja šola
V. stopnja = 4-letna srednja šola, gimnazija
VI. in VII. stopnja = višja in visoka šola
Kar 67% upravičencev je brez kakršnegakoli dohodka in kar
69 % je brezposelnih.

Tabela 2: Struktura upravičencev do denarnega dodatka glede na socialni
status, december 1998
Socialni status
upravičencev
zaposleni
kmetje
samostojni podjetniki
opravljajo
priložnostna
dela
iskalci prve zaposlitve
brezposelni
z
nadomestilom
brezposelni
brez
nadomestila
študenti
upokojenci
gospodinje
nesposobni za delo
ni podatka
SKUPAJ
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Upravičenci
število
v%
1.255
4
641
2
21
0
29
0
4.275
709

13
2

17.207

54

76
250
1.379
1.400
4.746
31.988

0
1
4
4
15
100
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Tabela

3:

Struktura upravičencev
dohodkov, december 1998

Vir dohodkov
upravičencev
brez dohodka
plača
katastrski dohodek
dohodek
iz
kmet.
dejavnosti
obrt
premoženje
pokojnina
invalidnina
nadomestilo ali pomoč
ZZ
štipendija

do

dodatka

glede

na

vire

Upravičenci
število
V%
21.411
67
640
2
3.198
10
210
1
0
0
1
0
1

32
249
103
393
1

0
2
1
3
2

preživnina
511
priložnostno delo
455
prispevek svojcev
1.007
po navedbi stranke
687
ocena dohodka
2.725
ni podatka
363
SKUPAJ
31.988
Vir: računalniški program »CSD«, MDDSZ

9
1
100

2.1. Višina socialno varstvenih dajatev oziroma
pomoči

2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONA
Razloge za spremembo zakona je mogoče razvrstiti v tri skupine,
in sicer:
1. nezadostna višina socialno varstvenih dajatev oziroma pomoči
v primerjavi z minimalnimi življenjskimi stroški,
2. potreba po poenotenju zakonodaje s predpisi EU,
3. izboljšanje samih zakonskih določb v pogledu odprave
določenih pravnih praznin pri dodeljevanju socialno varstvenih
dajatev.

poročevalec, št. 12

denarnega

Višina socialno varstvenih dajatev, ki naj bi preprečevala absolutno
revščino, je bila določena leta 1992 in je vezana na zajamčeno
plačo. Ker se je zajamčena plača v celotnem obdobju po letu
1993 realno zmanjševala, se je posledično poslabševal položaj
prejemnikov socialno varstvenih dajatev.
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Graf 2: Realno gibanje povprečnih mesečnih zneskov (1993=100)

ftjvprečna plača

■ Zajamčena plača

Minimalna plača

Opomba: Zneski so deflacionirani z indeksom cen življenjskih potrebščin

Višina denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, ki je odvisna
le od višine zajamčene plače, se je vse obdobje od leta 1993
realno zniževala - povečevala se je počasneje, kot so rasle cene

življenjskih potrebščin.Tako je povprečni mesečni znesek denarne
pomoči kot edinega vira v letu 1998 realno predstavljal le še
82,6% tistega iz leta 1993.

Leto

Povprečni mesečni
Indeks realnih zneskov *
znesek (nominalni) v
1993 = 100
Verižni indeks
SIT
15.901
1993
100,0
1994
17.211
89,5
89,5
19.219
1995
88,0
98,4
20.705
1996
86,3
98,0
1997
21.929
84,4
97,7
23.178
1998
82,6
98,0
* Zneski so deflacionirani z indeksom cen življenjskih potrebščin

Povprečni znesek izplačanega denarnega dodatka, ki je sicer
tudi vezan na zajamčeno plačo, vendar je odvisen tudi od
dejanskega dohodka upravičenca, pa se je vse do leta 1998

23. februar 2000

realno povečeval. Spreminjala se je tudi struktura upravičencev:
bilo je čedalje več upravičencev z zelo nizkimi dohodki ali celo
brez dohodkov.
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Tabela 5: Denarni dodatek - višina
Leto

Povprečni mesečni
Indeks realnih zneskov *
znesek (nominalni) v
1993 = 100
Verižni indeks
SIT
1993
10.199
100,0
1994
13.474
109,2
109,2
1995
16.809
120,0
109,9
1996
18.999
123,5
102,8
1997
20.861
125,2
101,3
1998
21.793
121,1
96,8
* Zneski so deflacionirani z indeksom cen življenjskih potrebščin
teed income« - minimalni zagotovljeni dohodek, ta dva pojma pa
sta v veljavi tudi v drugih državah EU). V teh začetnih členih
zakon povzema tudi osnovna načela priporočila (zadovoljevanje
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje - v
višini zagotovljenega minimalnega dohodka; dolžnost skrbeti zase
in za svoje družinske člane; prejemnik denarne socialne pomoči
ne more biti v ugodnejšem položaju od tistega, ki si sredstva za
preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela; pravica
je v razmerju do drugih pravic v sistemu socialne varnosti po
svoji naravi pomožna in po vrstnem redu zadnja).

2.2. Poenotenje zakonodaje s predpisi EU
Svet EU je dne 24.6.1992 sprejel Priporočilo o skupnih merilih
glede zagotavljanja zadostnih virov in socialne pomoči v sistemih
socialne varnosti (92/441/EEC, OJ L 245, 26/08/1992 P. 0046), s
katerim državam članicam priporoča, da v okviru boja proti socialni
izključenosti priznajo temeljni pravici vsake osebe do zadostnih
virov in do socialne pomoči, ki omogočata dostojno življenje, in
uredijo sistem socialne varnosti upoštevaje temeljna načela in
praktična navodila, opredeljena v tem priporočilu.

Kot je bilo že ponazorjeno, zajamčena plača, ki ne sledi rasti
življenjskih stroškov, ni primerna odmerna osnova za določanje
višine socialno varstvenih dajatev. Predlagatelj ugotavlja, da bi bil
najprimerneje usklajevanje višine socialne denarne pomoči z rastjo
življenjskih stroškov. Predlagatelj predlaga, da bi se kot osnovni
znesek minimalnega dohodka v zakonu nominalno določil znesek
34.842 tolarjev, ki izhaja iz raziskave o minimalnih življenjskih
stroških, preračunano na januar 2000 (točka 4. - Cilji in načela
zakona), ki bi se enkrat letno uskladil z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin.

Najpomembnejša določila navedenega priporočila so:
- Pravica naj se priznava v skladu s spoštovanjem človekovega
dostojanstva, področje pravice pa naj se opredeli posamezno in
ob upoštevanju zakonitega prebivališča in državljanstva, s ciljem
postopno zajemati vse oblike socialne izključenosti in v skladu s
podrobno ureditvijo, ki jo vsaka država članica določi sama.
- Dostop do pravice naj ima oseba, ki je na razpolago za delo ali
poklicno usposabljanje (velja za osebe, ki jim starost, zdravje in
družinske razmere to omogočajo).

Pokazalo se je tudi, da ni razloga za ohranitev dajatve denarne
pomoči kot edinega vira preživljanja, saj osebe brez lastnega
dohodka nimajo drugačnih minimalnih življenjskih stroškov kot
osebe z lastnimi dohodki.

- Dostop do pravice ne sme biti časovno omejen, lahko pa se
zagotavlja za omejena časovna obdobja, ki se lahko podaljšajo.
- Pravica naj bo glede na druge socialne pravice dopolnila oziroma
pomožna, vzporedno pa mora potekati vključevanje najrevnejšega
prebivalstva v sistem splošnih pravic, v skladu z Resolucijo o
izkoreninjenju socialne izključenosti (489Y1031 (01), O J C 277,
31.10.89).

Širše je opredeljen krog upravičencev, saj morajo biti vanj
vključene tudi osebe, ki so upravičenke na podlagi mednarodnih
aktov.

- Višina socialne pomoči naj bo določena za gospodinjstva različnih
velikosti in sestave in prilagojena njihovim specifičnim potrebam,
njena določitev pa naj temelji na ustreznih kazalnikih • statističnih
podatkih o povprečnem razpoložljivem dohodku v državi,
povprečni porabi gospodinjstev, zajamčeni plači, splošni ravni
cen in podobnem.

2.3. Izboljšanje zakonskih določb
Iz prakse centrov za socialno delo pri dodeljevanju denarnih
dodatkov na prvi stopnji in Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, ki na drugI stopnji odloča o pritožbah zoper odločbe
centrov o pravici do denarnega dodatka izhaja potreba po
nekaterih izboljšanjih zakonskih določb. Nekatere določbe
veljavnega Zakona o socialnem varstvu so za današnjo rabo in
za množico različnih primerov, ki se v praksi pojavljajo, dokaj
neustrezne. Z njihovo uporabo, h kateri je izvršilna veja oblasti
seveda zavezana, ni mogoče dosegati cilja zakona - zagotavljanja
sredstev za preživetje tistim osebam, ki so dejansko socialno
ogrožene.

- Ureditev pravice do socialne pomoči naj spodbuja dela zmožne
osebe k iskanju dela ter naj ne destimulira zaposlenih.
Ker je navedeno priporočilo del pravnega reda EU, ki ga mora
Republika Slovenija uveljaviti v postopku priključitve EU, predlog
zakona sledi gornjim načelom in navodilom.
Tako že v začetnih členih namesto izraza »socialno varstvenih
dajatve« vpeljuje pojma »socialne denarne pomoči« (»social assistance«) in »minimalni dohodek«, ki zagotavlja »zadovoljevanje
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje« (v
mednarodnih primerjavah se uporablja izraz »minimum guaranporočevalec, št. 12

Tako v opaznem številu primerov prihaja do situacij, ko na podlagi
zakonodaje ni mogoče izreči zavrnilne odločbe ali znižati dajatve,
čeprav je očitno, da ne gre za socialno ogrožene osebe oziroma
družine. Pojavljajo pa se tudi nasprotne situacije, ko zahtevkom ni
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mogoče ugoditi, čeprav gre za očitno socialno ogrožene osebe,
ki so, ne da bi bile za to same odgovorne, dejansko brez
(zadostnih) sredstev za preživljanje.

more prejeti, saj izročitelj ni njegov družinski član. Primer je v
praksi pogost in zahteva ureditev.
Zaradi poenostavitve postopka je potrebno spremeniti način
dodeljevanja socialno varstvenih dajatev upravičencem, pri katerih
ni več mogoče pričakovati izboljšanja njihovega socialnega
položaja zaradi njihove starosti, bolezni ali podobnih okoliščin.
Takšne osebe morajo po sedanji zakonodaji vsakih 6 mesecev
ponovno vlagati vloge za pridobitev (podaljšanje) pravice do
socialno varstvene dajatve. To dobo je potrebno podaljšati.

Zaradi nedorečenosti zakona je praksa morala razviti večje število
rešitev, za katere ni dovolj trdne podlage v zakonu. Ker gre, poleg
glavnih problemov, ki jih je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve uredilo z navodili, še za množico manjših zakonskih
nejasnosti, ki jih vsak center za socialno delo rešuje na svoj
način, je posledično oslabljena preglednost sistema dodeljevanja
socialno varstvenih dajatev. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se velikokrat sooča s pritožbami strank zoper neenotno
obravnavanje na različnih centrih za socialno delo, vendar gre za
takšen obseg neurejenih vprašanj, da jim v okviru veljavne
zakonodaje ni mogoče slediti. Zakonske nedorečenosti izvršilna
veja oblasti ne more več nadomeščati z vzorčnimi rešitvami, saj
je zakonska podlaga za takšno postopanje preskromna.

Zaradi številnih primerov, ko denarni dodatek prejemajo mlade
samske osebe, ki jih v celoti preživljajo starši (neredko celo
luksuzno), je potrebno centrom za socialno delo dati bolj usmerjene
možnosti za odločanje po prostem preudarku, kadar se ugotovi,
da izkazani dohodek ne kaže socialne ogroženosti, dejansko pa
je položaj precej ali popolnoma drugačen.

V zakonu manjkajo določbe o postopku dodelitve, spremembi
višine in obdobja prejemanja, o prenehanju upravičenosti do
dajatve in dolžnosti vračila neupravičeno prejete dajatve.
Natančneje bi bilo potrebno urediti vprašanja, komu se dodeli
dajatev, na kakšen način se spreminja njena višina, če se v času
prejemanja spremeni socialni položaj upravičencev, v katerih
primerih se dajatev ukine in katera dajatev je ob ukinitvi zadnja
upravičeno prejeta ter kdo je zavezan vrniti neupravičeno prejeto
dajatev in na kakšen način. Vse to so samo najočitnejši primeri
zakonske nedorečenosti.

Iz zakona je potrebno izločiti določbe o zagotavljanju dodatnih
sredstev za plačilo stanovanjske najemnine, saj gre očitno za
vprašanje, ki sodi v področje urejanja stanovanjskih razmerij.

V času od sprememb Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 69/98) se je pojavila tudi potreba
po tem, da se aktivneje upošteva vloga Zavoda RS za
zaposlovanje pri razreševanju socialne problematike prejemnikov
socialno varstvenih dajatev. Zaradi tega je presojo, ali si prejemnik
socialno varstvene dajatve aktivno prizadeva za razrešitev
svojega socialnega položaja z iskanjem zaposlitve,
izobraževanjem ali udeležbo v ukrepih aktivne politike
zaposlovanja v večji meri prepustiti prav enotam Zavoda. To pa
še ne pomeni, da centri za socialno delo ne bodo več presojali o
tem, ali je kdo brez sredstev za preživljanje iz razlogov, na katere
ne more vplivati, saj je predlagatelj ohranil možnost ugotavljanja
tega dejstva v primerih, kjer ne gre za vprašanje zaposlovanja
oziroma izboljšanja zaposlitvenih možnosti.

Natančneje je treba urediti dolžnosti prejemnika denarne socialne
pomoči v času prejemanje le-te in vračanje neupravičeno prejete
pomoči.

Pri ugotavljanju potrebe po pomoči druge osebe je potrebno določiti
organ, ki takšno potrebo ugotavlja.
Potrebno je tudi uvesti določbo, da pritožba zoper odločbo ne
zadrži njene izvršitve, saj je dajatev potrebna takoj in njen zamik
ogroža preživljanja upravičenca.

S podzakonskimi akti bi bilo potrebno urediti metodologijo
upoštevanja dohodkov iz dejavnosti, posebej dohodka iz
kmetijske dejavnosti in dohodka samostojnih podjetnikov.
3. CILJI IN NAČELA SPREMEMB
ZAKONA TER POGLAVITNE REŠITVE
Cilji predlaganih sprememb so povišanje dajatev na raven, ki
pokriva minimalne življenjske stroške, poenotenje z zakonodajo
EU in izboljšanje določb zakona tako, da bo dodeljevanje dajatev
pravičneje oziroma da bo v čim večji meri dosežen namen zakona
za zagotavljanje sredstev za preživetje tistim upravičencem, ki
so dejansko socialno ogroženi. Poleg tega pa bodo s spremembo
odpravljene številne zakonske nejasnosti in praznine.

Bolj je potrebno poudariti dolžnost posameznika, da po svojih
sposobnostih skrbi za dostojno preživetje sebe in tistih, ki jih je
dolžan preživljati, in izrecno določiti, da je denarna socialna pomoč
zadnji denarni prejemek po vrsti, ki ga zagotavlja država. Dogaja
se namreč, da upravičenci opuščajo aktivnosti za izboljšanje
svojega socialnega položaja in iščejo pomoč države, še preden
so sami storili vse za zagotovitev lastnih virov.

Predlagane spremembe ukinjajo denarno pomoč kot edini vir
preživljanja in denarni dodatek ter vpeljujejo enotno denarno
socialno pomoč v višini minimalnega dohodka oziroma do te višine
ne glede na to, ali upravičenec in njegovi družinski člani imajo
drug vir dohodkov ali ne. Razlikovanje višine minimalnih življenjskih
stroškov na podlagi okoliščine, ali upravičenec ima lastne dohodke
ali ne, ni smiselno.

Spremeniti je potrebno izrazito nemotivacijsko naravo sedanjega
zakona, po katerem se v primeru morebitnega zaslužka denarni
dodatek, do katerega je oseba upravičena, takoj zniža za celotni
znesek, ki ga je upravičenec prislužil z delom. To namreč povzroča
vsaj dve negativni posledici: prikrivanje takih zaslužkov ali pa
nemotiviranost za delo, ker manjši dohodek iz dela ne pomeni
izboljšanja finančnega položaja. Neupoštevanje takega zaslužka
sicer pomeni odklon od načela, da se upravičencem zagotavljajo
sredstva v višini razlike med lastnimi dohodki in minimalnim
dohodkom, vendar je takšen odklon vsekakor potreben zaradi
Preprečitve navedenih posledic.

Poudarjena sta dolžnost posameznika, da sam po svojih
sposobnostih skrbi za dostojno preživljanje sebe in tistih, ki jih je
dolžan preživljati, in načelo, da je denarna socialna pomoč po
vrsti zadnji denarni prejemek, ki ga zagotavlja država, torej je
upravičenec dolžan poskušati uveljaviti vse druge potencialne
vire preživljanja, preden bo upravičen do denarne socialne pomoči.

Spremeniti je potrebno tudi ureditev, po kateri odrasle osebe, ki jih
je na podlagi pravnega posla dolžan preživljati nekdo drug, v
primeru socialne ogroženosti preživninskega zavezanca ne
morejo uveljaviti socialno varstvene dajatve zase. Gre predvsem
za izročitelja kmetije, ki ga prevzemnik kmetije zaradi lastne
materialne ogroženosti ne more preživljati, zanj pa pomoči ne
23. februar 2000

Namen denarne socialne pomoči je še vedno zagotavljanje
sredstev za zadovoljevanje minimalnih potreb v višini, ki omogoča
preživetje. Pravica ostaja univerzalna. Namenjena je samski osebi
oziroma družini kot celoti. Do dajatve so upravičene vse osebe,
ki sredstev v višini minimalnega dohodka zase in za svoje
družinske člane ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso
39
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stroški za hrano za 40% gospodinjstev z najnižjimi dohodki po podatkih ankete o porabi gospodinjstev iz leta 1993 ta
količnik znaša 2,55;
ker je potrebno upoštevati ekonomijo obsega pri porabi v
veččlanskem gospodinjstvu, so za minimalne življenjske
stroške posameznih članov upoštevane uteži glede na
stroške za odraslega moškega.

mogle oziroma ne morejo vplivati. Ti razlogi so natančno
opredeljeni in tesno povezani s področjem zaposlovanja in
zavarovanja za primer brezposelnosti. Osebe, ki bi objektivno
lahko vplivale na izboljšanje dohodkovnega položaja, se pri
ugotavljanju dohodka na družinskega člana ne upoštevajo,
upoštevajo pa se njihovi dohodki.
Širše je opredeljen krog upravičencev, pri čemer so upoštevane
zahteve Evropske unije - do denarne socialne pomoči naj bi bile
po novi zakonodaji upravičene tudi osebe, ki so do nje upravičene
na podlagi mednarodnih aktov.

Tako so minimalni življenjski stroški za odraslo osebo, ki živi
sama, v juniju 1997 znašali 29.353 tolarjev, preračunani na januar
2000 pa 34.842 tolarjev, kar je predlagano kot osnovni znesek
minimalnega dohodka - to je višina sredstev za zadovoljevanje
minimalnih potreb, ki omogoča preživetje odrasle samske osebe.

Z namenom zagotoviti ustrezno strokovno podlago za določitev
ravni minimalnega dohodka je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve v letu 1997 zaprosilo za tujo tehnično pomoč v
okviru PHARE projektov. Na tej podlagi je bil odobren poseben
projekt - »Raziskava minimalnih življenjskih stroškov«, ki je bila
dokončana v letu 1998.

V predlogu ekvivalenčne lestvice za določanje višine minimalnega
dohodka za posamezne družinske člane, je predlagatelj upošteval
navedeno Raziskavo o minimalnih življenjskih stroških,
raziskovalno nalogo Inštituta RS za socialno varstvo »Ravni
minimalne socialne varnosti« ter ugotovitve raziskave dr. Nade
Stropnik v knjigi »Ekonomski vidiki starševstva«. Iz vseh
navedenih virov je razvidna povezanost med določitvijo
ekvivalenčne lestvice za minimalni dohodek za posamezne
družinske člane, ureditvijo otroških dodatkov in upoštevanjem ali
neupoštevanjem otroških dodatkov pri ugotavljanju dohodkov
družine kot osnove za izračun denarne socialne pomoči.

Predlagatelj je pri pripravi zakona dosledno izhajal iz ugotovljene
višine minimalnih življenjskih stroškov za odraslo osebo iz
Raziskave o minimalnih življenjskih stroških, ki sta jo v okviru
Phare projekta izdelala dr. Tine Stanovnik in dr. Nada Stropnik iz
Inštituta za ekonomska raziskovanja v sodelovanju z dr. Bernd
Schultejem, mednarodnim strokovnjakom iz nemškega instituta
Max-Planck-lnstitut fur auslandisches und internationales
socialrecht.

V ureditvah evropskih držav je glede tega vprašanja zaslediti dve
različni ureditvi in sicer:

Minimalni življenjski stroški, ki omogočajo preživetje, so izračunani
na naslednji način:
določena in ovrednotena je prehrambena košarica za
odraslega moškega;
- ta vrednost je pomnožena s poprečnim razmerjem med
celotnimi življenjskimi stroški (hrana, pijača, tobak, obleka,
obutev, stanovanje, ogrevanje, razsvetljava, stanovanjska
oprema, higiena, zdravstvena nega, izobraževanje,
razvedrilo, prevozna sredstva in storitve in drugi stroški) in

1. V petih evropskih državah - v Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji,
na Finskem In Švedskem - pri ugotavljanju dohodka družine kot
cenzusa za pridobitev socialne pomoči otroške dodatke štejejo
med družinske dohodke. V vseh navedenih državah imajo
uveljavljen sistem univerzalnega otroškega dodatka. Za določanje
minimalnega dohodka so v njih v veljavi naslednje ekvivalenčne
lestvice:

Tabela 6: Implicitne ekvivalenčne lestvice, ki se uporabljajo za določanje
minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana
Član družine

Finska

Švedska

Nemčija

1)

Francija

Velika
Britanija
1

1
1
1
1
Prva odrasla
oseba
0,57
0,5
0,66
0,8
0,85
Druga odrasla
oseba
0,3-0,5
0,6
0,66
0,9
0,73
Otrok, od 15
(16-17 let)
(14-18 let)
(11-20 let)
(od 17 let)
let
0,3-0,5
0,5
0,57
0,65
0,7
Otrok,
7-14
(11-15 let)
(4-10 let)
(10-16 let)
let
0,3-0,5
0,5
0,56
0,48
0,66
Otrok, 0-6 let
(0-10 let)
(0-3 leta)
(do 10 let)
11
0,5 za prvo dodatno osebo v gospodinjstvu, 0,3 za ostale dodatne osebe, 0,4 za tretjega in
nadaljnjega otroka
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2. V Sloveniji se pri ugotavljanju upravičenosti do socialne pomoči
otroški dodatki ne štejejo v dohodke družine. Tudi v predlaganem
zakonu predlagatelj glede tega ne predvideva nobenih sprememb.
Enaka ureditev velja tudi v številnih drugih evropskih državah in
sicer na Danskem, Nizozemskem, Irskem, v Belgiji,
Luksemburgu, Avstriji, Italiji, Španiji, Grčiji in na
Portugalskem.

V nekaterih od navedenih držav je otroški dodatek selektiven, v
drugih pa univerzalen. Posledica dejstva, da se pri ugotavljanju
upravičenosti do socialnih pomoči otroški dodatki ne štejejo v
dohodke, so bolj strmo padajoče ekvivalenčne lestvice. Te lestvice
torej upoštevajo, da so družine od države že prejele določene
prejemke za otroke, ki zagotavljajo del dohodkov za preživetje
otrok, zato je lahko minimalni dohodek zanje nižji.

Ekvivalenčne lestvice v teh državah so naslednje:

Tabela 7: Implicitne ekvivalenčne lestvice, ki se uporabljajo za določanje
minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana
Član družine
Prva odrasla
oseba
Druga odrasla
oseba
Otrok, od 15
let
Otrok,
let

7-14

Otrok, 0-6 let

Danska

Nizozemska

Belgija

Luksemburg

1
1,33samohranilec
(zelo različno)

1
1,4samohranilec
1

1
1,33samohranilec
0,33

1

Irsk
a
1

0,5

0,62

0,31

0

0

0,15

0,22

0,31

0

0

0,15

0,22

0,31

0

0

0,15

0,22

Na podlagi navedenih dejstev predlagatelj za Slovenijo predlaga
naslednjo lestvico:

Tabela 8: Predlagana ekvivalenčna lestvica za Slovenijo, ki se uporablja za
določanje minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana
Član družine
Prva odrasla oseba
Druga odrasla oseba
Otrok, od 15 let
Otrok, 7-14 let
Otrok, 0-6 let
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Utež
člana
1
0,7
0,3
0,3
0,3
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Predlagana lestvica povzema najugodnejšo ekvivalenčno lestvico
v drugih državah, ki otroških dodatkov ne štejejo v družinske
dohodke. Predlagatelj ta predlog utemeljuje z dejstvom, da je višina
minimalnih stroškov za posamezne člane družin takšna, da bi
lahko bilo ob strožji lestvici preživetje ogroženo.

Z določitvijo uteži - 0,3 za otroka, kar pomeni, da otroku pripada
30% minimalnega dohodka prve odrasle osebe v družini
(osnovnega zneska minimalnega dohodka), je upoštevano
dejstvo, da družine prejemajo od države za otroke tudi druge
prejemke, ki lajšajo preživljanje otrok. Taki prejemki so poleg
otroških dodatkov še štipendije, plačilo vrtca, šolske, malice,
sofinanciranje šole v naravi in učbeniških skladov. Iz naslednje
tabele je razvidno, da tako določena denarna socialna pomoč za
otroka skupaj z otroškim dodatkom in dodatkom k štipendiji, ki ga
dijak ali študent prejema zaradi nizkega dohodka družine, ob
zanemarjanju drugih prejemkov, že presega višino minimalnih
življenjskih stroškov otroka, ugotovljenih na podlagi navedene
raziskave.

Izhajajoč iz Raziskave o minimalnih življenjskih stroških naj bi
minimalni stroški za otroka preračunani na januar 1999 znašali:
za otroka v starosti 0 - 6 let 17.421 SIT,
- za otroka v starosti 7 - 14 let 20.905 SIT,
za otroka v starosti 15 - 18 let 27.874 SIT.
Pokrivanje teh življenjskih stroškov je zagotovljeno z različnimi
viri.
Tabela 9:

Denarna socialna pomoč za otroka (predlog) in drugi socialni
transferi za otroke, januar 2000
'

1 Denarna
socialna
(0,3*34.842 sit)

pomoč

za

Otrok 0-6 Otrok 7- Otrok 15
14 let
let in več
let
10.453
10.453
10.453
otroka

7.369

2 Dodatek k štipendiji zaradi nizkega dohodka
3 Otroški dodatek (1.razred):
1. otrok
2. otrok

16.200
17.820
19.440
19.440
19.440

16.200
17.820
19.440
19.440
19.440

16.200
17.820
19.440
19.440
19.440

4 SKUPAJ -1+2 + 3
1.otrok
2.otrok
3.otrok
4.otrok
5.otrok
t

26.653
28.273
29.893
29.893
29.893

26.653
28.273
29.893
29.893
29.893

34.022
35.642
37.262
37.262
37.262

5 MINIMALNI ŽIVLJENJSKI STROŠKI

17.421

20.905

27.874

1.980
X
X

2.640
X

3. otrok
4. otrok
5.otrok

,
6 Drugi socialni transferi za otroke:
plačilo vrtca
plačilo šolske malice
učbeniški skladi
sofinanciranje šole v naravi

X

S predlagano ureditvijo se najbolj izboljša položaj samskim
osebam, ki bodo prejeli 64% višjo denarno socialno pomoč kot
znaša sedanji denarni dodatek (če nimajo svojih dohodkov). To

utemeljuje tudi analiza revščine v Sloveniji, iz katere je razvidno,
da revščina najbolj prizadene samska gospodinjstva (tabela.10).
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Tabela 10: Stopnje revščine po posameznih socialnoekonomskih značilnostih
gospodinjstev, Slovenija, 1993

SKUPAJ

Stopnja
revščine v %
13,6

EKONOMSKI POLOŽAJ
nihče v gospodinjstvu ni delovno
31,4
aktiven
TIP GOSPODINJSTVA
samska oseba 65 in več let
48,4
samska oseba pod 65 let
27,1
VELIKOST GOSPODINJSTVA
1 član
38,8
2 člana
15,1
STANOVANJSKO RAZMERJE
najemnik v stanovanju pravne osebe
19,8
najemnik v zasebnem stanovanju
27,2
IZOBRAZBA NOSILCA GOSPODINJSTVA
dokončana ali nedokončana osnovna
25,4
šola
STAROST NOSILCA GOSPODINJSTVA
65 in več let
33,1
Opomba: Stopnja revščine je delež gospodinjstev pod mejo revščine, določene na ravni 50%
povprečnih ekvivalentnih izdatkov, z uporabo OECD modificirane lestvice, pri čemer ima prva odrasla
oseba utež 1, druga odrasla oseba 0,5 in otrok 0,3.

Analiza sloni na podatkih o izdatkih gospodinjstev iz ankete o
porabi gospodinjstev iz leta 1993. Analiza revščine, ki je bila
narejena za leti 1995 in 1996, ni neposredno primerljiva s tisto iz
leta 1993, ker temelji na drugih virih podatkov (dohodkih iz
administrativnih virov).Tudi ta analiza pa je pokazala, da so najbolj
revna samska gospodinjstva. Po letu 1993 niso bili sprejeti nobeni
ukrepi, ki bi izboljšali materialno stanje samskih gospodinjstev, v
letu 1999 pa je bila dvignjena višina otroških dodatkov, s čemer
se je izboljšal položaj družin z otroki.
Dejstvo, da v težjih pogojih živijo tudi enoroditeljske družine, kar
so pokazale najnovejše sociološke ugotovitve o strukturnih vidikih
revščine v Sloveniji (Mojca Novak 1996,1998) in Analiza položaja
izključenih družbenih skupin v Sloveniji in predlogi za zmanjšanje
njihove izključenosti v sistemu socialnega varstva (Darja Zaviršek,
Jelka Škerjanec), je predlagatelj upošteval s tem, da so take
družine upravičene do višjega minimalnega dohodka in sicer za
30% osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Višina denarne socialne pomoči se po predlaganem zakonu določi
tako, da se od minimalnega dohodka samske osebe oziroma

družine odšteje njen lastni dohodek. Tako izračunan znesek se
lahko v skladu z zakonom tudi zniža.
Pri ugotavljanju lastnega dohodka družine so nekatera razmerja
med družinskimi člani in razmerja drugih oseb do družine
opredeljena natančneje in upoštevaje določene posebnosti. V
primerjavi s sedanjo ureditvijo je bolj upoštevana skrb za
družinskega člana, ki bi sicer moral biti nameščen v institucionalno
varstvo. Posebej je vzpodbujano tudi opravljanje kratkotrajnih
priložnostnih del in zaposlitev ter zaposlovanje nasploh.
Denarna socialna pomoč je še vedno kratkotrajna, saj je pri
reševanju stisk in težav potrebno vzpodbujati aktivnost
prejemnikov denarne socialne pomoči. Pomoč se dodeli za
določen čas, možno je ponovno dodeljevanje (sprva se dodeli za
obdobje do treh mesecev, nato ponovno za obdobje do šestih
mesecev), v določenih primerih pa je možno denarno socialno
pomoč dodeliti tudi do enega leta ali celo trajno.
Odločitev o dodelitvi je še vedno lahko vezana na sklenitev
pogodbe z upravičencem o aktivnem reševanju njegove socialne
problematike in njeno izvrševanje.
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4. PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV
Ureditev pravice do denarne socialne pomoči v državah EU
je mogoče klasificirati glede na zahteve za izpolnjevanje različnih
kriterijev za priznanje, ki so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

državljanstvo
prebivališče
starost
subsidiarnost virov zagotavljanja min. dohodka
višina sredstev
izhodiščna vrednost min. dohodka
trajanje upravičenosti
valorizacija zagotovljenega min. dohodka
povezava med prejemanjem denarne pomoči in ukrepi politike
zaposlovanja

4.1. Državljanstvo
Razen v nekaterih severnih državah, kjer ta ni pogoj (Danska,
Finska, Švedska), je državljanstvo temeljni pogoj za pridobitev
denarne socialne pomoči, medtem ko morajo legalni begunci ali
azilanti dokazovati rezidencialni pogoj - bivanje. Prosilci morajo
dokazati, da bivajo v državi, od katere pričakujejo pomoč pri
reševanju svojih materialnih problemov.
4.2. Prebivališče
Pogoj prebivanja je skupen vsem državam EU: upravičenec
praviloma mora bivati v državi. Na Švedskem je pogoj pravica do
bivanja v državi, v Luksemburgu pa je dodaten pogoj vsaj 10
letno bivanje v državi v zadnjih 20 letih. Nekatere države priznavajo
pomoč tudi svojim državljanom, ki bivajo v drugi državi.
4.3. Starost
Švedska, Danska in Finska priznavajo pomoč družinam, vse
dokler so starši dolžni vzdrževati svoje otroke. V Belgiji so osebe,
mlajše od 18 let, individualni upravičenci le, če so poročene,
noseče ali samohranilci. Ponekod je meja za individualno pravico
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do pomoči tudi precej nad polnoletnostjo, kar naj bi preprečevalo
odvisnost mladih od družbene pomoči in in jih stimuliralo k
izobraževanjg in ekonomski neodvisnosti. Pravice do pomoči pa
nimajo prvi iskalci zaposlitve, kar se kaže kot problematično.
Države lahko tako razporedimo v tri skupine:

-

brez spodnje starostne meje (Nemčija, Avstrija, Italija, Danska,
Finska, Švedska)
polnoletnost (18 let v Belgiji, VB, Irska, Nizozemska,
Portugalska)
nad polnoletnostjo (Španija 25 let, Luksemburg, Francija 30
let)

Zgornja starostna meja je pomembna predvsem v državah z
nacionalno pokojnino (Danska, Nizozemska, Finska) ali kakšno
drugo posebno zakonodajo, ki velja za osebe nad določeno
starostjo (Irska, VB, Italija, Portugalska).
4.4. Subsidiarnost virov zagotavljanja minimalnega
dohodka
Povsod velja, da mora posameznik najprej uveljaviti pravico do
drugih transferjev in šele potem, če skupni viri še vedno ne
dosegajo ravni minimalnega dohodka, lahko zaprosi za socialno
varstveno pomoč. Nekatere zakonodaje nalagajo prosilcem tudi,
da morajo poskusiti pridobiti sredstva za preživljanje od oseb, ki
so jih dolžne vzdrževati (Avstrija, Danska, Francija, Belgija,
Luksemburg). V nekaterih državah je možno socialno varstveno
pomoč prejemati v vmesnem času do začetka prejemanja drugih
transferjev na podlagi socialnega zavarovanja (Italija, Francija),
na Švedskem pa tudi do pridobitve pričakovanega dohodka iz
drugih virov.
4.5. Višina sredstev
Višina zagotovljenega minimalnega dohodka je opredeljena za
različne kategorije prejemnikov. Kot izhodišče za primerjavo med
različnimi državami so prikazana zgolj sredstva, ki jih država
namenja samski osebi, saj je ta kategorija z manjšimi odstopanji
edina, ki je med državami dobro primerljiva. Ostale kategorije
imajo po posameznih državah različno ureditev, zato jih ni mogoče
neposredno primerjati.
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Država

Višina
sredstev v
ECU

Belgija
Danska

520
921 (592*)

Nemčija
Španija
Francija
Italija
Irska
Nizozemska
Luksemburg
Avstrija
Finska
Švedska
V. Britanija

321
186
366
233 -269
344
431
790
349 - 458
345 ali 331
413
488

Portugalska

100

Opomba

*nižji znesek za osebo, mlajšo od 25 let, ki ne živi s
starši

razlike med regijami

razlike med zvezni deželami
dve ravni glede na živ, stroške v občinah
skupaj z dodatkom za pokrivanje stan. stroškov in
lokalno davčno olajšavo

Luksemburg, Nizozemska, Finska, Velika Britanija). V Nemčiji in
Avstriji jih določajo posamezne dežele, v Španiji avtonomne
pokrajine, v Italiji pa regije. Na Švedskem se kombinirata
pristojnosti na državni in lokalni ravni.

4.6. Izhodiščna vrednost minimalnega dohodka
Načini določanja izhodiščne vrednosti zagotovljenega minimalnega
dohodka se od države do države močno razlikujejo. Praviloma
so enotni za celotno državo (Belgija, Danska, Francija,
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Država
Belgija
Danska

Nemčija
Španija
Francija
Italija
Irska
Nizozemska
Luksemburg
Avstrija

Finska

Švedska
V. Britanija

v višini zagotovljenega dohodka starih oseb (nacionalne pokojnine)
v višini 80% maksimalnega nadomestila brezposelnim za pare z
otroki oziroma. 60% za osebe brez otrok. Nadomestilo je vezano na
poprečno plačo
na podlagi statističnih podatkov o izdatkih gospodinjstev v nižjih
dohodkovnih skupinah
določijo ga avtonomne regije
določi ga vlada
določijo ga regije
določi ga vlada
v povezavi z neto minimalno plačo
politična odločitev, ki upošteva višin minimalne plače in minimalne
pokojnine
posamezne zvezne dežele določijo izhodiščne zneske za hrano,
vzdrževanje oblačil, osebno higieno, ogrevanje in razsvetljavo,
manjše gospodinjske aparate ter osebne potrebe v zvezi z
izobraževanjem in sodelovanjem v družbenem življenju
določi ga vlada. Osnovni del pomoči znaša 80% polne nacionalne
pokojnine. Glede na življenjske stroške so občine razdeljene v dve
skupini
opredeljen je na ravni avtonomnih občin, da pa ne bi bilo večjih
razlik, na državni ravni letno priporočijo orientacijski znesek
določi ga vlada

Glede na določenost ali pa okvirnost osnovnih zneskov
zagotovljenega minimalnega dohodka lahko države EU razvrstimo
v tri skupine:

4.7. Trajanje upravičenosti
V zakonodaji nekaterih držav je zagotavljanje minimalnega
dohodka opredeljeno kot trajni ukrep, s katerim se preprečuje
revščino oziroma omogoča še sprejemljiva življenjska raven; v
drugih državah pa socialno varstveno pomoč razumejo kot
praviloma začasen ukrep, ki bo premostil čas do ponovne socialne
in profesionalne integracije ter ekonomske neodvisnosti In jo
dodeljujejo za obdobja od 3 do 12 mesecev z možnostjo
podaljšanja.

a) Države, kjer so zneski minimalnega dohodka enotno določani
glede na ugotovljene dohodke in konkretni socialnoekonomski
položaj prosilca nima nanje nobenega vpliva (B, Dk, E, F, S, VB)
b) Države, kjer so določeni le okvirni zneski in imajo socialno
varstveni delavci pravico oceniti konkretne potrebe prosilca (A).
c) Države, kjer so ob osnovnih zneskih minimalnega dohodka
določeni tudi posebni dodatki, ki jih odobrijo pristojni organi na
podlagi diskrecijske pravice (D, Ir).
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V vseh državah EU je trajanje prejemanja socialno varstvene
pomoči neomejeno, vse dokler so izpolnjeni pogoji za upravičenost.
Tako je tudi na Danskem, kjer je ta transfer mišljen kot začasna
pomoč v obdobju po neki nenadni neugodni spremembi
socialnoekonomskega položaja.
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4.8. Valorizacija zagotovljenega minimalnega dohodka
Večinoma se izvaja 1x letno.

Država
Belgija

Danska
Nemčija

Španija
Francija
Italija

Irska
Nizozemska
Luksemburg
Avstrija
Finska
Švedska
V. Britanija

po 2% povečanju cen življenjskih potrebščin od zadnje korekcije
minimalnega dohodka se minimalni dohodek in socialno varstvene
pomoči avtomatično povečajo za 2%
valorizacija z odstotkom, ki velja za vse socialne transferje in
pokojnine
1. julija preverijo, ali je glede na spremembe dohodka, potrošnih
navad in življenjskih stroškov potrebno valorizirati minimalni
dohodek
valorizacija z indeksom cen življenjskih potrebščin
valorizacija z indeksom cen življenjskih potrebščin
minimalni dohodek, ki je določen v razmerju do nacionalne
pokojnine, se uskladi s spremembo pokojnine (ta upošteva indeks
cen življenjskih potrebščin in povečanje plač)
valorizacija v juliju
valorizacija 2x letno upoštevaje gibanje pogodbenih plač
valorizacija z indeksom cen življenjskih potrebščin, ko ta po prejšnji
valorizaciji naraste za 2,5%
■
valorizacija glede na povečanje pokojnin, ki pa so vezane na
povečanje plač
valorizacija glede na gibanje nacionalnih pokojnin
vlada predlaga novo višino osnovnega zneska z januarjem
valorizacija glede na gibanje cen

4.9. Povezava med prejemanjem denarne pomoči in
ukrepi politike zaposlovanja

neupoštevanje dela zaslužka iz na novo pridobljenega dela
pri odmeri pomoči,
zmanjšanje ali ukinitev pomoči, če prejemnik zavrne strokovno
izobraževanje ali ustrezno delo,
nevračljiva denarna pomoč ali posojila, ki omogočajo
zaposlovanje ali samozaposlovanje, včasih z določenim
podaljšanjem prejemanja socialno varstvene pomoči,
pomoč pri iskanju zaposlitve,
organizacija javnih del.

Vsakdo se je dolžan sam vzdrževati, če je tega zmožen. Če je
začasno brezposeln, se mora registrirati na uradu za
zaposlovanje. Dokazovati mora pripravljenost za delo, si
prizadevati dobiti delo in ga tudi sprejeti.
Glavne skupine ukrepov, s katerimi se spodbuja zaposlovanje
prejemnikov socialno varstvene pomoči, so:
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Država
Belgija

tri leta se ne pošteva dohodek, pridobljen po profesionalni
integraciji
(zaposlitev
ali
strokovno
usposabljanje.
Neupoštevani dohodek se z leti znižuje. Ne upoštevajo se tudi
dohodki, pridobljeni v okviru dejavnosti lokalnega zavoda za
zaposlovanje
Danska
v dohodke osebe, ki je tri mesece prejemala socialno
varstveno pomoč, se ne šteje plače do določene višine v
mesecu, kar pa ne sme preseči določene letne višine
Nemčija
prejemniki sv pomoči, ki se zaposlijo, so upravičeni do
dodatka, ki je namenjen pokrivanju njihovih dodatnih potreb.
Možno je prejemanje pomoči še 6 mesecev po zaposlitvi.
.
Zavrnitev dela pomeni znižanje pomoči za 25%.
Francija

Nizozemska
Luksemburg

V. Britanija

eni skupini prejemnikov se ne upoštevajo dohodki do višine
28% zagotovljenega minimalnega dohodka, drugi pa se, ob
nekaterih omejitvah, ne upošteva 50% delovnih dohodkov
dve leti se ne upošteva dela dohodkov iz zaposlitve. To
obdobje se lahko izjemoma podaljša
dohodka iz dela se upošteva v višini 1/5 zagotovljenega
minimalnega dohodka. Enako velja za nadomestila plač in
zakonsko določene preživnine
ne upošteva se določenega tedenskega zneska za samske
osebe, ki je dvojni za pare in trojni za samohranilce, bolne in
invalide.
Delodajalci, ki zaposlijo prejemnika socialno
varstvene pomoči, ki je pomoč prejemal vsaj dve leti, so eno
leto
oproščeni
plačevanja
prispevkov
za
nacionalno
zavarovanje.

izpolnjevali dohodkovni pogoj, dejansko tudi dobili socialno pomoč.
Pod to predpostavko bi bilo potrebno v posameznih letih (v cenah
leta 2000) zagotoviti v primerjavi s sredstvi leta 2000, ki znašajo
10,3 milijarde SIT, naslednja dodatna sredstva:

5. FINANČNE POSLEDICE SPREMEMB
ZAKONA
Zakon bo zahteval dodatna sredstva iz državnega proračuna zaradi povečanega cenzusa, ki bo povzročil povečanje višine
socialne pomoči kot tudi povečanje števila prejemnikov.
V zakonu je predlagano, da se novi cenzusi in nove višine uveljavijo
s 1.1.2001, razen za prvo odraslo osebo v družini ali samskega
upravičenca. Pri slednjem je predlagano povečanje bistveno večje
kot pri nadaljnjih družinskih članih, 'in sicer naj bi se cenzus in
najvišja možna višina pomoči v primerjavi z veljavno ureditvijo
povečala za 64%. Zato je pri teh upravičencih predvidena
postopna uveljavitev v obdobju dveh let in sicer v višini 80% v letu
2001, 90% v letu 2002 in v višini 100% od 1.1.2003 dalje. Na ta
način bi se tudi sredstva za uveljavitev zakona povečala
postopno.

-

Po oceni predlagatelja bo dejansko potrebno zagotoviti manj
sredstev kot kaže navedeni izračun, saj naj dodeljevanje socialnih
pomoči ne bi potekalo avtomatično zgolj na podlagi dohodkovnega
pogoja, ampak naj bi centri za socialno delo v sodelovanju z uradi
za delo obstoječe upravičence in nove prosilce intenzivno
preusmerjali v programe aktivne politike zaposlovanja. Takšen
način dela je tudi v zadnjih letih pokazal, da se je število
prejemnikov precej zmanjšalo, zato je takšno pričakovanje realno
tudi v bodoče.

Izračun finančnih posledic, ki je prikazan v nadaljevanju, je bil
opravljen na predpostavki, da bi vsi morebitni upravičenci , ki bi
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v letu 2001 - 6 milijard dodatnih sredstev oziroma skupaj 16,2
milijarde SIT
v letu 2002 - 7,5 milijarde SIT dodatnih sredstev oziroma 1,5
več kot v letu 2001, kar je skupaj 17,8 milijarde SIT
v letu 2003 - 9 milijard SIT dodatnih sredstev oziroma 1,5 več
kot v letu 2002, kar je skupaj 19,3 milijarde SIT.
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ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne
morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih prejemkov
po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po tem
zakonu ter izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 odi. US RS, 1/99 in 41/99) se v 3. členu besedilo »dajatve,
namenjene« nadomesti z besedilom »denarno socialno pomoč,
namenjeno«.

21 .a člen

2. člen

Denarno socialno pomoč poleg upravičencev iz 5. člena tega
zakona lahko uveljavljajo tudi osebe, ki denarno socialno pomoč
lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki bvezujejo
Republiko Slovenijo.

V 4. členu se besedilo »dajatev socialnega varstva« nadomesti z
besedilom »denarne socialne pomoči«.

22. člen

3. člen

Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 34.842,00 tolarjev
in se usklajuje enkrat letno in sicer v mesecu januarju za indeks
cen življenjskih potrebščin za obdobje zadnjih 12 mesecev pred
mesecem uskladitve.

V drugem odstavku 5. člena se beseda »dajatev« nadomesti z
besedilom »denarne socialne pomoči«.
4. člen

Višino usklajenega osnovnega zneska minimalnega dohodka
minister, pristojen za socialno varstvo, objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III. poglavje zakona »SOCIALNO VARSTVENE DAJATVE« se
spremeni tako, da se glasi:

23. člen
Ne glede na druge določbe tega zakona se denarne socialne
pomoči ne dodeli samski osebi oziroma družini, ki ima prihranke
oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 24 minimalnih
plač.

»III. DENARNA SOCIALNA POMOČ
19. člen
Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas bivanja v
Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

Kot premoženje v tem zakonu se ne upošteva:
stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina živi in ki
ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno
stanovanje,
premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo
pri ugotavljanju lastnega dohodka,
predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz
izvršbe razen gotovina iz 5. točke 79. člena zakona o izvršbi
in zavarovanju (Uradni list RS, 51/98, 72/98 - sklep US RS in
11/99-odi. US RS), in
osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plač.

Šteje se, da je preživetje iz prejšnjega odstavka omogočeno, če
so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi razpolaga po
plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, v
višini minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom (v
nadaljnjem besedilu: minimalni dohodek).
19.a člen
Pri ugotavljanju upravičenosti in določanju višine denarne socialne
pomoči se upoštevajo le osnove in merila, določena s tem
zakonom.

24. člen
Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki ne dosega
minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati
oziroma lahko vpliva, ali ki brez utemeljenih razlogov zavrača, se
izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oziroma lahko privedejo
do zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja socialnega
položaja zanjo ali njene družinske člane.

20. člen
Vsakdo je po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za dostojno
preživetje sebe in svojih družinskih članov.

Za razloge iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti:

Kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz
dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov
oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo
tistih, ki so ga dolžni preživljati, aii na drug način, ima pravico do
denarne socialne pomoči v višini in pod pogoji, določenimi s tem
zakonom.

prenehanje delovnega razmerja iz razlogov, zaradi katerih
zavarovanci ne morejo uveljaviti pravice do denarnega
nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposlenosti, razen če gre za popolno nezmožnost
za delo;
razlogi, zaradi katerih se oseba ne šteje oziroma ne more
šteti za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, razen če gre za
popolno nezmožnost za delo;
neprijavljenost pri pristojnem organu za zaposlovanje, kadar
bi se oseba po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti lahko štela za brezposelno osebo;
ravnanje v nasprotju z zaposlitvenim načrtom po predpisih o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;

Prejemnik denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem
socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje
zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela.
21. člen
Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in
za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka
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neutemeljena opustitev uveljavljanja pravice, ki bi vplivala na
socialni položaj te osebe oziroma njenih družinskih članov;
nepripravljenost za poziv k sklenitvi dogovora o preživljanju
iz 34.b člena tega zakona;
zavrnitev sklenitve pogodbe o aktivnem reševanju svoje
socialne problematike;
prestajanje zaporne kazni.

Ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev denarne socialne
pomoči se razlog iz prve alinee prejšnjega odstavka po preteku 6
mesecev od njegovega nastanka ne upošteva, če upravičenec
sklene pogodbo o aktivnem reševanju njegove problematike iz
32. člena tega zakona.
Osebe, pri katerih obstajajo razlogi iz prvega in drugega odstavka
tega člena, se pri ugotavljanju minimalnega dohodka družine ne
upoštevajo, upoštevajo pa se njihovi dohodki.
24.a člen
Ne glede na razloge iz prve, druge, tretje in četrte alinee prvega
odstavka prejšnjega člena je ob izpolnjevanju drugih pogojev za
pridobitev denarne socialne pomoči do denarne socialne pomoči
upravičena oseba, ki skrbi:
za otroka ali
za odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
ki se po tem zakonu šteje v družino, če tak način varstva otroku
oziroma odrasli osebi nadomešča institucionalno varstvo po tem
zakonu.
Oseba iz prejšnjega odstavka se v času, ko skrbi za takega
otroka ali odraslo osebo, ne šteje za brezposelno osebo po
predpisih, ki urejajo zaposlovanje in zavarovanje za primer
brezposelnosti, in se lahko vključi v prostovoljno obvezno
pokojninsko zavarovanje. Center za socialno delo je o dejstvu iz
prejšnjega odstavka dolžan obvestiti pristojen organ za
zaposlovanje.
25. člen
Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih
dohodkov po tem zakonu, se določi v višini minimalnega dohodka,
ki pripada upravičencu po tem zakonu.
Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi
kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in
njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa ta zakon
(v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek).
Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika
med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim
upravičencem oziroma družinskim članom, in dohodki,
ugotovljenimi na način, ki ga določa ta zakon, vseh družinskih
članov (v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek družine).
25.a člen
Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana
se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22.
člena tega zakona določi po naslednjih merilih:

-

prva odrasla oseba v družini:
1
vsaka naslednja odrasla oseba v družini:
0,7
otrok do 18 let in polnoletni otrok,
ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja 0,3.

Višina minimalnega dohodka za enoroditeljsko družino se poveča
za 30% osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. člena
tega zakona.
poročevalec, št. 12

Kot prva odrasla oseba v družini se šteje samska oseba oziroma
tisti od zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti iz
prve alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona, ki uveljavlja
pravico do denarne socialne pomoči.
Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnoletna oseba,
ki se po tem zakonu šteje v družino in ki ni otrok iz zadnje alinee
prvega odstavka tega člena.
26. člen
V družino po tem zakonu se štejejo naslednje osebe oziroma
družinski člani:
zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja pravico
do denarne socialne pomoči, najmanj eno leto v življenjski
skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo,
otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči,
dokler jih je ta dolžna preživljati - v primeru študija najdlje do
zaključka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega
26. leta starosti, v primeru šolanja na visoki stopnji, ki traja pet
ali šest let, ali če zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja
vojaškega roka med šolanjem otrok šolanja ni končal v
predpisanem roku, pa še toliko časa, kolikor se je šolanje
zaradi teh razlogov podaljšalo,
pastorki osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne
pomoči, dokler ima ta z enim od njegovih staršev, ki je dolžan
preživljati svojega otroka, sklenjeno zakonsko zvezo ali
razmerje iz prve alinee tega člena,
vnuki ali nečaki osebe, ki uveljavlja pravico do denarne
socialne pomoči, ali osebe iz prve alinee tega člena, če ta
oseba preživlja vnuke ali nečake, ki so brez staršev.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v družino po tem
zakonu šteje tudi odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona ali
drugega pravnega naslova (v pretežnem delu) dolžan preživljati
kdo od članov družine, če nima lastnih dohodkov oziroma
premoženja v višini minimalnega dohodka.
Samska oseba je oseba, ki nima družinskih članov po tem zakonu.
26.a člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena se v družino po tem zakonu
ne štejejo:
zakonec osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne
pomoči, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z
družino,
otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti iz prve
alinee prvega odstavka prejšnjega člena niso bili dodeljeni v
vzgojo in varstvo osebi, ki uveljavlja pravico do denarne
socialne pomoči, ali osebi iz prve alinee prvega odstavka
prejšnjega člena in
otroci in pastorki iz druge in tretje alinee prvega odstavka
prejšnjega člena, ki se poročijo ali živijo v življenjski skupnosti
iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena ali postanejo
roditelji ter skrbijo za otroka.
27. člen
V lastni dohodek po tem zakonu se štejejo dediščine, darila,
dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine, ter vsi drugi dohodki in
prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti doma oziroma v tujini,
razen:

23. februar 2000

-

dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego
in pomoč,
otroškega dodatka,
dodatka za nego otroka,
pomoči za opremo novorojenca,
stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omogočajo
usposabljanje ali izobraževanje,
dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena tega
zakona in jih pridobijo izven kriterijev redne zaposlitve,
sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče.

višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu
upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel drugih
dohodkov.
Priložnostni dohodki po tem zakonu so dohodki, ki jih je
' upravičenec prejel samo enkrat za enkratno opravljeno delo.

1

27.č člen
Ne glede na druga določila tega zakona se občasni, neperiodični
dohodki, ki jih je upravičenec prejel v obdobju iz 27.a člena tega
zakona, upoštevajo v višini prejetih dohodkov, kolikor povprečno
mesečno presegajo višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal
posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, ča ne
bi imel drugih dohodkov.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka se v lastni dohodek
štejejo tudi sredstva za tujo nego in pomoč, ki jih dobiva oseba,
za katero skrbi oseba, ki uveljavlja pravico do danarne socialne
pomoči, ali njen družinski član. Če oseba, ki uveljavlja pravico do
denarne pomoči, oziroma njen družinski član dokaže, da nego in
pomoč nudi v drugačni vrednosti, se v lastni dohodek šteje višina
sredstev za tujo nego in pomoč, ki jih prejema oseba, za katero
skrbi, v tej vrednosti.

Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred
obdobjem iz 27.a člena tega zakona, vendar v obdobju dvanajstih
mesecev pred mesecem vložitve vloge, se upoštevajo, če
dosegajo ali presegajo višino prihrankov oziroma vrednosti
premoženja iz prvega odstavka 23. člena tega zakona. Ti dohodki
se štejejo tako, da se kot lastni dohodek upošteva 1/12 dohodkov
oziroma vrednosti premoženja.

V lastni dohodek rejniške družine se šteje nagrada za otroka v
rejništvu, ki jo prejema rejniška družina.

Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred
obdobjem iz prejšnjega odstavka, se kot prihranki oziroma
premoženje upoštevajo po 31. členu tega zakona.

V lastni dohodek se štejejo tudi posredno ugotovljeni dohodki in
prejemki, ki jih samska oseba oziroma družina ne izkazuje, pa se
ugotovi, da v določeni višini plačuje za blago ali storitve, ki niso
povezane s preživetjem, česar z ugotovljenim lastnim dohodkom
ne bi zmogla.
Od lastnega dohodka se odštejejo izplačane preživnine v višini
izvršljivega pravnega naslova.

Občasni, neperiodični dohodki po tem zakonu so dediščine, darila,
odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je
upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova
priložnostnega dela.

27.a člen

28. člen

Kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine denarne
socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in
prejemki, ugotovljeni za samsko osebo oziroma družino v obdobju
oziroma za obdobje treh koledarskih mesecev pred mesecem
vložitve zahtevka.

Osebam, ki so poročene, živijo v življenjski skupnosti iz prve
alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona ali postanejo roditelji
in skrbijo za otroka in so jih zaradi šolanja dolžni preživljati starši,
se ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu v lastni dohodek
šteje preživnina, ki jo prejemajo na podlagi izvršljivega pravnega
naslova.

Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in prejemki
upoštevajo v višini, s katero upravičenec razpolaga po plačilu
davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.

Kolikor višina preživnine ni določena z izvršljivim pravnim
naslovom, se osebam iz prejšnjega odstavka v lastni dohodek
šteje preživnina v višini dejansko prejetih sredstev.
Če center za socialno delo ugotovi, da starši k preživljanju oseb
iz prvega odstavka tega člena ne prispevajo, jih pozove k sklenitvi
oziroma izvrševanju dogovora o preživljanju.

27.b člen
Kadar na način iz prejšnjega člena ni mogoče ugotoviti lastnega
dohodka, ki ga bo samska oseba oziroma družina dosegala v
prihodnjem obdobju, ker je upravičenec ostal brez rednih
periodičnih dohodkov, se periodični dohodki, ki jih je upravičenec
nehal prejemati, pri ugotavljanju lastnega dohodka ne upoštevajo.

29. člen
Ne glede na druga določila tega zakona se pri ugotavljanju
upravičenosti do denarne socialne pomoči ne upoštevajo:
otroci in pastorki iz druge in tretje alinee 26. člena tega zakona,
ki so v rejništvu in za katere so starši v celoti oproščeni
plačila rejnine, in
druge osebe, ki so v institucionalnem varstvu in so v celoti
oproščene plačila storitve,

če je upravičenec v obdobju iz prejšnjega člena periodični dohodek
šele začel prejemati, se kot višina njegovega lastnega dohodka
upošteva višina zadnjega prejetega mesečnega dohodka.
Periodični dohodki po tem zakonu so plače, pokojnine, preživnine,
rente in drugi dohodki, ki jih upravičenec prejema v enakih oziroma
podobnih zneskih v enakih oziroma podobnih časovnih obdobjih.

in ne njihovi dohodki.

27.C člen

30. člen

Ne glede na druga določila tega zakona se dohodki iz naslova
priložnostnega dela v obdobju iz 27.a člena tega zakona
upoštevajo samo v višini, kolikor povprečno mesečno presegajo
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Dohodek iz dejavnosti, iz katerih je davčni zavezanec po predpisih
o dohodnini dolžan plačevati davek od dohodkov iz dejavnosti
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(davek iz dejavnosti), se pri ugotavljanju lastnega dohodka šteje
v skladu z metodologijo o upoštevanju dohodka iz dejavnosti, ki
jo podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance.

Potrebo po nujni pomoči druge osebe ugotavlja invalidska komisija
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Višina dodatka za pomoč in postrežbo se določi v višini dodatka
za pomoč in postrežbo, ki bi upravičencu pripadal, če bi bil do
njega upravičen po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

30.a člen
Dohodek iz kmetijske dejavnosti se v lastni dohodek šteje v skladu
z metodologijo, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen za
socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo,
in ministrom, pristojnim za finance.

31 .b člen
Ne glede na druga določila tega zakona se lahko samski osebi
oziroma družini kot posebna oblika denarne socialne pomoči dodeli
izredna denarna socialna pomoč, če se ugotovi, da se je samska
oseba oziroma družina iz razlogov, na katere ni mogla oziroma
ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti.

V primerih starosti, bolezni, invalidnosti in drugih osebnih lastnosti
upravičenca, na katere upravičenec ni mogel vplivati oziroma jih
ni mogel preprečiti in zaradi katerih kmetijsko oziroma gozdno
zemljišče ni obdelovano, dohodka pa s prodajo ali oddajo v najem
ali zakup Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
ali drugi pravni ali fizični osebi ni mogoče pridobiti, se šteje, da
dohodka iz kmetijske dejavnosti ni oziroma ni bilo, če upravičenec
dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in bremenitve nepremičnin
v korist Republike Slovenije.
Nezmožnost obdelovanja zemljišča ugotavlja invalidska komisija
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Izredna denarna socialna pomoč se dodeli glede na potrebe
samske osebe oziroma družine in se lahko dodeli:
v enkratnem znesku, kadar gre za trenutno materialno
ogroženost samske osebe oziroma družine (enkratna izredna
pomoč),
ali za obdobje, za katero se dodeli denarna socialna pomoč,
kadar center za socialno delo ugotovi, da gre za materialno
ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca (izredna pomoč).

Osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, niso dolžne iskati
oziroma sprejeti zaposlitve, kadar kmetijska dejavnost zagotavlja
doseganje minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu
upravičencu oziroma družinskemu članu, za vsako od oseb, ki bi
si sicer bile dolžne iskati zaposlitev.

Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne more
presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe
oziroma družine, višina enkratne izredne pomoči pa v enem
koledarskem letu ne more presegati višine dveh njenih minimalnih
dohodkov.

Oseba iz prejšnjega odstavka se v tem času ne šteje za
brezposelno osebo po predpisih, ki urejajo zaposlovanje in
zavarovanje za primer brezposelnosti. Center za socialno delo je
o dejstvu iz prejšnjega odstavka dolžan obvestiti pristojni organ
za zaposlovanje.

Dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne
pomoči
32. člen
Center za socialno delo lahko veže odločitev o dodelitvi denarne
socialne pomoči na sklenitev pogodbe z upravičencem o aktivnem
reševanju njegove socialne problematike (vključitev v zdravljenje
itd.) in njeno izvrševanje.

31. člen
Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna
pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski osebi
oziroma družini, za katero je mogoče sklepati, da ji je dohodek v
višini minimalnega dohodka v celoti ali delno zagotovljeno, ker:
živi z osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo osebe, ki
niso družinski člani po tem zakonu,
opravlja delo na črno, je soudeleženec dela na črno, zaposluje
ali je zaposlen na črno,
se najmanj 30 dni nahaja v bolnišnici ali drugi ustanovi, v
kateri ji je zagotovljena celodnevna oskrba, in sama ni
zavezana k plačilu ali je zavezana k delnemu plačilu stroškov,
ima prihranke oziroma premoženje, ki ne dosega višine
prihrankov oziroma vrednosti premoženja iz 23. člena tega
zakona, ki bi ga lahko prodala, dala v najem ali izkoriščala na
drug način, ki bi dajal dohodek,
je možno iz drugih razlogov sklepati, da živi v ugodnih socialnih
razmerah in njeno preživetje ni ogroženo ali je ogroženo le
delno.

33. člen
Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas glede na
okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne
socialne pomoči.
Denarna socialna pomoč se prvič dodeli največ za obdobje treh
mesecev.
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli ponovno, če so
okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne
socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne
odločitve nespremenjene. Ponovno se lahko dodeli največ za
obdobje šestih mesecev.
Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se
denarna socialna pomoč lahko dodeli največ za obdobje enega
leta, če zaradi starosti nad 60 let, bolezni ali invalidnosti ali drugih
okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja
upravičenca.

31.a člen
Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki je zaradi starosti,
bolezni ali Invalidnosti nezmožen za delo in mu je za opravljanje
osnovnih življenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in ne
prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se
denarna socialna pomoč poveča za dodatek za pomoč in
postrežbo.

Upravičencu iz prejšnjega odstavka in upravičencu, ki je trajno
nezmožen za delo, in ki je brez vsakršnih dohodkov oziroma
prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan
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in sposoben preživljati, in živi doma, se dodeli trajna denarna
socialna pomoč. Trajno nezmožnost za delo ugotavlja invalidska
komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

vplivajo na pravico do denarne socialne pomoči, njeno višino in
obdobje prejemanja.
Upravičenec mora spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti
v 8 dneh od dne, ko je zanje zvedel.

34. člen
O upravičenosti do denarne socialne pomoči na prvi stopnji na
vlogo upravičenca (v nadaljnem besedilu: vlagatelja) odloča center
za socialno delo. Pritožba zoper odločbo o upravičenosti do
denarne socialne pomoči ne zadrži izvršitve.

38. člen
Ne glede na druga določila tega zakona se priložnostni dohodki,
ki jih upravičenec prejme v obdobju iz drugega odstavka prejšnjega
člena, in dohodki iz naslova zaposlitve, ki jo sklene v istem obdobju,
in ki jih v tem obdobju prejema periodično, v treh mesecih od
prejema ne upoštevajo, v naslednjih treh mesecih pa upoštevajo
v polovičnem znesku.

Denarna socialna pomoč upravičencu pripada od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primerih, ko okoliščine to
zahtevajo, se izplača takoj.
Denarna socialna pomoč se praviloma izplača v denarju, v
utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v
naravi (boni, naročilnice, plačila računov itd.).

39. člen
Center za socialno delo po uradni dolžnosti prične postopek
ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči, kadar
ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo potrebno
izdati drugačno odločbo o upravičenosti do denarne socialne
pomoči, ker upravičenec ni bil upravičen do denarne socialne
pomoči ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje,
ker je podatke prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali ni pravočasno
sporočil podatkov in postopal po 37. členu tega zakona ali je
sporočil neresnične podatke ali zaradi drugih razlogov. V tem
postopku izda odločbo, s katero ugotovi prenehanje upravičenosti
do denarne socialne pomoči ali določi drugo višino denarne socialne
pomoči ali določi drugo obdobje prejemanja denarne socialne
pomoči.

34.a člen
Vlagatelj in njegovi družinski člani so pristojnemu centru za
socialno delo dolžni dati vse podatke, o katerih centri za socialno
delo vodijo zbirke podatkov.
Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo z namenom izplačila
denarnih socialnih pomoči, izvrševanja nadzora in odločanja v
pritožbenem postopku obdeluje osebne podatke z vso vsebino
kot centri za socialno delo in je upravljavec centralne zbirke
osebnih podatkov, ki jih brezplačno pridobiva iz zbirk podatkov, ki
jih vodijo in vzdržujejo centri za socialno delo.

O spremembah iz prejšnjega odstavka odloči s prvim dnem
naslednjega meseca po nastopu okoliščin.

34.b člen
Center za socialno delo s soglasjem upravičenca pozove osebe,
ki so ga dolžne preživljati, k sklenitvi dogovora o preživljanju.

40. člen

35. člen

Višina dodeljene denarne socialne pomoči se v obdobju prejemanja
uskladi ob vsakokratni uskladitvi osnovnega zneska minimalnega
dohodka iz 22. člena tega zakona. Center za socialno delo
prejemnika denarne socialne pomoči o tem pisno obvesti ob prvem
naslednjem izplačilu po uskladitvi.

Denarna socialna pomoč se dodeli kot ena denarna socialna
pomoč za vso družino in se praviloma izplačuje vlagatelju.
Denarna socialna pomoč se zaradi varstva koristi upravičenca z
njegovim soglasjem lahko izplačuje osebi, ki za upravičenca skrbi,
ali zavodu, v katerem se upravičenec nahaja.

41. člen
Ne glede na izdajo odločbe iz 39. člena tega zakona se denarna
socialna pomoč, ki jo je upravičenec prejel z lažnim prikazovanjem
ali zamolčanjem podatkov ob vložitvi vloge ali po preteku roka iz
37. člena tega zakona, šteje za neupravičeno prejeto denarno
socialno pomoč.

36. člen
Denarna socialna pomoč, izračunana po tem zakonu, ki znaša
manj kot 10% osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22.
člena tega zakona, se samski osebi oziroma družini izplača v
enkratnem znesku za vsake tri mesece in sicer tako, da se
izplača za tri mesece vnaprej.

Upravičenec je neupravičeno prejeto denarno socialno pomoč
dolžan vrniti.
O načinu in času vračila neupravičeno prejete denarne socialne
pomoči lahko center za socialno delo in upravičenec skleneta
dogovor, pri čemer se upošteva višina lastnega dohodka
upravičenca in.njegov socialni položaj.

Sprememba okoliščin, uskladitev dodeljene denarne socialne
pomoči in neupravičeno prejeta denarna socialna pomoč

Če center za socialno delo in upravičenec ne skleneta dogovora
iz prejšnjega odstavka, center za socialno delo vso dokumentacijo
v treh izvodih pošlje ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo,
ki pri pristojnemu sodišču preko državnega pravobranilstva začne
postopek zaradi vračila neupravičeno prejete denarne socialne
pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, določenimi v skladu z
zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti, od dneva
neupravičeno prejete denarne socialne pomoči.

37. člen
Upravičenec mora pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči
izpolnjevati tudi ves čas prejemanja denarne socialne pomoči.
Upravičenec je centru za socialno delo dolžan sporočiti vse
dohodke in prejemke, prejete v času od vložitve zahtevka do
poteka obdobja, za katerega mu je bila denarna socialna pomoč
dodeljena, in dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki
23. februar 2000
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pomoč kot edini vir preživljanja po predpisih, ki so veljali do začetka
uporabe tega zakona, dodeli do začetka uporabe tega zakona.

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko na predlog
upravičenca po predhodnem mnenju centra za socialno delo
odloči, da se njegov dolg deloma ali v celoti odpiše, vendar največ
do višine vrednosti predmetov in prejemkov, ki so po predpisih o
izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe.«

10. člen
Do uveljavitve predpisa iz 30,a člena tega zakona se še naprej
uporablja Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih
dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94 in 60/99),
kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.

5. člen
V prvem odstavku 98. člena se osma in deveta alinea združita v
eno alineo, ki se spremeni tako, da se glasi:
»- denarne socialne pomoči;«

11. člen

V drugi alinei drugega odstavka 110. člena se besedica »dajatvah«
nadomesti z besedilom »denarnih socialnih pomočeh«.

Pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, ki urejajo razmerja, ki
so vezana na prejemanje denarnega dodatka oziroma denarne
pomoči kot edinega vira preživljanja, se šteje, da so ta razmerja
vezana na prejemanje denarne socialne pomoči oziroma trajne
denarne socialne pomoči.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

7. člen

Višina minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom za prvo
odraslo osebo v družini in samsko osebo, se v celoti uveljavi z
dnem 31.12.2002.

6. člen

Upravičenci, ki ob začetku uporabe tega zakona prejemajo
denarni dodatek, prejemajo denarno socialno pomoč do poteka
obdobja, za katerega jim je bil denarni dodatek dodeljen po
dosedanjih predpisih, pri čemer se upoštevajo kriteriji iz 25.a
člena tega zakona in osnovni znesek minimalnega dohodka,
veljaven v času prejemanja. Center za socialno delo o novi višini
denarne socialne pomoči prejemnika obvesti ob prvem
naslednjem izplačilu po začetku uporabe tega zakona.

_ V obdobju od začetka uporabe tega zakona do uveljavitve višine
minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini in samsko
osebo v celoti se do 1.1.2002 kot višina minimalnega dohodka za
prvo odraslo osebo v družini uporablja merilo 0,8 v razmerju do
osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega s tem
zakonom, v obdobju od 1.1.2002 do 31.12.2002 pa merilo 0,9.
13. člen

8. člen
Centri za socialno delo so dolžni v roku treh mesecev od začetka
uporabe tega zakona po uradni dolžnosti ugotoviti, ali upravičenci,
ki ob začetku uporabe tega zakona prejemajo denarno pomoč
kot edini vir preživljanja, izpolnjujejo pogoje za dodelitev denarne
socialne pomoči po tem zakonu, in o tem izdati ustrezne odločbe.

Družina v obdobju od začetka uporabe tega zakona do uveljavitve
višine minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini v
celoti ob izpolnjevanju drugih pogojev tega zakona prejme denarno
socialno pomoč najmanj v višini socialno varstvene dajatve, ki bi
jo prejela po merilih po predpisih, ki so veljali do začetka uporabe
tega zakona.

9. člen

14. člen

V postopkih dodelitve denarnih dodatkov in denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja, v katerih do začetka uporabe tega
zakona v postopku pred centrom za socialno delo še ni bila
izdana odločba, se uporabljajo določbe tega zakona.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 1.1.2001.

V postopkih iz prejšnjega odstavka, uvedenih na zahtevo
upravičencev, ki bi bili do socialno varstvenih dajatev upravičeni
po dosedanjih predpisih in niso upravičeni do denarne socialne
pomoči po tem zakonu, se denarni dodatek oziroma denarna

Predsednik
Državnega zbora
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Janez Podobnik, dr.med. I.r.

poročevalec, št. 12

54

23. februar 2000

OBRAZLOŽITEV

predlagano kot višina sredstev za zadovoljevanje minimalnih
potreb in omogoča preživetje samske odrasle osebe. Natančneje
je višina osnovnega zneska minimalnega dohodka obrazložena
v točki 3. med cilji in načeli zakona ter predlaganimi rešitvami.

7.1. Uvodne določbe (1. - 3. člen), 4. In 5. ter 6. člen
Prvi členi in 5. in 6. člen predlogi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu v obstoječem zakonu
nadomeščajo izraz »socialno varstvene dajatve« z izrazom
»denarna socialna pomoč« in so zato tehnične narave. Razlogi
za vpeljavo novega pojma so v poenotenju zakonodaje s predpisi
EU, in sicer s Priporočilom Sveta EU o skupnih merilih glede
zagotavljanja zadostnih virov in socialne pomoči v sistemih
socialne varnosti, kar je pojasnjeno že v 2.2. točki gradiva med
razlogi za spremembo zakona.

V skladu z že omenjenim priporočilom Sveta EU, po katerem naj
bo urejena možnost občasne revizije višine denarne socialne
pomoči na osnovi kazalnikov, na osnovi katerih je višina tudi
določena, je v tem členu predvideno tudi letno usklajevanje višine
osnovnega zneska minimalnega dohodka z rastjo cen življenjskih
potrebščin.

Zaradi razlogov za spremembe in dopolnitve zakona o socialnem
varstvu, predvsem izboljšanja obstoječih določb zakona in
odprave zakonskih nejasnosti, je potrebno tehnično spremeniti
oziroma črtati in drugače urediti vse člene v III. poglavju Socialno
varstvene dajatve veljavnega zakona o socialnem varstvu, zato
se je predlagatelj odločil, da zaradi preglednosti spremenjenega
zakona celotno poglavje III. SOCIALNO VARSTVENE DAJATVE
nadomesti z novim poglavjem III. DENARNA SOCIALNA POMOČ
(4. člen vsebuje besedilo vseh členov novega poglavja).

7.4. Upravičenci in razlogi, zaradi katerih do denarne socialne
pomoči nI upravičena oseba, ki ne dosega minimalnega
dohodka (4J23. - 4./24.a člen)
V smislu ugotovitev primerjalno pravnega pregleda ureditev
sistemov denarnih socialnih pomoči v državah EU (točka 4) in
osnovnega načela zagotavljanja sredstev za preživetje le tistemu,
ki jo resnično potrebuje, je kot eden izmed razlogov za zavrnitev
denarne socialne pomoči kljub izkazanemu dohodku pod
minimalnim dohodkom navedeno premoženje v določeni višini,
pri čemer so zaradi zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb
upravičenca izvzeti primerno stanovanje, premoženje, ki mu daje
dohodke, predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju z
istim namenom izvzeti iz izvršbe, in glede na današnji način
življenja nujno potrebno osebno vozilo.

7.2. Temeljna načela (4./19. - 4./21.a člen)
V prvih členih vsebinske narave so povzeta osnovna načela
Priporočila Sveta EU o skupnih merilih glede zagotavljanja
zadostnih virov in socialne pomoči v sistemih socialne varnosti: z
denarno socialno pomočjo se upravičencu ob upoštevanju
prebivališča in državljanstva zagotavljajo sredstva za
zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb, ki omogoča
preživetje, to je v višini minimalnega dohodka, določenega s tem
zakonom, vsakdo je dolžan skrbeti zase in za svoje družinske
člane, prejemnik denarne socialne pomoči ne more biti v
ugodnejšem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje
zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela, pravica je v
razmerju do drugih pravic v sistemu socialne varnosti po svoji
naravi pomožna in po vrstnem redu zadnja.

V nadaljevanju so podrobneje razgrajeni t.i. »krivdni« razlogi na
strani upravičenca, zaradi katerih ne dosega minimalnega dohodka
in zaradi katerih ni upravičen do denarne socialne pomoči, kar je
izpolnitev načela dolžnosti skrbeti zase in svoje družinske člane
in pomožne narave denarne socialne pomoči in hkrati pomeni
tudi izboljšanje sedanje ureditve, ki te razloge navaja le opisno in
tako dopušča različne razlage in odločitve v posameznih primerih.
Pri teh razlogih je pri reševanju socialne problematike upoštevana
aktivnost upravičenca pri iskanju zaposlitve, izobraževanju ali
vključevanju v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in s tem
posredno tudi vloga Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Pri tem je vzpodbujana tudi skrb za družinskega člana, ki ni
sposoben skrbeti zase, če tak način varstva tej osebi nadomešča
institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu, kar osebi,
ki bi jo sicer bilo potrebno namestiti v institucionalno varstvo, daje
možnost, da čim dlje ostane v svojem življenjskem okolju.

Ob upoštevanju načela prebivališča in državljanstva in sedanje
ureditve, ki v 5. členu Zakona o socialnem varstvu določa, da so
upravičenci po tem zakonu državljani Republike Slovenije, ki imajo
v Sloveniji stalno prebivališče, in tujci, ki imajo v Sloveniji dovoljenje
za stalno prebivanje, ter zahteve uredbe Sveta EU št. 1612/68 z
dne 15.10.1968 o svobodnem gibanju delavcev znotraj EU, je
krog upravičencev razširjen tudi na osebe, ki lahko denarno
socialno pomoč uveljavljajo na podlagi mednarodnih pravnih aktov,
ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

7.5. Višina denarne socialne pomoči (4./25. In 4./25.a člen)
Višina denarne socialne pomoči je kot posledica pregleda
primerjalno pravne ureditve v državah EU, zahtev EU in omenjene
raziskave o minimalnih življenjskih stroških in njeno določanje
urejena na novo, ohranja pa nekatere rešitve obstoječega zakona,
ki niso v nasprotju z navedenim. Tako se še vedno določi tako, da
se od višine, ki zadošča za preživetje ■ od minimalnega dohodka
samske osebe oziroma družine ■ odšteje njen dohodek, ugotovljen
na način, ki ga določa zakon (lastni dohodek).

7.3. Osnovni znesek minimalnega dohodka (4./22. člen)
Ker se v mednarodnih primerjalnih študijah kot dohodek oziroma
višino sredstev, ki zadošča za zadovoljevanje minimalnih
življenjskih potreb, uporablja izraz »minimum guaranteedincome«,
je vpeljan nov pojem »minimalni dohodek«. Višina izhaja iz
raziskave o minimalnih življenjskih stroških, ki sta jo v okviru
projekta Phare izdelala dr. Tine Stanovnik in dr. Nada Stropnik iz
Inštituta za ekonomska raziskovanja v sodelovanju z
mednarodnim strokovnjakom, dr. Bernd Shultejem iz inštituta Max
- Planck ■ Institut tur auslandisches und intemationales socialrecht.
Po tej raziskavi minimalni življenjski stroški v juniju 1997za odraslo
osebo, ki živi sama, preračunani v cenah v januarju 1999, znašajo
32.582,00 sit, kar je kot osnovni znesek minimalnega dohodka
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Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana
je v razmerju z zakonom določeno višino osnovnega zneska
minimalnega dohodka (ki omogoča preživetje samske odrasle
osebe) določena po ekvivalenčni lestvici, določeni z upoštevanjem
omenjene Raziskave o minimalnih življenjskih stroških,
raziskovalne naloge Inštituta RS za socialno varstvo in raziskave
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dr. Nade Stropnik, objavljane v knjigi Ekonomski vidiki starševstva.
Predlog takšne lestvice utemeljuje tudi analiza revščine v Sloveniji,
iz katere izhaja, da revščina najbolj prizadene samska
gospodinjstva. Povzetki navedenih raziskav in analiz in razlogi za
določitev lestvice, kakor je določena v predlogu zakona, so
podrobneje obrazloženi med cilji in načeli predlaganega zakona v
točki 3.
7.6. Družinski člani (4.126. in 4./26.a člen) in ugotavljanje
dohodka (4./27. - 4./30.a člen)
Predlog zakona zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za
pridobitev denarne socialne pomoči in določitve njene višine določa
krog družinskih članov in način ugotavljanja dohodkov. Pri tem
glede družinskih članov bistveno ne spreminja sedanje ureditve,
kolikor le širi krog tudi na odraslo osebo, ki jo je na podlagi zakona
ali drugega pravnega naslova dolžan preživljati kdo od članov
družine, če nima lastnih dohodkov oziroma premoženja v višini
minimalnega dohodka, kar je po predlagateljevem mnenju glede
na dolžnost preživljanja pravilna rešitev. Novost je tudi vsebina
26.a člena, s katerim so zaradi dejansko pretrganih vezi z družino
iz družine izrecno izključene nekatere osebe, ki bi se sicer štele
v družino.
Predlagana ureditev ugotavljanja dohodkov posameznega
upravičenca oziroma družine (lastnega dohodka) odpravlja
pomanjkljivosti obstoječe ureditve (med dohodke šteje tako
dohodke doma kot v tujini, izrecno ne šteje dohodkov za prevoz
na delo in prehrano med delom ter sredstev, namenjenih odpravi
posledic elementarne nesreče in natančno določa upoštevanja
posameznih vrst dohodkov glede na trajnost oziroma čas
prejemanja (periodični dohodki, dohodki iz naslova priložnostnega
dela in občasni, neperiodični dohodki, posebnost pri ugotavljanju
dohodkov oseb, ki so poročene ali živijo v izvenzakonski
skupnosti in ki so jih še vedno dolžni preživljati njihovi starši).
Pri ugotavljanju dohodkov na družinskega člana se zaradi v celoti
zagotovljene oskrbe in s tem sredstev za preživetje ne upoštevajo
osebe, ki so v institucionalnem varstvu oziroma v rejništvu in so
v celoti oproščene plačila storitve.
Zaradi odprtih vprašanj, ki so se pri izvajanju obstoječega zakona
pokazala v praksi pri ugotavljanju dohodka iz kmetijske dejavnosti
in drugih dejavnosti, sta za izvajanje zakona predvidena dva
podzakonskega zakona, ki ju izda minister, pristojen za socialno
varstvo, v soglasju s pristojnim ministrom ■ za kmetijstvo oziroma
za finance, zaradi fiktivno odmerjenega katastrskega dohodka,
zaradi katerega posamezniki presegajo z zakonom določeno
dohodkovno mejo kljub temu, da zemlje zaradi osebnih lastnosti
ne morejo obdelovati in tako dohodka dejansko nimajo, pa je
centrom za socialno delo dana možnost, da v zakonsko določenih
okvirih štejejo, da takega dohodka ni (npr. starost, bolezen,
invalidnost, neobdelano zemljišče in izčrpane možnosti
pridobivanja dohodka).
Pri tem je kot možni vir dohodka s prodajo ali oddajo v najem ali
zakup na prvem mestu naveden Sklad kmetijskih in gozdnih
zemljišč Republike Slovenije, katerega osnovna naloga je
gospodariti s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči; ki so last Republike
Slovenije ali njegova last. V primeru, da dogovor med
upravičencem in omenjenim skladom o prodaji oziroma oddaji
zemljišča ni sklenjen, je še vedno možna prodaja ali oddaja v
najem ali zakup drugi pravni ali fizični osebi, s čemer upravičenec
pridobiva dohodke, zato do denarne socialne pomoči ni upravičen
ali je upravičen v nižjem znesku. Po njegovi smrti je v skladu s
predpisi o dedovanju možna omejitev dedovanja do višine prejete
pomoči tako, da del premoženja (ali celotno premoženje) v tej
vrednosti preide v last Republike Slovenije, ki je pomoč dajala. V
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primeru kmetijskega ali gozdnega zemljišča teko z njim gospodari
Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč Republike Slovenije.
7.7. Posebna ureditev (4J31. - 4./31.b člen)
Predlog zakona daje centrom za socialno delo bolj usmerjeno
možnost odločanja po diskrecijski pravici ne glede na ugotovljeno
višino lastnega dohodka tako pri zniževanju denarne socialne
pomoči, ki bi samski osebi oziroma družini pripadal glede na
višino lastnega dohodka, kadar dejansko stanje kaže, da njena
socialna varnost ni tako ogrožena, kot pri odločanju o izredni
pomoči (v obstoječi zakonodaji denarni dodatek za premostitev
trenutne materialne ogroženosti), ki je sicer vrsta denarne socialne
pomoči. Tako jim je zaradi pogostih primerov izkazanih nizkih
dohodkov upravičenca oziroma družine, vendar popolno
drugačnega načina življenja, zunanjega videza in drugih očitnih
znakov, da njihov socialni položaj ni ogrožen, dana možnost, da
v skladu z usmeritvami zakona (zaradi pomoči drugih oseb, dela
na črno, nastanitve v bolnišnici, lastništva premoženja ipd.)
denarne socialne pomoči ne dodelijo ali jo dodelijo v nižjem znesku,
kar sledi njenemu osnovnemu namenu ■ zagotavljanju preživetja.
Tudi pri odločitvi o dodelitvi izredne pomoči je zasledovan namen
zagotoviti sredstva za preživetje, osnovno načelo dodeljevanja
pa je upoštevano širše - izredna denarna socialna pomoč je po
vrsti zadnji prejemek, ki ga zagotavlja država ali druge osebe, ki
osebam v socialni stiski zagotavljajo različne vrste in načine pomoči
(npr. Rdeči križ, občine). Vpeljani sta dve obliki izredne denarne
socialne pomoči, in sicer enkratna izredna pomoč v primeru
trenutne materialne ogroženosti in izredna pomoč v primeru
materialne ogroženosti, ki bo trajala več kot dva meseca. Ker je
izredna denarna socialna pomoč po svoji naravi izredna, kar
pove že njeno ime, in ker je tekoče preživetje samske osebe
oziroma družine zagotovljeno že z denarno socialno pomočjo ali
z lastnimi dohodki, in se lahko dodeli ne glede na višino lastnega
dohodka, je predvidena omejitev višine izredne denarne socialne
pomoči mesečno, v primeru enkratne izredne pomoči pa tudi
letno.
Kot edini dodatek k denarni socialni pomoči je predviden dodatek
za pomoč in postrežbo (dosedaj povečanje socialno varstvene
dajatve, če upravičenec potrebuje nujno pomoč drugega in ne
prejema dodatka za nego in pomoč po drugih predpisih), ki je še
vedno namenjen istemu krogu oseb - osebam, ki za opravljanje
osnovnih življenjskih potreb potrebujejo nujno pomoč druge osebe
in ne prejemajo dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih,
s čemer so jim zagotovljene enake možnosti vključevanja v
družbo. Natančneje je določen tudi način ugotavljanja potrebe po
pomoči, določeno pa je tudi upoštevanje dodatka za tujo nego in
pomoč po drugih predpisih pri ugotavljanju dohodka na
družinskega člana. Dodatek za najemnino za stanovanje, ki ga
ureja obstoječa zakonodaja, je izpuščen, ker po mnenju
predlagatelja po svoji vsebini sodi v področje stanovanjske
zakonodaje.
7.8. Dodeljevanje (In čas prejemanja denarne socialne
pomoči) In Izplačevanje denarne socialne pomoči (4.132. •
4.136. člen)
Odločitev o dodelitvi denarne socialne pomoči je še vedno lahko
vezana na sklenitev pogodbe 2 upravičencem o aktivnem
reševanju njegove socialne problematike in njeno izvrševanje.
Denarna socialna pomoč je še vedno kratkotrajna, saj je pri
reševanju stisk in težav potrebno vzpodbujati aktivnost
prejemnikov denarne socialne pomoči. Pomoč se dodeli za
določen čas, možno je ponovno dodeljevanje (sprva se dodeli za
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obdobje do treh mesecev, nato ponovno za obdobje do šestih
mesecev), v določenih primerih pa je možno denarno socialno
pomoč dodeliti tudi za obdobje do enega leta oziroma trajno, kar
je odvisno od osebnih okoliščin upravičenca in pričakovanja
izboljšanja njegovega socialnega položaja. S trajno denarno
socialno pomočjo je nedomeščena dosedanja denarna pomoč
kot edini vir preživljanja.

zaradi katerega po 4V24. členu predloga zakona ni upravičen do
denarne socialne pomoči.

Predlog zakona kot organ prve stopnje jasno določa center za
socialno delo. Pritožba zoper odločbo organa prve stopnje po
predlaganih spremembah ne zadrži izvršitve odločbe, česar
obstoječa zakonodaja ne določa. Do pritožbe namreč pride, kadar
vlagatelju zahtevka za dodelitev denarne socialne pomoči (do
sedaj socialno varstvene dajatve) le-ta ni dodeljena ali mu je
dodeljena v nižjem znesku, kot bi mu po njegovem mnenju
pripadala ali omogočala preživetje. Pritožba po veljavnem zakonu
o socialnem varstvu, ki napotuje na uporabo splošnega
upravnega postopka, zadrži izvršitev, dokler se odločba o pritožbi
ne vroči stranki. Predvsem v drugem primeru prosilcu v času
postopka na drugi stopnji dejansko onemogoča pridobitev
sredstev, ki jih očitno nujno potrebuje, v primeru prenehanje
upravičenosti do denarne socialne pomoči (socialno varstvene
dajatve) pa pritožba, ki zadrži izvršitev, dopušča izplačevanje lete do izdaje odločbe na drugi stopnji ne glede na dejansko
ugotovljene okoliščine, na podlagi katerih prejemnik sicer ni več
upravičen do dodeljene pomoči. Postopki izterjave vračila tako
izplačane dajatve so dolgotrajni, v primeru, da je dolžnik v času
izterjave hkrati tudi prejemnik denarne pomoči pa nesmiselni in
vprašljivi (neupravičeno prejeto denarno socialno pomoč bi moral
vračati iz denarne socialne pomoči, ki je sicer namenjena za
preživetje). Predvidena ureditev omogoča izplačilo še kako
potrebne denarne socialne pomoči kljub pritožbi zaradi prenizko
določenega zneska in preprečuje zavlačevanje vračila
neupravičeno prejete denarne socialne pomoči s pritožbenim
postopkom.

Poudarjeno je, da morajo biti pogoji za dodelitev denarne socialne
pomoči izpolnjeni ves čas prejemanja le-te, zato so natančneje
urejeni sprememba višine denarne socialne pomoči v tem času
(zvišanje in znižanje), sprememba časa prejemanja in prenehanje
upravičenosti zaradi spremenjenih okoliščin v času prejemanja
denarne socialne pomoči. Novo sklenjena zaposlitev v tem
obdobju je posebej vzpodbujana tako, da se zaslužek iz tega
naslova in iz naslova priložnostnih del v tem času v treh mesecih
od prejema ne upošteva, v naslednjih treh mesecih pa se upošteva
v polovičnem znesku. Za razliko od sedanje ureditve je predvidena
tudi ureditev usklajevanja višine denarne socialne pomoči v času
prejemanja glede na spremembo višine oziroma uskladitev
osnovnega zneska minimalnega dohodka, kar pomeni uresničitev
v 2.2. točki omenjenega priporočila EU.

7.9. Sprememba okoliščin, uskladitev dodeljene denarne
socialne pomoči in neupravičeno prejeta denarna socialna
pomoč (4./37. ■ 4./41. člen)

Opredeljena je neupravičeno prejeta denarna socialne pomoči.
Natančneje je urejeno njeno vračanje, tako da je možna sklenitev
dogovora med upravičencem, ki jo je prejemal, in centrom za
socialno delo o načinu in času vračanja, v nasprotnem primeru
pa je ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve dano
pooblastilo, da preko državnega pravobranilstva prične postopek
zaradi vračila neupravičeno prejeta denarne socialne pomoči z
zamudnimi obrestmi. Omenjenemu ministrstvu je dano tudi
pooblastilo, da na zahtevo upravičenca po predhodnem mnenju
centra za socialno delo dolg deloma ali v celoti odpiše.
7.10. Prehodne In končne določbe (7. - 14. člen)

Predlog zakona ohranja možnost takojšnjega izplačila denarne
socialne pomoči in delnega ali celotnega izplačila v naravi, kot z
dodelitvijo bonov za prehrano, naročilnico za nakup, plačilom
računov ipd., o čemer odloči pristojen center za socialno delo po
pravilih prostega preudarka glede na potrebe posameznika
oziroma družine.

S prehodnimi in končnimi določbami je urejen prehod med sedanjo
ureditvijo in predlaganim zakonom, določena uporaba obstoječega
podzakonskega predpisa, ki v postopkih ugotavljanja
upravičenosti do socialno varstvenih dajatev določa metodologijo
za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, in v primerih, ko
so določena razmerja, ki jih urejajo drugi predpisi, vezana na
prejemanje denarnega dodatka ali denarne pomoči kot edinega
vira preživljanja (npr. zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje), določen prehod z dosedanjih socialno varstvenih
dajatev na predvidene denarne socialne pomoči. Zaradi
porazdelitve predvidenih finančnih posledic sprememb zakona o
socialnem varstvu je predvidena postopna uveljavitev minimalnega
dohodka za prvo odraslo osebo v družini v celoti v dveh letih od
začetka uporabe predlaganega zakona (podrobneje v točki 6. Finančne posledice zakona).

Posebej je predpisana dolžnost centrom za socialno delo dajati
vse podatke, o katerih centri za socialno delo vodijo zbirke
podatkov, in s tem dana možnost preverjati resničnost trditev
prosilca za dodelitev denarne socialne pomoči in resnično ugotoviti
dejansko stanje.
Če je upravičenca dolžna preživljati druga oseba, ki svoje dolžnosti
ne opravlja, jo center za socialno delo s soglasjem upravičenca
pozove k sklenitvi dogovora o preživljanju, če pa upravičenec to
možnost zavrača, se njegova nepripravljenost šteje kot razlog,
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23. člen

BESEDILO ČLENOV ZAKONA O
SOCIALNEM VARSTVU, KI SE
SPREMINJAJO:

Pri ugotavljanju premoženja se ne vštevajo najpotrebnejši prostori,
ki jih upravičenec uporablja za bivanje.
Za najpotrebnejše prostore se štejejo po tem zakonu tisti prostori,
ki pomenijo zaključeno stanovanjsko enoto s sanitarijami in
kuhinjo, pri čemer stanovanjska površina na družinskega člana
ne sme presegati 16 m2.

3. člen
Pravice iz socialnega varstva po tem zakonu obsegajo storitve in
ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk
in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva ter dajatve,
namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti
ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

24. člen
Denarna pomoč kot edini vir preživljanja znaša 60 % zajamčene
plače in se izplačuje, dokler trajajo okoliščine, ki so bile podlaga
za odločitev.

4. člen

Poleg dajatve iz prejšnjega odstavka, pripada upravičencu enkrat
letno denarna pomoč kot edini vir preživljanja, v funkcionalni obliki.

Pravice do storitev in dajatev socialnega varstva se uveljavljajo
po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse
upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

Upravičencu do dajatve iz prvega odstavka tega člena, ki je
trajno nezmožen za delo in mu je za osnovne življenjske potrebe
nujna pomoč drugega, pa ne prejema dodatka za tujo nego in
pomoč po drugih predpisih, se zaradi dodatnih stroškov dajatev
iz prvega odstavka tega člena poveča za 30 % denarne pomoči
kot edinega vira preživljanja.

5. člen
Upravičenci po tem zakonu so državljani Republike Slovenije, ki
imajo stalno prebivališče v Sloveniji ter tujci, ki imajo dovoljenje za
stalno prebivanje v Sloveniji.

Če je upravičenec do dajatve po prvem odstavku tega člena
dolžan plačevati najemnino za stanovanje, se mu denarna pomoč
kot edini vir preživljanja poveča največ za višino najemnine, ki bi
jo plačeval v socialnem oziroma neprofitnem stanovanju.

Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v
Sloveniji, ter tujci, ki nimajo dovoljenja za stalno prebivanje v
Sloveniji, uveljavljajo pravice do posameznih storitev in dajatev v
primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

b) Denarni dodatek
III. Socialno varstvene dajatve
25. člen
19. člen
S socialno varstvenimi dajatvami (v nadaljnjem besedilu: dajatve)
se upravičencu zagotavljajo sredstva za preživetje.

Do denarnega dodatka je upravičena oseba, ki si začasno ne
more zagotoviti sredstev za preživetje po merilih iz 26. člena tega
zakona, iz razlogov, na katere ne more vplivati.

20. člen

26. člen
Posameznik je upravičen do denarnega dodatka, če mesečni
dohodek na družinskega člana ne doseže višine, ki znaša:

Dajatvi po tem zakonu sta:
- denarna pomoč kot edini vir preživljanja,

1. za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29 % zajamčene
plače;

- denarni dodatek.
a) Denarna pomoč kot edini vir preživljanja

2. za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34 %
zajamčene plače;

21. člen

3. za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42
% zajamčene plače;

Do denarne pomoči, kot edinega vira preživljanja, so upravičene
osebe, ki so trajno nezmožne za delo, in osebe, starejše od 60
let, če so brez vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov, brez
premoženja ter nimajo nikogar, ki bi jih bil dolžan in sposoben
preživljati, ter živijo doma.

4. za odrasle osebe 52 % zajamčene plače.
Za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem se
po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91)
odstotki iz prejšnjega odstavka računajo od vsakokratne
povprečne plače v državi.

22. člen
Trajno nezmožnost za delo dokazuje oseba, ki je mlajša od 60 let,
z izvedenskim mnenjem pristojne komisije v skladu s posebnim
zakonom.

poročevalec, št. 12

58

23. februar 2000

27. člen
V dohodek po tem zakonu se štejejo dediščine, darila in vsi
dohodki ter prejemki posameznika in njegovih družinskih članov,
ki so viri dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi,
razen;
- dodatka za pomoč in postrežbo;
- prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
- otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;

Upravičencu, ki je trajno nezmožen za delo in mu je za osnovne
življenjske potrebe nujna pomoč drugega, pa ne prejema dodatka
za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se zaradi dodatnih
stroškov denarni dodatek poveča za 30 % denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja.
Upravičencu do dajatve iz 26. člena tega zakona, ki je dolžan
plačevati najemnino za stanovanje, se denarni dodatek poveča
za višino najemnine, ki bi jo plačeval v socialnem oziroma
neprofitnem stanovanju, vendar skupna višina denarne dajatve
ne sme presegati višine zajamčene plače, zmanjšane za davke
in prispevke.

- štipendije;
- dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena in jih pridobijo
zunaj kriterijev redne zaposlitve.
28. člen
V dohodek iz prejšnjega člena se štejejo vsi dohodki in prejemki,
ki jih je posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine,
odpravnine, nagrade, ipd.) se v letu, ko so izplačani, štejejo v
dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni
delež.
Pri ugotavljanju dohodka po tem zakonu se odštejejo izplačane
preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.
Dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje v dohodek iz prejšnjega
člena v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za
socialno varstvo.
29. člen
Pri ugotavljanju dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo
družinski člani, ki so v institucionalnem varstvu in so v celoti
oproščeni plačila storitev.
30. člen

32. člen
Center za socialno delo lahko upravičencu dodeli denarni dodatek
v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem zakonu, ali mu ga ne
dodeli, če:
- ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena
socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je
premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu
lahko dajalo dohodke, oziroma bi mu lahko zagotavljalo preživetje;
- ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani
po tem zakonu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena tega zakona
skupaj z upravičencem.
33. člen
Center za socialno delo lahko upravičencem dodeli denarni
dodatek za premostitev trenutne materialne ogroženosti, mimo
pogojev, določenih v prvem odstavku 26. člena tega zakona.
Višina denarnega dodatka iz prejšnjega odstavka se določi glede
na materialne potrebe upravičenca, vendar ne more preseči
zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja.
34. člen
Center za socialno delo lahko veže odločitev o dodelitvi denarnega
dodatka na sklenitev pogodbe z upravičencem o aktivnem
reševanju njegove socialne problematike (vključitev v zdravljenje,
v javna dela itd.).

Za družinske člane po tem zakonu se štejejo:
- zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja pravico do
denarnega dodatka, najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je
po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo;
- otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarnega dodatka, dokler
jih je ta dolžna preživljati;
- pastorki, kadar ti preživljajo očima ali mačeho, ter očim ali mačeha,
kadar preživlja pastorke;
- vnuki in nečaki osebe, ki uveljavlja pravico do denarnega dodatka,
če ta oseba preživlja vnuke ali nečake, ki so brez staršev.
31. člen
Višina denarnega dodatka se določi kot razlika med dohodki na
družinskega člana, ugotovljenimi na način iz 27. člena tega zakona
in zneskom, določenim po merilih za denarni dodatek iz 26. člena
tega zakona.
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35. člen
Denarni dodatek se dodeli za določen čas, največ za obdobje
šestih mesecev. Denarni dodatek se ponovno dodeli, če se
okoliščine, ki so bile podlaga za dodelitev in določitev višine
denarnega dodatka, niso spremenile.
36. člen
Državljanu Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v
Sloveniji in tujcu, ki nima dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji
lahko center za socialno delo mimo določb v 31. in 33. členu tega
zakona dodeli enkratno pomoč za vrnitev v kraj stalnega bivanja,
vendar največ 20 % denarne pomoči kot edinega vira preživljanja.
Denarna pomoč iz prejšnjega odstavka se praviloma izplača v
funkcionalni obliki.
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c) Izplačevanje dajatev
37. člen
Dajatve se izplačujejo upravičencu oziroma njegovemu
zakonitemu zastopniku. V izjemnih primerih, ko upravičenec ni
sposoben upravljati s sredstvi, se lahko dajatev izplača osebi ali
zavodu, ki skrbi za upravičenca.
Dajatve gredo upravičencem od prvega dne naslednjega meseca
po vložitvi zahtevka, razen v primerih, ko okoliščine zahtevajo
takojšnje izplačilo.
Dajatve se izplačujejo praviloma v denarju, v utemeljenih primerih
pa se lahko izplačajo v naravi (boni, naročilnice, plačila računov
ipd.).
38. člen
Denarni dodatek se izplačuje upravičencu za vso družino kot en
denarni dodatek.
Starša se morata sporazumeti, komu od njiju se bo izplačeval
denarni dodatek za mladoletnega otroka. V primeru spora o tem
odloči center za socialno delo v posebnem postopku.
39. člen
Denarni dodatek, izračunan na način iz 31. člena tega zakona, ki
znaša manj kot 6 % zajamčene plače, se upravičencu izplača v
enkratnem znesku vsake tri mesece in sicer tako, da se izplača
prvi mesec za tri mesece vnaprej.

98. člen
Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo:
- dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema socialnega
varstva iz 6. člena tega zakona;
- socialna preventiva;
- prva socialna pomoč;
- pomoč družini za dom;
- izvrševanje javnih pooblastil;
- institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona, razen stroškov
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug
zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji;
- denarna pomoč kot edini vir preživljanja;
- denarni dodatek;
- investicije v socialno varstvene zavode;
- skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako leto
določi državni zbor;
- naloge socialne zbornice iz 2., 3., 4. in 5 točke drugega odstavka
77. člena tega zakona;
- prispevek delodajalcev za pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje rejnic in rejnikov, ki z osebnim delom samostojno
kot edini ali glavni poklic opravljajo socialno varstvene storitve po
tem zakonu.

d) Dolžnosti upravičenca do dajatve
110. člen
40. člen
Upravičenec je dolžan sporočiti vsako spremembo dejstev in
okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev in določitev višine dajatve,
v 15 dneh pristojnemu centru za socialno delo.
Upravičenec, ki je pridobil pravico po tem zakonu z lažnim
prikazovanjem podatkov oziroma ni sporočil sprememb stanja,
je dolžan vrniti dobljena sredstva z zamudnimi obrestmi, ki veljajo
za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil
dajatev.

Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti določene z
zakonom, za načrtovanje politike socialnega varstva, spremljanje
stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene, se
na področju socialnega varstva vodijo zbirke podatkov, ki zajemajo
celotni nacionalni sistem socialnega varstva.
Zbirke podatkov vsebujejo podatke o:
- materialnih in socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin
in skupin prebivalstva;
- storitvah in dajatvah;

41. člen
Kadar poseben zakon dopušča uveljavljanje vračila izplačanih
dajatev v sodnem postopku, je zavezanec za vračilo dolžan vrniti
realno vrednost izplačanih dajatev. Kot merilo za določitev realne
vrednosti izplačanih dajatev se upošteva indeks cen življenjskih
potrebščin.
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- izvajalcih socialno varstvene dejavnosti;
- socialno varstvenih storitvah, ki se opravljajo izven socialno
varstvene dejavnosti;
- financiranju socialno varstvene dejavnosti.

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

11 Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu
(EVA 1999 -2611 -0080)

21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
Na vsebino predlaganega zakona se direktno oziroma izrecno ne nanaša nobena določba
Evropskega sporazuma o pridružitvi.

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
Jih ni.

e) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
Jih ni.

31 Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Uredba Sveta 1612/68/EGS z dne 15.10.1968 o svobodnem gibanju delavcev znotraj
Skupnosti (področje socialnega varstva usklajeno v celoti)

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Priporočilo Sveta 92/441/EGS z dne 24.6.1992 o skupnih merilih glede zagotavljanja
zadostnih virov in socialne pomoči v sistemih socialne varnosti (usklajeno v celoti)

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
Jih ni.
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4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri
ES fletot
Konec leta 2002.

5^ Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Da (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Phare Consensus programme, prevod:
Amidas d.o.o.).

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
Ni.

T) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX. Komisija ES. države članice
ES. SIGMA. OECD. Univerza...^
- v okviru Phare projekta: dr. Tine Stanovnik in dr. Nada Stropnik iz Inštituta za ekonomska
raziskovanja v sodelovanju z dr. Bemd Shultejem (nemški Planck - Institut fur auslandisches
und internationales socialrecht),
- Inštitut za socialno varstvo z raziskovalno nalogo »Ravni minimalne socialne varnosti«,

8^ Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka

Državni program za prevzem pravnega reda predvideva sprejem zakona konec leta 2001 in
polno uveljavitev konec leta 2002. Rok je mogoče izpolniti.

Ime in priimek ter podpis
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Podpis ministra oziroma
organa:
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PROGRAM BOJA
PROTI
REVŠČINI IN SOCIALNI IZKLJUČENOSTI

Ljubljana, dne 3/2-
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1. MERJENJE REVŠČINE IN SOCIALNE
IZKLJUČENOSTI
1.1. Objektivno merjenje revščine In socialne
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2.2.1. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2.2.2. Zavarovanje za primer brezposelnosti
2.2.3. Zdravstveno zavarovanje
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VI. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA BOJA PROTI
REVŠČINI IN SOCIALNI IZKLJUČENOSTI
PRILOGA
UPORABLJENA LITERATURA

njihovih družin. To pa zahteva skupne napore vseh ministrstev, ki
so odgovorna za posamezna navedena področja, lokalnih
skupnosti, javnih služb in nevladnih organizacij.

I. UVOD
V začetku devetdesetih let je v Sloveniji s prehodom v tržno
ekonomijo in izgubo nekaterih trgov prišlo do negativne
gospodarske rasti in s tem posledično do močnega povečanja
brezposelnosti. Od leta 1993 dalje smo znova priča oživitve
gospodarske rasti in izboljšanja dohodkovnega položaja večine
prebivalstva. Pri tem se moramo zavedati, da splošen
gospodarski In družbeni razvoj še ne pomeni boljšega
položaja za vse. Preprečevanje revščine in socialne izključenosti
mora zato postati eden temeljnih ciljev socialne politike naše države.
Na področjih, ki lahko prispevajo k zmanjšanju socialne
izključenosti, to so politika zaposlovanja, izobraževanja,
zdravstva, stanovanjska politika in politika socialnega varstva,
že obstajajo določeni programi ali pa so ti v nastajanju. Ne glede
na to Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je za učinkovitejše
ukrepanje treba določiti celovito državno strategijo, zato sprejema
poseben Program boja proti revščini In socialni Izključenosti.

Kljub oživitvi gospodarske rasti po letu 1993 se je dohodkovna
neenakost povečala. To potrjuje raziskava o dohodkovni
neenakosti v obdobju 1983 do 1993, kjer avtorja hkrati ugotavljata,
da bi bil dejanski položaj še veliko slabši, če ne bi bilo socialnih
transferjev (Stanovnik, Stropnik 1993).
Plače predstavljajo dobro polovico vseh dohodkov slovenskih
gospodinjstev. Proces tranzicije po letu 1990 pa je povzročil
spremembe v politiki plač, kar je imelo za posledico porast
disperzije plač. Podatki o distribuciji delavcev po višini plač, ki jih
dvakrat letno zbira Statistični urad RS, kažejo na izrazite
spremembe. Interdecilni koeficient kot razmerje med plačami
zgornjega in spodnjega decila v porazdelitvi prejemnikov plač, se
je od leta 1990 stalno povečeval in v letu 1995 dosegel celo 4,1.
Ob uvedbi instituta minimalne plače v letu 1995 pa se je zmanjšal
na okoli 3,3 in se ohranja na tej ravni.

Namen tega programa je preseči parcialnost reševanja
večdimenzionalnega problema, kar revščina in socialna
izključenost nedvomno je, in sicer tako, da obstoječe ukrepe in
programe ustrezno povežemo, uskladimo ter nadgradimo.

Brezposelnost je kljub različnim ukrepom ostala na relativno visoki
ravni. To kažejo tako podatki o stopnji brezposelnosti kot tudi
podatki o številu prejemnikov denarnega nadomestila za
brezposelne. Še bolj zaskrbljujoči so podatki o številu prejemnikov
socialnih pomoči, zlasti denarnega dodatka, ki je najpogostejša
oblika te pomoči. Ti podatki kažejo na močno povečanje števila
posameznikov in družin, katerih sredstva so se po letu 1993 tako
zmanjšala, da niso zadostovala za preživetje in so tako postali
upravičenci do socialno varstvenih dajatev.

Priprava dokumenta izhaja Iz spoznanja o nujnosti
ukrepanja za zmanjšanje socialne izključenosti, hkrati pa tudi
zavedanja, da socialne izključenosti ni možno popolnoma odpraviti.
Pomembno pa je, da se s stalnimi aktivnostmi in ukrepi skuša
tako revščino, kot izključenost zmanjševati, predvsem pa doseči
to, da ne prihaja do dolgotrajne izključenosti posameznikov in
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Tabela 1: Letne stopnje rasti v % (glede na predhodno leto), stopnja brezposelnosti v
letu
1992
-5,5
11,5
8,3
57,2

1994
5,3
14,5
9,1
5,3

1993
2,8
14,4
9,1
18,1

1995
4,1
14,0
7,4
-22,5

1996
3,1
13,9
7,3
8,3

1997
3,8
14,4
7,4
16,5

Bruto domači proizvod - realni
Registrirana stopnja brezposelnosti
ILO stopnja brezposelnosti
Prejemniki denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti*
-14,9
-51,2
-37,0
24,7
-20,2
Prejemniki
denarne
pomoči
(za 47,6
brezposelne)*
20,4
14,2
16,8
19,8
Prejemniki denarnega dodatka (socialno
varstvena dajatev)*
Vir: Statistični urad RS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
♦Povprečno mesečno število prejemnikov

V teh razmerah gospodarskega prestruktuiranja je sistem socialne
varnosti relativno dobro deloval. Delež sredstev za različne
denarne dajatve prebivalcem se je od leta 1992, ko je znašal

1998
3,9
14,5
7,9
3,1
-20,5
-3,6

skupaj 15,9% bruto domačega proizvoda, povečal v letu 1997 na
17,7% bruto domačega proizvoda,

Tabela 2: Deleži v bruto domačem proizvodu v %

Denarne dajatve prebivalcem SKUPAJ
Zaposlovanje
Varstvo družine

0,9

1,2
0,2
0,3
0,5
Drugi socialni transferji
0,5
Nadomestila za čas bolezni
12,2
Pokoj, in invalid, zavarovanje
Vir podatkov: Poročilo o človekovem razvoju
Ljubljana.
Socialno varstvo
Varstvo borcev

1993
17,1

1992
15,9

17,6

1,2
1,1
1,4
1,4
0,3
0,2
0,3
0,3
0,6
0,6
0,7
0,7
12,7
13,1
Slovenija 1998, Urad

1995
17,5

1996
17,3

1997
17,7

1998
17,5

0,8

0,7

0,9

0,9

1,6
1,6
1,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,2
0,3
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
13,1
13,3
13,2
za makroekonomske analize

1,5
0,3
0,5
0,6
0,6
13,1
in razvoj,

Najbolj neposredno medsebojno povezanost kažejo gibanja na
področju zavarovanja za primer brezposelnosti in socialno
varstvenih dajatev. Podatki potrjujejo, da so številni(dolgotrajno)
brezposelni, potem ko so izkoristili vse pravice iz zavarovanja,
prešli med upravičence do socialno varstvenih dajatev - denarnih
dodatkov in v tisto skupino prebivalstva, ki največkrat živi v
materialni revščini.

Slovenija je na vseh področjih socialne varnosti v veljavno ureditev
vgradila mehanizme, katerih namen je zaščititi najbolj ranljive
skupine prebivalstva, tako kar zadeva dajatve kot tudi različne
storitve In druge oblike pomoči. Večina sistemov dajatev zato
upošteva tudi socialno varstveni položaj upravičencev in s tem
pomembno vpliva na socialno sliko prebivalstva. Posamezni
sistemi tudi neposredno vplivajo eden na drugega, oblikovani pa
so tako, da naj bi posamezniki najprej uveljavili pravice na
posameznih področjih socialne varnosti. V primeru, da si na ta
način niso zagotovili preživetja, naj bi socialno varstvene dajatve
zagotavljale preživetje.
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Graf 1: Povprečno mesečno število prejemnikov v obdobju 1993 -1998

1993

1994

1995
■DP

•DN

1997

1996

1998

•DD

Legenda: DN=denarno nadomestilo za čas brezposelnosti
DP=denarna pomoč
DD=denarni dodatek

konec leta 1992 in je vezana na zajamčeno plačo. Le-ta se je v
celotnem obdobju po letu 1993 realno zmanjševala.

Višina socialno varstvene dajatve (t.i. denarnega dodatka), ki naj
bi pomenila zaščito pred absolutno revščino, je bila določena

Graf 2: Realno gibanje povprečnih mesečnih zneskov (1993=100)
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1998
•Povprečna plača

•Zajamčena plača

»Minimalna plača

Opomba: Zneski so deflacionirani z indeksom cen življenjskih potrebščin
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Takšen način je nedvomno poslabševal položaj prejemnikov
socialno varstvenih dajatev. Vendar pa je hkrati treba upoštevati,
da se vrsta dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do te pomoči
ne upošteva. Zato imajo prejemniki v številnih primerih tudi druge
dohodke (zlasti otroške dodatke, štipendije pa tudi druge olajšave
in ugodnosti kot npr. subvencionirane oskrbnine v vrtcih,
regresirano prehrano, brezplačne učbenike v osnovni šoli itd.),
kar pomeni, da njihovega položaja ni možno presojati le po višini
socialno varstvene pomoči.
Na materialno izključenost (revščino) se vežejo tudi druge
Izključenosti - socialne izključenosti, ki so na eni strani
povzročitelji, na drugi strani pa posledice materialne izključenosti.
To so predvsem brezposelnost (izključenost iz zaposlitve),
neizobraženost (izključenost iz izobraževanja), slabo zdravje (ki
je v veliki meri odvisno od zagotavljanja osnovnih življenjskih
pogojev in virov, kot so primeren prostor za bivanje, izobrazba,
hrana, dohodek, stabilen ekosistem, mir ter socialna pravičnost
in enakost) in odsotnost ali neprimernost stanovanjskih pogojev.

Z revščino in socialno izključenostjo se je zato glede na dejstvo,
da boj proti njej zahteva povezane ukrepe na številnih področjih,
možno uspešno spopadati le, če je ta naloga ena jasno
opredeljenih prioritet vladne politike. Za njeno izvajanje je
namreč potrebno sprejeti dodatne ukrepe na zakonski ravni in
zagotoviti dodatna finančna sredstva.
Ukrepi, ki se v Sloveniji že izvajajo, ukrepi, ki so v pripravi in
ukrepi, ki naj bi se na podlagi tega programa sprejeli dodatno,
imajo skupna cilja:
pomagati in omogočiti tistim, ki so se znašli v razmerah
revščine in socialne izključenosti, da čimprej najdejo izhod iz
takšnih razmer,
preprečiti revščino in socialno izključitev tistih, ki so na robu.
Upoštevaje obširne analize, ki so jih posamezna ministrstva
opravila pri pripravi tega programa, je za uresničitev gornjih ciljev
v današnjih razmerah najpomembnejše:
1. omogočiti večjemu delu prebivalcev možnosti za zaposlitev,
ki jim bo zagotovila socialno varnost,
2. zmanjšati osip pri izobraževanju in povečati število ljudi z
ustrezno strokovno usposobljenostjo,
3. povečati ponudbo socialnih in neprofitnih stanovanj in uvesti
subvencioniranje najemnin za tiste, ki ne zmorejo teh
stroškov,
4. dvigniti višino socialnih varstvenih dajatev tistim, ki si sami ne
morejo zagotoviti preživetja ob dodatnih ukrepih, ki bodo
usmerjeni v to, da bo taka oblika pomoči le kratkotrajna
oziroma začasna pri prehodu v ponovno samostojnost.
Program vključuje ukrepe, ki naj bi zagotovili rešitve na navedenih
področjih, ob tem pa še druge ukrepe za pomoč ljudem v različnih
rizičnih življenjskih situacijah.
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II. MEDNARODNE POBUDE IN
USMERITVE ZA ZMANJŠANJE
REVŠČINE IN SOCIALNE
IZKLJUČENOSTI
Sodobni svet se vse bolj sooča z blaginjo ljudi na eni strani, ki jo
na žalost spremlja molčeča revščina vse večjega števila ljudi na
drugi strani. To očitno nasprotje postaja nesprejemljivo in nujno
zahteva popravke. Kljub napredku na posameznih področjih
socialnega in ekonomskega razvoja (podaljševanje trajanja
življenja, vse večja pismenost, dostop do osnovnega
izobraževanja in osnovnega zdravstvenega varstva, načrtovanje
družin, zmanjšanje smrtnosti dojenčkov itd.) in razširjanju
pluralizma, demokratičnih institucij in večjemu spoštovanju
osnovnih človekovih pravic, se na svetu bolj kot kdaj koli poprej
veča število ljudi, med njimi še posebno mladih in žensk, ki trpijo
za lakoto in drugimi pomanjkanji. Poleg ekoloških nevarnosti tudi
naraščajoči notranji socialni problemi v posameznih državah (kot
so kriminal, droge, bolezni, nezadovoljstvo, propad mestnih jeder
in zniževanje izobraževalnih standardov itd.) predstavljajo grožnjo
človekovemu blagostanju in vse bolj vplivajo na človekovo varnost.
Tako v mnogih bogatih in razvijajočih se državah narašča prepad
med bogatimi in revnimi ljudmi, prav tako pa narašča prepad med
razvitimi in najmanj razvitimi državami.
Svetovna skupnost se vedno bolj zaveda spoznanja, da je
potrebno ob globalnem spreminjanju svetovnega gospodarstva
v temeljih spreminjati tudi parametre socialnega razvoja v vseh
državah. Ugotovljeno je, da revščina, brezposelnost in socialna
dezintegracija pogosto vodijo v izolacijo, marginalizacijo in nasilje.
Še več: ugotovljeno je, da predstavlja revščina najbolj množičen
vzrok kršitev človekovih pravic na svetu. Zato je Generalna
skupščina Združenih narodov decembra 1995 razglasila
obdobje 1997 - 2006 za desetletje Izkoreninjenja revščine.
Na svetovnem vrhu o socialnem razvoju v Kopenhagnu 1995,
ki ga je organizirala Organizacija Združenih narodov, pa so se
države udeleženke odločile, da je potrebno k reševanju teh
problemov pristopiti enotno, povezano in globalno. Na srečanju je
117 predsednikov držav in vlad sprejelo Deklaracijo In Akcijski
program, ki predstavljata nadaljevanje intenzivnih prizadevanj
za skladnostni razvoj izraženih na konferenci ZN za okolje in
razvoj v Rio de Janeiru 1992, na konferenci o prebivalstvu in
razvoju v Kairu 1994, na 4. svetovni konferenci žensk v Pekingu
1995 in konferenci ZN o človekovih naseljih - Habitat II 1996 v
Carigradu. (Kopenhagen 1995).
V Deklaraciji so med drugimi določene naslednje obveznosti držav:
zmanjšanje absolutne revščine v vsaki državi; podpiranje polne
zaposlitve; spodbujanje socialne integracije na podlagi večjega
spoštovanja in varovanja človekovih pravic; doseganje
enakopravnosti in enakosti med obema spoloma; povečanje
sredstev namenjenih za socialni razvoj; ustvarjanje ekonomskih,
političnih, socialnih, kulturnih in zakonskih pogojev, ki bodo
omogočili ljudem doseganje socialnega razvoja.
Akcijski program podrobneje določa naloge, ki naj jih države
uresničujejo na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni.
Poudarjeno je, da je socialni razvoj neločljivo povezan s kulturnim,
ekološkim, ekonomskim, političnim in duhovnim razvojem nekega

okolja, ki se ga ne sme obravnavati sektorsko. Človekovo
dostojanstvo, splošne človekove pravice in temeljne svoboščine,
enakost in enakopravnost, socialna pravičnost predstavljajo
temeljne vrednote v vseh družbah. Program poudarja, da je
upoštevajoč dejstvo, da živi na svetu 1,3 milijarde ljudi - povečini
ženske - v popolni revščini, od katerih je večina lačnih vsak dan,
potrebno pristopiti k formiranju integrativnih strategij, ki
bodo vzpodbujale trajnostni ekonomski In socialni razvoj,
ki bo zagotavljal enake možnosti vsem ljudem. Pristopiti je
potrebno k izdelovanju nacionalnih načrtov za izkoreninjenje
revščine na vseh nivojih; izdelati merila, kriterije in indikatorje za
določitev obsega in spremljanje absolutne revščine; vsaka država
naj sama zase izdela natančno definicijo in določitev absolutne
revščine v skladu s priporočili OZN. Posebno pozornost je potrebno
posvetiti povečanju socialne varnosti in zmanjšanju ranljivosti
posameznih skupin ljudi (brezposelni, bolni, invalidni, stari, matere
z majhnimi otroki ali ostarelimi sorodniki, enoroditeljske družine,
žrtve naravnih nesreč in nasilja, vojn in prisiljenih preselitev, bolniki
okuženi z aidsom;). Otroci in mladina, stari in invalidi morajo biti
deležni posebnega varstva.

izobraževanja in stanovanjske politike. V vseh bivših evropskih
socialističnih državah je namreč revščina postala vse bolj viden,
razširjen, boleč in po upanju vseh začasni problem tranzicijskega
obdobja na prehodu k pluralnim demokracijam in tržnim
ekonomijam. Po podatkih Evropske skupnosti je v sredini 90-ih let
več kot 50 milijonov ljudi v državah članicah živelo pod
eksistenčnim minimumom (kar pomeni 15% vsega prebivalstva),
okoli 3 milijone je bilo brezdomcev in več kot 17 milijonov
brezposelnih. Ti podatki so opozorilo in osnova za premišljeno
ukrepanje.
Poročilo Sveta Evrope temelji na izhodišču, da socialna
izključenost ne pomeni le pomanjkanja dohodka in
materialnih dobrin, temveč neustrezno In neenakopravno
sodelovanje posameznikov in posameznih skupin
prebivalstva v družbenem življenju. Kot ugotavlja poročilo, pri
katerem je sodelovala tudi Slovenija, je vse bolj prisotna tendenca,
da ljudje, ki niso enakovredno vključeni v različne sisteme, postajajo
endemičen del "družbe možnosti", oziroma še drastičneje,
postajajo zgubljenci. Poročilo poziva države, da v okviru ustvarjanja
nove dopolnjene (revidirane, predelane) evropske socialne listine
posvetijo pozornost problemom, ki so skupni najmanj
privilegiranim ljudem, in jih je zato potrebno še naprej in podrobneje
proučevati.

Pri kreiranju politik mora zavzeti osrednje mesto zaposlovanje.
Temu cilju morajo biti prilagojene ostale politike. Cilj socialne
integracije je ustvarjanje družbe za vse, pri tem pa naj ima aktivno
vlogo vsak posameznik s svojimi pravicami in odgovornostmi.

Dejstvo je, da v Evropi do sedaj še ni bila izdelana vsestranska
kvantitativna mednarodna primerjalna analiza pojava socialne
izključenosti, zato pa so v ospredju proučevanj naslednja
vprašanja:
ali se splošna raven revščine dviguje, pada oziroma ostaja
na isti ravni;
ali se revščina seli iz določenih demografskih skupin na druge;
kako ščitijo sistemi socialnih denarnih transferjev ljudi pred
revščino.

Uveljavljanje integrativnega pristopa k uresničevanju akcijskega
programa na nacionalni ravni, upoštevajoč pri tem nacionalne
specifičnosti, zahteva od držav;
a) analiziranje in preverjanje makro in mikroekonomskih in
sektorskih politik in njihov vpliv na revščino, zaposlenost,
socialno integracijo in socialni razvoj;
b) naravnanost vladnih politik in programov k promociji
socialnega razvoja z okrepitvijo sodelovanja vseh nacionalnih
in mednarodnih akterjev, večanjem učinkovitosti in operativne
sposobnosti javnih upravljavskih struktur in omogočanje
učinkovite in transparente uporabe resursov ob upoštevanju
priporočil Agende 21;
c) ugotavljanje obsega, porazdelitve in značilnosti revščine,
brezposelnosti, socialnih napetosti in socialne izključenosti
ter ukrepanje s ciljem zmanjšati revščino, povečati
produktivno zaposlovanje in socialno integracijo;
d) ustvarjanje ali okrepitev medsektorskih strategij za uresničitev
zaključkov vrha in nacionalne strategije o socialnem razvoju,
ki naj vsebuje državne ukrepe v sodelovanju z mednarodnimi,
regionalnimi in lokalnimi organizacijami, akcije v partnerstvu
in sodelovanju z civilno družbo, zasebnim sektorjem in
kooperativami, v kateri naj bodo opredeljene odgovornosti
posameznih akterjev, dogovorjene prioritete in časovni roki;
e) definiranje časovno opredeljenih ciljev za zmanjšanje splošne
revščine in izkoreninjenje absolutne revščine, povečanje
zaposlovanja in zmanjšanje brezposelnosti, povečanje
socialne integracije znotraj nacionalnih okvirjev;
f) pri ugotavljanju revščine, zaposlenosti, socialne integracije in
drugih socialnih faktorjev je potrebno razviti kvantitativne in
kvalitativne indikatorje socialnega razvoja z upoštevanjem,
kjerkoli je to mogoče, razlikovanja po spolu; za spremljanje in
nadzor vpliva socialnih politik in programov in za iskanje poti
za izboljšanje njihove učinkovitosti in uvajanje novih
programov;
g) vključevanje civilne družbe itd.

Da so evropske države resno prepričane o nujnosti usklajenega
sodelovanja v boju proti revščini in socialni izključenosti, priča
začetek posebne kampanje, ki jo je na svetovni razstavi Expo
1998 v Lisboni razglasil Svet Evrope. Zaskrbljena zaradi
posledic globalizacije in zavedajoč se dejstva, da je nemogoče
reševati probleme znotraj posameznih držav ali kontinentov, si je
evropska politika postavila za svoj cilj globalizacijo brez revščine
in marginalizacije.
Tudi naša država se priključuje prizadevanjem svetovne In
evropske skupnosti. V Ustavi opredeljena socialna narava
države kaže, da se zavedamo nujnosti usklajenega
gospodarskega in socialnega razvoja države. Državni zbor
Republike Slovenije je leta 1999 ratificiral revidirano Evropsko
socialno listino, ki je bila pripravljena v Strasbourgu 3. 5. 1996,
kjer je v 30. členu opredeljena pravica do varstva pred revščino
in socialno izključenostjo in se glasi:
,
"Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice do varstva
pred revščino in socialno izključenostjo, se pogodbenice
zavezujejo, da:
a) s celovitim in usklajenim pristopom sprejmejo ukrepe, s katerimi
spodbujajo učinkovit dostop predvsem do zaposlitve, nastanitve,
usposabljanja, izobrazbe, kulture in socialne ter zdravstvene
pomoči osebam in njihovim družinam, ki živijo ali so v nevarnosti,
da bi živele socialno izključene ali v revščini;
b) ponovno proučijo te ukrepe z namenom, da bi jih po potrebi
prilagodile."

Vlade evropskih držav in narodov so se začele zavedati problemov
revščine in socialne izključenosti že v začetku devetdesetih. Svet
ministrov pri Svetu Evrope je I. 1993 pristopil k projektu o
človeškem dostojanstvu in socialni izključenosti. Maja 1998 je
Svet Evrope v Helsinkih sprejel poročilo, pri katerem je sodelovalo
11 držav vzhodne Evrope, v katerem so podrobneje obravnavali
politike na področjih zdravstva, zaposlovanja, socialne varnosti,
poročevalec, št. 12

Tudi Slovenija je ukrepe za zmanjšanje socialne izključenosti že
vključila v različne zakonske in programske dokumente.
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potrebne, so pa običajne v skupnosti, v kateri gospodinjstvo živi.
Relativna meja revščine je določena na osnovi distribucije
dohodka populacije in se spreminja zaradi sprememb distribucije
dohodka. Zato relativna meja revščine ne meri toliko revščine kot
pa neenakost znotraj populacije. Najbolj razširjena metoda
določitve relativne meje revščine, ki se uporablja tudi za
mednarodne primerjave, je določen odstotek (50%) od povprečja
ali mediane (ekvivalentnega) dohodka vseh gospodinjstev. Osebe
ali skupine oseb, katerih sredstva ne dosegajo te meje, živijo v
relativni revščini.

III. OPREDELITEV REVŠČINE IN
SOCIALNE IZKLJUČENOSTI
Nepredvidena in presenetljivo visoka gospodarska rast v
petdesetih in šestdesetih letih je vzpodbudila oblikovanje kazalcev
družbenega razvoja, ki naj bi dopolnili manjko kazalcev
gospodarskega razvoja in na ta način omogočili vpogled v
življenjski standard na individualni ravni. Tako je bilo opazovanje
in merjenje nezadostnega življenjskega standarda ljudi le obrobje
celotne problematike, ki se ga sicer ne more enačiti z
raziskovanjem revščine, čeprav se ga lahko pojmuje kot enega
začetkov njenega širokega raziskovanja.

Revščina pa je lahko objektivno izmerjena (na zgornja dva načina)
in subjektivno dojeta. Analize subjektivne revščine temeljijo na
odgovorih oziroma mnenjih gospodinjstev o njihovem
dohodkovnem položaju ali njihovih potrebah. Pri tem se uporabljajo
različne metode, ki vsaka na svoj način oblikuje določena
vprašanja, na katere odgovarjajo gospodinjstva preko anketiranja.

Prva raziskava o revščini je bila opravljena pred natanko sto leti
- leta 1899 jo je v Yorku (Velika Britanija) opravil Seebohm Rovvntree,
njeno pospešeno raziskovanje pa se lahko umesti v šestdeseta
leta tega stoletja. V istem desetletju je administracija ameriškega
predsednika Johnsona napovedala žvojno proti revščini'. Eden
od pomembnih rezultatov te politične akcije je bilo tudi oblikovanje
in uvedba posebne mere za izračunavanje meje revščine, tim.
žOrshansky indeks'. Avtorica tega indeksa je pri njegovem
oblikovanju izhajala, podobno kot Rovvntree, iz koncepta absolutne
revščine. Mejo revščine je določila na osnovi stroškov za
prehrano, saj jih je pomnožila z ustreznim mnogokratnikom in na
ta način izračunala celotne življenjske stroške. Čeprav sta oba
avtorja doživela zaradi svojega pristopa ostre kritike, gre za
pristop, ki je še vedno precej popularen in uporaben. Koncem
šestdesetih let so se pojavili tudi prvi poskusi merjenja revščine v
vzhodno-evropskih državah, čeprav so se največkrat skrivali za
oznako izračunavanja minimalnih oz. povprečnih življenjskih
stroškov (Novak, 1994).

Socialna izključenost predstavlja enega novejših konceptov, ki
so se porodili v okviru analiziranja socialne politike in njenih učinkov
v družbi ter se primarno veže na koncept državljanstva in socialnih
pravic posameznika. Uporabo tega koncepta je v poznih
osemdesetih letih močno spodbudila Evropska skupnost, ki ga
od tedaj poudarja v svojih dokumentih kot enega temeljnih sodobnih
problemov. Tako se v tem okviru razume socialna izključenost
kot institucionalen problem oz. problem pomanjkljive ali neustrezne
socialno-politične regulacije. Ali drugače, socialna izključenost je
znak nepopolnega zagotavljanja oz. neuresničevanja socialnih
pravic državljank in državljanov. Širše je mogoče razumeti socialno
izključenost kot neuspešno sodelovanje v enem od sistemov, ki
zagotavljajo vključenost državljanov v družbo:
v sistemu zakonodaje, ki omogoča civilno vključenost enakopravnost vseh državljanov v demokratični družbi;
v sistemu trga delovne sile, ki omogoča gospodarsko
vključenost - biti zaposlen in imeti določeno gospodarsko
funkcijo;
v sistemu države blaginje, ki omogoča socialno vključenost v
ožjem smislu - imeti dostop do socialnih storitev;
v družini in v sistemu neformalnih - prijateljskih, sosedskih mrež, ki omogoča med-osebno vključenost, zagotavlja
varnost, družabnost in moralno podporo (Commins v Trbanc,
1996).

Svet Evrope je 19. novembra 1984 sprejel naslednjo definicijo
revščine: "Revne so osebe, družine in skupine oseb, katerih
sredstva (materialna, kulturna in socialna) so tako omejena, da
jim onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v državi, v kateri
živijo." (The Construction and Use of Level of Living Indicators,
str. 2, v Analizi revščine..., 1996).
Na podlagi te definicije'lahko zaključimo, da:
se pojem revščine ne nanaša le na posameznika ali družino,
ampak tudi na določene dele prebivalstva in na določeno
življenjsko obdobje;
se poleg denarnega vidika revščine upošteva tudi druge
kazalce pomanjkanja;
da revščina pomeni izključitev iz "minimalno sprejemljivega
načina življenja" v določeni družbi. Glede na to definicijo je
revščina relativen koncept. Oseba z isto življenjsko ravnijo je
v določeni državi revna, v neki drugi pa ne.

Zaradi delovanja kompenzacijskih mehanizmov v teh družbenih
sistemih izključenost oz. nepopolna vključenost v enega od
naštetih sistemov še ne pomeni tudi socialne izključenosti v celoti;
le-ta se pojavi ob nakopičenju izključenosti iz večine ali vseh
sistemov.
Tako je za potrebe Programa ustrezna tista opredelitev socialne
izključenosti, ki jo razumemo kot kopičenje izključenosti oz.
omejenega sodelovanja v ključnih virih, institucijah in mehanizmih,
prek katerih poteka civilno, gospodarsko, socialno in medosebno
vključevanje skupin in posameznikov v družbo.

Pri proučevanju revščine prevladujejo trije pristopi: pristop
absolutne, relativne in subjektivne revščine. Absolutna revščina
pomeni pomanjkanje osnovnih dobrin in storitev, ki so nujno
potrebne za zadovoljitev minimalnih potreb (hrana, stanovanje,
obleka ipd ). Osnovna ideja je v izbiri košare blaga in storitev, ki je
spoznana kot nujna. Celotni stroški te košare v tržnih cenah so
potemtakem absolutna meja revščine, ki ni odvisna od ravni
dohodka in distribucije dohodka prebivalstva. Absolutna meja
revščine je torej fiksirana In se ne spreminja zaradi sprememb
dohodkovne ravni prebivalcev oziroma gospodinjstev.

Zaradi različnosti pojmovanja revščine in socialne izključenosti je
tudi opredelitev njunega medsebojnega razmerja težavna. Glede
na posamično opredelitev obeh pojavov je smotrno tudi njuno
razmerje opredeliti v naslednjih okvirih. Ker je revščina izraz
pomanjkanja dobrin za zagotovitev družbeno sprejemljive dostojne
življenjske ravni, so ukrepi socialne politike usmerjeni na
prerazdeljevanje materialnih virov (nadomestila, dodatki, pomoči).
Po drugi strani pa je socialna izključenost izraz omejenega ali pa
neuspešnega sodelovanja v ključnih virih, institucijah in
integracijskih mehanizmih, zato so ukrepi socialne politike
usmerjeni na zagotayljanje tega dostopa ali pa na kompenzacijo
izključenosti iz pomembnih virov.

Relativna revščina pa je stanje relativnega pomanjkanja (v
primerjavi z določeno ravnijo blaginje v določeni skupnosti).
Gospodinjstvo, ki ima dovolj visok dohodek, da zadovolji vse
osnovne potrebe, je še vedno lahko revno po relativnih merilih,
če si ne more privoščiti dobrin in storitev, ki sicer niso nujno
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Iz vsega tega izhaja, da je revščina in socialna izključenost
multidimenzionalen problem, ki ga je možno in tudi potrebno osvetliti
na različne načine oziroma uporabljati različne metode merjenja
revščine. Pri tem je za posameznika najbolj pomembno, kako
sam ocenjuje svoj položaj In kako sam dojema revščino in
socialno izključenost. Ta subjektivna informacija in analize,
ki temeljijo na tej osnovi, Imajo prav zaradi tega prednost
pred drugimi metodami, ki izhajajo iz objektivnih kazalcev
(izdatkov, dohodkov, poljubnih prerezov).

pri Fakulteti za družbene vede, že 30 let opravlja raziskavo
Slovensko javno mnenje, ki obsega tudi subjektivna občutenja
revščine. Leta 1998 pa je Center na pobudo Urada za
makroekonomske analize in razvoj, za potrebe merjenja socialne
izključenosti, v raziskavo uvrstil vprašanja, ki poleg deprivacije
(pomanjkanja materialnih virov) omogočajo analizo izolacije
(pomanjkanje pripadnosti) in anomije (občutek nemoči), ki jih čuti
prebivalstvo v vsakdanjem življenju. (Kersnik Bergant, 1999)."
1. 1. OBJEKTIVNO MERJENJE REVŠČINE IN
SOCIALNE IZKLJUČENOSTI

IV. ANALIZA STANJA V SLOVENIJI

Statistični urad je na podlagi anketnih podatkov iz 1.1993 izvedel
prvo merjenje revščine in pri tem uporabil metodologijo Eurostata,
evropskega statističnega urada, ki je temeljila na podatkih anket
o porabi gospodinjstev (Analiza revščine..., 1996). V Sloveniji se
je taka anketa izvajala vsakih pet let, zadnja je bila izvedena v letu
1993. Ta analiza je temeljila na izdatkih gospodinjstev. Analiza
je pokazala, ob upoštevanju OECD modificirane ekvivalenčne
lestvice (kjer prvi odrasli v gospodinjstvu pomeni enega člana,
vsak naslednji odrasli pomeni 0,5 člana in otrok pomeni 0,3 člana)
in 50 % povprečnih ekvivalentnih izdatkov kot praga revščine, da
je bilo leta 1993 revnih 13,6 % slovenskih gospodinjstev ali 9,3 %
prebivalcev. Neposredna primerjava izračunov za Slovenijo z
izračuni 12 držav EU ni bila možna, saj so bili takrat znani njihovi
rezultati za leta okrog 1988. Kljub temu so ti rezultati pomenili
dobro orientacijo za primerjave. Tako se je Slovenija uvrščala
med države z relativno nizko stopnjo revščine. Kar 7 držav
je Imelo višjo stopnjo revščine, med njimi je imela Portugalska
najvišjo - kar 26,5 % revnih gospodinjstev.

1. MERJENJE REVŠČINE IN SOCIALNE
IZKLJUČENOSTI
V preteklosti se je z analitičnim in raziskovalnim delom na področju
revščine ukvarjalo kar nekaj avtorjev. Na Inštitutu za ekonomska
raziskovanja so kontinuirano raziskovali revščino že dalj časa.
Dr.Tine Stanovnik in dr. Nada Stropnikova sta v letu 1983 analizirala
Dohodkovni položaj slovenskih gospodinjstev; ta študija je
bila kasneje ponovljena s podatki iz leta 1993.(Stanovnik, Stropnik
1995).
Leta 1994 je dr. Mojca Novak objavila knjigo z naslovom Dober
dan, revščina, v kateri opisuje različne pristope k analizi revščine
in skuša osvetliti položaj v Sloveniji. (Novak, 1994). Prvo analizo
revščine, ki je mednarodno primerljiva, je leta 1995 objavil
Statistični urad Republike Slovenije.

Nadaljnja analiza gospodinjstev glede na njihove socialnoekonomske značilnosti je pokazala, da so bila v Sloveniji leta
1993 najbolj ranljiva:

Na osnovi Eurostatove (Evropski statistični urad) metodologije je
bilo v analizi prikazano t.i. objektivno merjenje revščine, saj je bila
za analizo revščine uporabljena objektivna informacija in sicer
dejanski izdatki (dohodki) gospodinjstev. (Analiza revščine...,
1996).
V letu 1998 je bila izdelana tudi študija dr. Stropnikove in dr.
Stanovnika: Vpliv socialnih transferjev na revščino In
dohodkovno neenakost v Sloveniji: primer|ava
predtranzicljskega in potranzicljskega obdobja. (Stanovnik,
Stropnik, 1998).

-

gospodinjstva, kjer nihče ni delovno aktiven,
gospodinjstva, kjer so glavni vir dohodka pokojnine in drugi
socialni prejemki,
samska gospodinjstva,
gospodinjstva, kjer je nosilec starejša oseba,
starejši zakonci,
gospodinjstva z nosilcem, ki ima nizko izobrazbo in
gospodinjstva, ki živijo v najemniških stanovanjih.

"Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
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Tabela 3a: Stopnje revščine v državah EU in v Sloveniji, izračunane na osnovi izdatkov
gospodinjstev iz anket o porabi gospodinjstev
Stopnja revščine
v%
26,5
Portugalska (1989)
22,0
Italija (1988)
20,8
Grčija (1988)
17,5
Španija (1988)
17,0
Velika Britanija (1988)
16,4
Irska (1987)
14,9
Francija (1989)
13,6
Slovenija (1993)
12,0
Nemčija (1988)
9,2
Luksemburg (1987)
6,6
Belgija (1988)
6,2
Nizozemska (1988)
4,2
Danska(1987)
Opomba: Stopnja revščine pomeni delež gospodinjstev, ki so pod pragom revščine.
Država

administrativnih virov. Na podlagi te primerjave ima Slovenija v
primerjavi z drugimi dvanajstimi državami znova relativno nizko
stopnjo revščine in sicer 14,9%, saj ima višjo stopnjo tudi
po novi metodologiji 7 držav. Pri tem je potrebno poudariti, da
so stopnje revščine izračunane na osnovi dohodkov gospodinjstev
praviloma višje od tistih, izračunanih na podlagi izdatkov.

V 90. letih so vse države EU pod vodstvom Eurostata začele
uporabljati novo metodologijo in izvajati novo anketo o dohodkih
gospodinjstev (evropska panelna anketa), na osnovi katere je
bila za leto 1993 narejena analiza revščine, katere rezultati so
prikazani v spodnji tabeli. Slovenski statistični urad je v svoji
naslednji analizi revščine za leto 1996 prav tako uporabil dohodke
gospodinjstev, ki jih ni pridobil na osnovi ankete, temveč iz

Tabela 3b: Stopnje revščine v državah EU izračunane na osnovi dohodkov gospodinjstev iz
evropske panelne ankete za leto 1993, za Slovenijo na osnovi dohodkov gospodinjstev i/.
administrativnih virov za leto 1996

Država
Portugalska
Grčija
Velika Britanija
Irska
Španija
Italija
Francija
Slovenija (1996)
Luksemburg
Nizozemska
Belgija
Nemčija
Danska
EU 12 (1993)
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Stopnja revščine
v%
29
24
23
21
19
18
16
14,9
14
14
13
13
9
17
agom revščine.

71

poročevalec, št. 12

Vse te študije so se ukvarjale predvsem z revščino oziroma
nezadostnimi materialnimi sredstvi za preživljanje. Zadostna
sredstva za preživljanje pa se zagotavljajo tudi s socialnimi
transferi, ki blažijo revščino. S tem v zvezi je določene rezultate
dala v I. 1998 dokončana študija dr. Nade Stropnik in dr. Tineta
Stanovnika: Vpliv socialnih transferjev na revščino in
dohodkovno neenakost v Sloveniji: primerjava
predtranzicljskega in potranzicijskega obdobja. Osnovni
namen raziskovalnega projekta je bil ugotoviti, kakšen bi bil obseg
revščine in neenakosti, če ne bi bilo socialnih transferov. Pri tem
so bili med socialne transfere šteti transferji invalidom, nadomestila
brezposelnim, bolniško in porodniško nadomestilo, kot tudi
socialnovarstveni transferi, otroški dodatki in štipendije. Raziskava
je temeljila na podatkih ankete o porabi gospodinjstev za leti 1983
in 1993. (Stanovnik, Stropnik 1998).
Iz raziskave je razvidno, da je prišlo v obdobju 1983-1993 do
velikih sprememb v strukturi denarnih virov slovenskih
gospodinjstev, ki so bile posledica velikih premikov v
socialnoekonomski strukturi gospodinjstev. Najbolj pomembna
sprememba v tem obdobju je izredno zmanjšan pomen
prejemkov Iz rednega delovnega razmerja (od 71,7% leta 1983
na 57,4% leta 1993), kar odraža zmanjšanje deleža zaposlenih v
skupnem številu članov gospodinjstev. Velik porast deleža
pokojnin v celotnem dohodku gospodinjstev, od 14,6% leta 1983

na 20,7% leta 1993, pa ni le posledica večanja upokojene
populacije, temveč tudi posedica izboljšanja njihovega
dohodkovnega položaja. Največji porast deleža pokojnin v
celotnem dohodku gospodinjstev se je zgodil v 5. - 8. decilu
dohodkovne porazdelitve in je posledica premika upokojencev
proti višjim dohodkovnim deciloni. Porasli so tudi drugi socialni
prejemki in to predvsem zaradi velikega povečanja brezposelnosti
in obsega nadomestil brezposelnim. Leta 1983 je bilo nadomestila
brezposelnim komaj zaznati v dohodkih gospodinjstev, leta 1993
pa so v povprečju pomenili 1,4% celotnega dohodka gospodinjstev
v Sloveniji. Pomen nadomestila brezposelnim je bil še zlasti velik
v spodnjih dveh decilih, kjer je predstavljal okrog 4,5% celotnega
dohodka gospodinjstev.
Podatki v naslednji tabeli kažejo, da se Je dohodkovna
neenakost prebivalstva Slovenije v navedenem obdobju
občutno povečala, če jo merimo s katerimkoli od treh kazalcev
neenakosti: Ginijevim koeficientom, centilnim razmerjem 90/10 ali
centilnim razmerjem 75/25. Situacija je še slabša, ker je do tega
prišlo v obdobju padajočih realnih dohodkov - mediana
ekvivalentnega dohodka gospodinjstev se je zmanjšala za okrog
14 %. Primerjava dveh izračunanih vrednosti Ginijevega
koeficienta (tiste na podlagi celotnega dohodka gospodinjstev in
tiste na podlagi dohodka gospodinjstev brez socialnih transferjev)
kažeta, da bi bil dejanski položaj še veliko slabši, če ne bi bilo
socialnih transferjev.

Tabela 4: kazalci dohodkovne neenakosti v letih 1983 in 1993

Ginijev koeficient
Ginijev koeficient (dohodki
brez socialnih transferjev)
Razmerje 90/10
Razmerje 75/25

Tudi v tej raziskavi so bili brezposelni identificirani kot skupina
prebivalstva, ki je najbolj izpostavljena revščini.
1.2. SUBJEKTIVNO MERJENJE REVŠČINE IN
SOCIALNE IZKLJUČENOSTI

1983
0,2369
0,2487

1993
0,2791
0,3048

2,94
1,74

3,32
1,82

izvaja Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih
komunikacij pri Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je merila
subjektivno doživljanje revščine in sicer tako, da anketirane
(v reprezentativni vzorec je vključeno 1050 polnoletnih
državljanov) zaprosijo, da sami ocenijo položaj sebe in svoje
družine.

Anketa Slovensko javno mnenje (SJM 1983-1993, 1997), ki jo
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Tabela 5: Struktura odgovorov anketirancev na zastavljeno vprašanje v%
Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli
1983
1987
1993
1997
(možen en odgovor):
da vam ničesar ne primanjkuje
7,7
6,5
9,5
16,9
da ste bolj varčni, manj luksuza
44,5
41,1
33,6
40,1
da morate zelo skrbno gospodariti z denarjem,
41,2
46,4
45,7
37,1
omejevati nakupe obleke, opreme ipd.
da se močno omejujete pri nakupih hrane
3,1
3,3
6,7
2,8
da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin
0,6
1,1
2,2
1,0
da živite v revščini
0,6
0,4
0,9
0,6
ne ve, neodločen
_
213
1^2
1,4
1,4
Vir: Slovensko javno mnenje 1983, 1987, 1993 in 1997, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
pri Fakulteti za družbene vede, Ljubljana

Pri vrednotenju zgornjih odgovorov je treba upoštevati tudi dejstvo,
da je stopnja zadovoljstva oziroma ocena lastnega materialnega
položaja odvisna od subjektivnih pričakovanj ter od odnosa med
dejanskim in pričakovanim materialnim stanjem anketiranca.Torej
lahko stopnja zadovoljstva niha ne glede na spremembe
dejanskega stanja.
Po teoriji osnovnih potreb sociologa Erika Allardta lahko kakovost
življenja merimo na treh dimenzijah, ki jih določajo potrebe po:
"imeti", "biti" in "ljubiti". (Kersnik Bergant, april 1999). Leta 1994 je
estonsko Ministrstvo za socialne zadeve v sodelovanju z
Norveškim mednarodnim inštitutom za socialne raziskave s
posebnim vprašalnikom izvedlo merjenje pojavov deprivacije,
izolacije in anomije, to je tistih pojavov, ki določajo socialno
izključenost. Omenjena estonska metoda merjenja socialne
izključenosti le potrebo po "ljubiti" modificira v potrebo po
"pripadnosti". Tako merjenje socialne izključenosti predstavlja
merjenje pomanjkanj, ki privedejo do vrste nezaželenih pojavov:
- pomanjkanje, ki ga človek čuti v polju "imeti" privede do
deprivacije,
- pomanjkanje v polju "pripadati" privede do izolacije,
- pomanjkanje v polju "biti" pa privede do anomije.
Deprivacija pomeni pomanjkanje predvsem materialnih virov,
izolacija pomanjkanje socialnih stikov, anomija pa občutek nemoči.
Vsi ti pojmi določajo kvaliteto človekovega razvoja in sicer tako,
da v kolikor so ta pomanjkanja večja, je večja tudi socialna
izključenost.
Slovenija je ob pripravi Poročila o človekovem razvoju 1998
prirejen vprašalnik vključila v raziskavo Slovensko javno
mnenje. Na osnovi analize odgovorov na anketo SJM (oktober
1998) čutimo Slovenci izmed omenjenih treh pomanjkanj, največje
pomanjkanje v polju "pripadati" (to pomeni pomanjkanje pripadnosti
skupnosti, do katerega pripelje brezposelnost, osamljenost in
strah pred nasiljem), se pravi, da se počutimo izolirani, nekoliko
manj je izražena anomija (to je občutek nemoči, brezsmiselnosti,
tudi politične apatije), najmanj pa se počutimo deprivirane.
Na osnovi izračunov Urada RS za makroekonomske analize in
razvoj (Kersnik Bergant, april 1999) lahko ugotovimo, da je 15,4%
fespondentov Izpostavljenih visokemu tvegan|u socialne
Izključenosti In da je ta občutek močnejši pri ženskah. Na
takšno sliko socialne izključenosti vpliva pomanjkanje redne
zaposlitve in strah pred nasiljem, v veliki meri pa tudi občutek
nemoči in nemožnost soodločanja na politični ravni.
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2. ANALIZE UREDITVE NA POSAMEZNIH
PODROČJIH
V tem poglavju je prikazana ureditev, vsebovana v različnih
zakonskih, strateških in programskih dokumentih, ki so jih sprejeli
državni organi Republike Slovenije in imajo pomemben vpliv na
zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. Gre za pregled
tistega dela ureditve, ki pomeni lzva|anje nalog In odgovornosti
države pri skrbi za socialno varnost in uresničevanje ustavne
določbe, da je Slovenija socialna država.
Analizirano je stanje socialne izključenosti na področjih zdravstva,
zaposlovanja, socialne varnosti, izobraževanja, stanovanjske
politike, plačne in davčne politike ter brezplačne pravne pomoči.
Prikazana je veljavna ureditev na posameznih področjih, ki imajo
najpomembnejši vpliv na socialno izključenost ter vsebina
predvidenih novih zakonskih in programskih ukrepov, ki so že v
postopku sprejemanja. Podrobnejša analiza učinkov veljavne
ureditve, ki je hkrati podlaga za dodatne ukrepe, pa je vsebovana
v prilogi.
2. 1. PLAČE IN DELOVNOPRAVNO VARSTVO
ZAPOSLENIH

a) Vellavna ureditev
Veljavno pravno formalno ureditev na področju plač, ki za veliko
večino slovenskega prebivalstva predstavljajo pretežni del
dohodkov, tvori sistem kolektivnih pogodb in zakonov. Pravica do
plače in njena osnovna višina je za posamezne zaposlene glede
na njihovo stopnjo izobrazbe oziroma zahtevnosti dela, ki ga
opravljajo, opredeljena v ustrezni kolektivni pogodbi ali v posebnem
zakonu, ko gre za nekatere specifične poklice v javnem sektorju.
Spodnjo raven izplačil za vse zaposlene pa varuje zakon o
minimalni plači in načinu usklajevanja plač, ki določa znesek
minimalne plače do katere je upravičen sleherni zaposleni v RS ,
ki dela poln delovni čas. Izplačilo plače, ki je delavcu določena na
podlagi kolektivne pogodbe je za delodajalca obvezno, pravica je
iztožljiva, prav tako je z zakonom prepovedano izplačilo nižjih
plač od minimalne plače.

Navedena delovnopravna zakonodaja pa se je izkazala kot
nekonsistentna in družbenoekonomskim razmeram neprilagojena,
kar ima za posledico številne kršitve delovne zakonodaje s strani
delodajalcev, zlasti pri odpuščanju delavcev in varstvu posameznih
kategorij zaposlenih. Kazni za prekrške so nizke in zato
neučinkovite, sodni postopki pa dolgotrajni, zato je bilo potrebno
pristopiti k pripravi novega zakona o delovnih razmerjih, ki bo po
eni strani zagotovil minimalno varstvo delavcev in po drugi strani
določil minimalne obveznosti delodajalcev primerljivo obveznostim
delodajalcev drugih držav EU. Kljub temu pa je potrebno poudariti,
da tako veljavna kot bodoča zakonodaja posveča posebno
pozornost določenim kategorijam zaposlenih. Tako pred odpustom
iz operativnih razlogov še posebej varuje delavce - invalide,
starejše delavce, delavce samohranilce, delavce oziroma delavke
v času nosečnosti in odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in
dopusta za nego in varstvo otroka ter delavce v času odsotnosti
z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni. V
primeru presežnih delavcev pa kaže opozoriti na določbe, ki
takim delavcem zagotavljajo odpravnino, v primeru insolventnosti
pa del odpravnine oziroma druge pravice namesto delodajalca
zagotavlja Jamstveni sklad Republike Slovenije.

b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v veliavi ali se pripravljajo ter novosti na
zakonodajnem področju
Veljavnost zakona o minimalni plači se je v polovici leta 1999
iztekla, zato so socialni partnerji sklenili nov dogovor o politiki
plač, ki je dal vsebinsko podlago za pripravo novega zakona o
minimalni plači in o načinu usklajevanja plač. Dogovor pomeni
podaljšanje dosedanje ureditve na področju minimalne plače in
načina usklajevanja plač, uvedene pa so določene novosti.
Minimalna plača, ki je določena v višini, ki izhaja iz veljavnega
zakona in je od 1.1.1999 68.223 SIT, se še naprej usklajuje na
način kot velja za ostale plače ter enkrat letno poveča še za rast
bruto domačega proizvoda. Dodan pa je poseben pogoj, kdaj do
te dodatne uskladitve pride in kdaj ne. Minimalna plača se dodatno
uskladi le , če v preteklem letu v povprečju ni dosegla 58 %
povprečne plače zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, ki so
plačani na podlagi kolektivnih pogodb. Ta ureditev pomeni, da se
bo v primeru nadaljnje rasti bruto domačega proizvoda minimalna
plača v naslednjih letih realno povečevala, vse dokler ne doseže
tega razmerja. V letu 1998 je bilo doseženo razmerje med
povprečno minimalno plačo in povprečno plačo zaposlenih po
kolektivnih pogodbah v predelovalnih dejavnostih 54,6%.
Takšno dodatno povečevanje minimalne plače prispeva tudi k
zmanjševanju razponov med najvišjimi in najnižjimi plačami ter
uresničitev načela, da morajo pri povečanju blaginje v državi biti
udeleženi vsi zaposleni. To je načelo, ki ga zasleduje ves razviti
svet. Iz prakse razvitih držav pa izhaja tudi določitev razmerja
med minimalno plačo in povprečno plačo. V Državah EU se ta
odstotek giblje med 42% in 60% povprečne plače zaposlenega
fizičnega delavca v industriji. Doseganje ustreznega razmerja
med minimalno in povprečno plačo je tudi eden izmed kriterijev za
ugotavljanje ali država izpolnjuje zahteve Evropske socialne
listine.

b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v veljavi ali se pripravljalo ter novosti na
zakonodajnem področju
Cilj novega zakona o delovnih razmerjih, ki je v parlamentarni
obravnavi, je preprečevanje brezposelnosti, vključevanje
delavcev v delovni proces ter zagotavljanje usklajenega poteka
dela, pri čemer je posebej poudarjeno varovanje interesov
delavcev (kot šibkejših strank) v delovnem razmerju in
upoštevanje pravice delavcev do svobode dela ter dostojanstva
pri delu. Z novim zakonom se vzpostavlja načelo enotnosti urejanja
delovnih razmerij za vse zaposlene v R Sloveniji, ne glede na
statusno in lastninsko obliko delodajalca, pri katerem delajo,
dopušča pa se možnost drugačne ureditve delovnih razmerij (v
posebnem zakonu) za zaposlene v državnih organih, lokalnih
skupnostih, zavodih in drugih organih, ki opravljajo javno službo.

Sklenjeni dogovor o politiki plač pa vsebuje tudi specifično rešitev
pri usklajevanju plač, ki velja za leto 1999, in je posledica uvedbe
davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). Socialni partnerji
so se z dogovorom sporazumeli, da zaradi preprečevanja
negativnih učinkov uvedbe davka na dodano vrednost na rast
cen in posredno na standard zaposlenih, v prvih mesecih po
uvedbi DDV za usklajevanje plač ne bodo upoštevali dejanske
rasti cen, pač pa povprečno rast iz treh mesecev pred uvedbo
DDV. To naj bi bil skupen prispevek k preprečevanju novih
inflacijskih šokov, ki bi jih sicer lahko doživeli ob uvedbi DDV.
Hkrati pa so se strinjali, da je ob tem potrebno zaščititi najrevnejše
sloje zaposlenih. Zato je v dogovoru predvideno, da bodo
zaposleni, ki imajo plačo pod povprečjem plače v Republiki Sloveniji
prejemali poseben dodatek, ki bo izračunan na podlagi veljavne
minimalne plače in razlike med dejansko rastjo cen in rastjo cen
, ki izhaja iz predvidene letne rasti cen po dogovoru o politiki plač.
Dodatek se naj bi izplačeval za zadnje tri mesec leta 1999, oziroma
do uveljavitve novega zakona o dohodnini, ki bo razbremenila
najnižje dohodkovne razrede.

Predlagana je izrecna definicija delovnega razmerja kot
razmerja med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v
njem za plačilo, osebno, nepretrgano opravlja delo po navodilih in
pod nadzorom delodajalca. V zvezi z definicijo delovnega razmerja
pa je v zakonu predvideno tudi načelo, po katerem v primerih, ko
obstajajo elementi delovnega razmerja, ni dovoljeno opravljanje
dela na podlagi pogodb civilnega prava, temveč je potrebno
upoštevati delovnopravne norme. Stremi se tore| k temu, da bi
se čim več dela opravljalo v delovnem razmer|u z ustreznim
socialnim zavarovanjem delavcev.
Zakon naj bi urejal vsa vprašanja, ki se nanašajo na pogodbo o
zaposlitvi, od njene sklenitve do prenehanja, minimalne pravice,
obveznosti in odgovornosti, ki so sestavina pogodbenega razmerja
za vse zaposlene v delovnem razmerju, posebno varstvo
posameznih kategorij delavcev ter uveljavljanje in varstvo pravic,
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja.

Dogovorjeni način usklajevanja minimalne plače je od nedavno
uzakonjen in s tem tudi določena obveznost izplačevanja najmanj
minimalne plače vsem zaposlenim.

V okviru določb, ki se nanašajo na sklepanje pogodbe o zaposlitvi,
predstavlja novost dolžnost delodajalca, da ne sme od
kandidata zahtevati podatkov o družinskem ali zakonskem
stanu in drugih podatkov, ki niso v neposredni zvezi z delovnim
razmerjem. Predvideno je tudi, da delodajalec ne bo smel pogojevati
sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo teh podatkov ali z
dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom
materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o
zaposlitvi s strani delavca. Po drugi strani pa tudi kandidat ne bo
dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z
delovnim razmerjem.

2. 1. 2. DELOVNOPRAVNO VARSTVO ZAPOSLENIH
a) Vellavna ureditev
V Sloveniji sta na področju delovnega prava še vedno v veljavi
zvezni zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I.
SFRJ, št. 60/89 in 42/90) in zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS,
št. 14/90,5/91 in 71/93), ki izvira iz zvezne ureditve in jo dopolnjuje.
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Zakon povsem na novo vsebuje določbo o prepovedi
diskriminacije pri zaposlovanju, posebej pa obravnava tudi
prepoved diskriminacije glede na spol. Slednja je še posebej
poudarjena pri vstopanju v zaposlitev (zakon namreč izrecno
prepoveduje objavo prostih delovnih mest samo za en spol, če ni
za to objektivnega razloga; objava prostega delovnega mesta
tudi ne sme nakazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost
določenemu spolu), pri določanju plačila, ter pri utemeljenosti
razlogov za odpoved.

bila določena tudi dolžnost delodajalca, da za enako delo in za
delo enake vrednosti izplača enako plačilo delavcem ne glede na
spol.
Podobno kot doslej so predvideni tudi zakonski minimumi
delovnopravnih garancij posebej za mladino, invalide, starejše
delavce, delavke v zvezi z materinstvom in delavce s starševskimi
obveznostmi.
Za delavce, ki še niso izpolnili 18 let, naj bi veljala prepoved
opravljanja težkih telesnih del, del, ki se opravljajo pod zemljo ali
pod vodo, del z viri ionizirajočih sevanj in drugih del v škodljivih
dejavnostih oz. pri katerih obstajajo vrste škodljivosti, ki so
določene z izvršilnim predpisom in pri katerih iz ocene tveganja
izhaja nevarnost za varnost, zdravje in razvoj delavca. Mladini
naj ne bi bilo dovoljeno naložiti nadurnega dela, predlagan je
počitek med dvema zaporednima delovnima dnevoma v trajanju
najmanj 12 ur, tedenski počitek pa v trajanju 48 neprekinjenih ur.
Za mladino naj bi veljala prepoved opravljanja nočnega dela (razen
v primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne
in oglaševalske dejavnosti in v primeru višje sile, če polnoletni
delavci niso na razpolago v ustreznem številu). Mladina naj bi
imela pravico do letnega dopusta povečanega za 7 delovnih dni.

Glede prenehanja delovnega razmerja je potrebno omeniti redno
In Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Predlagano je, da bo
delodajalec lahko delavcu (redno) odpovedal pogodbo o zaposlitvi
samo v primeru obstoja utemeljenega razloga (poslovnega,
osebnega ali krivdnega) zaradi katerega ne bo možno nadaljevanje
delovnega razmerja. Možna pa naj bi bila tudi izredna odpoved (
bolj ali manj iz krivdnih razlogov) tako s strani delavca kot tudi s
strani delodajalca. Kot razlog za izredno odpoved s strani
delodajalca pride na primer v poštev delavčeva težja kršitev
obveznosti, z znaki kaznivega dejanja, hujša kršitev pogodbene
ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, storjena s težjo obliko
krivde in dejstvo, da je delavcu izrečen vzgojni, varnostni ali
varstveni ukrep, zaradi katerega ne bi mogel delati dalj kot 6
mesecev ipd. Delodajalčeve kršitve, ki naj bi pomenile razlog za
izredno odpoved delavca pa so predvsem: neizplačevanje plač
ali nadomestil plač, nezagotavljanje varnih delovnih razmer, daljša
inšpektorjeva prepoved opravljanja dela, žalitve delavca s strani
delodajalca ter nezagotavljanje enake obravnave glede na spol.
Pred redno odpovedjo iz osebnega ali krivdnega razloga in pred
izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi bo moral delodajalec
delavcu praviloma omogočiti zagovor, o nameravani redni ali
izredni odpovedi pa bo moral pisno obvestiti sindikat.

Predvideno je, da bo moral delodajalec delovnemu Invalidu
zagotoviti opravljanje drugega dela, ustreznega njegovi preostali
delovni zmožnosti ali dela s krajšim delovnim časom glede na
preostalo delovno zmožnost, poklicno rehabilitacijo ter
nadomestilo plače v skladu s predpisi o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju. Invalidom, ki ne bodo imeli statusa
delovnega invalida, pa naj bi bil delodajalec dolžan zagotavljati
varstvo pri zaposlovanju, usposabljanju ali preusposabljanju v
skladu s predpisi o usposabljanju in zaposlovanju invalidov.

V zvezi z odpovedjo pa naj bi zakon določal tudi posebno pravno
varstvo pred odpovedjo za delavske predstavnike, nosečnice
In matere do določene otrokove starosti, Invalide in delavce,
odsotne z dela zaradi bolezni. Za delavske predstavnike (člani
sveta delavcev, delavski zaupniki, delavski direktor, član
nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavnik delavcev
v svetu zavoda, imenovani ali voljeni sindikalni zaupnik) je varstvo
predvideno iz razloga, da bi ta predstavništva in sindikat lahko
nemoteno opravljali svojo funkcijo. Delavskemu predstavniku naj
bi delodajalec lahko odpovedal pogodbo o zaposlitvi le s soglasjem
organa, katerega član je, ali sindikata, soglasje pa bo lahko
nadomeščeno tudi z odločitvijo sodišča. To pa naj bi bilo možno v
vseh primerih odpovedi, razen v primeru obstoja razlogov za
izredno odpoved sli če bo uveden postopek prenehanja
delodajalca ali prisilne poravnave. V zvezi z varstvom staršev pa
zakon predvideva predhodno avtorizacijo izredne odpovedi oz.
prenehanja pogodbe zaradi postopka za prenehanje delodajalca
ali prisilne poravnave s strani delovne inšpekcije. Delovnemu
invalidu naj bi delodajalec lahko odpovedal pogodbo o zaposlitvi
samo v primeru, če mu ne bi bilo možno zagotoviti drugega
ustreznega dela ali dela s krajšim delovnim časom, v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, invalidu, ki
ne bo imel statusa delovnega invalida, pa samo v primeru, če mu
ne bo možno zagotoviti ustreznega dela, v skladu s predpisi o
usposabljanju in zaposlovanju invalidov. Omenjeno varstvo
Invalidov naj ne bi veljalo v primerih uvedbe postopka za
prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

Delavci, starejši od 55 let, naj bi imeli pravico skleniti delovno
razmerje oz. pravico začeti delati s krajšim delovnim časom od
polnega, če bi se delno upokojili. Brez njihovega soglasja pa naj
jim ne bi bilo mogoče odrediti nadurnega in nočnega dela.
Zakon predvideva tudi posebno varstvo delavcev zaradi
nosečnosti In starševstva, in sicer je predlagano, da v času
trajanja delovnega razmerja delodajalec ne bo smel zahtevati ali
iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke, razen če bo
to sama dovolila zaradi uveljavljanja pravic v času .nosečnosti. Za
delavko v času nosečnosti oz. v času, ko bo dojila otroka, je
predvidena prepoved opravljanja del, določenih z izvršilnim
predpisom. Ce bo delavka v času nosečnosti oz. v času, ko bo
dojila otroka, opravljala delo na delovnem mestu, za katerega bo
iz ocene tveganja izhajala nevarnost za njeno zdravje ali zdravje
otroka, bo moral delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe z začasno
prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega časa. Če se
tudi z začasno prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega
mesta ne bo možno izogniti nevarnosti za zdravje delavke ali
otroka, bo moral delodajalec zagotoviti delavki opravljanje drugega
ustreznega dela in plačo, kot da bi opravljala svoje delo, če bo to
zanjo ugodnejše. Zakon predvideva tudi varstvo v času
nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim delom ter pravico
doječe matere (odmor med delovnim časom, ki traja najmanj eno
uro dnevno), v zvezi s starševskim dopustom pa zakon odkazuje
na poseben predpis.
Dosedanji sistem obveznega predhodnega varstva pri
delodajalcu se ukinja, dopušča pa se fakultativna možnost
uveljavljanja pravnega varstva preko arbitraže, sicer pa naj bi
imel delavec možnost uveljavljati varstvo svojih pravic preko
sodišča. Z novim zakonom je namreč predvideno, da bo imel
delavec, če bo menil, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz
delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega
razmerja, pravico zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oz. da

Nadalje naj bi zakon določal minimalne pravice delavcev, ki na
splošno ne bodo manjše od sedanje zakonsko določene ravni
pravic (delovni čas, nočno delo, odmori, počitki, letni dopust,
izobraževanje, plačilo za delo). Predvideno je, da bo moral
delodajalec pri plači upoštevati minimum, določen z zakonom oz.
kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Zakon
naj bi določal minimalno višino dodatkov za delo v posebnih pogojih
dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Izrecno naj bi
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svoje obveznosti izpolni. Če bo delavec menil, da je s pisno
odločitvijo delodajalca kršena njegova pravica, bo imel pravico v
osmih dneh od vročitve odločitve, s katero je bila kršena pravica,
zahtevati od delodajalca, da kršitev odpravi. Če pa delodajalec v
nadaljnjem roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca
ne bo izpolnil svoje obveznosti iz delovnega razmerja oz. ne bo
odpravil kršitve, bo lahko delavec v roku 30 dni zahteval sodno
varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. V zvezi z mirnim
reševanjem individualnih delovnih sporov predstavlja novost
možnost predhodnega poskusa mirne rešitve spora pred
arbitražo, če bo tako predvideno s kolektivno pogodbo.

iz katerega so jim ob nastopu zavarovanih primerov, zagotovljene
enake pravice kot obvezno zavarovanim osebam.
Vse osebe, ki so bile vključene v zavarovanje, in izpolnjujejo z
zakonom določene pogoje, lahko uveljavijo pravico do pokojnine
oziroma do drugih prejemkov, s čimer jim je zagotovljena relativno
stabilna socialna varnost.
Pravice iz pokojninskega zavarovanja
Pravico do starostne pokojnine lahko uveljavijo zavarovanci,
ki izpolnjujejo pogoj zavarovalne oziroma pokojninske dobe in
starosti.

Izvajanje zakona naj bi tako kot doslej nadzirala Inšpekcija za
delo, v zakonu so predvidene posamezne kršitve ( opredeljene
kot prekrški, razdeljeni po težavnosti v tri skupine), ki jih bodo
obravnavali sodniki za prekrške, v posameznih primerih pa bo
imel možnost mandatnega kaznovanja tudi inšpektor za delo.

Minimalna zavarovalna doba, pri kateri je starostno pokojnino
mogoče uveljaviti, je 15 let, ob tem pa mora imeti zavarovanec
dopolnjenih vsaj 65 let starosti (moški) oziroma 63 let starosti
(ženske). Zavarovanec, ki dopolni najmanj 20 let pokojninske
dobe, lahko uveljavi starostno pokojnino pri starosti 63 let (moški)
oziroma 61 let (ženske), zavarovanec, ki dopolni najmanj 40 let
pokojninske dobe (moški) oziroma 38 let pokojninske dobe
(ženske) pa lahko uveljavi pokojnino že pri starosti 58 let. Ti
pogoji pa še niso v celoti uveljavljeni, saj je z zakonom določeno
daljše prehodno obdobje, v katerem se dvigajo upokojitveni pogoji
za ženske. Navedeni pogoji so predpisani z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, nekateri posebni zakoni
pa omogočajo upokojitev tudi pod ugodnejšimi pogoji. Znesek
povprečne starostne pokojnine je v obdobju od januarja do
novembra 1999 znašal 83.472 SIT.

2. 2. SOCIALNA ZAVAROVANJA
Gre za zavarovanje ljudi za določena tveganja kot so starost,
invalidnost, bolezen, brezposelnost, ki omogoča ljudem določena
nadomestila za izpad dohodka v primeru, ko to tveganje nastopi.
2. 2.1. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE

Zavarovanec, ki ni mogel dopolniti predpisanih pogojev, ker je
prej izgubil delovno zmožnost lahko uveljavi invalidsko
pokojnino, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Znesek
povprečne invalidske pokojnine je v obdobju od januarja do
novembra 1999 znašal 67.302 SIT. Zavarovanec, ki ni popolnoma
izgubil delovne zmožnosti, temveč še lahko dela, bodisi s krajšim
delovnim časom, bodisi lahko opravlja drugo ustrezno delo, pa
pridobi pravico do premestitve oziroma deli s krajšim delovnim
časom od polnega, ter delno invalidsko pokojnino oziroma druga
denarna nadomestila, zagotovljena pa mu je tudi poklicna
rehabilitacija. Del, ki se nanaša na invalidsko zavarovanje se
prične uporabljati šele v letu 2003, do takrat pa se tako glede
ugotavljanja invalidnosti kot glede pravic iz invalidskega
zavarovanja, uporabljajo določbe zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, veljavnega do 1. 1. 2000 (Uradni list
RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98).

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki
Sloveniji je urejen z zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99), ki je začel veljati 1. januarja
2000. Iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja se
zagotavlja zavarovancem oziroma njihovim družinskim članom
socialna varnost v primeru starosti, izgube ali zmanjšanja delovne
zmožnosti ali smrti, torej ob nastopu primerov, ko zavarovanci iz
določenih razlogov ne zmorejo več ustvarjati dohodka.
Krog oseb, ki so obvezno vključene v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje je razmeroma širok, saj vključuje vse, ki prejemajo
oziroma ustvarjajo določen dohodek, kar pomeni, vse osebe, ki
imajo sklenjeno delovno razmerje, samozaposlene (tako
samostojne podjetnike posameznike kot tudi druge, ki opravljajo
kakšno drugo samostojno dejavnost ter družbenike, ki dosegajo
določen dohodek), kmete, vajence, brezposelne osebe, vrhunske
športnike in šahiste, zavarovane pa so tudi osebe, ki so obsojene
na kazen zapora in delajo s polnim delovnim časom ter starši, ki
v prvem letu otrokovega življenja niso zavarovani po kakšni drugi
podlagi.

Zagotovljena je tudi socialna varnost družinskih članov
zavarovanca oziroma uživalca pokojnine, ki je umrl in jim zaradi
tega ne more več zagotavljati sredstev za preživljanje. Pravico
do vdovske pokojnine lahko uveljavijo, ob izpolnjevanju določenih
pogojev, vdova oziroma vdovec, ali partner v zunajzakonski
skupnosti oziroma razvezani zakonec s pravico do preživnine.
Vdova oziroma vdovec, ki ima poleg vdovske tudi pravico do
osebne starostne ali invalidske pokojnine, lahko izbere tisto od
pokojnin, ki je zanj ugodnejša, lahko pa poleg lastne pokojnine
uveljavi tudi največ 15% delež vdovske pokojnine, s tem da skupen
znesek ne sme presegati zneska povprečne pokojnine iz
predhodnega koledarskega leta.

Samozaposleni zavarovanci in kmetje lahko pod določenimi pogoji
uveljavijo izvzem iz zavarovanja. Poudariti velja, da je to mogoče
tudi v primeru, ko pridobivajo iz opravljanja dejavnosti zelo nizek
dohodek, torej v primeru, ko mesečna osnova za obračun davka
iz dejavnosti ne dosega polovice zneska minimalne plače. Z vidika
socialne varnosti, ima takšna ureditev dvojni učinek: Po eni strani
se bodo navedene kategorije upravičencev finančno
razbremenile, saj bi bilo nepravično, da bi zavarovance, ki
dosegajo izredno nizek dohodek še obremenjevali s plačilom
prispevkov, kar jih postavlja v težak socialni položaj. Po drugi
strani, pa ti upravičenci, ne bodo izpolnjevali pogojev za priznanje
pravice do pokojnine, kar pomeni, da bodo potencialni upravičenci
do socialno varstvenih transferjev.

Otroci, pa tudi starši, bratje in sestre in drugi otroci brez staršev
ki jih je zavarovanec ob svoji smrti preživljal, lahko uveljavijo
pravico do družinske pokojnine.
Poleg pokojnin se iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
zagotavljajo še dodatne pravice, kot so dodatek za pomoč in
postrežbo, invalidnina, dodatek za rekreacijo, odpravnina,
oskrbnina in varstveni dodatek.

Osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje, se
lahko pod določenimi pogoji prostovoljno vključijo v zavarovanje,
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Dodatek za pomoč in postrežbo
Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci starostne,
invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne življenjske
potrebe neogibna stalna pomoč in postrežba drugega. Pravico
do dodatka za pomoč in postrežbo imajo pod določenimi pogoji
tudi slepi, slabovidni in nepokretni zavarovanci ter od 1. januarja
2003 tudi slepe osebe, ki so zdravstveno zavarovane po drugem
zavarovancu zavoda oziroma po upokojencu. Dodatek za pomoč
in postrežbo se upravičencu, ki mu je stalna pomoč in postrežba
neogibno potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih
potreb, odmeri v višini najmanj 70 % osnove za odmero dodatnih
pravic. Upravičencu, ki mu je dodatek za pomoč in postrežbo
potreben za, opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb se
odmeri v višini polovice navedenega zneska. Najtežje prizadete
kategorije upravičencev, po kriterijih ministra, pristojnega za
zdravstvo, pa so upravičene do višjega zneska dodatka za pomoč
in postrežbo.

Višina prejemkov je odvisna od dolžine pokojninske dobe ter od
višine plače oziroma drugih dohodkov, od katerih je zavarovanec
v aktivni dobi plačeval prispevke.
Prav pri odmeri pokojnine, je še posebej izraženo načelo
solidarnosti, eno temeljnih načel pokojninskega zavarovanja, ki
pomeni, da višina pokojnine ni popolnoma odvisna od vplačanih
prispevkov, saj pokojninski sistem ne deluje striktno po
zavarovalniškem principu, ampak izpolnjuje tudi določeno socialno
varstveno funkcijo.
Socialno varstveni korektivi
Najpomembnejši socialno varstveni korektivi znotraj
pokojninskega in invalidskega zavarovanja so naslednji:
- Nainižia pokojnina
Zagotovljena je najnižja možna pokojnina, ki se odmeri v višini
35% najnižje pokojninske osnove, in je znašala v novembru 1999
24.470,27 SIT. Znesek te pokojnine se odmeri zavarovancem ne
glede na njihovo dejansko višino plač in zavarovalnih osnov in ne
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo.

Višina dodatka za pomoč in postrežbo torej ni odvisna od
premoženjskega stanja upravičenca ali od višine njegove
pokojnine oziroma drugih dohodkov, temveč izključno od potrebe
po tuji pomoči in negi. V novembru 1999 je znesek dodatka za
pomoč in postrežbo za upravičence, ki jim je pomoč potrebna pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb znašal 41.599, 46
SIT, za upravičence, ki jim je pomoč in postrežba potrebna za
opravljanje večine potreb pa v višini 20.799,73 SIT. Dodatek za
pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence je znašal
59.427, 81 SIT.

- Odmera pokojnine od nainižie pokojninske osnove
Pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove, kadar
pokojnina, odmerjena od dejanske zavarovančeve pokojninske
osnove, ne dosega zneska pokojnine, odmerjene od najnižje
pokojninske osnove, ob upoštevanju enako dolge pokojninske
dobe. Najnižja pokojninska osnova je določena v višini najnižje
pokojninske osnove, veljavne za december 1999 in se nato
usklajuje po pravilih, ki veljajo za uskladitev pokojnin. V novembru
1999 je neto znesek najnižje pokojninske osnove znašal 69.915,08
SIT. Znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo (40 let
- moški oz. 35 let - ženske) je v novembru 1999 znašal 59.427,81
SIT.

Dodatek k pokojninam, uveljavljenih v republikah nekdanje
SERJ
Izven okvira zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
je kot socialni korektiv v zvezi s pokojninskim zavarovanjem
pomemben dodatek k pokojninam iz republik nekdanje SFRJ, ki
je urejen z zakonom o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje
SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92).

Posebej je potrebno poudariti, da pravica do najnižje pokojnine
oziroma pravica do odmere pokojnine od najnižje pokojninske
osnove, nista odvisni od siceršnjega premoženjskega stanja
upokojenca.
-

Do navedenega dodatka so upravičeni državljani RS s stalnim
prebivališčem v RS, ki so uveljavili pravico do pokojnine v kateri
od republik nekdanje SFRJ. Dodatek se odmeri v višini razlike
med zneskom pokojnine, ki jo zavarovanec prejema,
preračunanim v tolarsko protivrednost, in zneskom pokojnine,
odmerjene od najnižje pokojninske osnove. Znesek dodatka je v
novembru 1999 v povprečju znašal 36.393 SIT.

Varstveni dodatek

Varstveni dodatek nedvomno predstavlja najpomembnejši
socialno varstveni korektiv znotraj sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Pravico do varstvenega dodatka imajo
uživalci starostne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, katerih pokojnina ne
dosega zneska osnove za odmero dodatnih pravic (znesek
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljaven v
decembru 1999), če skupaj z družinskimi člani nimajo drugih
dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje.

Do državne pokojnine je upravičena vsaka oseba s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nima pravice do pokojnine
po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, iz tujega
javnega pokojninskega sistema oziroma po drugih predpisih, če
je dopolnila 65 let starosti in je med 15. in 65. letom starosti najmanj
30 let prebivala v Republiki Sloveniji, če njeni lastni dohodki ne
presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do
varstvenega dodatka. Državna pokojnina se odmeri v višini 33,3%
najnižje pokojninske osnove.

Varstveni dodatek k starostni pokojnini se odmeri od razlike med
pokojnino in zneskom osnove za odmero dodatnih pravic (osnova
za odmero varstvenega dodatka) in znaša 60% osnove pri
uživalcu pokojnine s pokojninsko dobo 15 let. Za vsako nadaljnje
dopolnjeno leto pokojninske dobe, se višina varstvenega dodatka
poveča za 2% s tem, da ne presega 100% navedene razlike.
Povprečen znesek varstvenega dodatka je v novembru 1999
znašal 12.984 SIT.

Državna pokojnina se bo pričela uvajati 1.1. 2001, ko bo starostni
pogoj določen v višini 70 let, nato pa se bo v prehodnem obdobju
do leta 2006 nižal, tako da bo dosegel 65 let. Vendar pa lahko že
v letu 2000 uveljavijo pravico do državne pokojnine osebe, ki
izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja po zakonu o socialnem varstvu, če imajo dopolnjenih
vsaj 65 let starosti.

Uživalci varstvenega dodatka so dolžni v vsakem drugem
koledarskem letu do 31. marca predložiti zavodu dokazila o
dohodkih in o premoženju, ki vplivajo na pravico do tega dodatka.
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tako odmerjenega nadomestila se obračunajo prispevki po
stopnjah, določenih s predpisi o prispevkih za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje.
Zaradi varovanja socialnega položaja zavarovancev, ki prejemajo
najnižje denarno nadomestilo, slednje ne sme biti nižje od z
zakonom določene zajamčene plače (100 %), zmanjšane za
davke in prispevke. Denarno nadomestilo je omejeno tudi navzgor,
in sicer predstavlja zgornjo mejo dvainpolkratnik najnižjega
nadomestila.

2. 2. 2. ZAVAROVANJE ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI
a) Vellavna ureditev
Zavarovanje za primer brezposelnosti je urejeno z zakonom o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni
list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94 in 69/98; v
nadaljnjem besedilu: zakon).
Zakon določa obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti za
vse delavce v delovnem razmerju, medtem ko zagotavlja možnost
prostovoljnega zavarovanja za: (1) samostojne podjetnike, osebe,
ki samostojno z lastnim delom, kot edini in glavni poklic opravljajo
pridobitno dejavnost in osebe, ki so lastniki gospodarskih družb,
če niso zavarovani na drugi podlagi, (2) slovenske državljane v
delovnem razmerju v tuji državi, ki po vrnitvi v domovino ne morejo
uveljavljati pravic za primer brezposelnosti na drugi podlagi ter za
(3) zakonce slovenskih državljanov, zaposlenih v tuji državi, če
so bili le-ti pred odhodom v tujino v delovnem razmerju.

Čas upravičenosti do prejemanja denarnega nadomestila je
odvisen od časa, za katerega je bil zavarovanec zavarovan za
primer brezposelnosti. Tako lahko traja pravica do denarnega
nadomestila najdlje:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3 mesece za zavarovanje od 1 do 5 let,
6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,
12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
18 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za
zavarovanje nad 25 let,
(6) 24 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za
zavarovanje nad 25 let.

Zavarovanci so torej brezposelne osebe, ki so bile pred
nastankom brezposelnosti obvezno ali prostovoljno zavarovane
za primer brezposelnosti ter imajo na tej podlagi pravico do
denarnih prejemkov po zakonu. Ob tem je potrebno dodati še
zakonsko definicijo brezposelne osebe, ki je vsaka oseba, ki (1)
ni v delovnem razmerju, (2) ni samozaposiena in ni lastnica ali
solastnica gospodarskih družb, v katerih je pridobila letni dohodek,
ki je višji od letnega zneska zajamčenega nadomestila plače, (3)
nima kmetijskega ali gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom
do višine, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, in (4) nima statusa upokojenca, študenta,
vajenca ali dijaka ter je: (1) zmožna za delo, (2) prijavljena pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, (3) na razpolago
za zaposlitev in (4) aktivno išče zaposlitev.

Pravica do denarnega nadomestila (1) lahko zavarovancu
preneha (če sklene pogodbo o zaposlitvi za delo s polnim delovnim
časom, se samozaposli, upokoji, se sam odjavi iz evidence
brezposelnih oseb, odkloni ustrezno zaposlitev, povzroči
odklonitev zaposlitve s strani delodajalca, odkloni ustrezno
začasno ali občasno plačano delo, brez upravičenih razlogov
odkloni neplačano začasno delo v primerih višje sile, brez
upravičenih razlogov odkloni vključitev v program aktivne politike
zaposlovanja, ne išče aktivno zaposlitve, ni na razpolago, da
neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev
denarnega nadomestila, nastopi prestajanje daljše zaporne kazni,
dela ali je zaposlen na črno idr.), (2) se zniža (če odkloni primerno
zaposlitev, začasno ali občasno plačano delo, začasno ali občasno
humanitarno ali drugo podobno neplačano primerno delo), (3)
miruie (v času služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne
civilne službe, krajšega pripora in prestajanja zaporne kazni ali
vzgojnega ali varstvenega ukrepa, sklenitve delovnega razmerja
za polni delovni čas In določen čas, krajši od dvanajst mesecev,
vključitve v izobraževalni program, prejemanja denarnega
nadomestila zaradi starševstva, nezmožnosti za delo iz
zdravstvenih razlogov v času prejemanja nadomestila iz sredstev
obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključitve v program
javnih del, ko ne prebiva v Republiki Sloveniji).

Zakon zagotavlja naslednje pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti:
(1)
(2)
(3)
(4)

denarno nadomestilo,
denarna pomoč,
povračilo prevoznih in selitvenih stroškov,
pravica do zdravstvenega varstva in pravica do
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

1. Denarno nadomestilo
Denarno nadomestilo predstavlja osnovni denarni prejemek za
brezposelne osebe. Namen denarnega nadomestila je, da se
osebi, ki je izgubila zaposlitev, v določenem delu in obdobju
zagotovi socialna varnost v času aktivnega iskanja nove
zaposlitve. Tudi v večini sistemov držav Evropske unije je denarno
nadomestilo osnovna dajatev, namenjena vsem, ki so izgubili
zaposlitev, ne glede na njihov ekonomski položaj.

2. Denarna pomoč
Zavarovanec lahko v roku 30 dni po izteku pravice do denarnega
nadomestila uveljavlja pravico do denarne pomoči, in sicer je do
nje upravičen, če njegovi dohodki skupaj z dohodki družinskih
članov na osebo, v zadnjih treh mesecih pred uveljavitvijo denarne
pomoči, v povprečju ne presegajo 80 % zajamčene plače po
zakonu. Denarna pomoč je torej izrazito socialna pravica.

Pravico do denarnega nadomestila lahko ob izpolnjevanju splošnih
pogojev uveljavi zavarovanec, katerega delovno razmerje pred
prenehanjem pri enem ali več delodajalcih je trajalo vsaj dvanajst
mesecev v zadnjih osemnajstih mesecih. Zavarovanec je
upravičen do denarnega nadomestila od prvega dne, ko mu
preneha delovno razmerje, če se prijavi pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje in vloži zahtevo za uveljavitev pravice
do denarnega nadomestila v roku 30 dni po prenehanju delovnega
razmerja.

Pravico do denarne pomoči pridobi tudi zavarovanec, ki mu je kol
pripravniku prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za določen
čas, krajši od 12 mesecev, in je uspešno končal pripravniško
dobo, če se v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja
prijavi zavodu ter izpolnjuje kriterije iz prejšnjega odstavka.
Denarna pomoč znaša 80 % zajamčene plače po zakonu,
zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo od
zajamčene plače. Izplačuje se največ petnajst mesecev z izjemo
tistih brezposelnih oseb, ki jim do upokojitve manjkajo največ tri
leta; njim se le-ta izplačuje do upokojitve. Na ta način se zagotavlja

Denarno nadomestilo znaša prve tri mesece prejemanja 70 %, v
naslednjih mesecih pa 60 % od osnove za odmero, to je od
povprečne mesečne plače zavarovanca, ki jo je le-ta prejemal v
zadnjih dvanajstih mesecih pred nastankom brezposelnosti. Od
poročevalec, št. 12
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ustreznejša socialna pomoč starejšim brezposelnim osebam, ki
jo resnično potrebujejo.

naprej. Že od 1. dne zadržanosti od dela ima pravico do nadomestila
zavarovanec zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist
druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega
člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi zdravnik.

3. Povračilo prevoznih In selitvenih stroškov

Višina nadomestila je odvisna od osnove, ki pomeni povprečno
mesečno plačo in nadomestilo oziroma povprečno osnovo za
plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je
nastala začasna zadržanost od dela in znaša:
- 100% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni,
poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in organov v
korist druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo
odredi zdravnik;
- 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni;
- 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven
dela, nege družinskega člana in spremstva, ki ga odredi
zdravnik.

Brezposelna oseba ima pravico (1) do povračila selitvenih
stroškov, če so ti stroški povezani z zaposlitvijo v drugem kraju,
kamor jo je napotil zavod ali s katero je zavod soglašal, ter do (2)
povračila prevoznih stroškov javnega prevoza, s katerimi je
zavod soglašal ali če so ti nastali zaradi iskanja zaposlitve z
napotitvijo zavoda in (3) povračila stroškov za priporočene poštne
pošiljke, ki jih je imela zaradi aktivnega iskanja zaposlitve.
4. Pravica do zdravstvenega varstva In pravica do
pokojninskega in Invalidskega zavarovanja
Slednji pravici se uresničujeta v skladu s predpisi s zdravstvenega
zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V skladu z določbo 9. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/
98) morajo delodajalci svojim delavcem zagotavljati med drugim
tudi nadomestilo plače med zadržanostjo od dela zaradi bolezni
ali poškodbe do 30 dni v skladu s kolektivno pogodbo.

b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v vellavl ali se pripravljalo ter novosti na
zakonodajnem področju

b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v veljavi ali se pripravljalo ter novosti na
zakonodajnem področju

V letu 1998 so bile sprejete spremembe zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki so na novo uredile
trajanje denarnega nadomestila in denarne pomoči, pojem
ustrezne in primerne zaposlitve, dodatne ukrepe za pospeševanje
vključitve v zaposlitve težje zaposljivih, presežnih delavcev,
delovnih invalidov ter področje javnih del.

Na področju zakonske ureditve zdravstvenega zavarovanja
(obveznega in prostovoljnega za doplačila) iz vidika preprečevanja
revščine oziroma socialne izključenosti niso predvideni posebni
ukrepi. Pri zagotavljanju približno enakih pogojev dostopnosti do
zdravstvenih storitev je potrebno nadaljevati z ukrepi nadaljnjega
zmanjševanja razlik med območji Slovenije. Potrebni bi bili tudi
ukrepi (s strani ustanoviteljev zdravstvenih zavodov, Ministrstva
za zdravstvo, vodstev zdravstvenih zavodov) za preprečevanje
in odpravljanje pojavov raznih pritiskov na zavarovane osebe z
zahtevami po posebnih plačilih za skrajšanje čakalnih dob ali za
prednostne obravnave.

Novembra 1999. leta pa sta bila na Vladi Republike Slovenije
sprejeta še dva dokumenta, in sicer:
-

Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006, politika
zaposlovanja in programi za njeno uresničevanje ter
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000
do 2001.

Na področju nadomestil bi bili potrebni ukrepi, ki bi bolj zaostrili
odgovornost delodajalcev za zdravje in varnosti pri delu. Namen
teh bi moral biti manjši obseg odsotnosti z dela iz bolezenskih
razlogov, ker to lahko najbolj vpliva na preprečitev slabšanja
finančnega položaja delavcev in to tistih, ki so odsotni z dela kot
tudi drugih, ki morajo s svojim delom ustvariti tudi sredstva za
nadomestila odsotnih sodelavcev.

2. 2. 3. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ureja Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bil
sprejet leta 1992 in katerega najpomembnejša novost je, da je
uvedel obvezno In prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Na tem področju je zato posebej pomembno zagotoviti dosledno
izvajanje pravkar sprejetega zakona o zdravju in varnosti pri delu
ter s tem prispevati k večji motivaciji in stimulaciji zavarovancev
za povratek na delo v primeru, da niso bili nekaj časa sposobni
za delo. Prav tako pa je potrebno posvetiti posebno pozornost
preventivi na delovnih mestih in se ob stalnem nadzoru inšpekcije
za delo boriti za zmanjšanje škodljivosti delovnih pogojev.

Obvezno zdravstveno zavarovanje vključuje vse državljane
oziroma prebivalce z bivališčem v Sloveniji. Z obveznim
zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo
zdravstvenih storitev v celoti za:
sistematične in druge preventivne preglede otrok, šolske
mladine, študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z
nosečnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s programom
• zdravljenje In rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se
redno šolajo ter otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju
■ zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri
načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom
■ zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčnomišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize,
epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne
bolezni, multiple skleroze in psoriaze.

2. 2. 4. ZAVAROVANJE ZA ČAS PORODNIŠKEGA
DOPUSTA

Z zavarovanjem je povezana tudi pravica do denarnega
nadomestila za čas porodniškega dopusta, ki jo ureja Zakon
o družinskih prejemkih, do katerega je upravičena mati, ki je po
predpisih o zdravstvenem zavarovanju zavarovana za pravico
do nadomestila za čas zadržanosti z dela pod pogojem, da je bila
zavarovana pred dnevom obveznega nastopa porodniškega

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja tudi nadomestilo
Plače med začasno zadržanostjo od dela praviloma od 31. dne
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dopusta. Navedeno pravico ima tudi oče otroka, druga oseba, ki
otroka neguje in varuje ter oseba, ki vzame otroka v nego in
varstvo zaradi posvojitve. Denarno nadomestilo za čas
porodniškega dopusta znaša 100% osnove, pri tem ne more biti
nižje od najnižjega izplačila mesečne plače in ne višje od najvišje
plače, določene v predpisih o politiki plač. Potrebno pa je poudariti,
da mati, ki ne izpolnjuje pogojev za pravico do denarnega
nadomestila za čas porodniškega dopusta ali kakšnega drugega
nadomestila plače ali pokojnine, ima po zakonu o družinskih
prejemkih pravico do starševskega dodatka, ki je enak 52%
zajamčene plače.

ki vključuje tudi izobraževanje odraslih (brezposelnih) in omiljen
materialni cenzus na 130 % zajamčene plače za vse republiške
štipendiste. Izrazito nadarjenim štipendistom je zagotovljena
ustrezna materialna podpora za pridobivanje in uporabo
vrhunskega znanja. Z uveljavitvijo Pravilnika o posojilih za študij
(Uradni list RS, št. 61/99) je bila urejena možnost kreditnega
štipendiranja.
Vključevanje rizičnih skupin v zaposlitev je urejena z Zakonom o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni
list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94 in 69/98; v
nadaljnjem besedilu: zakon), Zakonom o usposabljanju in
zaposlovanju invalidnih oseb (Ur.l.RS, št.18/76) ter podzakonskimi
akti: Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Ur.l.RS, 23/96, 68/96,31/97), Pravilnikom o izvajanju programov
aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS, 71/96,42/98) in Pravilniku
o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov
kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih
delavcev v odprto brezposelnost (Ur. I. RS, št. 55/96 in 68/96)

b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v vellavl ali se prlpravl|a)o ter novosti na
zakonodajnem področlu
Predlog novega zakona o starševskem dopustu določa podvrste
starševskega dopusta:
porodniški dopust, ki ostaja enako urejen kot doslej v trajanju
105 dni;
očetovski dopust, ki je nova vrsta dopusta in bo v treh letih po
uveljavitvi zakona znašal 45 dni, z vstopom v evropsko unijo
pa 90 dni;
dopust za nego in varstvo otroka se v primerjavi s sedanjim
postopno podaljšuje in bo tretje leto po uveljavitvi zakona
znašal 305 dni, le-ta se v primeru otroka s posebnimi potrebami
lahko podaljša za dodatnih 90 dni. Ta dopust je pravica matere
ali očeta, če sta zaposlena;
posvojiteljski dopust je nova vrsta dopusta, ki ga pridobita
starša, ko posvojita otroka, dolžina dopusta je odvisna od
starosti otroka.

b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v vel|avl ali se pripravljajo ter novosti na
zakonodajnem področlu
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na podlagi
sprejetih usmeritev Evropske Unije pripravilo Strateške cilje
razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 ter Nacionalni
akcijski program zaposlovanja za leti 2000 do 2001. Gre za štiri
stebre zaposlovalske politike in sicer: ukrepi za povečanje
zaposljivosti, podjetništva, prilagajanje posameznikov oz. podjetij
ter izenačevanje možnosti zaposlovanja. V zadnjem stebru
postavljene smernice podrobneje opredeljujejo aktivnosti za
izenačevanje možnosti dela in zaposlitve tistih, ki so težko
zaposljivi kot npr. določenih kategorij žensk, starejših oseb, mladih
brez izobrazbe, invalidov, Romov, socialno težje prilagodljivih oseb.
Dokument bo sprejela Vlada Republike Slovenije. Določene rešitve
bodo uveljavljene v dopolnjeni zakonodaji, ki regulira delo in
zaposlitev.

Predvidene spremembe starševskega dopusta zasledujejo
naslednje cilje;
omogočiti bolj gibljive načine izrabe starševskega dopusta, ki
jih vsaka družina prilagaja svojim potrebam,
v večji meri izenačiti pravice do starševskega dopusta za
oba starša,
povečati pravno varstvo staršev povezano z zaposlitvijo.

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za
leto 1999 navaja cilje uresničevanja na področju zaposlovanja ter
ukrepe in naloge, ki jih bo država Slovenija izvajala. Dokument bo
sprejela Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije je sprejela Program usposabljanja in
zaposlovanja invalidov do leta 2002, ki uveljavlja nove ukrepe
vzpodbujanja poklicne rehabilitacije zaposlovanja in delovne
integracije invalidov

2. 3. DRUGA PODROČJA SOCIALNE VARNOSTI
2. 3.1. ZAPOSLOVANJE IN ŠTIPENDIRANJE

Z navedenimi dokumenti, ki so sprejeti ali so v fazi sprejemanja
so opredeljene ključne značilnosti težko zaposljivih in ranljivih
skupin, njihov položaj na trgu dela, ukrepe, ki veljajo ali se
predvidevajo za pospeševanje zaposlovanja teh skupin odnosno
njihove integracije ter preprečevanje socialnega izključevanja.

Aktivna politika zaposlovanja predstavlja vez med ekonomsko in
socialno politiko. V Sloveniji se je začela uveljavljati v 80 letih zlasti
pa po letu 1990, ko je zaradi prehoda v tržno gospodarstvo začela
naraščati brezposelnost. Z novelo Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je stopila v veljavo
oktobra 1998, je prinesla vrsto novosti, ki temeljijo na načelu, da
imajo aktivni ukrepi prednost pred pasivnimi ukrepi. Različni
programi in ukrepi, ki tvorijo aktivno politiko zaposlovanja imajo
za cilj zagotavljati boljšo možnost vključitve brezposelnih v
zaposlitev, zagotavljati delodajalcem usposobljeno delovno silo,
pospeševanje ustvarjanja novih delovnih mest, zmanjševati razlike
med ponudbo in povpraševanjem po delavcih, zlasti pa pomagati
težje zaposljivim in ranljivim skupinam brezposelnih vstop v
zaposlitev.

2. 3. 2. VARSTVO DRUŽINE
a) Vellavna ureditev
Pri nas je družinska politika postavljena resorsko in se izvaja s
številnimi ukrepi drugih politik (stanovanjske, šolske, zdravstvene,
socialne). Povezovalni člen posameznih delov družinske politike
je Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike. Ta temelji
na zasnovi globalne družinske politike, ki izhaja iz zamisli o socialni
vlogi države in dejstva, da država ne more spregledati temeljne
družbene celice - družine.

S spremembami Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/
99) v letošnjem letu je bil uveljavljen prožnejši in stimulativnejši
sistem štipendiranja, prilagojen sodobnim oblikam izobraževanja,
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Na področju varstva družin so v veljavi naslednji zakonski in
podzakonski predpisi:
1. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih;
2. Zakon o družinskih prejemkih;
3. Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka;
4. Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka;
5. Pravilnik o postopku za popis in ocenitev premoženja oseb
pod skrbništvom ter o pripravi o skrbniških poročil;
6. Pravilnik o postopkih in vsebini izvajanja svetovalnega
razgovora ob razvezi zakonske zveze.

korist družin, tudi tistih, ki jih vključujemo med 13% revnih
slovenskih družin. Del neposrednih družinskih prejemkov doslej
ureja zakon o družinskih prejemkih. Neposredni prejemki so:
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, pomoč ob rojstvu otroka.
Poleg teh imamo v našem sistemu še druge posredne in
neposredne prejemke: štipendije, subvencioniranje študentske
prehrane, subvencioniranje šolske prehrane, subvencioniranje
cen vrtcev in prevozov v šolo, financiranje učbeniških skladov,
davčne olajšave pri dohodnini, namenjene otrokom in družinam,
ki so urejeni v šolski, zdravstveni, socialni, davčni itd. zakonodaji,
ki pomembno vplivajo na položaj družin.

Zato bomo v nadaljevanju predstavili predvsem ukrepe, ki izhajajo
iz navedenih predpisov.

V letošnjem letu je bil sprejet zakon, ki ureja nadomestilo
preživnine. S sprejeto rešitvijo je bila zajeta skupina otrok v
enoroditeljskih družinah, ki živi v slabših materialnih razmerah in
za katere preživninski zavezanci ne plačujejo preživnine. Z novelo
zakona o družinskih prejemkih je bil ukinjen univerzalni otroški
dodatek in vzpostavljen otroški dodatek, ki narašča s število
vzdrževanih otrok v družini in pada z naraščanjem družinskih
dohodkov.
V zakonodajnem postopku je že nov zakon o starševskem
dopustu in družinskih prejemkih.Ta bo prinesel več enakopravnosti
pri skrbi za novorojenca med mamo in očetom, zagotovil večjo
prilagodljivost načina izrabe starševskega dopusta posamezni
družini, kar bo posledično lahko zmanjšalo zaposlitveno
diskriminacijo mladih žensk. Nadomestilo plače v času
starševskega dopusta bo še naprej pravica zaposlenih. Družinski
prejemki ne bodo univerzalni ampak naj bi bili usmerjeni predvsem
na naslednje ciljne skupine: mlade matere, ki še niso zaposlene,
otroke v družinah z nižjimi dohodki, družine z več otroki, otroke s
posebnimi potrebami in mlade družine brez lastnih sredstev za
preživljanje.

b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v veljavi ter novosti na zakonodajnem
področju
Družinsko politiko pri nas opredeljuje Resolucija o temeljih
oblikovanja družinske politike, ki je bila sprejeta v letu 1993. Pod
družinsko politiko razumemo v naši državi celoto socialnih,
ekonomskih, pravnih, pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih in drugih
ukrepov, ki jih določen politično-administrativni sistem izvaja, da
bi neposredno ali posredno vplival na življenjske pogoje družin
oziroma njenih članov, njihov nastanek in razvoj.
Družinska politika v Sloveniji temelji na:
vključevanju celotne populacije oziroma na usmerjenost K
vsem družinam,
upoštevanju pluralnosti dolžinskih oblik in različnih potreb, ki
iz tega izhajajo,
spoštovanja avtonomnosti družine in individualnosti njenih
članov,
zaščiti otrokovih pravic v družini in družbi ter dajanju
prednostnega mesta kakovosti življenja otroka,
zagotavljanju enakih možnosti obeh spolov,
vzpostavljanju raznovrstnih oblik storitev in na omogočanju,
da družine izbirajo med različnimi možnostmi,
delnemu prispevku družbe k stroškom za vzdrževanje otrok,
dodatnemu varstvu družin v specifičnih situacijah in stanjih,
celostnemu, integralnemu pristop.

Z novim zakonom o rejništvu bomo zagotovili ustreznejše pogoje
za šolanje in razvoj rejencev. S spremembami in dopolnitvami
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij pa bomo zagotovili
večjo izenačevanje pravic zakonskih in zunajzakonskih skupnosti
ko gre za posvojitve. Izenačili pa bomo tudi procesna pravila, pri
dodelitvi otrok ob razpadu zunajzakonskih skupnosti.
S predlogom zakona o istospolnih skupnostih bom odpravili
marginalizacijo ljudi z drugačnimi spolnimi navadami in jim
omogočili dostop do nekaterih socialnih pravic, za katere so doslej
prikrajšani.

Ukrepi družinske politike se uresničujejo na naslednjih področjih:
na ekonomsko tiskalnem področju, z neposrednimi dajatvami
družinam, ki dopolnjujejo ali nadomeščajo njihove dohodke, s
prerazporeditvijo dohodka v korist družin v okviru davčne
politike ter posebno kreditno politiko oziroma
subvencioniranjem oziroma regresiranjem cen nekaterih
pomembnih storitev in izdelkov;
na področju družbenih služb in drugih dejavnosti, ki s svojimi
storitvami podpirajo funkcioniranje družine in delno
prevzemajo njene posamezne funkcije;
• na področju stanovanjskega gospodarstva s posebnimi
programi stanovanjske preskrbe in z drugimi oblikami pomoči
družinam;
na področju zaposlovanja z ustvarjanjem pogojev za
usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti obeh staršev
ter z drugimi ugodnostmi.

2. 3. 3. STANOVANJE
9) Veljavna ureditev
Stanovanjsko področje ureja Stanovanjski zakon (Ur. I. RS, št.
18/91,19/91,9/94 - Odi. US RS, 21/94,22/94 - Odi. US RS, 23/96,
24/96 - Odi. US RS, 1/2000) v okviru katerega je urejeno tudi
dvoje področij, posebej pomembnih za problematiko povezano s
Programom boja proti revščini in socialni izključenosti, to je
pridobivanje in dodeljevanje socialnih stanovanj ter pomoč pri
uporabi stanovanja. Določbe stanovanjskega zakona glede
socialnih stanovanj in subvencij so glede materialnih cenzusov
za upravičenost vezane na zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS,
št. 54, 56/92, 42/94 - Odl.US).

Naštete ukrepe na različnih področjih lahko razdelimo v dve
osnovni skupini, na skupino, ki pomeni neposredni vpliv na
dohodkovni položaj družine v obliki denarnih prejemkov, subvencij
pri cenah storitev ali zmanjšanju davčnih obveznosti in skupino,
ki nima učinkov na dohodkovni položaj družine, ampak pomeni
podporo nastajanju ali funkcioniranju družine.

Stanovanjski zakon je stanovanja kategoriziral, pri čemer je med
kategorijami najemnih Stanovanj tudi kategorija socialnih stanovanj,
namenjenih za oddajo socialnim upravičencem.
Stanovanjski zakon v 100. členu določa, da so državljani Republike
Slovenije, katerih skupni prihodek na člana družine ne presega
višine, ki jo za upravičenost do denarnega dodatka določajo

Izjemno pomembni ukrepi družinske politike so neposredne
dajatve družini. Ti ukrepi zagotavljajo prerazdelitev dohodkov v
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Predvsem bo potrebno v obdobju do leta 2009 prednostno
obravnavati neprofitni najemni stanovanjski sektor in zagotavljati
dovolj socialnih stanovanj, hkrati pa zagotoviti tudi ugodne kredite
za nakup ali izgradnjo lastnega stanovanja. V tem obdobju bo
treba glede na predlagani nacionalni stanovanjski program, letno
zagotoviti približno 2.500 neprofitnih najemnih stanovanj, 2.000
socialnih stanovanj, 5.000 lastnih stanovanj ter 500 profitnih
stanovanj.

predpisi s področja socialnega varstva, upravičeni do dodelitve
socialnega stanovanja v najem.
Med merili, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi
socialnega stanovanja v najem, je posebej izpostavljeno
premoženjsko stanje prosilca in njegove družine. Prednostne
kategorije so med drugim tudi družine z več otroki, družine z
manjšim številom zaposlenih, mlade družine ter invalidi in družine
z invalidnim članom. Merila glede dohodkovnega cenzusa so
opredeljena v 26. členu zakona o socialnem varstvu, sicer pa so
celovita merila opredeljena v pravilniku o merilih za dodeljevanje
socialnih stanovanj v najem (Ur. I. RS, št. 18/92 in 53/99).
Stanovanjski zakon v drugem odstavku 100. člena tudi določa,
da se pomoč pri uporabi stanovanja dodeljuje po predpisu, ki
ureja socialno varstvene pravice, to je zakonu o socialnem
varstvu. Pomoč se zagotavlja v obliki subvencije v okviru sistema
denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ter denarnega
dodatka. Če je upravičenec do denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja dolžan plačevati najemnino za stanovanje, se mu
denarna pomoč kot edini vir preživljanja poveča največ za višino
najemnine za socialno oziroma neprofitno stanovanje.
Upravičencu do denarnega dodatka, ki je dolžan plačevati
najemnino za stanovanje, se denarni dodatek poveča za višino
najemnine, ki bi jo plačeval v socialnem oziroma neprofitnem
stanovanju, vendar skupna višina denarne dajatve ne sme
presegati višine zajamčene plače, zmanjšane za davke in
prispevke. Ta socialni korektiv ni možno šteti za vzpostavljen
sistem subvencioniranja najemnin, ampak le za povečano
socialno pomoč, ki jo prejema zelo ozek krog upravičencev.

V nacionalnem stanovanjskem programu je poseben poudarek
dan socialnim stanovanjem. Podatki namreč kažejo, da bi občine
za ustrezno zadovoljevanje tekočih tovrstnih potreb morale letno
pridobiti vsaj 1.500 stanovanj. Ker pa je pridobivanje socialnih
stanovanj po letu 1991 skoraj zastalo, je treba poleg zgornjega
podatka upoštevati tudi dejstvo, da v Sloveniji trenutno čaka na
najem socialnega stanovanja 7.000 upravičencev.
Stanovanjsko regulativo na tem področju konkretizirajo tudi
naslednji podzakonski akti: pravilnik o merilih za dodeljevanje
socialnih stanovanj v najem (Ur. I. RS, št. 18/92 in 53/99), pravilnik
o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice
do socialnega stanovanja v najem (Ur.l. RS, št. 18/92 in 31/96) ter
pravilnik o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Ur.l. RS, št. 47/95). Slednji določa zgornjo mejo
najemnin, ki jo smejo lastniki neprofitnih in socialnih stanovanj
zaračunavati najemnikom.
Konec leta 1999 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 1/2000), ki je v temelju
uredil neprofitno najemnino; predvideno je ločevanje med
najemnino za socialna stanovanja in najemnino za neprofitna
stanovanja in sicer tako, da najemnina za socialne upravičence
krije zgolj nekatere elemente neprofitne najemnine in sicer
investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in stroške za
upravnika. Uveljavitev omenjenega zakona pomeni izboljšanje
materialnega položaja najemnikov socialnih stanovanj, saj se bodo
socialne najemnine po uveljavitvi zakona znižale. Z zakonom se
uvaja sistem objektnih subvencij tako, da se upravičencu do
socialnega stanovanja v najemnini ne zaračunava amortizacije in
stroškov kapitala, pač pa lastniku socialnega stanovanja
amortizacijo nadomesti občina iz sredstev primerne porabe.

Stanovanjski zakon pa izrecno določa, da najemniku stanovanja
ni mogoče odpovedati najemne pogodbe, če ni plačal najemnine
in drugih obveznosti v zvezi s stanovanjem zaradi socialne stiske,
v kateri se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo
stanovanje. Če center za socialno delo ugotovi, da najemnik in
osebe, ki z njim uporabljajo stanovanje, niso zmožne v celoti
poravnati najemnine in drugih obveznosti, zagotovi lastniku
stanovanja razliko do pogodbeno določene najemnine in ostalih
stroškov občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve.
b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v vellavl ali se pripravljalo ter novosti na
zakonodalnem področlu

2. 3. 4. INVALIDSKO VARSTVO

Najpomembnejši programski dokument na stanovanjskem
področju, ki je v fazi sprejemanja, je Nacionalni stanovanjski program. Podobno kot v svetu si tudi pri nas večina državljanov
sama ne more zagotoviti primernega stanovanja. Zato so potrebne
učinkovite normativne in materialne (sistemske) spodbude in
pomoči s strani države in občin, ki jih predvideva in uvaja nacionalni
stanovanjski program.

a) Vel|avna ureditev
Invalidne osebe imajo v skladu z obstoječo zakonodajo
zagotovljen oz. urejen status in materialne pravice. Zakoni, ki
urejajo status, so:
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
- Zakon o vojnih invalidih
- Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok ter mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Nacionalni stanovanjski program je podlaga za oblikovanje aktivne
stanovanjske politike države in občin do leta 2009. Cilj programa
je z izgradnjo in prenovo postopno dvigniti število pridobljenih
stanovanj in v ciljnem letu 2009 zagotoviti letno 10.000 stanovanj.
Z usklajenimi ukrepi države in drugih dejavnikov, ki jih predvideva
nacionalni stanovanjski program, bi se zagotovila tudi ustrezna
raznovrstnost stanovanj glede na potrebe in različne kategorije
prebivalstva, boljšo dostopnost vseh vrst stanovanj in ustrezen
stanovanjski standard.

poročevalec, št. 12

Položaj invalidov v Sloveniji pa urejajo številni zakoni in
podzakonski predpisi, skupaj jih je 66.
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Področje
Socialno varstvo
Zdravstveno varstvo in zavarovanje
Vzgoja in izobraževanje
zaposlovanje, usposabljanje za delo in pravice iz PIZ
Olajšave in oprostitve
Vojni invalidi
Vir: Vodič po pravicah invalidov, 1998

drugih tujcev in državljanom Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v tujini, ki jim ni bilo mogoče zagotoviti plačila storitev
na drug način.

Invalidne osebe, ki tega statusa nimajo, pa nimajo tudi nekaterih
materialnih in drugih pravic, ki izhajajo iz statusa. Te osebe bi
lahko šteli v ogroženo skupino prebivalstva.

Nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, ki je bil sprejet leta 1992, je torej uvedel bistveno
novost in sicer obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, v katerega so praviloma
vključeni vsi, je zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev le. do
določenega odstotka od vrednosti storitve. Zakon omogoča le
zdravstveno in socialno ogroženim skupinam prebivalstva 100
% kritje vrednosti zdravstvenih storitev v obveznem
zdravstvenem zavarovanju. Vse ostale zavarovane osebe pa so
preostali delež dolžne plačati same, ali pa doplačila, na osnovi
njihovega prostovoljnega zavarovanja pokrivajo Zavod za
zdravstveno zavarovanje in druge zavarovalnice, ki ponujajo
možnost zavarovanja za doplačilo do polne vrednosti zdravstvenih
storitev. Sicer pa ponudba prostovoljnega zavarovanja obsega
tudi zavarovanje za boljši (nad)standard storitev, drugačne pravice
ipd.

b) Strateški oziroma programski dpkgmentl nacionalnega
pomena, ki so v vellavl ali se prlpravllalo ter novosti na
zakonodalnem področju
V Sloveniji obstaja sprejeta Razvojna strategija invalidskega
varstva, ki je podlaga za urejanje v različnih zakonih in
podzakonskih predpisih, prav tako pa tudi za obravnavo invalidske
problematike v različnih področnih razvojnih programih (npr.
Nacionalnega stanovanjskega programa, Nacionalnega programa
socialnega varstva, Programa zaposlovanja invalidov, itd.).
Invalidnost je stanje, ki ne izhaja le iz omejitev posameznika,
ampak tudi iz odnosa okolja, ki odločilno vpliva na omejitev
posameznika. Invalidnost je zato širši pojem od bolezni, okvare,
motnje ali prizadetosti.
Razvojna strategija invalidskega varstva je določila naslednje
globalne razvojne cilje invalidskega varstva:
neodvisno življenje invalidov, kamor sodi premagovanje fizične
odvisnosti, urejanje bivalnih pogojev tudi po meri invalida,
odpravljanje arhitekturnih ovir, pomoč pri vsakodnevnih
življenjskih funkcijah, urejanje prilagojenih prevozov itd.;
njihovo samoorganiziranje;
družbeno organizirana pomoč invalidom ter
izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z
motnjami v razvoju kot potencialnih invalidov.

Obstaja pa nevarnost, da bi povečanje premij prostovoljnega
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zlasti za starejše ljudi
povzročilo težjo dostopnost do zdravstvenih storitev oziroma
povečanje revščine starejših z nizkimi pokojninami.
b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v vellavl ali se prlpravllalo ter novosti na
zakonodalnem področlu
Nacionalni program zdravstvenega varstva do leta 2004 Zdravje za vse do leta 2004 je v drugi obravnavi v Državnem
zboru Republike Slovenije. V dokumentu je zdravje prebivalcev
Slovenije opredeljeno kot eden od temeljnih družbenih ciljev vsake
sodobne države, torej tudi Slovenije.

Invalidske organizacije so po formalno pravni ureditvi društva
oziroma njihove zveze, ki jih ustanavljajo invalidi in drugi občani
zaradi svojih specifičnih potreb ter imajo tako značaj prostovoljnih
združenj.

Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč je čim večje telesno,
duševno in socialno blagostanje posameznika oziroma čim
večjega števila ljudi, uravnoteženo z okoljem, v katerem živijo in
delajo. Zdravje je tako obsežen pojem, da ni dela politike, ki ne bi
vplival na zdravstveno stanje prebivalstva. Zato je zdravje možno
zagotoviti le z usklajenim vključevanjem zdravstvenega interesa
v politiko. Za zdravstveno stanje prebivalstva je med družbenimi
subjekti najbolj odgovorna država. Ta mora skrbeti za uravnotežen
osebni, ekonomski in socialni razvoj. Država iz te dolžnosti črpa
pristojnosti za temeljne odločitve na vseh področjih. Zdravje je
hkrati kazalec in rezultat ekonomskega in socialnega razvoja.
Zdravje ljudi je tako ekonomsko kot humanitarno vprašanje, saj
veliko število bolnih, invalidnih in prezgodaj umrlih zmanjšuje
ustvarjalno in ekonomsko moč naroda in njegovo kakovostno
preživetje.

2. 3. 5. ZDRAVSTVO

Zakon o zdravstvenem varstvu In zdravstvenem zavarovan|u
vsebuje temeljne določbe, da ima vsakdo pravico do najvišje
stopnje zdravja in ima dolžnost skrbeti za svoje zdravje. Vsakdo
ima pravico do zdravstvenega varstva in dolžnost, da prispeva k
njegovemu uresničevanju v skladu s svojimi zmožnostmi. Posebej
je poudarjeno, da se zdravstveno zavarovanje uredi za posebne
kategorije oseb. Tako se iz državnega proračuna krijejo prispevki
za obvezno zavarovanje oseb, ki jim proračun zagotavlja osnovno
socialno varnost. V zakonu je tudi predvideno kritje nujnega
zdravstvenega varstva osebam z neznanim prebivališčem ter
tujcem iz držav, s katerimi ni sklenjena mednarodna pogodba, in
23. februar 2000

št. pravnih aktov
4
3
8
22
22
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Zdravstveno varstvo sodi med temelje socialne varnosti in politične
stabilnosti .V Sloveniji izhaja zdravstveno varstvo iz zakonodaje,
zdravstvenih in ekonomskih razmer in sprejetih osnovnih
strateških usmeritev. Republika Slovenija mora na temelju Zakona
0 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotoviti
razmere za uresničevanje zdravstvenega varstva in nalog pri
pospeševanju in povrnitvi zdravja.

6. Raziskave varovanja zdravja
Zaradi različnih potreb so v dokumentu posebej poudarjene
prednostne naloge po skupinah prebivalcev, tako otrok in
mladostnikov, žensk, delavcev in športnikov, ostarelih ter invalidov.
Mreža javne zdravstvene službe pokriva potrebe po
zdravstvenem varstvu, ki jih zavarovancem in drugim
upravičencem v Republiki Sloveniji zagotavlja zakon. Merila za
mrežo javne zdravstvene službe uresničujejo zmanjševanje razlik
med strokami in območji.

Prednostni cilji razvoja zdravstvenega varstva:
1. Oblikovanje politike varovanja zdravja
Zagotavljanje razmer za oblikovanje politike krepitve in
povrnitve zdravja
Usklajevanje aktivnosti vladnih resorjev
Zdravstveno osveščanje in vzgojni programi
Navajanje na zdrav način življenja
Varovanje zdravja na lokalni ravni
Izdelava analiz zdravstvenega stanja prebivalstva za
pripravo prednostnih rešitev za izboljšanje zdravja
prebivalstva
Izobraževanje strokovnjakov za krepitev in povrnitev zdravja

Ministrstvo za zdravstvo je sprejelo strategijo Svetovne
zdravstvene organizacije Zdravje v 21. stoletju in pripravlja
strateške dokumente, ki temeljijo na usmeritvah tega dokumenta.
Strategija Health 21- Zdravje za vse v 21.stoletju, v svojem
prvem cilju - Solidarnost za zdravje v Evropi, posebej govori o
revnih, brezposelnih, etničnih manjšinah, migrantih in beguncih
ter o invalidih. Revščina, pa naj bo pogojena z dohodkom,
socialnoekonomskim statusom, pogoji bivanja ali izobrazbeno
ravnijo, je največja determinanta slabega zdravja. Življenje v
revščini je povezano z višjimi stopnjami zlorabe snovi kot so
tobak, alkohol ali droge, povezano je z depresijo, samomorilnostjo,
asocialnim obnašanjem in nasiljem, povezano je s uživanjem hrane
slabše kakovosti in z širokim spektrom drugih stanj.

2. Zmanjševanje razlik v zdravstvenem varstvu In
zdravstvenem stanju prebivalcev
Iskanje vzrokov za razlike in njihovo zmanjševanje
Zagotavljanje pravične dostopnosti do zdravstvenih storitev
Skladen razvoj zdravstvenih dejavnosti
Smotrna poraba sredstev za zdravstveno varstvo po
območjih

2. 3. 6. IZOBRAŽEVANJE
a) Veljavna ureditev

3. Spreminjanje zdravju škodljivih vzorcev vedenja
Aktivnosti za preprečevanje kajenja
1
Uvajanje zdrave in uravnotežene prehrane
Povečanje števila telesno in športno aktivnih prebivalcev
Preprečevanje čezmernega uživanja alkoholnih pijač in
nedovoljenih drog
Izboljšanje duševnega zdravja
Pospeševanje spolnega in reproduktivnoga zdravja

Področje izobraževanja in štipendiranja ureja naslednja
zakonodaja:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ,
Zakon o vrtcih,
Zakon o osnovni šoli,
Zakon o gimnazijah,
Zakon o strokovnem in poklicnem izobraževanju,
Zakon o visokem šolstvu,
Zakon o izobraževanju odraslih in
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti.

4. Kakovostno ž!vljen|sko okolje
Vzpostavitev informacijskega sistema
Ugotavljanje onesnaženja elementov življenjskega okolja
Proučevanje škodljivih vplivov na zdravje posameznih
občutljivih skupin prebivalcev
Osveščanje ljudi o posegih v okolje
Osveščanje o prednostih sodobnih, okolju in delavcem manj
škodljivih tehnologij
Preverjanje vseh zakonskih predpisov z vidika preprečitve
škodljivih vplivov na zdravje ljudi ter z vidika usklajenosti z
direktivami EU.
Priprava ter izvajanje nacionalnega programa Okolje in zdravje
z natančno zastavljenimi zdravstveno ekološkimi cilji in
sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa varstva okolja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
urejatemeljne oblike štipendiranja v Republiki Sloveniji in sicer:
- kadrovske štipendije, ki jih zagotavljajo delodajalci v skladu s
svojimi načrtovanimi kadrovskimi potrebami,
- republiške štipendije, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna
RS,
- Zoisove štipendije za izrazito nadarjene dijake in študente.
Štipendiranje izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
ki vsako leto objavi skupen razpis za kadrovske in republiške ter
Zoisove štipendije. Merila za podeljevanje republiških in Zoisovih
štipendij pa ureja pravilnik, izdan na podlagi 58. člena navedenega
zakona.

5. Spodbujanje razvoja stroke in Izboljšanje kakovosti dela
zdravstvene dejavnosti
Smotrno organiziranje zdravstvene dejavnosti
Razvoj enotnega zdravstvenega informacijskega sistema
Spodbujanje analitike na vseh ravneh zdravstvenega varstva
Uvedba primernih ekonomskih in finančnih instrumentov
Uvedba sistema celovite kakovosti dela (integriranega razvoja
kakovosti)
Preskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki
Izobraževanje zdravstvenih delavcev

bi Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomenski so_v veijavialLsg priprav lisic, ter novosti na
zakgnoilalnem področju
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju,
Izhodišča kurikularne prenove,
Koncept dela z nadarjenimi učenci
Koncept dela svetovalne službe, (Programske smernice za
svetovalno službo v vrtcih, osnovnih šolah, gimnazijah,
poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v dijaških
domovih),
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Izhodišča in navodila za pripravo programov za šolanje otrok
s posebnimi potrebami,
Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in
srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega
strokovnega izobraževanja,
Izhodišča za pripravo mojstrskih, delovodskih in poslovodskih
izpitov,
Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov poklicnega
tečaja,
Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov v višjih
strokovnih šolah,
Strokovna izhodišča za nacionalni program visokega šolstva,
Izhodišča za kurikularno prenovo izobraževanja odraslih,
Nacionalni program izobraževanja odraslih.
Izhodišča evalvacije novih programov.

-

romskim učencem, večina pa je integriranih v običajne
oddelke podaljšanega bivanja.
Ministrstvo vsem šolam, ki vključujejo učence Rome, poviša
regres za šolske malice za polovično število vpisanih romskih
učencev, subvencionira pa tudi učbenike in delovne zvezke za
potrebe učencev Romov.
Ministrstvo kot pomoč pri pokrivanju stroškov šolskih potrebščin,
prevozov in vstopnin za kulturne, naravoslovne in športne dni
ipd. nakazuje šolam po 1.100 SIT mesečno na učenca Roma. Na
področju predšolske vzgoje se lahko oblikuje romski oddelek, če
je v njem najmanj 5 romskih otrok. V takem oddelku ministrstvo
sofinancira četrtino cene programa.
Za učence s posebnimi potrebami so se s sprejetjem nove
šolske zakonodaje odprle širše možnosti za izobraževanje.
Novost, ki jo prinaša predlog Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami v povezavi z Zakonom o vrtcih, z
Zakonom o osnovni šoli, z Zakonom o poklicnem in
strokovnem izobraževanju in z Zakonom o gimnazijah, je
predvsem odpiranje možnosti za vključitev otroka v ustrezen
vzgbjno - izobraževalni program v rednih oblikah
izobraževanja, če je le - ta sposoben, glede na svoj psihofizični
status, ob dodatni pomoči doseči vsaj minimalni standard
znanja, ki ga opredeljuje posamezni program.

Temeljni cilji, ki jih v prizadevanjih za zmanjšanje revščine in
socialne izključenosti uresničuje šolska politika v Sloveniji so:

■

oblikovati šolski sistem, ki zagotavlja raznovrstnost oblik
izobraževanja (različne vrste šol, različni (prilagojeni)
programi),
doseči večjo dostopnost vzgojno izobraževalnih programov
(mreža šol in vrtcev),
zagotoviti ustrezne standarde in normative
vzgojnoizobraževalnega dela (posebni standardi za skupine
otrok s posebnimi potrebami, zagotovljena pomoč za otroke
z učnimi težavami, Romski otroci),
zagotavljati največjo možno mero strokovno utemeljene
integracije otrok in hkrati razvijati ustrezne programe za šolanje
otrok s posebnimi potrebami (integracija otrok s posebnimi
potrebami, posebni standardi in normativi, zagotovljena pomoč
učitelja),
zmanjšati osip učencev v času šolanja,
razvijati motivacijo za nadaljnje - vseživljenjsko izobraževanje (vpeljava novih oblik izobraževalnih programov,
zagotavljanje vertikalne prehodnosti),
oblikovati programe prilagojene za šolanje otrok s posebnimi
potrebami (programi s prilagojenim izvajanjem, prilagojeni
programi),
oblikovati programe, ki povečujejo socialno integracijsko vlogo
šole,
povečati obseg vključenosti otrok in mladine v izobraževanje,
izboljšati funkcionalno pismenosti otrok, mladine in odraslih,
povečati trajnost in kakovost pridobljenega znanja na vseh
ravneh vzgoje in izobraževanja,
vključiti znanja, ki prispevajo k dvigu kompetentnosti na
poklicnem področju in pripravljajo učence za kakovostno
življenje,
zagotavljati pogoje za šolanje vseh otrok in mladine, s posebno
pozornostjo do socialno ogroženih otrok (učbeniški skladi,
brezplačna malica, štipendijska politka).

Zakoni, ki so bili sprejeti, še zlasti Zakon o osnovni šoli, vsebujejo
določila, ki opredeljujejo načine in oblike vzgoje in izobraževanja
otrok s posebnimi potrebami na različnih nivojih izobraževanja.
Predlog Zakona o usmerjanju je zasnovan kar se da široko in
fleksibilno tako, da za učence s posebnimi potrebami določa vrsto
različnih programov, v katerih se bodo z ustreznimi prilagoditvami
in dodatno pomočjo lahko šolali.
Pomembne naloge na področju zmanjševanja revščine in socialne
izključenosti imajo svetovalni delavci v vrtcih in šolah (osnovnih,
srednjih in v dijaških domovih). V sprejetih Programskih smernicah
za delo svetovalne službe je posebej poudarjeno, da se mora
šolska svetovalna služba vključevati v iskanje in nuđenje možnih
oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih
socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in
socialni razvoj. Pri tem se povezuje z razredniki idr. učitelji, starši,
vodstvom šole in ustreznimi zunanjimi ustanovami (s Centri za
socialno delo idr. socialno-varstvenimi ustanovami in
organizacijami).

2.3. 7. SOCIALNO VARSTVO

Za posamezne družbene skupine so na področju vzgoje in
izobraževanja sprejeti ukrepi, ki naj bi zagotavljali večjo vključenost
možnosti in boljše možnosti šolanja, in sicer:
-

Socialno varstvene dajatve
Socialno varstvene dajatve, namenjene zagotavljanju sredstev
za preživetje, zagotavlja država. Vrste dajatev in pogoji za njihovo
prejemanje so določeni z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.l. RS
št. 54/92). Aktivnosti za reševanje neugodnega socialnega
položaja upravičenca in oblike pomoči, s katerimi se upravičencu
zagotavljajo možnosti, da sam zagotovi socialno varnost sebi in
svoji družini, imajo prednost pred dodeljevanjem socialno
varstvenih dajatev.

za manjšine (posebni prilagojeni programi izobraževanja,
kjer se jim zagotavljajo pravice, ki jim pripadajo po Ustavi,
posebni učbeniki, drugačni normativi in standardi)
za Rome so zagotovljeni posebni normativi in standardi za
oblikovanje oddelkov in sicer je normativ za oblikovanje
romskega oddelka v osnovni šoli 16 učencev, za oblikovanje
oddelka, v katerem so najmanj 3 romski učenci pa 21.
Ministrstvo za šolstvo in šport šolam, ki vključujejo romske
učence, priznava tudi dodatne pedagoške ure za delo s temi
učenci v manjših skupinah. Učenci Romi se vključujejo tudi v
oddelke za podaljšano bivanje. Nekateri so namenjeni le
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Zakon zagotavlja upravičencem sredstva za preživetje in sicer
določa dve vrsti socialno varstvenih dajatev:
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1. denarno pomoč kot edini vir preživljanja in
2. denarni dodatek.

organizacij, združenj in zasebnikov. Pri tem so zlasti pomembni
različni preventivni programi.

Denarna pomoč kot edini vir preživljanja je namenjena
posameznikom, starim več kot 60 let ali za delo nesposobnim
osebam, ki nimajo lastnih dohodkov, so brez premoženja in brez
zavezancev, ki bi jih bili dolžni (po zakonu, pogodbi ali oporoki)
preživljati in živijo doma. Taka oseba je upravičena :
do mesečne denarne pomoči v višini 60% zajamčene plače,
ki se lahko poveča za 30 % zaradi tuje nege in pomoči in za
višino najemnine v neprofitnem stanovanju,
do enkratne denarne pomoči vsako leto v funkcionalni obliki,
namenjeni za kurjavo, obleko, itd. v višini enomesečne
pomoči.

Zlasti v zadnjih letih je opazen hiter razvoj nevladnih organizacij.
Te se vedno pogosteje pojavljajo kot izvajalke številnih programov
za ljudi v najrazličnejših socialnih stiskah. V njihove programe je
vključeno vedno več ljudi, tako tistih, ki izvajajo različne storitve,
kot tudi tistih, ki želijo tovrstno pomoč. Njihovo delovanje marsikdaj
temelji na prostovoljnem delu in na principih samopomoči. Deloma
se financirajo iz donacij in prostovoljnih prispevkov, iz fundacij, iz
prispevkov samih uporabnikov, njihovi programi pa so financirani
tudi iz javnih sredstev, največkrat iz sredstev občinskih proračunov
in sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo v zadnjem obdobju znatno povečuje obseg podpore
nevladnim organizacijam, ki sredstva iz tega vira pridobivajo na
podlagi javnih razpisov.

Denarni dodatek je namenjen osebam in njihovim družinskim
članom, ki si začasno ne morejo zagotoviti sredstev za preživetje,
iz razlogov, na katere ne more vplivati. Denarni dodatek se zato
dodeli za določen čas, največ za obdobje 6 mesecev, z možnostjo
ponovne dodelitve, če se okoliščine niso spremenile. Posameznik
je upravičen do denarnega dodatka, če mesečni dohodek
družinskih članov ne doseže višine, ki znaša:
1. za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% zajamčene
plače
2. za otroke od 7. do dopolnjenega 14. leta starosti 34%
zajamčene plače
3. za otroke od 15. leta do zaključka rednega šolanja 42%
zajamčene plače
4. za odrasle osebe 52% zajamčene plače.

b) Strateški oziroma programski dokumenti nacionalnega
pomena, ki so v vellavl ali se pripravljalo ter novosti na
zakonodajnem področju
Vlada Republike Slovenije je v letu 1998 predložila v sprejem
Državnemu zboru RS predlog Nacionalnega programa
socialnega varstva do I. 2005. Cilji in strategije določene za
uresničevanje nacionalnega programa slonijo na naslednjih
dejstvih:

Družina dobi denarni dodatek v višini razlike med njihovimi
mesečnimi dohodki v zadnjih 3 mesecih in tako izračunanim
cenzusom. V dohodek se ne vštevajo otroški dodatki, štipendije
in nekateri drugi socialni prejemki. Denarni dodatek se lahko
poveča za 30% zaradi potrebe po tuji negi in pomoči in za višino
najemnine v neprofitnem stanovanju, vendar skupna višina ne
more znašati več kot neto zajamčena plača.
Socialne varstvene storitve
Socialno varstvene storitve, namenjene preprečevanju in
odpravljanju socialnih stisk in težav, zagotavljajo v Republiki
Sloveniji država in občine. Storitve se izvajajo v okviru mreže
javne službe v obsegu, ki naj bi ga določil nacionalni program z
merili za določitev mreže javne službe. Zakon o socialnem varstvu
določa naslednje storitve, ki so namenjene odpravljanju socialnih
stisk in težav:
1. prva socialna pomoč,
2. osebna pomoč,
3. pomoč družini,
4. institucionalno varstvo,
5. vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
6. pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih.

-

Javno službo na področju socialnega varstva izvajajo:
- javni socialno varstveni zavodi, ki jih ustanovijo država ali
občine,
- nevladne organizacije, ki pridobijo koncesijo za opravljanje
javne službe,
- druge pravne osebe in zasebniki, ki pridobijo koncesijo za
opravljanje javne službe.

Navedena dejstva pogojujejo rizične življenjske situacije zlasti za
naslednje skupine prebivalstva:
materialno ogrožene osebe, ki si brez lastne krivde ne morejo
zagotoviti sredstev za preživetje;
otroke in mladoletnike s težavami pri odraščanju in prikrajšane
za normalno družinsko življenje;
mladostnike, ki po dokončanem šolanju ne najdejo ustrezne
zaposlitve;
zakonce in partnerje s težavami pri medsebojnih odnosih ali
pri vzgoji otrok;
starejše osebe, ki ne morejo skrbeti same zase;

Pomemben delež dejavnosti socialnega varstva predstavljajo
druge socialno varstvene storitve, ki jih kot izvirne programe
razvijajo in izvajajo socialne službe na področjih zdravstva, vzgoje
in izobraževanja, zaposlovanja in pravosodja ali naloge, ki jih
opravljajo socialne službe v gospodarstvu ter programi nevladnih
poročevalec, št. 12

število prejemnikov različnih denarnih prejemkov in drugih
socialnih transferjev že dalj časa narašča,
razmeroma visoka stopnja brezposelnosti povzroča, da
znaten del prebivalstva v najbolj aktivnem življenjskem
obdobju izgublja enake možnosti za polno socialno
vključenost; zlasti je zaskrbljujoča brezposelnost iskalcev
prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih oseb;
delež starejšega prebivalstva se hitro veča in bo že po letu
2000 pomembno vplival na programe zdravstva,
pokojninskega in invalidskega varstva, socialnega varstva,
pa tudi na razvoj odnosov v okviru družinskih skupnosti;
povečuje se število otrok in mladostnikov, ki doživljajo nasilje
in spolne zlorabe ali se soočajo s težavami v odraščanju;
zaradi ekonomske negotovosti, pogojene predvsem s slabimi
zaposlitvenimi in stanovanjskimi možnostmi, se pogoji za
nastanek mlade družine kratkoročno ne izboljšujejo;
število samomorov in samomorilnih poskusov je zaskrbljujoče
in se ne zmanjšuje;
invalidi in druge osebe s posebnimi potrebami ne morejo
enakovredno nastopati v družbenem procesu, ker jim niso
vedno in povsod zagotovljeni pogoji, da bi lahko ustrezno
izkoristili in razvili svoje sposobnosti;
povečuje se delež tistih, ki imajo težave zaradi različnih
odvisnosti;
ženske na mnogih področjih nimajo enakih možnosti kot
moški in se pogosteje znajdejo v revščini, zlasti tiste, ki same
preživljajo svoje otroke;
možnosti uporabnikov, da bi izbirali med različnimi oblikami
pomoči, so še omejene.
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invalide, ki se zaradi prikrajšanosti ali motenj v telesnem in
duševnem razvoju ne morejo usposobiti za samostojno
življenje in delo ali ne morejo razviti vseh preostalih
sposobnosti;
osebe, ki imajo težave zaradi zasvojenosti,
ženske in otroke, ki so ogroženi zaradi nasilja, zaradi revščine
ali brezdomstva;
druge socialno izključene skupine.
Temeljno izhodišče predloga Nacionalnega programa
socialnega varstva do 1.2005 je predvsem zagotavljanje kvalitete
življenja posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva
na področju socialnega standarda in na področju osebnostnega
razvoja. Temeljna izhodišča ukrepov na področju socialnega
varstva so zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter
preprečevanje socialne izključenosti. Področje socialnega varstva
je opredeljeno kot eden od sklopov socialne varnosti in temelji na
socialni pravičnosti in solidarnosti, na načelih enake dostopnosti,
proste izbire oblik ter aktivne socialne politike.
V okviru slednje so zapisana prizadevanja države za
preprečevanje in odpravljanje revščine ter socialno
izključenosti oseb, ki si same ne morejo zagotoviti socialne
varnosti z delom ali na druge aktivne načine, in drugih oseb v
različnih socialnih stiskah,
organiziranje programov skrbi za starejše osebe,
zagotavljanje pogojev za dostojanstvo in čimbolj neodvisen
način življenja invalidov in drugih oseb, ki ne morejo same
skrbeti zase,
skrb za medgeneracijsko solidarnost,
zagotavljanje enakih možnosti obema spoloma.
Po predlogu nacionalnega programa bodo ukrepi države usmerjeni
k naslednjim socialno varstvenim ciljem:
1. Izboljšanje kvalitete življenja
Zagotoviti pogoje, ki bodo vsakomur omogočali socialno varnost
in človeško dostojanstvo, pogoje, s katerimi se bo vzdrževal in
razvijal ugoden socialni položaj vseh prebivalcev ter pogoje, ki
bodo prispevali k socialni pravičnosti, k razvijanju solidarnosti,
strpnosti in upoštevanju različnosti;
2. Zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva
Preprečevati socialno izključenost in revščino pri posameznikih,
družinah in skupinah prebivalstva, ki si varnosti ne morejo
zagotoviti sami z delom, s sistemom zavarovanj, z dohodki iz
premoženja ali na druge aktivne načine. Razviti podlage za
uveljavljanje načela lastne odgovornosti upravičencev ter jim
zagotoviti vpliv na načrtovanje pomoči in nuditi možnost izbire
med različnimi programi;
3. Razvoj strokovnih socialnih mrež pomoči
Zagotoviti strokovno podporo in pomoč pri zadovoljevanju osebnih
in socialnih potreb vsem, ki se znajdejo v socialni stiski in tistim,
ki zaradi različnih razlogov niso sposobni za samostojno življenje
in delo ali ne morejo uspešno delovati v svojem socialnem okolju.
4. Vzpostavitev In razvoj pluralnosti dejavnosti
Zagotoviti možnosti za razvoj prostovoljnega dela, solidarnosti,
dobrodelnosti in samopomoči, za uveljavitev nevladnega sektorja,
zasebništva in uporabniških združenj, ter jih povezati v enovit
sistem socialnega varstva na nacionalni ravni.
5. Oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih
stisk
Načrtno razvijati nove socialno varstvene programe, ki bodo
omogočali odzivanje na spremembe socialnega položaja
prebivalstva, uvajati nove metode dela in skrbeti za razvoj stroke.
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Za doseganje zastavljenih ciljev so v predlogu nacionalnega
programa določene strateške usmeritve države:
Na področju daiatev so pomembne naslednje usmeritve:
1. Najpomembnejši element socialne varnosti aktivnega
prebivalstva sta delo in ustrezna zaposlitev, zato bo
potrebno še naprej razvijati nove ukrepe aktivne politike
zaposlovanja. Pri zagotavljanju aktivnih oblik socialnega
varstva pa bodo imele pomoči v obliki storitev prednost
pred pasivnimi denarnimi oblikami. V ta namen bo potrebno
zagotoviti možnosti, da se bodo prejemniki denarnih pomoči
vključevali zlasti v različne programe aktivne politike
zaposlovanja ter na ta način prehajali iz kroga pasivnih
prejemnikov socialnih podpor v krog tistih, ki si bodo socialno
varnost zagotovili sami z delom in zaposlitvijo.
2. Tistim, ki si sami ne morejo zagotoviti najnujnejših sredstev iz
razlogov, na katere ne morejo vplivati in nimajo zagotovljenega
minimalnega dohodka za preživetje, bo država zagotavljala
preživetje na dostojni ravni s sistemom socialno varstvenih
dajatev in si na ta način prizadevala za preprečevanje njihove
socialne izključenosti. Vprašanje, ki se postavlja je, kaj je
dostojna raven preživetja. Raziskovalci (Stanovnik, Stropnik,
1998) predlagajo uvedbo minimalnega zagotovljenega
dohodka namesto dosedanje sopialno varstvene dajatve, ki
bi bil enak izračunanim minimalnim življenjskim stroškom
oziroma bi njegova višina omogočala zadovoljevanje vsaj
osnovnih življenjskih potreb. Pri tem pa je potrebno ohraniti
za delo stimulativno razmerje med minimalnim zagotovljenim
dohodkom in minimalno plačo.
3. Država bo prejemnike denarnih pomoči vzpodbujala, da se
aktivno vključijo v razreševanje svojih težav in se zavedo
lastne odgovornosti za svoj socialni položaj, pri čemer
je potrebno upoštevati dejstvo, da denarna pomoč ne
more biti trajna temveč le začasna rešitev.
Na področju storitev je poudarjeno:
1. zagotoviti je potrebno povečan obseg storitev za starejše,
invalide in vse, ki se znajdejo v socialni stiski,
2. zagotavljanje pluralnosti storitev in programov, ki bi bili
ljudem bolj prijazni ter prilagojeni njihovim posebnim potrebam
in na katere bi lahko kot uporabniki tudi vplivali. Tistim, ki se
zaradi različnih razlogov pogosteje znajdejo v rizičnih
življenjskih situacijah, bo država zagotavljala posebne
programe socialno varstvenih storitev.
3. V obstoječo mrežo javne službe bo država vključevala različne
izvajalce na podlagi koncesij ter načrtno dograjevala mrežo
različnih storitev. Preko podeljevanja koncesij in stabilnejšega
sofinanciranja programov bo omogočila razvoj nevladnega
sektorja in zasebništva, kar bo skupaj z obstoječimi oblikami
omogočilo pluralnost izvajanja storitev socialnega varstva.
4. V večji meri je potrebno pričeti vzpostavljati sisteme
individualnega financiranja pravic.
2. 4. DAVČNA POLITIKA
a) Veljavna ureditev
V davčnem sistemu so elementi socialne politike prisotni
predvsem v sistemu obdavčitve dohodkov fizičnih oseb, ki ga
ureja zakon o dohodnini.

Dohodnina se obračunava po progresivnih stopnjah od najnižje
17% do najvišje 50% stopnje.

višino dohodka, za razliko od olajšav v obliki znižanja davčne
osnove, pri kateri je davčni odvisen od višine dohodka.

V zakonu je določena splošna ali osebna olajšava v višini 11%
letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji in velja za
vse zavezance.

Eden od instrumentov, s katerim je v okviru sistema dohodnine
mogoče vplivati tudi na doseganje določenih socialnih ciljev, so
tudi oprostitve plačila dohodnine. Te so praviloma namenjene
nekaterim socialnim transferjem, njihov učinek pa je ta, da se
prejemniku določenega transferja le-ta ne všteva v davčno osnovo,
ne glede na dejansko višino dohodkov te osebe. Zato je v primerih
socialnih transferjev, ki niso odvisni od dohodkovnega cenzusa,
lahko primerneje, da so le-ti obdavčeni, saj se v tem primeru
ustvari razlika med prejemniki z nižjimi dohodki in prejemniki z
visokimi dohodki, ker je učinek transferja večji pri prejemnikih z
nižjimi dohodki.

Dodatna posebna olajšava se prizna invalidom s 100% telesno
okvaro, če jim je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči in
sicer v višini 100% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, dijakom in študentom za delo preko pooblaščenih
organizacij se prizna posebna olajšava v višini 40% poprečne
letne plače zaposlenih, zavezancem po 65. letu starosti pa
posebna olajšava v višini 8% poprečne letne plače zaposlenih.
Prav tako se prizna posebna olajšava zavezancem, ki
vzdržujejo družinske člane. Za prvega otroka in za vsakega
drugega vzdrževanega družinskega člana se davčna osnova
zmanjša za znesek, ki znaša 10% poprečne letne plače
zaposlenih. Za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava poveča
za 5% navedene plače. Za otroka z zmerno, težjo in težko motnjo
v telesnem in duševnem razvoju znaša olajšava 50% navedene
plače.
Davka od osebnih prejemkov se ne plačuje od določenih
kategorij osebnih prejemkov, kot so varstveni dodatek k
pokojnini, denarne pomoči za brezposelnost, družbene pomoči
otrokom, denarne pomoči kot edini vir preživljanja ter denarni
dodatek po zakonu o socialnem varstvu, enkratne denarne pomoči
po posebnih predpisih, nadomestil za invalidnost, dodatkov za
pomoč in postrežbo, prejemkov od občasnega dela invalidov,
štipendij učencev, dijakov in študentov, prejemkov za občasno ali
začasno nego ali pomoč invalidom.

Ena od temeljnih funkcij javnih financ kot celote je prerazdelitvena
funkcija, ki pomeni prerazdeljevanje dohodka med prebivalstvom
s korekcijo deležev v razdelitvi, kakršne oblikuje lastnina
produkcijskih tvorcev. Davčni sistem je v splošnem neprimeren
kot instrument za doseganje prerazporeditve dohodka, saj je
njegova temeljna funkcija zbiranje prihodkov proračuna za
financiranje izdatkov, med drugim tudi za potrebe programov s
področja socialnega varstva Zmanjšanje neenakosti in revščine
je mogoče učinkoviteje doseči z ukrepi na področju dohodkovne
politike in na področju socialnega varstva.
Prerazdelitvena funkcija ima dva cilja, in sicer, da zagotovi tistim
z najnižjimi dohodki nekoliko več dohodka in da imajo hkrati tisti z
najvišjimi dohodki na razpolago nekoliko manj dohodka. Davčni
sistem v okviru tega, konkretno sistem dohodnine, nima vpliva
na doseganje prvega cilja, saj tisti z najnižjimi dohodki praviloma
niso davčni zavezanci in jim zato davčni sistem tudi ničesar ne
daje, lahko pa vpliva na doseganje drugega cilja, in sicer na to, da
imajo tisti z najvišjimi dohodki po obdavčitvi na razpolago nekoliko
manj dohodka. To je mogoče doseči s progresivno lestvico za
odmero dohodnine In s pomočjo olajšav, od katerih je
pomembnejša splošna olajšava, ki določa višino neobdavčenega
dohodka in olajšava za vzdrževane družinske člane. Naslednji
dejavnik, ki vpliva na progresivnost dohodnine, je oblika davčnih
olajšav, in sicer ali so določene v obliki znižanja davčne osnove
ali v obliki znižanja davka. Uporaba te ali one oblike v davčnem
sistemu je odvisna predvsem od politike, ki jo davčni sistem
podpira. Olajšave v obliki znižanja davčne osnove primerneje
merijo zmožnost plačila davka glede na dosežene dohodke,
medtem ko so olajšave v obliki znižanja davka primernejše za
doseganje socialnih ciljev, saj je njihov učinek ta, da je davčni
prihranek načeloma enak za vsakega zavezanca, ne glede na
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Davčni sistem ima torej na razpolago instrumente, ki lahko v
določeni meri vplivajo tudi na prerazporejanje dohodka, vendar
se praviloma uporabljajo le kot komplementarni Instrumenti
oziroma kot podpora socialni in drugim politikam, saj ima
davčni sistem glede na svoje specifike tudi omejene možnosti
vplivanja. Vsekakor pa je potrebna usklajenost pri izbiri
instrumentov, tako v sistemu zagotavljanja socialne varnosti
kot tudi v davčnem sistemu, s ciljem doseganja določenih
socialnih ciljev.

2. 5. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
a) Veljavna ureditev
Sistem brezplačne pravne pomoči v Republiki Sloveniji je zaenkrat
urejen v veljavni procesni zakonodaji.
Tako je pravna pomoč "revnim" strankam v pravdnem postopku
urejena v Zakonu o pravdnem postopku (UL RS, št. 26/99) in
sicer v okviru določil o oprostitvi stroškov postopka in postavitvi
pooblaščenca stranki, ki je v celoti oproščena plačila stroškov
postopka.
V zvezi s stroški postopka ZPP določa, da vsaka stranka
predhodno sama krije stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji. Ob
koncu postopka pa sodišče odloči o povrnitvi potrebnih stroškov,
katerih povrnitev je stranka pravočasno zahtevala, glede na uspeh
v pravdi. Ne glede na izid pravde pa mora stranka povrniti
nasprotni stranki tiste stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali
po naključju, ki se je njej primerilo.
V poglavju o stroških postopka pa ZPP vsebuje tudi določila o
oprostitvi plačila stroškov postopka, s katerimi je "revnim"
strankam v pravdnem postopku zagotovljena t.i. brezplačna
pravna pomoč.
Sodišče oprosti plačila stroškov postopka stranko, ki po svojem
splošnem premoženjskem stanju ne zmore teh stroškov brez
škode za nujno preživljanje sebe in svoje družine. Oprostitev
stroškov postopka je lahko:
popolna: v tem primeru obsega oprostitev taks in oprostitev
predujma za stroške prič, Izvedencev, ogledov in sodnih
oglasov; ali
- delna: sodišče lahko oprosti stranko samo plačila taks, če bi
bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi
se preživlja ali se preživljajo njeni družinski člani. Ne glede na
navedeno pa lahko sodišče stranki plačilo taks tudi odloži do
izdaje odločbe ali pa ji dovoli obročno plačilo.
Pri odločanju o oprostitvi stroškov postopka mora sodišče skrbno
presoditi vse okoliščine, zlasti pa mora upoštevati vrednost
spornega predmeta, število oseb, ki jih stranka preživlja, in
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dohodke ter premoženje, ki ga imajo stranka in njeni družinski
člani.

postopku (ZKP; UL RS, Št. 63/94, 70/94, 25/96, 39/96, 5/98, 49/
98, 72/98, 6/99, 72/98, 6/99).

Določbe o oprostitvi plačila stroškov postopka ter določbe o
možnosti odložitve plačila oziroma obročnega plačila taks ne veljajo
za podjetnika posameznika v sporih v zvezi z njegovo dejavnostjo
in za pravne osebe.

V skladu z določili ZKP ima osumljenec pravico do zagovornika
od odvzema prostosti dalje. Če si osumljenec, kateremu je odvzeta
prostost, glede na svoje gmotne razmere, ne more zagotoviti
zagovornika sam, mu ga na njegovo zahtevo in stroške države
postavi organ za notranje zadeve, če je to v interesu pravičnosti.

O oprostitvi plačila stroškov postopka odloči sodišče prve stopnje
na predlog stranke. Stranka je dolžna predlogu priložiti potrdilo
pristojnega upravnega organa o svojem premoženjskem stanju
in o premoženjskem stanju članov gospodinjstva, potrdilo o svojih
dohodkih in o dohodkih članov gospodinjstva, zadnjo odločbo o
dohodnini ter morebitne druge dokaze, s katerimi dokazuje svoje
premoženjsko stanje in premoženjsko stanje članov
gospodinjstva, če je potrebno, si lahko sodišče tudi po uradni
dolžnosti preskrbi potrebne podatke in obvestila o premoženjskem
stanju stranke, ki prosi za oprostitev, lahko pa zasliši o tem tudi
nasprotno stranko.

Obdolženec ima pravico, da se brani sam ali s strokovno pomočjo
zagovornika, ki si ga izbere sam izmed odvetnikov. Če si
obdolženec ne vzame zagovornika sam, mu ga postavi sodišče,
kadar je to določeno z ZKP, da se zagotovi njegova obramba. Če
pa si obdolženec, glede na "svoje gmotne razmere, ne more
zagotoviti zagovornika sam, mu ga mora na njegovo zahtevo in
stroške države zagotoviti država ob pogojih, ki jih določa ZKP.
Tudi zasebni tožilec, oškodovanec in oškodovanec kot tožilec
ter njihovi zakoniti zastopniki smejo izvrševati svoje pravice v
postopku po pooblaščencu. ZKP določa, da lahko sodišče v
primeru, če teče postopek za kaznivo dejanje, za katero je v
zakonu predpisana kazen zapora nad tri leta, postavi oškodovancu
kot tožilcu na njegovo zahtevo pooblaščenca, če je to koristno za
postopek in če oškodovanec kot tožilec po svojih gmotnih
razmerah ne more plačati stroškov zastopanja. O zahtevi odloči
preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata, pooblaščenca
pa postavi predsednik sodišča izmed odvetnikov. ZKP tudi določa,
da mora imeti mladoletni oškodovanec v kazenskem postopku,
ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ali
kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega
ravnanja, ves čas od uvedbe kazenskega postopka dalje
pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice, še posebej v zvezi z
zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in
uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu
oškodovancu, ki pooblaščenca še nima, postavi pooblaščenca
sodišče po uradni dolžnosti izmed odvetnikov.

2PP pa daje poleg možnosti oprostitve stroškov postopka, tudi
možnost postavitve pooblaščenca stranki, ki jo je sodišče
popolnoma oprostilo plačila stroškov postopka.
ZPP namreč določa, da v primeru, če je stranka popolnoma
oproščena plačila stroškov postopka, sodišče prve stopnje na
njeno zahtevo odloči, naj jo zastopa pooblaščenec, kadar je to
nujno, da se varujejo njene pravice. Stranka, ki ji je postavljen
pooblaščenec, je oproščena plačila dejanskih izdatkov in nagrade
postavljenemu pooblaščencu. Za pooblaščenca se postavi
odvetnik, ki lahko le iz upravičenih razlogov zahteva razrešitev.
Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov postopka,
se izplačajo iz sredstev sodišča predujmi za stroške prič,
izvedencev, tolmačev, ogledov in sodnih oglasov ter dejanski
izdatki in nagrada postavljenega pooblaščenca.
Sklep o oprostitvi plačila stroškov in o postavitvi pooblaščenca
lahko sodišče prve stopnje med postopkom razveljavi, če ugotovi,
da stranka zmore stroške postopka. Pri tem sodišče odloči, ali
naj stranka popolnoma ali deloma povrne tudi tiste stroške in
takse, ki jih je bila prej oproščena, ter dejanske izdatke in nagrado
postavljenega pooblaščenca. V prvi vrsti se morajo povrniti zneski,
ki so bili plačani iz sredstev sodišča.

Sodišče sme v odločbi, s katero odloči o stroških, oprostiti
obdolženca povrnitve vseh stroškov ali dela stroškov kazenskega
postopka, če bi bilo zaradi njihovega plačila ogroženo vzdrževanje
obdolženca ali oseb, ki jih je obdolženec dolžan vzdrževati.
Oprostitev stroškov v tem primeru zajema: stroške za priče in za
ogled ter nagrado in stroške za izvedence, tolmače in
strokovnjake; vozne stroške za obdolženca; izdatke za privedbo
obdolženca oziroma tistega, ki mu je bila vzeta prostost; vozne in
potne stroški uradnih oseb; stroške za zdravljenje obdolženca,
dokler je v priporu in stroške poroda; povprečnino. Če se takšne
okoliščine ugotovijo po izdaji odločbe o stroških, sme predsednik
senata s posebnim sklepom oprostiti obdolženca povrnitve
stroškov kazenskega postopka, ali pa mu dovoliti, da jih povrne
v obrokih.

Takse in stroški, ki so bili plačani iz sredstev sodišča, ter dejanski
izdatki in nagrada postavljenega pooblaščenca so del pravdnih
stroškov. Katere od teh stroškov mora povrniti nasprotnik stranke,
ki je oproščena plačila stroškov postopka, odloči sodišče po
določbah o povrnitvi stroškov. Takse in stroške, ki so bili plačani
iz sredstev sodišča, izterja po uradni dolžnosti sodišče prve
stopnje od stranke, ki jih je dolžna povrniti, če je nasprotnik
stranke, ki je oproščena plačila stroškov postopka, obsojen na
povrnitev pravdnih stroškov, pa se ugotovi, da ne zmore teh
stroškov, lahko sodišče pozneje odloči, da mora plačati vse
stroške iz prvega odstavka tega člena ali del stroškov stranka, ki
je oproščena plačila stroškov postopka, iz tistega, kar ji je bilo
prisojeno. S tem pa se ne posega v pravico te stranke, da lahko
zahteva od nasprotnika povrnitev tistega, kar je plačala.

Nagrado in potrebne izdatke zagovornika ter pooblaščenca
zasebnega tožilca ali oškodovanca pa mora plačati zastopani,
ne glede na to, kdo je po odločbi sodišča dolžan plačati stroške
kazenskega postopka, razen v primerih, ko obremenjujejo po
določbah ZKP nagrada in potrebni izdatki zagovornika proračun.
Če je bil obdolžencu zagovornik postavljen, pa bi bilo ogroženo
njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje oseb, ki jih je obdolženec
dolžan vzdrževati, če bi moral plačati zagovorniku nagrado in
potrebne izdatke, se ti izplačajo iz proračunskih sredstev. Tako
se ravna tudi, če je bil oškodovancu kot tožilcu postavljen
pooblaščenec.

Določila ZPP, ki se nanašajo na oprostitev plačila stroškov
postopka in na postavitev pooblaščenca, veljajo tudi v
nepravdnem postopku, v postopku pred upravnim sodiščem
in v postopku pred delovnimi In socialnimi sodišči. Poleg tega
pa Zakon o delovnih In socialnih sodiščih (UL RS, št. 19/94 in 20/
98) še dodatno določa, da lahko delavca ali zavarovanca v sporu
zastopa predstavnik sindikata, ki ga organizacija sindikata najame
ali zaposli za zastopanje svojih članov.

V skrajšanem postopku pred okrajnim sodiščem se lahko tudi v
primeru, če ni pogojev za obvezno obrambo, obdolžencu, ki po
svojih gmotnih razmerah ne more plačati stroškov za obrambo,
na njegovo zahtevo postavi zagovornik po uradni dolžnosti, če je
to v interesu pravičnosti.

Kako je s postavitvijo odvetnika "revnim" in oprostitvijo stroškov
postopka v kazenskem postopku, določa Zakon o kazenskem
23. februar 2000

89

poročevalec, št. 12

Vloga nevladnih organizacij na tem področju je v devetdesetih
letih bila sledeča:
- povečale so število storitev, zapolnile praznine javnega
sektorja,
- v prakso socialnega dela so vpeljale nov pristop do
uporabnikov- "users involvment"
- pospešile so inovacije na področju socialnega dela, tako na
področju izvajanja storitev, kot financiranja storitev,
- povečale so zavedanje o "tabu" temah
- z razvijanjem prostovoljstva dvignile raven solidarnosti
- uvedle nova področja in oblike socialnega dela itd.

3. VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Učinkovita nacionalna strategija za zmanjšanje revščine in
socialne izključenosti ne more sloneti le na državnih ukrepih.
Zato sta v tem poglavju na kratko prikazana pomen in vloga
nevladnih organizacij na tem področju.
Nastanek prvih slovenskih neprofitnih prostovoljnih organizacij
seže v konec 19.stol. in začetek 20.stoletja. Tako je neprofitno
volunterski sektor tradicionalni del slovenske družbe vse od konca
19. stoletja in je imel pomemben vpliv na političnem, kulturnem,
naravovarstvenem pa tudi karitativnem področju. Po drugi svetovni
vojni opazimo veliko dinamiko razvoja v začetku petdesetih let,
najbolj intenzivna dinamika razvoja nevladnih organizacij pa je
bila v sedemdesetih letih. V začetku devetdesetih let je močno
naraslo število športnih, kulturnih društev ter društev, ki se
ukvarjajo s socialnim varstvom in zdravstvom.

Med številnimi nevladnimi organizacijami je nedvomno izredno
pomembna vloga humanitarnih organizacij', zlasti največjih in
najpomembnejših kot sta Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas.
Prav tako na vseh področjih vzpostavljanja ustreznejših možnosti
za socialno vključevanje igrajo zelo pomembno dejavnost
invalidske organizacije kot najpomembnejše oblike
samoorganiziranja invalidov. V zadnjem času zlasti na področju
socialnega varstva nastaja vse več organizacij za samopomoč
in krepi se vloga prostovoljnega dela. Nastajajo številni preventivni
programi, programi za preprečevanje zasvojenosti, programi
pomoči žrtvam nasilja, katerih nosilke so nevladne organizacije.

Ocenjuje se, da je danes v Sloveniji registriranih približno 13.000
društev. Številne od teh organizacij imajo organizirano celovito
nacionalno mrežo in so prisotne na celotnem območju države.
Zlasti v zadnjem obdobju so se pričele ustanavljati tudi različne
fundacije.

V predlogu Nacionalnega programa socialnega varstva do 1.2005
je vloga nevladnega sektorja opredeljena v okviru enega od petih
temeljnih ciljev, katerega izhodišče je zagotoviti možnosti za razvoj
solidarnosti, dobrodelnosti in samopomoči in za uveljavitev
nevladnega sektorja, zasebništva in združenja uporabnikov ter
jih povezati v enovit sistem socialnega varstva. Ta cilj naj bi dosegli
tako preko ustreznih davčnih mehanizmov kot tudi preko
podeljevanja koncesij in stabilnejšega sofinanciranja programov
nevladnih organizacij.

Pravni status, vlogo in pomen nevladnih organizacij v Sloveniji
poleg ustave kot temeljnega akta opredeljuje sledeča zakonodaja:
- Zakon o društvih (Ur. list RS 60/95)
- Zakon o ustanovah (Ur. list RS 60/95)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS 22/91) ter
- pravilniki, ki opredeljujejo status društev v javnem interesu.
Nevladne organizacije terminološko tako utemeljujejo pojmi
društva, ustanove in zavodi. Zakon o društvih določa temeljna
načela neprofitno volunterskega sektorja. To so: prostovoljnost,
samostojnost, nepridobitnost in javnost delovanja. Ta načela so
enaka nedavnim smernicam EU, ki navajajo pet bistvenih lastnosti
nevladnih organizacij (Evropska komisija, COM. 97.241). Zakon
utemeljuje društva kot pravne osebe zasebnega prava in kot
taka nastopajo v pravnem prometu.

Nevladne organizacije na področju socialnega varstva izvajajo
številne programe, ki so pomembni pri preprečevanju socialne
izključenosti kot so npr.
materinski domovi in zavetišča za ženske, žrtve nasilja,
stanovanjske skupine in drugi programi za osebe z
dolgotrajnimi psihosocialnimi težavami,
telefoni za pomoč ljudem v stiski,
skupine za samopomoč,
centri za socialno rehabilitacijo zasvojenih,
zagovorništvo,
svetovanje in informiranje,
pravna pomoč,
neformalno izobraževanje in usposabljanje odraslih,
letovanje otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij,
organizacija prostočasnih in počitniških programov za otroke
in mladostnike iz socialno ogroženih okolij,
- zaščita individualnih pravic pred državo ali monopolističnim
gospodarstvom (vojaki, potrošniki),
materialna pomoč ljudem v stiski,
- oskrba brezdomcev in
številni drugi preventivni programi.

Osnovni cilji velike večine nevladnih organizacij na vseh od
obravnavanih področij so usmerjeni neposredno v zagotavljanje
socialne vključenosti čim širšega kroga ljudi. Večinoma njihova
dejavnost in njihovi programi pomenijo dopolnjevanje državnih
ukrepov in storitev javnih služb. Del njihove dejavnosti pa je
usmerjen tudi v prizadevanje za ustreznejšo ureditev državne
skrbi.
Financiranje nevladnih organizacij poteka v več smereh:
- iz državnega proračuna,
- iz proračuna lokalnih skupnosti,
- preko ustanov,
- preko neposrednih donacij posameznikov in pravnih oseb,
- preko članarin.
Financiranje iz javnih sredstev (tako na državni kot na lokalni
ravni) poteka preko javnih razpisov.

Tudi na področju zdravstva se krepi samoorganiziranost bolnikov,
zlasti na področju duševnega zdravja pa nevladne organizacije
postajajo nosilke novih trendov.

Nevladne organizacije, ki delujejo na področju socialnega varstva,
so pomembne pri vzpodbujanju pluralizacije izvajalcev in storitev.
Njihova vloga je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu kakor
tudi v predlogu Nacionalnega programa socialnega varstva do I.
2005. Sprememba zakonodaje na tem področju je vzpodbudila
razcvet društev, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo in
nuđenjem socialno varstvenih storitev. Vlogo karitativnih organizacij
pa so že v začetku devetdesetih delno začele prevzemati tudi
verske organizacije.
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Vse pomembnejša postaja vloga nevladnih organizacij tudi na
področju izobraževanja, nastajajo fundacije, ki imajo pomembno
vlogo pri omogočanju študija in drugih oblik izobraževanja.
Nevladne organizacije na stanovanjskem področju so predvsem
sveti za varstvo pravic najemnikov, ki se organizirajo na občinski
ravni. Vendar ugotavljamo, da kljub izrecni zakonski možnosti za

go
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ustanovitev svetov, so ti ustanovljeni in aktivni le v manjšem
številu občin.

razvoj in spodbujanje novih oblik povezovanja mladih na
lokalnem nivoju s ciljem spodbujanja novih znanj in veščin
(študijskih krožki, središča za samostojno izobraževanje,
zagotovitev infrastrukture za teledela, teleservisa)
razvoj sistema ugodnih kreditov za izobraževanje
vzpostavljanje skladov za razvoj človeških virov

Pomembno vlogo pri pomoči posameznikom, ki živijo v neugodnih
socialnih razmerah, imajo tudi sindikati. Večina namenja precejšen
del sredstev za socialne pomoči, nudi svojim članom brezplačne
pravne pomoči, omogoča cenejše letovanje itd.

2. Osrednji cilj Programa zaposlovanja Invalidov do leta 2002,
ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v začetku leta 1999, je
intenzivirati obseg in kvaliteto usposabljanja invalidov, da se bodo
lahko enako potegovali za zaposlitev na trgu dela. Tu mislimo
tako na obseg sredstev, ki bodo na voljo, kot tudi razvoj kvalitetnih
programov in pospeševanje izvajalcev usposabljanja. Z novelo
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
se lahko vključujejo v programe aktivne politike zaposlovanja tudi
invalidi II. In III, kategorije, ki nimajo zagotovljenega ustreznega
dela, čeprav so še v delovnem razmerju.

V. PREDLOGI UKREPOV
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da veljavna ureditev v Sloveniji
vključuje številne mehanizme za preprečevanje in zmanjševanje
revščine ter socialne izključenosti. Hkrati ugotavlja, da je na vseh
ključnih področjih, ki morajo še nadalje in še v večji meri prispevati
k tem ciljem, v pripravi ali pa v postopku sprejemanja vrsta novih
ukrepov, ki bodo nadomestili dosedanje ali pa zapolnili vrzeli in
tako zagotovili večjo učinkovitost.

Ker se možnosti zaposlovanja invalidov pod običajnimi pogoji vse
bolj krčijo, bomo uvedli kvotni sistem zaposlovanja invalidov, ki
ga poznajo tudi v drugih evropskih državah. Zavedamo se, da je
najboljši način delovne integracije in s tem preprečevanja socialne
izključenosti, zaposlovanje v običajnem delovnem okolju in ne le
v invalidskih podjetjih, kjer lahko pride do nezaželenih učinkov
segregacije.

Zato bo Vlada RS podprla in predlagala sprejem dodatnih ukrepov
v naslednjih dokumentih:

1. STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI

Ker nekaterih kategorij invalidov zaradi hude invalidnosti ni možno
zaposlovati pod običajnimi pogoji, jim je potrebno omogočiti delo v
posebnih oblikah.Ta način smo v Sloveniji uspešno razvijali, vendar
pa bodo te oblike v bodoče bolj povezane z lokalnimi pobudami ali
samimi invalidskimi organizacijami.

1.1. • Strateški cilji razvoja trga dela In zaposlovanja do
leta 2006 ter Nacionalni akcijski program zaposlovan|a
za leti 2000 do 2001,
- Program usposabljanja In zaposlovanja Invalidov do
leta 2002

3. Programi vzpodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk
bodo predvsem:
zagotavljanje podpore za ustanavljanje lastnih podjetij
prehod od formalne podpore enakim možnostim k dejanskim,
s pomočjo začasnih pozitivnih ukrepov
povečati udeležbo v programih izobraževanja in usposabljanja
zagotovitev infrastrukture za povečanje deleža žensk v
podjetništvu in njihove participacije v programih izobraževanja
in usposabljanja odraslih
vzpostavljanju infrastrukture za razvoj ženskega podjetništva
sistem finančnih spodbud za razvoj ženskega podjetništva
tehnična pomoč pri ustanavljanju podjetij
spodbujanje žensk za prevzemanje vodstvenih in
upravljavskih funkcij
razvoj mreže otroškega varstva
razvoj centrov za enoroditeljske družine pri vključevanju v
zaposlitev
skrajševanje delovnega časa s ciljem usklajevanja delovne
kariere in družinskega življenja
pripcava in uveljavljanja kodeksa dobre prakse, ki bo uveljavil
pozitivne usmeritve za uskladitev družinskega in poklicnega
življenja.

Z navedenimi dokumenti, ki so sprejeti ali so v fazi sprejemanja,
so opredeljene ključne značilnosti težko zaposljivih in ranljivih
skupin, njihov položaj na trgu dela, ukrepe, ki se predvidevajo za
pospeševanje zaposlovanja teh skupin odnosno njihove
integracije ter preprečevanje socialnega izključevanja.
Globalni cilji ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja
so pospeševanje zaposljivosti težko zaposljivih skupin predvsem
z dvigom usposobljenosti, pridobivanjem znanj in veščin ter na
drugi strani tudi pomagati delodajalcem k razvoju delovnih mest.
Slovenija bo v bodoče razvijala tiste ukrepe, ki bodo bolj izenačevali
možnosti zaposlovanja različnih skupin prebivalstva, izboljševali
prilagodljivost posameznikov in podjetij in pospeševale razvoj
podjetništva ter skladnega gospodarskega in regionalnega
razvoja. Največji premiki bodo pri izvajanju usposabljanja in
izobraževanja tako po obsegu vključitev oseb kot tudi kvaliteti ter
obliki različnih programov. Za te namene bo zagotovljeno večji
obseg sredstev iz javnih virov.
Druga novost bo v pristopu pri izvedbi dela programov zlasti v
primerih prestrukturiranja podjetij ali razvoja novih zaposlitvenih
projektov na lokalni ravni. Z instrumenti se bo pospeševalo
tesnejše sodelovanje lokalne skupnosti, nosilcev podjetniških
pobud, razvojnih centrov, gospodarske zbornice, obrtne zbornice
in drugih.

4. Za populacijo nacionalnih manjšin zlasti Romov bodo
uveljavljeni specifični programi. Ker te osebe pogosto naletijo
na odpor pri delodajalcih - ti jih zavračajo zaradi slabih izkušenj z
njimi - bo potrebno razvijati za njih specifične instrumente in oblike
zaposlovanja. To pomeni takšne oblike dela, ki bodo bolj
upoštevale njihove osebnostne in kulturne posebnosti, vendar
bodo povezane z legalno ekonomijo in reguliranim trgom dela. Kot
največjo možnost delovne integracije bomo pospeševali razvoj
kooperativ, kjer bodo na način integracije poleg Romov zaposleni
tudi drugi.V okviru razpisov bomo financirali razvoj in delovanje
teh projektov na lokalni ravni vendar ob tesnem sodelovanju
lokalnih skupnosti v okviru okoljskih razvojnih programov. Poleg
teh programov bomo v večjem obsegu zagotovili vključevanje v
psihosocialne programe ter funkcionalnega usposabljanja.

Na tej osnovi in ob dopolnjevanju zakonske ureditve bo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve izvajalo naslednje ukrepe:
1- Pri mladih brez poklicne usposobljenosti se bodo uvedli
predvsem:
posebni programi osebnostnega razvoja in predpoklicnega
izobraževanja in usposabljanja
• razvoj in vzpostavitev medpodjetniških izobraževalnih centrov
razvoj učnih podjetij in učnih delavnic
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5. Programi usmerjeni na starejše osebe bodo predvsem:
razvoj prilagojenih programov javnih del
državno subvencioniranih zaposlitev.
6. Razvoj zaposlitvenih priložnosti v novih oblikah:
razvoj dela na daljavo in
razvoj dela na domu.
Namen programov je zagotovitev sistematičnega pristopa države
k pospeševanju novih oblik poslovnih priložnosti in vzpostavitev
pogojev za intenzivnejše vključevanje ljudi v različne fleksibilnejše
oblike dela na daljavo in dela na domu in s tem kreiranje novih
oblik zaposlitev in samozaposlitev.

1. 2. Nacionalni program socialnega varstva za
obdobje do leta 2005
Nacionalni program, ki je že v fazi sprejemanja, uvaja sodobnejše
koncepte razvoja in pomoči ljudem na področju socialnega
varstva. Na njihovi osnovi bo možno zagotoviti večjo socialno
vključenost večine družbeno izključenih skupin. Gre zlasti za
spremenjen koncept programa, ki temelji na:
pluralnosti (programov oz. storitev in izvajalcev),
pravici do izbire,
vpeljavi individualnega financiranja pravic,
vzpostavljanju neinstitucionaliziranih oblik,
širitvi in pestrosti mreže javne službe in vzpostavljanju
dopolnilnih mrež izven javne službe.
Program poudarja nujnost prehoda od pasivne k aktivni politiki na
področju socialnega varstva in uveljavitev preventivnega pristopa
k socialni izključenosti, ki se sestoji iz vzpodbujevalnih ukrepov.
Ukrepi sledijo cilju povečanju (ponovne) zaposljivosti ljudi in
socialne integracije, hkrati pa k zagotavljanju dostojnega preživetja
za tiste, ki si tega sami ne morejo zagotoviti.
Program določa obseg vzpostavljanja in širjenja storitev, ki bodo
omogočale ustrezno pomoč ljudem v stiski v okviru mreže javne
službe. Povečanje je predvideno pri storitvah za starejše v okviru
povečanih možnosti domskega in dnevnega varstva ter pomoči
na domu. Prav tako je predvideno povečanje storitev za odrasle
osebe s posebnimi potrebami, tako kar zadeva njihovo dnevno
varstvo in zaposlitev kot tudi kar zadeva vzpostavljanje pogojev
za njihovo čimbolj neodvisno bivanje.
Hkrati daje program podlago za nadaljnji razvoj nacionalnih mrež
različnih dopolnilnih programov, zlasti še:
materinskih domov in zavetišč;
- stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju;
ekip za svetovanje preko telefona otrokom, mladostnikom in
drugim osebam v osebnih stiskah;
stanovanjskih skupin, bivalnih skupnosti in drugih programov,
s katerimi bi omogočili čimbolj neodvisno življenje invalidov;
centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s
prepovedanimi drogami;
- skupin starih za samopomoč in drugih programov, ki so
organizirane kot preventivni program v bivalnem okolju;
- enot za kratkotrajno oskrbo in obravnavo hujše vedenjske in
osebnostne problematike otrok, ki niso vključeni v vzgojne
zavode;
specializiranih preventivnih programov, namenjenih otrokom
s težavami v odraščanju, otrokom in mladoletnikom, ki
doživljajo nasilje ali spolne zlorabe ter družinam s težavami v
medosebnih odnosih;
centrov za psihosocialno pomoč žrtvam nasilja;
sprejemališČ in zavetišč za brezdomce.

1.3. Nacionalni stanovanjski program
Nacionalni stanovanjski program izpostavlja v stanovanjski politiki
države potrebo po obsežnejšem zagotavljanju sredstev za
pridobivanje neprofitnih in socialnih stanovanj. Ukrepi za doseganje
teh so dvojni: na eni strani je potrebno povečati proračunska
sredstva občin, na drugi strani pa zagotoviti občinam dopolnilne
vire sredstev (posredno financiranje gradnje preko stanovanjskih
skladov). Posebna skrb mora veljati tudi izboru zemljišč za potrebe
socialne gradnje, da v bodoče ne bi prihajalo do gradnje teh
stanovanj na lokacijah, ki bistveno podražijo gradnjo.
Posebno pozornost bo ob povečanju neprofitnih najemnin namenil
vzpostavitvi novega sistema njihovega subvencioniranja.
Nacionalni program bo dal tudi podlago za razreševanje
stanovanjske problematike posebej ranljivih skupin zlasti mladih
družin, invalidov, oseb s težavami v duševnem zdravju in starejših.
Program predvideva letno izgradnjo 10.000 stanovanj, kar bo
bistveno izboljšalo pogoje stanovanjske oskrbe, od teh pa naj bi
bilo 2.000 socialnih in 2.500 neprofitnih stanovanj. Hkrati program
predvideva posebne ukrepe za preprečevanje brezdomstva z
zagotovitvijo zasilnih oziroma začasnih stanovanj.

1. 4. Nacionalni program zdravstvenega varstva do
leta 2004
S sprejemom programa bodo opredeljene prioritete na področju
zagotavljanja zdravja posebej ogroženim skupinam prebivalstva,
zmanjšane bodo razlike v dostopnosti do zdravstvenih storitev
med različnimi območji v državi in dane podlage za bolj angažirano
odpravljanje številnih zdravju škodljivih ravnanj, ki lahko prispevajo
k socialni izključenosti.
2. ZAKONSKI IN DRUGI UKREPI
2.1. Ukrepi za zmanjševanje osipa in dvig
izobrazbene ravni
Med temeljnimi cilji, ki jih v boju proti revščini in socialni izključenosti,
navaja šolska politika v Sloveniji, uvrščamo tudi ukrepe za
zmanjševanje osipa in dvig izobrazbene ravni.
Podatki kažejo, da je osip največji v prvem letniku in da se tudi
prešolanje dijaka v drug, največkrat lažji program, pokaže kot
neuspešno, kar pomeni, da je eden od vzrokov osipa ravno nizka
motivacija za izobraževanje v programu.
Z namenom zmanjšanja osipa in odpravo neskladij med vpisnimi
željami in dejansko realizacijo vpisa, si bomo prizadevali za
dosledno izvajanje naslednjih ukrepov:
širjenje mreže šol in vpisnih mest
svetovalno delo na področju ugotavljanja poklicnih želja
vsebinska (kurikularna) prenova programov
vpeljava novih oblik srednješolskega izobraževanja (dualni
sistem, poklicni tečaji, certifikatni sistem) in
izobraževanje in stalno strokovno usposabljanje strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
2. 2. Zakon o socialnem varstvu
Zakon je potrebno spremeniti v delu, ki se nanaša na socialno
varstvene dajatve, saj višina po veljavnem zakonu ne zagotavlja
več dostojnega preživetja. Socialno varstvena pomoč naj bi tudi v
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bodoče ostala kratkotrajna, začasna pomoč za tiste upravičence,
ki si preživetja ne morejo zagotoviti sami. Višino pomoči je potrebno
povečati, upravičenec pa naj bi jo prejel le, če mu ni bilo možno
pred tem zagotoviti preživetja z ukrepi in pravicami na drugih
področjih socialne varnosti in z ukrepi aktivne politike
zaposlovanja.
Bistvena vsebina pripravljenih sprememb je naslednja:
uvedba minimalnega zagotovljenega dohodka, ki bi bil enak
izračunanim minimalnim življenjskim stroškom (mora pokrivati
osnovne potrebe, ne sme povzročati izgube motivacije za
delo); predlog je blizu meji revščine, ki je določena na ravni
50% mediane ekvivalizirane porabe - ekvivalizirane s pomočjo
standardne OECD ekvivalenčne lestvice: višji socialni minimum bi pomenil dodatne upravičence, stopnja izkoriščenosti
te pravice pa bi verjetno narasla;
na novo bodo določeni dohodki, ki se upoštevajo pri
ugotavljanju upravičenosti do socialne dajatve;
natančno bo definirano premoženje;
centrom za socialno delo bo dana večja možnost prostega
preudarka pri ugotavljanju upravičenosti (diskrecijska
pravica);
vzpostavljena bo obveznost iskanja zaposlitve pri čemer
višina socialne dajatve ne sme zmanjševati motivacije za
iskanje plačanega dela; zato bo predlagana korekcija
(zmanjševanje) socialne dajatve osebam, ki so začele
pridobivati dohodke iz dela tako, da se v dohodke ne bo štel
celotni na novo pridobljeni zaslužek.
2. 3. Stanovanjski zakon
Dosedanje izkušnje so pokazale, da bilo potrebno urediti
problematiko plačevanja najemnin oz. njihovega subvencioniranja.
Po sedanji zakonodaji lahko pomoč pri plačevanju najemnine
uveljavljajo le prejemniki socialno varstvenih dajatev po zakonu o
socialnem varstvu. Kriteriji po tem zakonu izločajo iz
subvencioniranja najemnin precejšen del najemnikov, ki bi sicer
pomoč pri kritju stroškov v zvezi s stanovanjem potrebovali. Po
zbranih podatkih je uveljavljalo subvencijo skupno 3,6%
najemnikov bivših družbenih stanovanj oz. 2100 upravičencev;
povprečni dodatek za najemnino znaša okrog 6.000 SIT. Za
ureditev razmer bi bilo potrebno pripraviti novo zakonsko ureditev,
ki bi med upravičence uvrstila poleg najemnikov, ki so prejemniki
socialno varstvenih pomoči, tudi širši krog tistih, ki ne zmorejo
plačevati najemnine in to na način, da bo po plačilu najemnine
najemniku omogočeno tudi preživetje.
Z namenom reševanja stanovanjskega vprašanja posameznikov
in družin v najtežjih materialnih in socialnih razmerah, naj se iz
stanovanjskih sredstev pridobiva tudi začasna bivališča, ki pa
morajo zadostiti bistvenim pogojem v skladu s predpisi o graditvi
objektov.
2.4. Zakon o starševstvu in družinskih prejemkih
S sprejemom novega zakona o starševskem dopustu in družinskih
prejemkih bo na nov način urejena pravica do starševskega
dopusta in iz tega izvirajoča pravica do nadomestila plače, ki bo
temeljila na principu zavarovanja. Ohranjen bo selektivni otroški
dodatek, ki je bil uveden z novelo zakona o družinskih prejemkih
In prinaša povečan otroški dodatek predvsem družinam z več
otroki in manj dohodov. Družine z več otroki bodo ne glede na
socialnoekonomski položaj deležne tudi enkratne letne pomoči.
Posebna skrb bo namenjena študentskim družinam In mladim
družinam, kjer sta oba starša še brez zaposlitve, kot tudi staršem
z otroki s posebnimi potrebami, ki imajo omejene možnosti za
uskladitev starševske in zaposlitvene vloge.

2.5. Zakon o integraciji invalidov
Novi zakon, o integraciji invalidov naj bi izboljšal pogoje vseh
invalidnih oseb, tako da lahko živijo enakopravno z drugimi. Zakon
bo temeljil na načelu, daje invalidnost stanje, ki izhaja iz omejitev
posameznika in odnosa okolja. Narava okolja odločilno vpliva na
obseg omejitve, ki jo povzroči invalidnost. Zato bo uredil za vse
skupine invalidov posebne storitve in podporne ukrepe.
Invalidne osebe so v povprečju bolj odvisne od fizičnega okolja in
razpoložljivosti storitev kot drugi prebivalci. Zato je pri načrtovanju
potrebno poleg upoštevanja potreb in pravic socialnega varstva
na splošno, posvetiti več pozornosti posebnim potrebam, ki
izhajajo iz invalidnosti. Vendar pa vseh pomanjkljivosti in ovir, ki jih
prinaša invalidnost, ni mogoče odpraviti z izboljšanjem okolja ter
prožnostjo in razpoložljivostjo storitev. Invalidne osebe potrebujejo
tudi posebne storitve in pomoč. Zakon o socialnem varstvu, ki je
splošen zakon, zajema potrebe vseh državljanov po socialnem
varstvu in po tem zakonu je mogoče zagotoviti storitve za večino
invalidnih oseb. Posebej težji invalidi pa imajo potrebe, ki jih ta
zakon ne zajema in bi jih zato bilo potrebno dopolniti s posebnimi
storitvami in pomočjo.
Težjih invalidov je razmeroma malo. Če naj jih izenačimo z drugimi
državljani , je bistvenega pomena, da se jim zagotovijo take
posebne storitve in pomoči, ki so za njih življenjskega pomena za
neodvisno življenje.Tu mislimo na storitve kot so prevozi (na delo,
v šolo..), tolmačenje (za gluhe, slepe, neme, spastike), zagotovitev
možnosti primernega stanovanja, subvencije za pokritje stroškov
adaptacij doma in stroškov nabave hišne opreme in naprav,
potrebnih v vsakodnevnem življenju invalida, nadomestilo za
stroške zaposlitve osebnega negovalca in posebne stroške zaradi
nabave oblačil in posebne hrane zaradi invalidnosti in drugo.
Pogoj za pridobitev posebnih storitev in pomoči po tem zakonu ne
bi bila več invalidnost sama, temveč oviranost pri enakopravnem
vključevanju invalidnih oseb v vsakdanje življenje.
Posebne storitve in podporni ukrepi za invalidne osebe zato ne bi
bil dodatni dohodek, ampak samo oblika nadomestila za posebne
izdatke zaradi invalidnosti.
2.6. Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov
Z zakonom o usposabljanju in zaposlovanju invalidov se bodo
povečale možnosti poklicne in delovne integracije invalidov, kar
naj bi pomenilo tudi zmanjšanje njihove stopnje brezposelnosti,
posledično pa tudi večje dohodke. Zlasti to velja za tiste kategorije
invalidov, pri katerih je invalidnost nastala v otroškem ali
mladostnem obdobju, torej pred vstopom v zaposlitev, ki iz naslova
dela ne uživajo nikakršnih materialnih pravic. Povečane možnosti
bomo zagotovili s povečanim obsegom usposabljanja in
izobraževanja ter uvedbo instrumentov pospeševanja
zaposlovanja med katerimi poudarjamo kvotni sistem za
zaposlovanje invalidov, subvencije k plači, adaptacije delovnih
mest, spodbude za samozaposlovanje ali delo na domu, idr.
Novi sistem ocenjevanja invalidov, ki bo imel podlage v
mednarodno priznanih standardih, bo boljša podlaga za iskanje
in določanje ustreznega delovnega mesta, zaposlitve ali
usposabljanje invalida. Ocene o nesposobnosti ali invalidnosti
bodo bolj jasne oziroma manj sporne, zaradi česar bodo socialni
transferji ustreznejši in v večji meri prilagojeni stopnji invalidnosti.
Na sistem ocenjevanja invalidnosti/delazmožnosti je vezanih vrsta
pravnih predpisov, ki urejajo dajatve in nekatere ugodnosti (npr.
dohodnina, prevozi, RTV naročnina, davčne olajšave). Iz
navedenega je mogoče zaključiti, da ima ocenjevanje invalidnosti,
tako za državo kot tudi za posameznike, zelo širok pomen.
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Z vpeljavo več posebnih oblik zaposlovanja (socialna podjetja,
delovno zaposlitvene delavnice, socialne kooperative) bomo
vključili v zaposlitev tiste kategorije invalidov, ki ne morejo pridobiti
delo pod splošnimi pogoji ali invalidskih podjetjih in so do sedaj
ostajali brez možnosti, da si s svojimi delovnimi zmožnostmi
pridobijo vsaj minimalno plačo. Tovrstne iniciative, ki bodo podprte
z javnimi pomočmi, pričakujemo s strani lokalnih skupnosti in
civilne sfere (društva, organizacije).

VI. SPREMLJANJE PROGRAMA BOJA
PROTI REVŠČINI IN SOCIALNI
IZKLJUČENOSTI
Spremljanje izvajanja in presojanje učinkov tega programa zajema
odgovore na naslednja vprašanja:
1. ali se na obravnavanih področjih kažejo spremembe in če da,
katere?,
2. ali se lahko te spremembe z zadostno verjetnostjo pripišejo
izvajanju tega programa?,
3. kolikšen je obseg zabeleženih sprememb?,
4. ali se spremembe kažejo pri ciljnih skupinah? in
5. ali so zaznane in izmerjene spremembe v skladu z nameni
programa.

2.7. Zakon o brezplačni pravni pomoči
Zaradi izboljšanja ukrepov, s katerimi se omogoča oziroma olajša
učinkovit dostop "revnih" do sodišč in pravosodja, je v pripravi
sistemski zakon - Zakon o brezplačni pravni pomoči. S tem
zakonom bo urejeno tudi področje, ki zaenkrat z veljavno
zakonodajo še ni urejeno - to je pravno svetovanje "revnim" pred
vložitvijo tožbe na sodišču. Izpopolnjen pa bo tudi sistem pravne
pomoči "revnim" po vložitvi tožbe na sodišču. Pri pripravi tega
zakona bodo upoštevana priporočila in resolucije, ki jih je v zvezi
s to problematiko sprejel odbor ministrov Sveta Evrope, z namenom
in ciljem odstraniti ekonomske ovire za sodne in izvensodne
postopke ter omogočiti osebam z ekonomsko slabšim položajem
lažje uveljavljanje njihovih pravic."

Podatkovni viri bodo naslednji:
1. statistični podatki;
2. posebne datoteke, ki se zbirajo za posamezna področja;
3. posebna zbiranja podatkov, če bodo potrebna in mogoča.
Zbrani podatki bodo morali ustrezati mednarodnim standardom
in tako omogočiti veljavne primerjave.
Glede na to, da se program boja proti revščini in socialni
izključenosti ne nanaša na celotno prebivalstvo Slovenije oziroma
se nanj nanaša zgolj posredno, je potrebno posebno pozornost
posvetiti tistim družbenim skupinam, ki so potisnjene v revščino
in socialno izključenost ali pa jim tovrstni procesi grozijo. Pri
merjenju učinkovanja programa se je zato smotrno usmeriti na
tista področja, ki najbolj nazorno kažejo na probleme, ki so
povezani z revščino in socialno izključenostjo. Zajeta bodo
naslednja področja:

2.8. Zakon o dohodnini
Spremembe davčnega sistema in spremembe v določanju
pogojev za pridobitev posamezne socialne pravice (socialne
pomoči, otroški dodatki, štipendije, oprostitve plačil storitev) ter
določanju njihovih višin bodo usklajene v večji meri kot doslej.
Ohranjena bo razmeroma visoka stopnja progresije pri
obdavčevanju.
V davčni sistem bodo tudi v prihodnje vgrajeni elementi socialne
politike, ki bodo nadgrajevali in dopolnjevali sistem socialnih pravic.
Kot izhodišče pri oblikovanju novega sistema dohodnine bo veljalo
izboljšanje socialno ekonomskega položaja dohodkovno
šibkejšega prebivalstva, vendar tako, da bodo proračunski viri iz
naslova dohodnine ostali realno nespremenjeni, kar pomeni, da
bo potrebno opraviti prerazporeditev davčnih bremen med
populacijo davčnih zavezancev.

1. pri plačah je potrebno posvetiti posebno pozornost njihovi
porazdelitvi in posebej tistim kategorijam, ki prejemajo nižjo
plačo od poprečne, minimalno plačo ali pa jo prejemajo celo
neredno;
2. pri socialnem zavarovanju je smotrno zaznati kategorije, ki
so eventuelno izključene iz tega sistema in poskušati ugotoviti
razloge te izključenosti - ali so izključeni na osnovi same
zakonodaje ali pa so izključeni kljub temu;

S kombinacijo obojih ugodnosti bomo dosegali redistribucijo
dohodkov od bogatih k revnim in socialno bolj občutljivim skupinam
prebivalstva.

3. pri zaposlovanju se dostikrat pokaže spolna in starostna
diskriminacija tako pri iskanju zaposlitve kot pri promociji,
tako pri tistih, ki iščejo prvo zaposlitev kot pri tistih, ki iščejo
novo zaposlitev; podobni problemi diskriminacije se
predvidoma pojavljajo pri ljudeh s posebnimi potrebami;

Zaradi večje preglednosti ugodnosti in lažje ciljanosti posameznih
ukrepov se bomo v večji meri zavzemali za oblikovanje direktnih
prejemkov in manj za zagotavljanje indirektnih prejemkov (davčnih
ugodnosti), saj zadnji izhajajo iz položaja posameznega davčnega
zavezanca in ne iz položaja družine.

4. med družinami so dokazano najbolj ogrožene tiste z enim
roditeljem kot tudi tiste z več nepreskrbljenimi otroci; prav
tako pa so tudi različne oblike nasilja tiste, ki lahko vplivajo na
socialno izključenost;

Poleg navedenih zakonov, ki so usmerjeni v izboljšanje socialnega
položaja posameznikov in njihovih družin, je za učinkovitejše
delovanje pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti
pomembna tudi druga sistemska zakonodaja, zlasti ustrezna
zakonska ureditev prostovoljnega dela ter delovanje humanitarnih
in invalidskih organizacij.
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5. medtem ko si nekateri ne morejo na noben način zagotoviti
ustreznega stanovanja, tudi tisti, ki ga imajo, imajo različne
možnosti za zadovoljitev te potrebe;
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6. invalidnost je dostikrat razlog potiskanja te kategorije
prebivalstva na družbeno obrobje;
7. zdravstvena slika ogroženih družbenih skupin se običajno
pomembno razlikuje od tiste, ki je značilna za celotno
prebivalstvo; v tem okviru so posebno pomembni podatki o
smrtnosti - posebej otrok in starejših; o boleznih, ki so
povezane z delom in so posledica neustreznih delovnih
pogojev; o nesrečah pri delu; prav tako pa tudi o preventivnih
ukrepih na tem področju, ki predvidoma niso za vse skupine
prebivalstva enako dosegljivi;
8. izobraževanje je prav tako neenako dostopno različnim
družbenim skupinam; pri tem so posebno pomembne
informacije o prezgodnji izključitvi iz sistema izobraževanja,
posebno osnovnega; o stopnji prehajanja v višje
izobraževanje; o vključenosti v predšolsko varstvo in
izobraževanje; o vključenosti v sisteme izobraževanja tistih s
posebnimi potrebami; o dostopnosti štipendij za vse, ki bi
želeli in so zmožni nadaljevati šolanje, pa jim lastne socialnoekonomske razmere to preprečujejo;
9. katere družbene skupine in v kolikšni meri prejemajo različne
oblike socialnih transferjev, ki izboljšujejo dohodkovni
položaj prebivalstva;

10. med različnimi marginalnimi oz. izključenimi družbenimi
skupinami je potrebno posvetiti posebno pozornost skupinam,
ki se znajdejo v takšni situaciji zaradi svoje etnične
pripadnosti.
Ob podatkovnem spremljanju oblik izključenosti pa je prav tako
pomembno ugotavljati strukturo izvajalcev, ki skrbijo za
preprečevanje socialne izključenosti ali pa delujejo za ponovno
vključitev obrobnih družbenih skupin v družbene procese.
Tako zbrani in urejeni sklopi kazalcev pa bodo osnova za
posebno socialno poročilo, ki za razliko od znanih tovrstnih
projektov ne bi zajemalo celotnega prebivalstva, temveč bi se
usmerilo na tiste pojave in skupine, ki kažejo in dokazujejo
nezadostno učinkovanje sprejetih strateških dokumentov in
odločitev kljub drugačnim namenom.
Podatkovne osnove za spremljanje učinkov izvajanja programa
po navedenih kazalcih bo na osnovi obstoječih zbirk in na osnovi
lastnega raziskovalnega dela zbiral in urejal Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo.
Na tej osnovi in na osnovi poročil pristojnih ministrstev o izvajanju
s programom predvidenih ukrepov bo izvajanje celotnega
programa spremljal Nacionalni odbor za boj proti revščini in socialni
izključenosti.
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PROJEKT SVETA EVROPE: ČLOVEKOVO
DOSTOJANSTVO IN SOCIALNA
IZKLJUČENOST

Pri pripravi ukrepov boja proti revščini in socialni izključenosti je
potrebno upoštevati ne le stopnjo revščine različnih skupin
prebivalstva, ki pomeni le materialno ogroženost oziroma
pomanjkanje dohodka, temveč tudi druge kazalce izključenosti in
sicer na naslednjih področjih:
zdravstvo,
zaposlovanje,
socialna varnost,
izobraževanje in
- stanovanjska politika.

Področja
Zdravstvo

Zaposlovanje

Socialna varnost

Izobraževanje

Stanovanjska politika

Poročilo Sveta Evrope o trendih socialne izključenosti v Evropi
predstavlja matriko, v kateri so navedeni problemi najmanj
privilegiranih skupin na petih področjih družbenega življenja, na
katerih je potrebno ukrepanje, če želimo, resnično zmanjšati
nevarnost izključenosti. Ta področja so: zdravstvo, zaposlovanje,
socialna varnost, izobraževanje in stanovanjska politika.

Problemi
• povezanost med dohodkovno
neenakostjo in smrtnostjo in
obolevnostjo
• povezanost med brezposelnostjo
in tveganjem izključenosti iz
socialne zaščite
• nevarnost pritiska na aktivni trg
delovne sile

Skupine
• moški srednjih let
• z nizkimi dohodki
• dolgotrajna brezposelnost
• ljudje s prizadetostjo
• matere z majhnimi otroki
• Romi

• nizka
relativna
vrednost • dolgotrajna brezposelnost
prejemkov
• stari šibkega zdravja
• pomanjkanje splošne minimalne • tisti, ki potrebujejo diskretno
denarne podpore
socialno varstvo
• osip v šolah in izključitve iz šol
• z nizkimi dohodki
• neenake
možnosti
za • Romi
visokošolsko izobraževanje
• manjšinske jezikovne skupine
• pomanjkanje ustreznih majhnih • prizadeti zaradi obnovitvenih del
stanovanj za najem
• tisti, ki živijo v nelegalno
• stanovanjska
segregacija
in
zgrajenih hišah oz. brez ustreznih
prostorske pomanjkljivosti
soglasij
• nasilno deložirani brez pravice do
drugega stanovanja

V nadaljevanju so prikazane bistvene ugotovitve študije Sveta
Evrope na navedenih petih področjih:
1. Zdravstvo
Raziskava, ki so jo leta 1996 naredili v EU na podlagi zdravstvene
ankete, je pokazala, da je stopnja obolevnosti dosti večja v t.i.
nižjih socialno ekonomskih skupinah, v nižjih poklicnih skupinah
in skupinah z nižjo stopnjo izobrazbe. Razlike v smrtnosti so bile
prav šokantne in so pogojevane tudi z brezposelnostjo, neenakim
dostopom do stanovanj in zdravstva. Tako je bilo ugotovljeno, da
ima ekonomsko neaktiven moški tri kart večjo tveganje smrti kot
pa zaposlen moški. Norveški in finski moški z izobrazbo, višjo od
srednje izobrazbe, živi 3-4 leta dalj kot moški z osnovno izobrazbo.
Rezultati kažejo, da je neenakost v zdravju vsesplošen fenomen
v zahodnih državah, ki ga ne zmanjša niti visok življenjski standard, niti univerzalni dostop do zdravstvenega varstva.
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Ta področja je obravnavala tudi navedena študija Sveta Evrope,
ki je skušala na podlagi primerjav obstoječih sistemov socialne
varnosti in razpoložljivih podatkov v 12 državah centralne in
vzhodne Evrope in določenih primerjav s sistemi zahodno
evropskih držav na navedenih petih področjih najti najbolj rizične
skupine prebivalstva za socialno izključenost.

Brez take študije, ki bi pokazala razlike v zdravstvenem stanju
med različnimi skupinami prebivalstva in regijami znotraj države,
ni mogoče ugotoviti zveze med neenakostjo, zdravstvom in
zdravstvenimi reformami in tudi ne bo mogoče učinkovito usmerjati
omejena sredstva. Zato je za učinkovito zdravstveno politiko nujno
potrebno zagotoviti ustrezne podatke, kar je v študiji še posebej
poudarjeno.
Wilkinson v svojih študijah 1996 trdi, da so psihosocialni stresi
sistemskih sprememb ključni faktorji, ki resno vplivajo na zdravje
človeka. To so brezposelnost ali preveč dela, odgovornost hranilca
družine v težkem ekonomskem okolju, nelegalna dejavnost,
tvegano obnašanje ipd.Tako se zdi, da zdravstvo ni le zdravstveni
problem, ampak je močno odvisen od socialnega okolja. Tako boj
proti neenakosti v zdravju zahteva večdimenzionalen pristop, to
je boj proti socialni izključenosti. Zaposlovanje, izobraževanje,
stanovanjska politika in socialna varnost so prav tako pomembna
za zdravstveno stanje kot samo zdravstveno varstvo.
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Ker prispevni sistemi izpuščajo brezposelne iz zavarovanja,
študija poudarja, da je zelo pomembno, da država zagotavlja
minimalni dohodek, ki je enoten (ki ni odvisen od regij in občin) in
univerzalen (za vse osebe, ki imajo premalo dohodka) ter je
ustrezne višine (da zagotavlja dostojno življenjsko raven).

2. Zaposlovanje
Razumljivo je, da dostop do dela, ki je glavni vir dohodkov
prebivalstva, najbolj pomembno vpliva na dohodkovno distribucijo
prebivalstva. Le-ta je bila v socialističnih državah centralne Evrope
dosti bolj enaka kot pa v zahodnih državah. V zadnjem času pa
se je dohodkovna neenakost povečala skoraj v vseh tranzicijskih
državah, tudi v Sloveniji.

Pri določitvi višine socialnih pomoči je potrebno zelo preudarno
določiti razmerje med minimalnim zagotovljenim dohodkom
(socialno pomočjo) in minimalno plačo in sicer tako, da bo še
vedno stimuliral vključevanje v delo. Na to opozarja tudi pričujoča
analiza Sveta Evrope in mednarodne organizacije IMF in OECD.

Brezposelnost in nizko plačano delo so glavni vir dohodkovne
neenakosti oziroma revščine in ne leto, tudi glavni vir za
marginalizacijo in socialno izključenost. Zato se pri ukrepih za
zmanjševanje socialne izključenosti ne smemo omejiti le na spodnji
decil dohodkovne porazdelitve, ampak se je potrebno osredotočiti
tudi na srednji dohodkovni razred, ki slabi in se destabilizira, kar
prispeva k povečanju števila izključenih ljudi, poudarja študija.

V okviru socialne varnosti je v razmerah staranja prebivalstva
zelo pomembno, kdo je odgovoren za starejše, ki niso zmožni
skrbeti zase. V Evropi obstajajo 4 načini odgovornosti za varstvo
starejših in sicer:
odgovornost razširjene družine - države južne Evrope,
odgovornost ožje družine (nuklearne) - države centralne
Evrope in Grčija,
državna odgovornost- skandinavske države in
nejasna delitev med državo in družino - Velika Britanija.

Najbolj rizične skupine za brezposelnost so vsepovsod po Evropi
podobne, to so ženske, mladi, starejši, etnične skupine (Romi),
nekvalificirane osebe, osebe slabega zdravja in osebe z
določenimi nesposobnostmi (invalidne osebe).
Študija poudarja, da skoraj vsi sistemi socialne varnosti po Evropi,
tudi držav v prehodu, slabo zagotavljajo varnost dolgotrajno
brezposelnim. Dolgotrajna brezposelnost pa predstavlja najtežjo
socialno izključenost. Ne glede na to, če država v sistemu ima
univerzalni minimalni zagotovljeni dohodek, nekatere države pa
še tega nimajo, izgleda, da socialnovarnostni sistemi puščajo na
cedilu dolgotrajno brezposelne. Vsepovsod so dolgotrajno
brezposelni po določenem času izključeni iz zavarovalnega
sistema in preidejo na sistem socialnih pomoči, ki pa so manj
radodarne kot nadomestila za brezposelnost in so vezana na
dohodkovni položaj upravičenca.

V Evropi se krepi prepričanje, da naj se storitve za starejše
plačujejo iz sredstev družine, osebe in premoženja. Premik
odgovornosti za to področje k posamezniku pomeni tudi nedavna
uvedba 5. Stebra socialnega zavarovanja za nego v starosti (elder
care) v Nemčiji in Avstriji.
4. Izobraževanje
Izobraževanje je za program zniževanja socialne izključenosti
zelo pomembno, saj le-to omogoča lažje vključevanje na trg dela
in s tem socialno vključenost. S tem v zvezi je vse življenjsko
izobraževanje izrednega pomena.

Zaradi pomanjkanja dohodka se dolgotrajno brezposelni
zaposlujejo na črno, kar ima nadaljnje negativne posledice za te
delavce - slabo zdravje in druge vrste slabe varnosti - brez
pokojninskega zavarovanja, nestabilnost zaposlitve.

Potrebno se je zavedati, da nekatere skupine otrok niso dovolj
vključene v izobraževanje. Študija ugotavlja, da se kaže precejšen
osip iz šol določenih skupin otrok in sicer otrok, ki izhajajo iz
družin s socialnimi problemi, otrok nekvalificiranih staršev in otrok
Romov. Za uspešno vključevanje teh otrok so zato izredno
pomembni preventivni programi, ki prispevajo k temu, da taki
otroci dokončajo šolanje. Poleg tega je pomembno tudi ustrezno
štipendiranje.

3. Socialna varnost
Socialna varnost (security) je sestavljena iz dveh podsistemov in
sicer:
sistem socialnega zavarovanja, ki je prispevni sistem,
katerega cilj je nadomestilo dohodka, ko se pojavi določeno
tveganje - starost, bolezen, brezposelnost ipd. in
sistem socialnih pomoči in drugih socialnih prejemkov, ki
zagotavljajo dohodkovno varnost prebivalcem (ki jim tega
drugi sistemi ne zagotavljajo) iz proračuna, katerega cilj je
varstvo pred absolutno revščino.

5. Stanovanjska politika
Ne glede na to, da skoraj v vseh državah obstaja legalna pravica
do primernega stanovanja, študija ugotavlja, da se zaradi trenutne
stanovanjske politike v evropskih državah, predvsem pa zaradi
pomanjkanja sredstev, ta pravica zelo težko uresničuje. Tako je
vsesplošno zmanjšanje gradnje javnih stanovanj iz javnih
sredstev trend tudi povsod v Evropi, vendar je ta problem dosti
bolj pereč v tranzicijskih državah, tudi v Sloveniji.

Študija ugotavlja, da se v vseh diskusijah o prednostih in slabostih
različnih tipov financiranja socialnega zavarovanja nihče ni ukvarjal
z neenakostjo in vplivom le-teh na različne skupine. Tako na
primer ženske, zaradi prekinjene kariere in nižjih plač, veliko
izgubljajo v tem prispevnem sistemu, kar lahko vodi v revščino v
aktivni dobi in ob upokojitvi. To pomeni, da sedanji prispevni sistem
večine držav feminizira revščino.

Z liberalizacijo stanovanjskega trga je sicer prišlo do izboljšanja
kvalitete novih stanovanj in do večje izbire stanovanj, ob tem pa
je prišlo do velikega pomanjkanja cenejših stanovanj, ki bi bila
dostopna tudi za revnejše ljudi.

V Evropi se pojavljajo nova tveganja in sicer dolgotrajna
brezposelnost, slabotnost v starosti in enostarševstvo. Te
kategorije podpira sistem socialnih pomoči (social assistance), ki
se določajo v odvisnosti od dohodkovnega položaja upravičencev.
Uporaba tega sistema za pokrivanje navedenih tveganj implicitno
pomeni, da še ni končne odločitve o tem, kdo je primarno
odgovoren za pokrivanje teh tveganj - država, civilna družba ali
trg dela.

Brezdomstvo postaja vedno večji problem po vsej Evropi, tudi v
državah v prehodu. V študiji so navedene različne definicije
brezdomcev, ki se uporabljajo za ugotavljanje števila brezdomcev
v različnih državah. Vse to pa odseva stopnjo socialnega In
političnega zavedanja problema v posamezni državi, še zlasti pa
odseva politično voljo za reševanje tega problema. Vse evropske
države so že sprejele poseben zakon proti potepuštvu, medtem
ko to ni storila še nobena tranzicijska država.
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II. OBSTOJEČE ŠTUDIJE O REVŠČINI IN SOCIALNI
IZKLJUČENOSTI V SLOVENIJI

- analize Darje Zaviršek in Jelke Škerjanec "Analiza položaja
izključenih družbenih skupin v Sloveniji in predlogi za zmanjšanje
njihove izključenosti v sistemu socialnega varstva";

Novejše sociološke ugotovitve o strukturnih vidikih revščine
v Sloveniji (Novak 1996, 1998) kažejo na naslednje tri odločilne
značilnosti:

1. Človekovo dostojanstvo in socialna izključenost

Neugodna situacija, ki je povezana z možnostjo siromašenja,
je še najbolj odvisna od dosežene Izobrazbe in s tem
poklica, ne pa toliko od spola in starosti. Čeprav so ženske
v mnogih drugih raziskavah, domačih in tujih, spoznane za
eno od najbolj z revščino in siromašenjem ogroženih kategorij
prebivalstva (nekateri jih uvrščajo tako med 'socialne'
manjšine), nekatera spoznanja temu oporekajo, tako da se v
tem okviru ne more govoriti o 'ženski' revščini ali pa o
■feminizaciji' revščine. Podobna situacija vlada v razmerju med
starostjo in revščino oz. pri spoznanju starosti in statusa
upokojitve kot odločilnega dejavnika siromašenja, saj je med
upokojenimi in zaposlenimi prebivalci enak delež prejemnikov
različnih socialno-varstvenih dajatev. Starost in spol tako
sama po sebi in sama zase še ne pomenita grožnje
siromašenja, res pa je, da se pogosto povezujeta s (pre)nizko
doseženo izobrazbo in z njo povezanimi (pre)nizkimi dohodki.

V okviru projekta "Človekovo dostojanstvo in socialna izključenost"
je bila socialna izključenost predmet analize kot izključenost iz
naslednjih institucionalnih področij: varovanja zdravja, stanovanja
in bivanja, zaposlitve, izobrazbe in kulture in socialne zaščite. Za
vsa področja je bilo ugotovljeno, da na formalni ravni - na ravni
zakonodaje - ne kažejo znakov diskriminacije in izključevanja na
osnovi spola, etnične pripadnosti, starosti in podobnih razsežnosti.
Prav tako ni informacij, da bi lahko govorili o pozitivni diskriminaciji
za katero od navedenih skupin. Situacija pa se spremeni ob
preverjanju dejanskega dostopa do navedenih virov.
Kot sledi iz nacionalnega poročila, je dostop do zdravstvenega
varstva in zdravniške oskrbe po Ustavi in ustreznih zakonih
enak za vse državljane in državljanke, tako da tudi pripadajoči
dokumenti in na njih utemeljena politična razprava ne kažejo
izključevanja s tega področja. Četudi raziskovalni rezultati kažejo
na pomembno povezanost med zdravstvenim statusom ljudi in
njihovim materialnim standardom, podatki o izključenosti iz
zdravstvenega varstva in zdravniških storitev niso razpoložljivi,
česar pa ni zaznati tudi na političnem področju. V zadnjem času
pa so opazni napori, kako bi se povečala skrb za zdravje med
takšnimi marginalnim! skupinami, kot so revni in brezposelni,
begunci, brezdomci, Romi, narkomani in ljudje z mentalnimi
problemi in sicer z izboljšanjem njihovega dostopa do zdravstvenih
storitev. Tovrstni predlogi zajemajo naslednje akcije za omenjene
skupine:
povečanje dostopnosti informacij o njihovih pravicah in
možnostih;
prilagajanje strokovnega pristopa njihovim posebnim
potrebam,
- zagotavljanje zadosti velikega spektra aktivnosti,
- oblikovanje takšnih promocijskih programov, ki bi ustrezali
posebnim zahtevam posameznih ciljnih skupin.

Med življenjskimi skupnostmi se kažeta razširjena In eno roditeljska družina kot najbolj ogroženi med njimi.
Razširjena družina kot najbolj pogosto siromašna življenjska
skupnost opozarja na dejstvo, da se življenjske skupnosti
več generacij domnevno združujejo - ali pa ostajajo združene
- v enotno gospodinjstvo zato, da bi si z združenimi viri lažje
zagotovile in ohranile želeno življenjsko raven. Toda očitno
takšna strategija ne zadostuje, saj tudi združeni življenjski
viri tega ne zagotavljajo.
Siromašni imajo tudi siromašno neposredno podporno
socialno mrežo. Siromašni nimajo težjega dostopa le do
virov za dnevno preživetje, temveč se težavnost še poveča
v primeru, ko nenadno potrebujejo večja denarna sredstva.
Prav tako pa nimajo v svoji neposredni socialni mreži nikogar,
ki bi jim v takšnem primeru lahko pomagal. Tako zanje revščina
ni le aktualna situacija, temveč je v tej perspektivi revna tudi
njihova prihodnost. V tem okviru pa revščina presega tudi
svojo individualno raven in se pokaže tudi kot revščina
neposrednega okolja, neposredne socialne mreže. Revne
razširjene družine in revne neformalne socialne mreže pa
skupaj kažejo na omejene zmožnosti aktiviranja
kompenzacijskih mehanizmov. Revni imajo tudi slabšo sliko
zdravstvenega stanja, saj "revščina povzroča bolezen in
bolezen povečuje revščino" (Myrdal), v tem primeru pa se
povezuje tudi s spolom.

Mobilizacijski programi na tem področju pa naj bi:
pomagali artikulirati ciljnim skupinam njihove probleme in
potrebe, jim svetovati rešitve zanje ter javno zagovarjati
njihove zdravstvene interese,
oblikovali takšne zdravstveno izobraževalne programe, ki bi
vključevali zdravo prehrano, higieno, fizične vaje, kulturne in
družabne aktivnosti, samospoštovanje, pozitivno razmišljanje
in samo-zaupanje in socialne vezi, da bi opustili kajenje,
pretirano uživanje alkohola in prepovedanih mamil,
izboljšali dostop do informacij prek množičnih medijev,
izobraževalnih programov, različnih nevladnih organizacij in
prostovoljnih skupin v soseski,
povečali sposobnosti in pozitivno samo-vrednotenje s
pomočjo izobrazbe, poklicnega usposabljanja, svetovanja,
ustvarjalnega preživljanja prostega časa ter ukvarjanja s
športnimi in kulturnimi dejavnostmi,
učili živeti z boleznijo s pomočjo znanja, sposobnosti in
podpornimi mrežami (Kraševec, Kos 1996).

Za razliko od raziskovanja revščine ima raziskovanje socialne
izključenostih Sloveniji bistveno krajšo tradicijo. Kot strokovno
podlago za pripravo obravnavanega programa smo vzeli
ugotovitve Iz treh analiz In sicer:
- analize Mojce Novak (Novak 1997) v obliki nacionalnega
poročila za projekt Sveta Evrope "Človekovo dostojanstvo in
socialna izključenost" ("Human Dignity and Social Exclusion"),
čigar ugotovitve se nanašajo na strukturno izključenost izključenost iz institucij in regulativnih mehanizmov, saj so podatki
zajeti v večji meri na agregatni ravni t. j. na ravni družbenega
sistema.
- analize Martine Trbanc v okviru raziskovalnega projekta
"Kakovost življenja" (Trbanc 1996); njene ugotovitve se nanašajo
na omejen dostop do različnih življenjskih virov kot se kažejo na
ravni posameznika.

Na področju stanovanjske oskrbe se lahko ugotovijo naslednje
skupine, za katere velja, da so ogrožene socialno izključenostjo:
to so mlajši ljudje in manj izobraženi, ki jih ogroža prenaseljenost
bivalnih prostorov in starejši, ki pogosteje živijo v slabših bivalnih
pogojih. Za tovrstno najbolj ogrožene pa veljajo Romi.
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in značilnosti" (Trbanc, 1996), ki je osredotočena na izključenost
iz življenjsko pomembnih virov v obliki različnih deprivacij in izolacij
na individualni ravni. V tej analizi so predstavljene prve empirične
ocene socialne izključenosti pri nas, njen obseg in značilnosti,
opravljena pa je bila na podatkih raziskave Kvaliteta življenja v
Sloveniji iz I. 1994. Ker je bila raziskava izvedena na
reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije starejših od 17
let (uspešno anketiranih jih je bilo 1806), lahko z nekaj nujnega
tveganja iz dobljenih rezultatov sklepamo na stanje v slovenski
populaciji.

Hitro rastoča brezposelnost je v zadnjem desetletju vzpodbudila
vladno administracijo in resorno ministrstvo, da sta oblikovala
aktivno politiko zaposlovanja, ki je spremljala pasivne mere
(nadomestila in socialna pomoč). Med programi zaposlovanja so
posebej pomembni tisti, ki:
prispevajo k izboljšanju poklicne usposobljenosti brezposelnih
in tistih zaposlenih, ki jim grozi brezposelnost,
pripravljajo delavce na zaposlitev in usposabljanje,
vzpodbujajo izvajalce usposabljanja k izboljšanju svojih
storitev,
- zagotavljajo marginalnim brezposelnim skupinam, da si najdejo
delo in zaposlitev in
prispevajo k bolj harmoničnemu razvoju lokalnih skupnosti,
posebno v okoljih z visoko stopnjo brezposelnosti.

Med deprlvacijami so se upoštevale in merile naslednje:
• stanovanjska v primeru slabih stanovanjskih in bivalnih pogojev
(izrazito neugoden stanovanjski status - 4,3% anketirancev),
bivanje v podstandardnem stanovanju - 41% anketirancev);
- izobrazbena v primeru nedoseganja formalne izobrazbe (34,5%
anketirancev izključenih ali nizko vključenih v izobraževanje) in
slabe funkcionalne pismenosti (27,6% anketirancev ima težave
s funkcionalno pismenostjo);
- na področju potrošnje (revščina) v primeru pomanjkanja
denarja (19,6% anketirancev zmanjkuje denarja za hrano ali pa
za plačilo stroškov za stanovanje), podstandardne opremljenosti
gospodinjstva (9,3% anketirancev) in nizki ekonomski viri (6,3%
anketirancev);
- zaposlitvena v primeru brezposelnosti oz. izključenosti s trga
dela (6,6% anketirancev) in izključenosti iz dobrega, zdravju
neškodljivega delovnega okolja (66,7% zaposlenih anketirancev,
nezaposleni niso bili vključeni v tem delu raziskave).

Na področju Izobraževanja prav tako ni zaznati institucionalne
izključenosti, saj imajo nacionalne manjšine zagotovljeno šolanje
v materinem jeziku na prvi in drugi stopnji, med tem ko imajo Romi
zagotovljene posebne programe le na osnovni stopnji šolanja.
Poseben problem so otroci in mladina s posebnimi potrebami, ki v
zadnjih desetletjih narašča po številu, medtem ko se število
pedagogov na tem posebnem področju zmanjšuje. Prav tako pa
se delodajalci ne vključujejo v te programe v večjem številu kljub
posebni finančni vzpodbudi s strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.
Kljub institucionalno zagotovljenemu dostopu do pomembnih
življenjskih virov in aktivnosti se Izključenost s trga delovne
sile (zaposlenosti) In možnosti Izobraževanja kažeta kot
dve temeljni potezi socialne Izključenosti in v tem okviru
dolgoročna brezposelnost in nizka izobrazba. Ti dve obliki pa se
tesno povezujeta z višino dohodka in z njim povezanim
materialnim standardom gospodinjstva.

Med Izolacijami pa sta bili upoštevani:
- prostorska v primeru slabe opremljenosti neposredne okolice
z najpomembnejšimi storitvami v bivalnem okolju (osnovna šola,
vrtec, lekarna, ambulanta ali zdravstveni dom, pošta ali banka,
avtobusna ali železniška postaja, javna telefonska govorilnica,
trgovina) in
- socialna v primeru osamljenosti in nedostopnosti neformalne
socialne mreže. Šibka medosebna podpora in pomoč je bila
ugotovljena pri 12,2% anketirancev, slabe socialne stike pa ima
3,2% vseh anketirancev.

2. Socialna izključenost: koncept, obseg in značilnosti
Te informacije pa se v veliki meri ujemajo in dopolnjujejo z
ugotovitvami analize "Socialna Izključenost: koncept, obseg

Tabela 6: Izključenost oz. deprivacija po posameznih področjih:
področje

izključeni/deprivirani po
absolutno število

posameznem področju
delež med vsemi (%)

43.1
744
stanovanjska deprivacija
27.2
489
prostorska izolacija
'
45,1
806
izobrazbena deprivacija
28,8
516
depriv. na področju potrošnje
27,8*
486
zaposlitvena deprivacija
14,2
255
socialna izolacija
* gre za delež anketirancev z zaposlitveno deprivacijo med vsemi anketiranci in ne le med aktivnimi

anketirancev sploh ni depriviranih in koliko jih je depriviranih na
enem ali več področjih.

Podatki kažejo, da so deleži deprivacij po posameznih področjih
visoki, zato je zanimiva spodnja tabela, ki kaže, koliko

100

23. februar 2000

Tabela 7: Kopičenje izključenosti oz. deprivacij z različnih področij:
Št. področij, na katerih je anketiranec
izključen oz. depriviran
0
1
2
3
4
5
6

Absolutno število
anketirancev
281
462
392
276
172
48
3
N = 1634

Delež anketirancev
(v %)
17,2
28.3
24,0
16,9
10,5
3,0
0,2
100,0

ekonomske
otežen dostop do izobraževanja, predvsem študija
nedostopnost do dela/brezposelnost
pomanjkanje možnosti izbire pri poklicnem izobraževanju
pomanjkanje možnosti pri izbiri poklica
pomanjkanje informacij

Dobra polovica anketirancev je (52,3%) je izključena oz.
deprivirana na enem ali dveh področjih. Ti anketiranci svoje težave
zelo verjetno še uspejo nadomestiti z drugimi mehanizmi, tako da
pri njih še ne moremo govoriti o nevarnosti socialne izključenosti'.
Bolj problematični so tisti anketiranci, pri katerih so nakopičene
izključenosti oz. deprivacije na treh ali več področjih (30,6%).
Z vidika kopičenja deprivacij z različnih področij so prebivalci
Slovenije v relativno slabem položaju, saj le približno 17% ljudi
ni deprlvlllglranlh na nobenem od opazovanih področij,
medtem ko so se kar pri tretjini prebivalstva nakopičile vsaj
tri od naštetih deprivacij in Izolacij, med katerimi sta najbolj
pogosti izobrazbena In stanovanjska. Nasprotno pa se
socialna izolacija najmanjkrat pojavlja kot problem v tem okviru,
saj so očitno mehanizmi neformalnih socialnih mrež pomemben
kompenzator drugih izključevanj Slika socialne Izključenosti v
Sloveniji Je precej tradicionalna, saj se koncentrira med
osebami, ki živijo v majhnih krajih, med starejšimi In slabo
Izobraženimi, med kmeti, med brezposelnimi In med osebami
z nestalno zaposlitvijo.

-

socialne
institucionalizem, hospitalizem in azilarna praksa
socialno varstvo, temelječe na pokroviteljski praksi skrbi
za ljudi in manj na osebni avtonomiji in individualnih
pravicah
odsotnost izbire izvajalcev storitev
oteženo gibanje in arhitekturne ovire

-

psihološke
- skromna samozavest
nezaupanje v pravno državo
stereotipi in z njimi obarvano javno mnenje
socialna izolacija in dolgotrajna osamljenost
strah, da bi zahteva po boljših uslugah privedla do novih
izključevanj.

3. Analiza položaja izključenih družbenih skupin v
Sloveniji je med najbolj izključene družbene skupine v
Sloveniji uvrstila:

Raziskovalna naloga podrobneje obravnava problematiko
posameznih izključenih družbenih skupin in sicer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ženske
so uvrščene med najranljivejše in izključene skupine v Sloveniji,
med njimi pa so še posebno izpostavljene naslednje skupine:

nekatere skupine mladih
nekatere skupine žensk
ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami
ljudi z gibalnimi oviranostmi in motnjami v duševnem razvoju
svojce ljudi z različnimi prizadetostmi (duševnimi stiskami,
gibalno oviranostjo, motnjami v duševnem razvoju)
Rome in Rominje
stare ljudi
nekatere skupine otrok
ljudi brez slovenskega državljanstva
begunce, ki živijo v zbirnih centrih po Sloveniji.

-

Njihov družbeni položaj zaznamujejo tri vrste diskriminiranosti in
izključenosti: ekonomska, socialna in kulturna. Raziskovalna
naloga opredeljuje indikatorje izključenosti in opozarja, da se ti
med seboj prepletajo, zaradi česar je to na določeni stopnji komaj
še mogoče ugotoviti, katera vrsta prikrajšanosti je najbolj
pripomogla k temu, da posameznik postane pripadnik izključene
družbene skupine. Indikatorje deli na:
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ženske, ki doživljajo fizično, psihično in spolno nasilje
ženske, ki se umaknejo pred nasiljem, nekdanji partner pa
jim še vedno grozi z nasiljem
ženske, ki same skrbijo za svoje otroke
ženske brez otrok, brez zaposlitve in brez stanovanja
ženske, ki so samske in brezposelne in imajo zasilno
namestitev, ki jo plačujejo v obliki neplačanega gospodinjskega
in spolnega dela
ženske, ki nimajo slovenskega državljanstva
ženske, ki so gibalno ovirane, imajo motnje v duševnem
razvoju ali dolgotrajne duševne stiske
ženske, ki pripadajo etničnim manjšinam (predvsem Rominje)
starejše ženske, ki ne morejo več v celoti skrbeti same zase
in živijo bodisi same ali z neustrezno podporo.

Liudie z dolgotrajnimi duševnimi stiskami
Gre za osebe, ki občasno uporabljajo medicinske usluge in osebe
z dolgim obdobjem bivanja v psihiatričnih bolnicah in socialnih
zavodih, prav tako pa tudi osebe, ki doživljajo enkratne globoke
čustvene krize in iščejo strokovno pomoč. Problematika, s katero
se srečujejo, je zlasti:

neupoštevanje vloge zagovornika v času odkrivanja spolnih
zlorab
premajhna zaščita otrok v primerih bivanja v zavodih ali pri
rejniških družinah.
Ljudle z gibalnimi oviranostmi in drugimi prizadetostmi ter
liudie z motnlaml v duševnem razvo[u
Najpogostejši problemi se kažejo zlasti v naslednjem:
segregirano izobraževanje
omejen izbor poklicev
nedostopno delovno okolje
pomanjkanje ustreznih stanovanj
nemožnost izbire ustreznejše oblike od zavodske
arhitektonske ovire
pomanjkanje osebne asistence
pomanjkanje samozavesti
predsodki.

prevlada medicinskega modela
hospitalizem (prevzem stila vedenja v instituciji)
ekonomske in stanovanjske stiske, največkrat povezana z
brezposelnostjo in brezdomstvom
stigma (kot posledica izbire pomoči)
izolacija in osamljenost
doživljanje depersonalizacije.
Romi
Položaj Romov v različnih slovenskih pokrajinah je različen, v
vseh primerih pa je izrazito nižji od socialnega statusa večinskega
prebivalstva. V raziskovalni nalogi je poudarjeno, da so ogrožene
marginalne skupine z značilnostmi socialne izključenosti, saj ne
razpolagajo z družbeno močjo, so nevključeni v ekonomske in
politične institucije in nimajo pogajalske moči na trgu dela in v
politiki. Problemi, s katerimi se soočajo, so zlasti:
slabo zdravje (značilna visoka umrljivost dojenčkov in nizka
starost, ki jo dosežejo)
neizobraženost
brezposelnost
večinoma izredno slabi bivalni pogoji
- družbeno izključevanje s strani večinskega prebivalstva
pregnanstvo.

III. PODROČNE ANALIZE O VPLIVU VELJAVNE
UREDITVE NA SOCIALNO IZKLJUČENOST
1. PLAČE
Plačna politika je z zasledovanjem ciljev, da plače rastejo
počasneje od produktivnosti dela in z določanjem hitrejše rasti
minimalne plače od rasti izhodiščnih plač pozitivno vplivala na
preprečevanje in povečevanje socialne izključenosti in
dohodkovne neenakosti in sicer na dva načina:

Stari ljudje
Ob povečevanju pričakovane življenjske dobe se stari ljudje vse
prevečkrat obravnavajo kot problem, v čemer je mogoče zaznati
vidike družbenega vključevanja. V politiki skrbi zanje je bilo bistveno
preveč poudarjena potreba po zagotovitvi čim večjega števila v
domovih za stare, bistveno premalo pa omogočanje življenja na
njihovih domovih s primerno pomočjo. Drugi problemi, s katerimi
se soočajo, so zlasti:
osamljenost in izolacija
- bolezen
osebno razvrednotenje.

Z zagotavljanjem počasnejše rasti plač naj bi se povečevala
konkurenčna sposobnost podjetij in s tem stabilnost
zaposlitve;
s povečevanjem minimalne plače pa naj bi le to postopno
ponovno dvignili na raven, ki bi delavcem, ki jo prejemajo
zagotavljala večjo stopnjo materialne in socialne varnosti.
Eden izmed podatkov, ki omogočajo oceno učinkov plačne politike
na revščino oziroma neenakost in izključenost določenih skupin
v državi so podatki o distribuciji delavcev po višini plač, ki jih
dvakrat letno zbira Statistični urad RS. Podatki o razporeditvi
delavcev po višini plač, kažejo izrazite spremembe v distribuciji.
Interdecilni koeficient kot razmerje med plačami zgornjega in
spodnjega decila se je od leta 1990 stalno povečeval in v letu
1995 dosegel celo 4,1. Ob uvedbi instituta minimalne plače v letu
1995 pa se je zmanjšal na okoli 3.3 in ta raven se vsezkozi
ohranja.

Otroci In mladi, ki doživljajo spolne zlorabe
Raziskovalna naloga opozarja na naslednje najpogostejše
probleme:
zanikanje, minimalizacija in racionalizacija spolnih zlorab
premajhna zaščitenost otroka pred storilcem
premestitev problema spolnih zlorab na drugi problem

Tabela 8: Gibanje interdecilnega koeficienta za prejemnike plac v Sloveniji otl leta I990
dalje
[990

1991

I992"

1993

1994

I995

1996

1997

1998

2,8

3,0

3,1

3,3

3,2

4,1

3,3

3,6

3,3

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Raziskava "Poročilo o zaposlenih osebah po viSini bruto plače" za mesec marec in
v razponih med plačami spodnjega in zgornjega decila
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2. DELOVNOPRAVNO VARSTVO ZAPOSLENIH

odsotnost z dela zaradi bolezni, nosečnost, invalidnost).

Najpogostejše nepravilnosti, pomanjkljivosti in kršitve
delovnopravne zakonodaje pri zaposlovanju delavcev se nanašajo
na sklop vprašanj s področja postopkov v zvezi s prenehanjem
delovnega razmerja ( disciplinske kršitve, trajni presežki z
neupoštevanjem varovanih kategorij delavcev), delovnim časom
ter plačami in drugimi prejemki.

Nenazadnje se precej hujših kršitev pojavlja pri izplačilu plač, kjer
gre ne le za nekajdnevne ali mesečne zamike izplačila plač,
temveč tudi za nekajmesečne. So tudi primeri, ko delodajalci
izplačujejo nižje plače od minimalne za delo s polnim delovnim
časom. Kršitve pa se pojavljajo tudi pri izplačevanju drugih denarnih
prejemkov (npr. regres za letni dopust, jubilejne nagrade) in
odpravnin.

V zvezi z delovnim časom je potrebno opozoriti, da je vedno
več delovnih razmerij sklenjenih za določen čas, kar naj bi bilo
izjema in ne pravilo. Tako se npr. nosečim delavkam skoraj
praviloma dogaja, da jim delodajalci ne podaljšajo več delovnega
razmerja za določen čas.
Ena pogostejših kršitev delovnopravne zakonodaje je tudi
neplačevanje prispevkov za socialno varnost ( pokojninsko,
invalidsko ter zavarovanje za primer brezposelnosti), ki pomeni
kaznivo dejanje in kratenje pravic iz naslova socialne varnosti ter
prekršek. S tem delodajalec povzroči delavcu tudi bodočo škodo,
ki se je delavec ponavadi niti ne zaveda. Po ugotovitvah'inšpekcije
za delo pa je še vedno največ primerov, ko delavci sploh ne vedo,
da delodajalec zanje ne plačuje prispevkov.
V zvezi s trajno presežnimi delavci se pojavljajo zlasti naslednje
kršitve:
- izigravanje zakonodaje pri opredeljevanju invalidov kot presežnih
delavcev, kar ima za posledico prenehanje delovnega razmerja,
delavec pa se svojega stanja zave šele, ko od zavoda za
zaposlovanje dobi negativno odločbo o pravici do denarnega
nadomestila, zaradi obravnavanja zadeve na zavodu pa so
zamujeni tudi vsi roki za varstvo pravic,
- neizplačevanje nadomestil oz. zamude pri izplačilih tudi v
invalidskih podjetjih,
- problematično je tudi prerazporejanje delavcev k drugemu
delodajalcu (npr. čistilke, varnostniki), kjer dostikrat ni varovan
niti minimum dogovorjenih pravic delavcev, ki so razporejeni v
manjše, predvsem zasebne firme,
- delodajalci velikokrat tudi ne izplačujejo odpravnin presežnim
delavcem in morajo delavci uveljavljati pravico do odpravnine s
tožbami.
Neredko se tudi zgodi, da delodajalci delavcem ob podpisu
pogodbe o zaposlitvi že vnaprej ponudijo v podpis sporazum o
prenehanju delovnega razmerja brez datuma. Tega dopišejo
v trenutku, ko se želijo znebiti delavca ( npr. dalj časa trajajoča
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3. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Najpomembnejši socialni korektivi, ki vplivajo na socialno varnost
upokojencev, ki bi sicer imeli zelo nizke dohodke in katerih socialna
varnost bi lahko bila ogrožena, so naslednji:
varstveni dodatek
odmera pokojnine od najnižje pokojninske osnove
najnižja pokojnina
dodatek za pomoč in postrežbo
starostna in družinska pokojnina po zakonu o starostnem
zavarovanju kmetov
dodatek k pokojninam, uveljavljenih v državah nekdanje SFRJ
po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje
SFRJ.
Kot je razvidno iz naslednjih tabel je do leta 1991 število
prejemnikov varstvenega dodatka naraščalo. V letu 1992 se je
število prejemnikov varstvenega dodatka zmanjšalo za 0,6%,
ker se je s sprejemom novega zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju prenehal izplačevati upokojencem z
bivališčem v državah bivše SFRJ. Z novelo zakona v letu 1996 je
število uživalcev varstvenega dodatka upadlo za 10,8%, v letu
1997 za nadaljnjih 5,3%, v letu 1998 pa se je povečalo za 0,1%.
Razlog za to je, da je bila v letu 1996 spremenjena zakonska
ureditev postopka za preverjanje pogojev nadaljnjega uživanja
pravice do varstvenega dodatka. Tako morajo uživalci
varstvenega dodatka do 31. marca v vsakem koledarskem letu
predložiti dokazila o nadaljnji upravičenosti do uživanja navedene
dajatve.

Tabela 9a: Povprečno število prejemnikov varstvenega dodatka od I. 1981 dal je
leto
Število prejemnikov
1981
28.152
1982
33.161
1983
35.357
1984
37.709
1985
41.951
1986
45.904
1987
49.204
1988
51.258
1989
53.825
1990
55.355
I99l
57.166
1992
56.852
1993
54.039
1994
53.936
1995
53.565
1996
47.797
1997
45.265
1998
45.296
Vir: ZPIZ: Poslovno poročilo za leto 1998, str. 16

Tabela 9b: Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov varstvenega dodatka
obdobje
1981-1985
1986-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994

Povprečna stopnja rasti
10,4%
5,7%
3,3%
-0,6%
-4,9%
-0,2%

1994-1995
1991-1995
1995-1996

-0,7%
-0,7%
-10,8%
-5,3%
1996-1997
1997-1998
0,1%
Vir: ZPIZ: Poslovno poročilo za leto 1998, str. 16
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Glede na posamezno vrsto pokojnine je bilo v letu 1998 v povprečju
največ upravičencev do varstvenega dodatka med prejemniki
družinske pokojnine, 17.713 ali 20,7% vseh uživalcev družinske
pokojnine. Med invalidskimi upokojenci je bilo do varstvenega
dodatka upravičenih v povprečju 14.638 ali 15,0% vseh uživalcev
invalidske pokojnine. Med starostnimi upokojenci je pravico do
varstvenega dodatka imelo v povprečju 12.945 upravičencev ali
4,8% povprečnega števila starostnih upokojencev v letu 1998.
Povprečni varstveni dodatek v letu 1998 je znašal 11.318,00 SIT.
Do varstvenega dodatka so upravičeni upokojenci, katerih
pokojnina ne dosega zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo, če skupaj z družinskimi člani nimajo drugih
dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje. Znesek najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo je v decembru 1998 znašal
52.330,64 SIT.
Od najnižje pokojninske osnove se pokojnina odmeri kadar
pokojninska osnova zavarovanca, izračunana na podlagi njegovih
plač oziroma zavarovalnih osnov, ne dosega zneska najnižje
pokojninske osnove, veljavne ob odmeri pokojnine. Najnižja

pokojninska osnova v mesecu decembru 1998 je znašal
61.530,00 SIT, upravičencev pa je .bilo 76.369 ali 16,7% vseh
uživalcev pokojnin.
Najnižja pokojnina, ki jo je mogoče izplačati zavarovancu ne
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo ter ne glede na plače
oziroma zavarovalne osnove, ki jih je dosegel v času zavarovanja
znaša 35 % najnižje pokojninske osnove. Znesek najnižje
pokojnine je v mesecu decembru 1998 znašel 21.535,55 SIT,
prejemnikov najnižje pokojnine v letu 1998 pa je bilo v povprečju
9.517.
Dodatek za pomoč In postrežbo je v decembru 1998 prejemalo
22.409 upravičencev, od tega 21.760 upokojencev ter 649
zavarovancev. Višji znesek dodatka za pomoč in postrežbo
(upravičenci, ki jim je pomoč potrebna za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb) je znašal v decembru 1998 36.467,67
SIT, nižji znesek (upravičenci, katerim je pomoč potrebna za
opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb) pa je znašal
18.233,83 SIT.

Tabela 10: Povprečno število prejemnikov dodatka za pomoč in postrežbo od I. 1981
dalje
Leto

Število prejemnikov

1981
1982

12.247
12.886
13.289
14.254
15.370
16.548
17.933
18.554

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
] 990
1991

19.323
19.381
19.301

19.322
1992
19.455
1993
19.822
1994
20,442
1995
20.855
1996
21.652
1997
22.177
1998
Vir /l'l/ Poslovno poročilo /i\ leto 1998, str 16
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Tabela 11: Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov dodatka za pomoč in postrežbo
'(Bil

Stopnje rasti
obdobje
7,2%
l98l-l985
4,7%
1986-1990
-0,4%
1990-1991
0,1%
1991-1992
0,7%
1992-1993
1,9%
1993-1994
3,1%
1994-1995
0,8%
1991-1995
2,0%
1995-1996
3,8%
1996-1997
2,4%
1997-1998
Vir: ZPIZ: Poslovno poročilo za leto 1998, str. 16

prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Novi
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je še v
zakonodajnem postopku, bo krog obvezno zavarovanih oseb še
razširil. Z vidika socialne varnosti in preprečevanja socialne
izključenosti pa je verjetno najpomembnejša novost, ki bo
uvedena, državna pokojnina, ki bo pripadala vsem prebivalcem
po dopolnjenem 65. letu starosti, ki niso upravičeni do pokojnine
iz slovenskega ali tujega sistema obveznega zavarovanja ter
izpolnjujejo premoženjske pogoje za pridobitev pravice do
varstvenega dodatka.

Zavod izplačuje tudi starostne in družinske pokojnine, ki so bile
priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov.
Starostne oziroma družinska pokojnina znaša 50% zneska
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, kar pomeni, da je v
decembru 1998 znašala 26.150,32 SIT. Bolj ugodno je odmerjena
starostna ali družinska pokojnina kmetov - borcev NOV, ki je
enaka znesku najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
Z vidika socialne varnosti je pomembno tudi izplačevanje dodatkov
k pokojninam, ki so jih državljani RS s stalnim prebivališčem v
RS, uveljavili v kateri od držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje
SFRJ. Višina dodatka je odvisna od tečajne vrednosti tolarja
oziroma druge valute. V letu 1998 je povprečje vseh dodatkov
znašalo 29.625,00 SIT.

4. ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
V letu 1998 je denarno nadomestilo v povprečju prejemalo 37.734
brezposelnih oseb, kar je v primerjavi z letom 1997 za 3,1 % več.
Denarno pomoč je v povprečju prejemalo 3.331 brezposelnih,
kar je v primerjavi z letom 1997 za 20,5% manj. Delež prejemnikov
denarne pomoči in denarnega nadomestila glede na vse
registrirano brezposelne je v letu 1998 znašal 32,6 %.

Iz navedenega je razvidno, da sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja s številnimi socialnimi korektivi
preprečuje socialno izključenost oseb, ki zaradi starosti ali izgube
delovne zmožnosti, ne zmorejo več pridobivati dohodka. Glede
na izredno širok krog oseb, za katere velja obveznost vključitve
v zavarovanje ter na možnost prostovoljnega zavarovanja, je
mogoče ugotoviti, da je pretežni krog prebivalstva upravičen do

Tabela 12: Prejemniki denarnega nadomestila (DN) in denarne pomoči (DP) v obdobju
1994- 1998
Število prejemnikov I)N

Število prejemnikov DP

December

December

Leto

Mesečno
povprečje
37.458
29.021

31.452
28.305
1995
31.424
33.715
1996
36.603
37.152
1997
37.734
36.082
1998
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
1994
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11.036
5.936
4.112
3.734
2.818
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Mesečno
povprečje
15.996
7.803
4.919
4.188
3.331

Delež brezposelnih, ki
prejemajo DN in DP
December
Mesečno
34,4
27,0
30,4
31,8
30,7

povprečje
42,1
30,3
30,3
32,6
32,6

pomoči ob koncu decembra 1998 jih je bilo 31,1 % od vseh
prejemnikov. Pomembnejšo skupino prejemnikov predstavljajo še
brezposelni s V. stopnjo izobrazbe (22,1 %), medtem ko
brezposelni z II. ter VI in VII stopnjo predstavljajo skupaj 11,1 %.

Med prejemniki denarnih nadomestil in denarnih pomoči je bilo
največ brezposelnih s I stopnjo izobrazbe, in sicer 35,7 %.
Brezposelni s III. in IV. stopnjo izobrazbe predstavljajo drugo
največjo skupino prejemnikov denarnega nadomestila in denarne

Graf 3: Izobrazbena struktura prejemnikov denarnih nadomestil in denarnih
pomoči, stanje 31.12.1998

Graf 4: Starostna struktura prejemnikov denarnih nadomestil in denarnih pomoči,
stanje 31.12.1998

Do 18 let
0,0%
Nad 60 let
1,1%

Nad 18 do 25
let
4,5%
Nad 25 do 30
let
4,9%
Nad 30 do 40
let
12,6%

Nad 50 do 60
let
50,1%
'Nad 40 do 50
let
26,8%

Največ prejemnikov denarnega nadomestila in denarne pomoči
se je ob koncu leta 1998 uvrščalo v starostno skupino nad 50 do
60 let (50,1 %), nato pa med tiste, ki so bili stari nad 40 do 50 let
(26,8 %). Mlajših od 40 let je bilo 22,0 %, starih nad 60 let pa 1,1%.

predstavljajo tisti, ki jim je bilo izplačevanje nadomestila podaljšano
do izpolnitve pogojev za upokojitev (podaljšanje do največ 3 let).
Število teh je postopoma naraščalo. Konec leta 1993 jih je bilo
2.531 ali 5,5 % od vseh prejemnikov nadomestila, septembra
1998 pa 3.974 ali 10,7 % od vseh.

Posebno skupino prejemnikov denarnega nadomestila
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Tabela 13: Deleži sredstev za denarna nadomestila in denarne pomoči
aktivne politike zaposlovanja v bruto družbenem proizvodu Slovenije
1992
Aktivna politika
zaposlovanja (APZ)
Pasivne pomoči (PPZ - den.
nadomestilo, den. pomoč)
Skupaj

1993

1994

ter programe

1,25

0,83

0,64

1995
0,68

1996
0,43

1997
0,41

0,96

1,25

1,13

0,75

0,7

0,9

2,21

2,08

1,77

1,43

1,13

1,31

Graf 5: Deleži sredstev za denarna nadomestila in denarne pomoči ter programe aktivne politike
zaposlovanja v bruto družbenem proizvodu Slovenije

zdravljenje ne ogrožajo zdravstvene in socialne varnosti
prebivalstva. Prav tako niso znani primeri, da bi zaradi stroškov
zdravljenja posameznik zašel v revščino ali nerazrešljivo socialno
stisko.

5. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Vključitev slovenskega prebivalstva v zdravstveno
zavarovanje In zagotavljanje pravic, Načela enakosti In
pravičnosti

Tudi ureditev na področju prostovoljnega zavarovanja za doplačila
do polne cene zdravstvenih storitev je takšna, da omogoča
socialno šibkejšim dostopnost do zdravstvenih storitev. Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sicer ne
zagotavlja vsem zavarovanim osebam kritja vseh stroškov v
celoti. To je zagotovljeno le otrokom, šolarjem, mladostnikom in
študentom, ostalim osebam pa le v primeru zdravljenja določenih
bolezni oziroma stanj. Za ostala zdravljenja je predvideno doplačilo
v odstotni vrednosti od cene zdravstvenih storitev. Za to razliko
se lahko zavarovane osebe prostovoljno zavarujejo. Ne glede na
takšno ureditev pozna zakon izjeme. Za prejemnike socialnih
pomoči, za invalide, ki jim je priznana pomoč druge osebe in za
osebe, starejše nad 75 let omogoča zakon uveljavljanje pravic
brez doplačil, če gre za nujne in neodložljive storitve. Med temi so
praktično vse zdravstvene storitve z izjemo zobnoprotetičnih
nadomestkov, očesnih pripomočkov, zdraviliškega zdravljenja,
ki nI nadaljevanje bolnišnične nege zdravljenja, nenujnih reševalnih
prevozov in nekaterih drugih medicinskih pripomočkov. S takšno
ureditvijo je vsem zavarovanim osebam, ki morebiti ne bi zmogle
plačati premijo za prostovoljno zavarovanje za doplačila,
omogočeno uveljavljanje vseh vitalno pomembnih in večine drugih

Slovenija šteje med države, ki imajo uveljavljeno obvezno
zdravstveno zavarovanje za vse osebe s stalnim bivališčem na
območju države oziroma za osebe, ki so zaposlene ali opravljajo
pridobitno dejavnost na območju Slovenije. Pri tem so zavarovane
vse osebe ne glede na njihovo materialno stanje ali druge razloge.
Za osebe, ki nimajo dohodkov plačujejo prispevke občine oziroma
država iz svojih proračunskih sredstev. Vse zavarovane osebe
so povsem izenačene glede pravic do zdravstvenih storitev iz
obveznega zavarovanja in je za njihovo uveljavljanje odločilno le
zdravstveno stanje oziroma potreba posameznika, ne pa
materialni položaj. Razlike med zavarovanimi osebami so le na
področju denarnih dajatev, kjer so upravičeni do nadomestil plač
v času začasne odsotnosti z dela iz bolezenskih razlogov le
zaposleni oziroma aktivni zavarovanci. Pri ostalih denarnih
dajatvah, ki predstavljajo pravice iz obveznega zavarovanja (potni
stroški, pogrebnine, posmrtnine) med zavarovanimi osebami ni
razlik. Sedemletni rezultati pri uresničevanju zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dokazujejo,
da naša sedanja ureditev omogoča vsemu prebivalstvu enake
možnosti uveljavljanja pravic do zdravljenja in da izdatki za
poročevalec, št. 12
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zdravstvenih storitev brez obveznosti neposrednega
doplačevanja ali sklenjenega prostovoljnega zavarovanja. Tako
je v Sloveniji pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje prostovoljno
zavarovanih za doplačila nekaj več kot 1,1 milijona oseb in pri
Adriaticu še okrog 0,2 milijona oseb. Tako je na področju
prostovoljnega zavarovanja za doplačila število nezavarovanih
oseb majhno ali celo zanemarljivo. Kljub temu se ravno na tem
področju pojavljajo nekatera vprašanja, ki bi jih ob spremembah
zakonodaje kazalo ponovno proučiti. Gre za vprašanja
sposobnosti plačevanja premij za prostovoljno zdravstveno
zavarovanje za doplačila nezaposlenih oseb oziroma sploh oseb,
ki ne morejo biti oproščeni obveznosti doplačila brez
prostovoljnega zavarovanja kot npr. nezaposlene osebe, osebe
z nizkimi pokojninami, s socialnimi prejemki itd., ki imajo
zagotovljene le nujne in neodložljive storitve. Pri teh osebah ni v
ospredju vprašanje socialne varnosti, ampak vprašanje ali je
možno tudi tem zagotoviti povsem enake pravice kot ostalim
osebam, ki so sicer prostovoljno zavarovane oziroma se same
odločijo, da bodo doplačevale razliko v ceni storitev ob njihovem
uveljavljanju. Za izenačitev pravic med vsemi zavarovanimi
osebami bi bilo primemo, da bi zavezanci za plačevanje prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje za te osebe prevzeli tudi
obveznost plačila premije za prostovoljna zdravstvena
zavarovanja za doplačila.
-

Drugače je z osebami, ki so materialno slabše stoječe, saj so
pred dilemo ali plačati in dobiti storitev v čim krajšem času in s
tem še nadalje poslabšati svoj finančni položaj ali tvegati dolgo
čakalno dobo.
Socialna varnost v času začasne odsotnosti z dela iz
bolezenskih razlogov
Realno je razmišljanje, da se zavarovancu v času začasne
zadržanosti z dela iz bolezenskih razlogov poslabša njegov
materialni položaj. Bolezen in z njo povezana odsotnost z dela
namreč praviloma prizadeneta delodajalca in delojemalca. Vendar
je pri nas višina nadomestil plač zastavljena dokaj visoko in
velikokrat deluje celo destimulativno in ne vzpodbuja delavce k
čim hitrejši vrnitvi na delo. Poleg tega pri nas (med redkimi v
Evropi) ne poznamo časovne omejitve začasne zadržanosti z
dela iz bolezenskih razlogov in ta lahko traja tudi več let. Zato
nadomestila plač ne predstavljajo razloga za revščino
posameznika, razen če je to povezano z drugimi socialnimi
problemi posameznika ali njegove družine (nezaposlen partner
ali družinski člani, dolžinski član z najnižjo pokojnino itd.).
V Sloveniji je bilo leta 1998 nekaj več kot 712.000 primerov
odsotnosti z dela. To pomeni, da je na vsakega aktivnega
zavarovanca prišlo nekaj več kot 0,9 primerov začasne
zadržanosti z dela. Ob tem je poprečna odsotnost z dela trajala
(leta 1998) 15 dni, pri čemer je ta razpon med 1 dnem in 12 leti. Za
nadomestila plač je Zavod za zdravstveno zavarovanje v letu
1998 izplačal 20.484 milijarde Sit. Ni na voljo podatkov, kolikšna
so sredstva, ki so jih za nadomestila izplačali delodajalci, vendar
ocene kažejo, da so ta sredstva znašala okrog 23 milijard tolarjev.

Prostorska razporeditev zdravstvenih zmogljivosti,
izenačevanje razlik v njihovi dostopnosti

Od ustanovitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje (leta 1992)
si ta z raznimi ukrepi, predvsem pa pri oblikovanju programa
zdravstvenih storitev prizadeva zagotoviti vsem zavarovanim
osebam čim enakomernejšo dostopnost zdravstvenih storitev.
Tako se postopoma iz leta v leto zmanjšujejo razlike v oskrbljenosti
prebivalstva z zdravstvenimi zmogljivostmi in storitvami, ki jih
financira zdravstveno zavarovanje. Obstoječe razlike so majhne,
če jih primerjamo po zavodovih območnih enotah, nekoliko
občutnejše pa bi bile v medobčinski primerjavi. Vendar glede na
načela racionalizacije in naravo nekaterih zdravstvenih dejavnosti
(specialistična - ambulanta, bolnišnična, terciarna dejavnost) ni
mogoče pričakovati, da bodo vse zdravstvene zmogljivosti
enakomerno razporejene tudi na tej lokalni ravni.

Zavod je na račun nadomestil leta 1998 izplačal v poprečju na
aktivnega zavarovanca 26.250 Sit (nekaj več kot 16% poprečne
bruto plače v Sloveniji) po ocenah pa vsaj še toliko tudi delodajalci.
Dnevno je vsak izostanek z dela iz bolezenskih razlogov na
račun nadomestil stal Zavod 4.200 Sit. Posamična odsotnost (v
poprečnem trajanju 15 dni) pa je stala 63.000 Sit. To so le poprečni
izdatki, ki so pri posameznem zavarovancu lahko drugačni, ker
se njihova višina izračunava v odstotnem deležu od njegove
poprečne plače v preteklem letu pred nastopom odsotnosti z
dela.Ti odstotki se glede na razlog gibljejo med 80 in 100 odstotki.
Prav ta visok odstotek od osnove zagotavlja zavarovancem
visoko raven socialne varnosti tudi v času začasne zadržanosti
z dela iz bolezenskih razlogov. Po drugi strani pa takšna višina
nadomestila ne vzpodbuja zavarovanca k čim hitrejši vrnitvi na
delovno mesto in iz narodnogospodarskih vidikov ni
najustreznejša.

Ob opisani pravni ureditvi, ki zagotavlja vsem zavarovanim osebam
enake pravice pri obravnavi, se v praksi pojavljajo določeni
problemi pri izvajalcih. To se kaže zlasti v dejavnostih, kjer so
čakalne dobe in kjer še vedno premalo kontrolirano delujejo
samoplačniške ambulante. V teh dejavnostih so zavarovane osebe
večkrat izpostavljene pritiskom in zahtevam po neposrednem
plačilu storitev, če bi si želele skrajšati čakalne dobe. Za boljše
situirane osebe ta pritisk ne predstavlja posebnega problema.
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Tabela: Začasna zadržanost z dela in nadomestila plač za čas te odsotnosti

leto
št. primerov odsotnosti z dela
št. vseh zavarovanih oseb v RS
št. aktivnih zavarovancev v RS
sredstva Zavoda za nadomestila
(v 000 SIT)
nadomestila Zavoda na aktivnega
zavarovanca
št. odsotnosti na enega aktivnega
zavarovanca
št. izgubljenih delovnih dni (skupaj)
izgubljeni del. dnevi - na račun
delodajalcev
izgubljeni del. dnevi - na račun
Zavoda
povprečna dolžina trajanja ene
odsotnosti z dela - v dnevih
povprečna bruto plača v RS

1995
784.378
1.971.204
812.130
15.906.383

1996
655.358
1.944.190
787.486
17.240.435

1997
744.690
1.945.913
783.581
19.093.250

1998
712.150
1.939.369
780.357
20.484.468

19.586

21.893

24.367

26.250

0.97

0.83

0.95

0.91

12.642.873
6.632.491

11.617.168
6.098.748

11.426.620
6.429.304

10.861.435
5.985.055

6.010.382

5.518.420

4.997.316

4.876.380

16

18

15

15

113.549

130.258

148.184

162.600

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center
Poslovna poročila Zavoda po letih
IUS INFO (podatki o bruto plačah)

6. AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni
tudi brezposelnim osebam, ki imajo druge vrste težav (začasnih
ali dolgotrajnih) pri vključevanju v delo in nekaterim še zaposlenim
delavcem, ki jim grozi izguba zaposlitve ali delovnega mesta.
Usmerjeni pa so tako na posameznike kot tudi na podjetja in
druge delodajalce s ciljem, da se poveča ustvarjanje delovnih
mest, razvija podjetniška kultura in razvijajo zaposlitvene iniciative
v lokalni skupnosti.

Obstoječa situacija in ključni problemi rizičnih skupin
Delo in zaposlitev nista pomembna zgolj zato, ker je to način
pridobivanja sredstev za življenje posameznika in s tem
preprečevanja revščine, pač pa tudi dejavnik socialnega
vključevanja v družbo in osebne rasti. Izključenost iz zaposlitve
je zato pojav, ki mu vseh družbah izkazujejo največji pomen. Za
preprečevanje izključevanja iz dela oz. brezposelnosti države
razvijajo vrsto ukrepov in programov zlasti na področju regulacije
trga dela in izobraževanja. Brezposelnosti so v največji meri
podvrženi posamezniki s specifičnimi osebnostnimi, delovnimi,
umskimi, fizičnimi in drugimi lastnostmi, ki se izkažejo v procesu
povpraševanja po delu kot nezaželene pri delodajalcih ali
nevzpodbudne za posameznike.

Na podlagi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje in ankete o
delovni sili ocenjujemo, da je to vrste pomoči potrebno najmanj
50.000 odraslih prebivalcev, ki so bodisi registrirani kot brezposelni
oziroma so kot popolno marginalizirane skupine evidentirane v
evidencah centrov za socialno delo ali pa v evidencah lokalnih
skupnosti na podeželju.
Najznačilnejše skupine oseb, ki so cilj programov in
ukrepov aktivne politike zaposlovanja so naslednje:

Zgoraj navedene lastnosti se pojavljajo v naslednjih kategorijah
posameznikov: osebe brez poklicne usposobljenosti vključno z
šolskimi osipniki, nekatere kategorije žensk, brez poklicne
izobrazbe, osebe z boleznimi ali invalidnostjo (invalidi, duševno
oboleli,..), starejši iskalci dela z izkazanimi zmanjšanimi
sposobnostmi, odvisniki od drog, alkohola ipd, osebe drugih
nacionalnosti s specifičnimi življenjskimi vzorci (Romi), osebe, ki
so ob dolgotrajni brezposelnosti zapadli v stanje "obupa" idr.
Značilno za te osebe je, da so pogosto izključene tudi iz socialnih
mrež. Za povrnitev teh skupin v delovno sposobno prebivalstvo
potrebno veliko časa, programov in razvitih metod dela.
poročevalec, št. 12

Brezposelni, starejši od 50 let
Starejšim brezposelnim osebam, ki so praviloma težko zaposljive,
je bila pri pripravi rešitev v noveli zakona posvečena posebna
pozornost. Zanje so predvidene posebne rešitve na več segmentih
urejanja brezposelnosti.
V strukturi brezposelnih jih je bilo v letu 1998 približno 23.000 kar
pomeni 19 % vseh registriranih brezposelnih oseb.
110

23. februar 2000

Starejše osebe, ki ji do upokojitve manjka 3 let in se ji je iztekla
pravica do prejemanja denarnega nadomestila, plačuje prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Osnova za izplačevanje
tega prispevka je zadnje denarno nadomestilo, ki ga je ta oseba
prejela, ter usklajuje enako, kot se usklajujejo drugi prejemki po
tem zakonu.

-

Kljub temu, da se brezposelnost v globalu že od leta 1994
postopoma zmanjšuje, pa brezposelnost invalidov zelo intenzivno
narašča (letni indeks blizu 130). Število zaposlenih invalidov v
obdobju zadnjih treh let sicer stagnira, vendar se to dogaja
predvsem zaradi večjega dodeljevanja statusa invalidnosti kot
pa zaradi vključevanja brezposelnih invalidov v zaposlitev. To
nenazadnje kaže tudi podatek o naraščanju brezposelnosti
invalidov, podatki o upokojevanju invalidov pa kažejo, da je ta
populacija vse bolj izrinjena iz trga dela. Delež invalidov na trgu
dela je za polovico nižji kot to velja za populacijo v globalu. Podoben
položaj invalidov je v drugih evropskih državah.

Tudi zaradi zagotavljanja socialne varnosti starejših brezposelnih
oseb je čas prejemanja denarne pomoči podaljšan s sedanjih 6
na 12 mesecev, tistim, ki jim manjka do upokojitve 3 leta, pa do
upokojitve.
Pospeševanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb se
dodatno omogoča s spremembo 48.a člena. Za prvi dve leti je
možnost plačila polovice, za naslednja leta pa še dodatno četrtina
prispevkov na bruto plače, ki jih plačujejo delodajalci, če zaposlijo
brezposelno osebo, starejšo od 55 let.

Ocenjujemo, da je bilo leta 1996 v Slovenji zaposlenih približno
28.000 invalidov. To pomeni približno 16,6 % vseh invalidov, ki jih
je po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje okrog
170.000. Brezposelnih je bilo konca leta 1997 preko 10.800, kar
pomeni, da je stopnja brezposelnosti skoraj 28 %. Za primerjavo
naj povemo, daje na trgu dela v globalu 35 % prebivalstva Slovenije
in da je brezposelnost 14 %. Ugotovljeno je tudi, da ukrepi, ki so
bili uveljavljeni pred letom 1990, odvračajo invalide od aktivnega
prizadevanja za iskanje dela in usposabljanja, hkrati pa tudi
delodajalci niso pripravljeni zaposlovati invalidov.

V prehodnih določbah je zaradi varovanja starejših brezposelnih
oseb določeno, da imajo zavarovanci po drugem odstavku 36.d
člena zakona o delovnih razmerjih (osebe, ki jim do upokojitve
manjka pet let zavarovalne dobe) pravico do denarnega
nadomestila ali denarne pomoči po predpisih, ki so veljali do
uveljavitve novele zakona.
Brezposelni, mlajši od 26 let, ki nimajo ustrezne
Izobrazbe

Z zanesljivostjo lahko trdimo, da je kategorija invalidov v Sloveniji
marginalizirana, tudi če upoštevamo zgolj ugotovitve o njenem
izključevanju iz trga dela, torej upokojevanje in brezposelnost.
Zaradi tega je potrebno namenjati večji obseg sredstev za pasivne
oblike pomoči.

Brezposelni mlajši od 26 let so praviloma osebe brez delovnih
izkušenj, ki ne razpolagajo z lastnimi dohodki, se pa dodatno
srečujejo z vprašanjem ekonomske samostojnosti in ustvarjanja
lastne družine. Ker to slednje pomeni tudi višji stroške življenja,
so toliko bolj ciljna kategorija programov aktivne politike
zaposlovanja v večini držav. Zlasti to velja za tiste, ki niso uspeli
pridobiti primernega poklica in zaposlitve.

Zaposlovanje invalidov v invalidskih podjetjih postaja v zadnjem
obdobju največja možnost pridobitve dela za invalide.Ta podjetja
so se prilagodila tržnim zakonitostim, zato postajajo integrativni
način zaposlovanja invalidov. V Sloveniji imamo trenutno 130
invalidskih podjetij v katerih je zaposlenih 4.900 invalidov.

V Sloveniji je bilo konec leta 1998 med registriranimi brezposelnimi
33.682 brezposelnih starih do 26 let, kar pomeni v strukturi 26,6
% vseh brezposelnih (126.625). V primerjavi s predhodnim letom,
ko je bilo registrirano brezposelnih oseb starih do 26 let 36.430
(29,1 % delež vseh brezposelnih), se je število oseb do decembra
1998 znižalo za 2.748 oseb, tako da se je delež v strukturi
brezposelnih znižal za 2,5 odstotnih točk.

Socialni transferji za namene poklicne rehabilitacije in
zaposlovanja invalidov niso v zadostni meri usklajeni s stopnjo
ugotovljene invalidnosti. To je posledica neenotnih instrumentov
ugotavljanja invalidnosti, ki jih je potrebno poenotiti.
V zadnjem času smo v Sloveniji razvili vrsto programov
usposabljanja in priprave na zaposlitev invalidov, ki so namenjene
predvsem tistim kategorijam oseb, ki so prizadete od rojstva.

V okviru aktivne politike zaposlovanja se od leta 1990 izvajajo
programi izobraževanja in usposabljanja namenjeni brezposelnim
osebam. Prednostno se vanje med drugim vključujejo tudi mlajše
brezposelne osebe do 26 let. V letu 1998 je znašal delež le-teh
vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja 49,8%. V
okviru programov izobraževanja in usposabljanja se izvajajo
programi funkcionalnega izpopolnjevanja, izobraževanja,
usposabljanja z delovnim razmerjem in usposabljanja brez
delovnega razmerja.

V Sloveniji smo sprejeli naslednje ukrepe v korist zaposlovanja
invalidov, ki jih določajo predvsem Zakon o delovnih razmerjih,
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o
usposabljanju in zaposlovanju invalidov:
* zaščita pred odpuščanjem,
* subvencioniranje plač zaradi manjše storilnosti ali invalidnosti,
* prilagoditev delovnih mest in delovnih naprav zaradi težje
invalidnosti,
* zaposlovanje invalidov v invalidskih delavnicah in javno
sofinanciranje teh delavnic
* zagotavljanje poklicnega usposabljanja, ki je potrebno zaradi
invalidnosti - nezmožnosti opravljanja svojega poklica
* pomoč pri samozaposlovanju,
* prevencija invalidnosti (humanizacija dela in uveljavljanje
standardov za zdravo in varno delo).

V programe javnih del bilo vključenih v letu 25,8 % mladih do 26 let
(ženske 55,9%).
Brezposelne osebe med 15. in 26.letom starosti so vključene tudi
v druge programe aktivne politike zaposlovanja in sicer:
"
*

Invalidi

Program samozaposlovanje
Povračila prispevkov delodajalcem
Lokalni zaposlitveni programi

V letu 1998 se je usposabljalo 1.182 brezposelnih invalidov od
tega jih je dobilo zaposlitev 723.
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Ženske

letu 1997 v povprečju znašala 7,4%, oziroma 7,1% za moške in
7,6% za ženske. Zaskrbljujoča pa je tudi visoka stopnja
brezposelnih mladih (okoli 18%), zlasti žensk (okoli 19%). Problem brezposelnosti žensk se kaže tudi na regionalnih ravneh.
Stopnja brezposelnosti žensk vztrajno narašča v vseh regijah in
v večini že presega stopnjo brezposelnosti moških. Izobrazbena
struktura

Brezposelnost žensk, ki v začetnem prehodnem obdobju v
Sloveniji ni predstavljala posebej velikega problema, se še naprej
povečuje. Delež žensk med registriranimi brezposelnimi je junija
1998 že presegel 50%. Stopnja registrirane brezposelnosti žensk,
ki je od aprila 1996 stalno višja od brezposelnosti moških je sedaj
okoli 15,5% (moški 13,5%). Stopnja anketne brezposelnosti je v

Graf 6: Delovno aktivno prebivalstvo po glavnih poklicnih skupinah in spolu 1998/3
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Romi

V zadnjem obdobju se pojavlja skrita diskriminacija žensk pri
zaposlovanju, saj delodajalci zahtevajo določena zagotovila v
zvezi z načrtovanjem družine materinstvom in drugimi podatki
osebnega značaja. Če vsaj na formalni ravni lahko govorimo o
izenačenju zaslužka žensk in moških, če so zaposlenih na enakih
delovnih mestih pa prihaja do segmentacije zaposlovanja v smeri,
da se ženske zaposlujejo v sektorjih, za katere so značilni nižji
zaslužki.

Romi so tista kategorija oseb, ki v hitro razvijajoči se tehnologiji in
organizaciji dela najtežje najdejo zaposlitev. Z ohranjanjem
tradicionalnega stila življenja in razlikovanjem od večinske kulture
so se znašli na najbolj skrajnem robu družbe in s tem ekonomsko
in socialno izločeni. Neusposobljenost, ki v visokem deležu pomeni
funkcionalno nepismenost, jim preprečuje, da bi lahko našli delovno
integracijo v večinski kulturi, zato razvijajo specifično delovno
subkulturo, za katero je značilna neformalnost, netransparentnost,
konfliktnost z večinsko kulturo dela in nekompatibilnost z
reguliranim trgom. V določenem delu se ukvarjajo tudi z dejavnostjo,
ki uradno nI dovoljena. Najtežje vprašanje, ki je aktualno v vseh
državah z romsko populacijo je, kako zagotoviti integracijo z
večinskim prebivalstvom, pa hkrati ohranjati kulturne in druge
identitete te narodnosti.

Cilji programov zaposlovanja za ženske so enaka dostopnost do
vseh zaposlitev, poklicev in dejavnosti, povečano vključenost v
izobraževanje. Skupinam žensk, ki zaradi različnih razlogov
postajajo marginalizirane, so dostopni programi v skladu z
zaposlitvenim načrtom: pripravo na zaposlitev, pridobitev
izobrazbe, javna dela idr.
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Romi se lahko vključujejo v specifične programe priprave na
zaposlitev. Po Pravilniku o izvajanju programov aktivne politike
zaposlovanja se lahko poklicno usposabljajo, šolajo ali se jim
zagotovi lažji vstop v zaposlitev s subvencijo plače. Cilj programov
je doseči večjo izenačenost delovne integracije z večinskim
prebivalstvom predvsem z dvigom funkcionalne in poklicne
usposobljenosti, psihosocialne priprave na zaposlitev in razvoj
delovnih veščin.

stroškovnih bremen za otroke. V ta namen je v Zakonu o
družinskih prejemkih določen univerzalni otroški dodatek, ki se
razlikuje glede na starost otrok (13% zajamčene plače za
predšolske otroke - trenutno to znaša približno 5.081,00 SIT,
16% zajamčene plače za šoloobvezne otroke - ali okoli 6.253,00
SIT in 17% zajamčene plače za otroke stare od 15 do 26 let - ali
6.644 SIT). Univerzalni otroški dodatek naj bi uveljavili s 1.5.2001
in bi zanj na letni ravni potrebovali okoli 1,1% BDP. Z uveljavitvijo
univerzalnega otroškega dodatka bi se poslabšal položaj približno
40% upravičencev v najrevnejših družinah.

Osnovne značilnosti romske delovne sile je velik delež
nepismenosti, ki je eden izmed glavnih razlogov za socialno
izključenost in visoka brezposelnost (blizu 50 %). Zato se po
podatkih analiz, ki so bile opravljene, kar 75 % Romskih
gospodinjstev preživlja pretežno z denarnimi pomočmi. Romi imajo
določene delovne in socialne značilnosti, s katerimi se težko
prilagodijo industrijskemu načinu dela, zato vse težje pridobijo in
ohranijo zaposlitev. Tudi tradicionalna zaposlitvena področja kot
so kovaštvo, nabiranje zelišč in druga manj zahtevna dela, se
vse bolj zožujejo. V zadnjem obdobju je bil v Sloveniji narejen
največji napredek pri usposabljanju za delo, pripravi na zaposlitev
in vključevanju v javna dela, manj pa na zaposlitvenem področju.

Ker želimo z otroškimi dodatki doseči tudi socialno-varstvene
cilje, to je izboljšanje položaja družin z nižjimi dohodki, so bile v
letu 1999 sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o družinskih
prejemkih, s katerimi se podaljšuje veljavnost selektivnega
otroškega dodatka, ki pa je spremenjen glede na dosedanjo
ureditev. Iz novele zakona izhaja, da s spremenjenim zakonom
ne bo prišlo do bistvenih sprememb v postopku uveljavljanja
pravice do otroškega dodatka. Bistvena pa je sprememba pri
priznavanju višine le-tega, saj zagotavlja različno višino otroškega
dodatka ne le glede na dohodek družine, temveč tudi glede na
število otrok v družini, ki so upravičenci do otroškega dodatka.
Gibanje števila otrok - prejemnikov otroškega dodatka po letih in
izplačana sredstva za te namene je prikazano v tabeli 14.

7. VARSTVO DRUŽINE
Izjemno pomembni ukrepi družinske politike so omenjene
neposredne dajatve družini. Država želi s tem prevzeti del

Tabela 14: Otroci, prejemniki otroškega dodatka, in delež izplačanih sredstev za otroške
dodatke v BDP
Leto

Otroci, prejemniki
otroškega
dodatka*

Verižni
indeks

Sredstva za otroške
dodatke (mio SIT)

1990

152.393

100

978,41

Delež
sredstev za
otroški
dodatek v
BDP (%)
0,50

1991

158.120

104

1.766,37

0,51

1992

149.435

95

4.475,53

0,45

1993

147.478

99

7.311,50

0,51

1994

187.639

127

10.777,92

0,58

1995

222.634

119

14.146,69

0,64

1996

342.443

154

20.354,93

0,80

1997

408.532

119

25.117,46

0,86

1998
1999**

410.864

101

26.705,10

0,83

403.900

98

34.859,00

0,96

* Povprečno letno število otrok-prejemnikov.
** Podatki za leto I O')1) so ocenjeni glede na število otrok - upravičencev do otroškega dodatka in pričakovani BDP.
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V tabeli 15 pa je prikazana struktura prejemnikov otroškega

dodatka in sredstva za otroške dodatke v letu 1998 po dohodkovnih
razredih.

Tabela 15: Struktura prejemnikov in sredstev za otroške dodatke v letu 1998
Doliodek na
družinskega
člana v %
povprečne
plače v RS
do 25%
25,1-30%
30,1-40%
40,1-45%
45,1-55%
55,1-110%

Otroški
dodatek v
%
od
zajamčene
plače
22
19
16
13
10
7

Otroški
dodatek v
SIT v letu
1998
8.150
7.039
5.927
4.816
3.705
2.593

Otroški
dodatek v %
povprečne
neto plače v
letu 1998
8,2
7,0
5,9
4,8
3,7
2,6

Predvidena struktura prejemnikov in sredstev za otroške dodatke
po sprejeti noveli zakona v letu 1999 je razvidna iz tabele 16, v
kateri je izkazana višina otroškega dodatka glede na dohodek
družinskega člana in število otrok - upravičencev do otroškega

Povprečno
število
otrokprejemnikov
v letu 1998
96.592
37.441
84.872
38.641
60.936
92.379

Struktura
otrokprejemnikov
v letu 1998
(v %)
23,51
9,1 1
20,66
9,40
14,83
22,48

Delež
porabljenih
sredstev v letu
1998
35,70
11,95
22,81
8,44
10,24
10.86

dodatka ter primerjava s sedanjo višino otroškega dodatka in v
tabeli 17, v kateri je izkazano predvideno število otrok upravičenih
do otroškega dodatka po dohodkovnih razredih in številu otrok v
družini, ter predvidena sredstva za otroške dodatke za leto 1999.

Tabela 16: Višina otroškega dodatka glede na dohodek na družinskega člana in število
otrok v družini - po sprejeti noveli zakona v letu 1999
Dohodek na člana v SIT
dohodek na
družinskega člana
v % povprečne
plače RS
do 23.710
do 15 %
nad 23.710 do 39.517
nad 15% do 25%
nad 39.517 do 47.421
nad 25% do 30%
nad 47.421 do 55.324
nad 30% do 35%
nad 55.324 do 71.131
nad 35% do 45%
nad 71.131 do 86.938
nad 45% do 55%
nad 86.938 do 118.552
nad 55% do 75%
nad 118.552 do 156.488
nad 75% do 99%
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1. otrok
znesek

15.000
12.825
9.775
7.700
6.300
4.000
3.000
2.600
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2. otrok
znesek

16.500
14.175
10.925
8.800
7.350
5.000
4.000
3.600

3. in
nasled.
znesek

sedanji
otroški
dodatek

18.000

8.598

15.525
12.075
9.900
8.400
6.000
5.000
4.600

8.598
7.426
6.253
5.081
3.908
2.736
2.736

Tabela 17: Predvideno število otrok - upravičenih do otroškega dodatka glede na
dohodek na družinskega člana in število otrok v družini - po sprejeti noveli zakona v letu
1999
dohodek na
družinskega člana v
% povprečne plače RS
do 15 %
nad 15%
nad 25%
nad 30%
nad 35%
nad 45%
nad 55%
nad 75%

do
do
do
do
do
do
do

25%
30%
35%
45%
55%
75%
99%

l. otrok

2. otrok

19.616
30.890
21.327
24.473
49.863
39.447
43.043
17.364

3. in naslednji
otrok

10.952
19.302
13.187
14.929
28.224
19.833
18.351
6.694

Kot je razvidno iz predhodnih tabel, je s spremembo otroškega
dodatka prišlo do znatnega povečanja višine otroškega dodatka
predvsem v nižjih dohodkovnih razredih. V najnižjem
dohodkovnem razredu znaša povprečno povečanje otroškega
dodatka 84,9%, v drugem dohodkovnem razredu 58,1%, v

Delež predvidenih
sredstev v letu
1999
v mio SIT
5.296
17.9

6.586
3.284
2.894
4.039
2.057
1.649
615

24,2
12,3
10,9
17,4
8,5
6,6
2,3

najvišjem dohodkovnem razredu pa 6,8%. Povprečno povečanje
otroškega dodatka v primerjavi z otroškim dodatkom pred
sprejetjem novele zakona po dohodkovnih razredih je razvidno iz
tabele 18.

Tabela 18: Povprečno povečanje višine otroškega dodatka v primerjavi z višino pred
sprejetjem novele zakona v letu 1999 v odstotkih
dohodek na
družinskega člana v
% povprečne plače RS
do 15 %
nad 15% do 25%
nad 25% do 30%
nad 30% do 35%
nad 35% do 45%
nad 45% do 55%
nad 55% do 75%
nad 75% do 99%

povprečno povečanja višine
otroškega po sprejetju zakona
- v%
84,9
58,1 '
39,7
31,8
33,1
12,3
22,2
6,8

Bolj nazorno predstavo o višini otroških dodatkov in njihovem
pomenu za družine dobimo, če jih primerjamo s povprečno plačo
v Sloveniji. Ustreznejša je primerjava z neto plačo, ker je tudi
otroški dodatek neto prihodek. Najvišji otroški dodatki so v letu
1998 dosegali 8,2% neto povprečne plače, najnižji pa le 2,6%.

Dvoroditeljski družini z enim zaposlenim roditeljem in dvema
otrokoma ter dohodki v višini tretjine povprečne slovenske plače
so pred spremembo zakona pomenili otroški dodatki kar četrtino
razpoložljivih dohodkov, dvo-roditeljski družini z dvema otrokoma
in povprečno slovensko plačo pa sedmino razpoložljivih dohodkov.
Nad to ravnijo dohodkov postane otroški dodatek za vse družine
simboličen in ima bolj psihološki kot ekonomski učinek.

Delež otroških dodatkov v razpoložljivem dohodku družin je
odvisen tako od višine dohodkov in otroškega dodatka kot tudi
od drugih elementov, ki določajo razpoložljivi dohodek (davčne
stopnje in davčne olajšave za vzdrževane družinske člane). Pomen
otroških dodatkov se z večanjem dohodkov zmanjšuje, ter je na
isti ravni družinskih dohodkov približno enak za družine z enakim
številom otrok, ne glede na število odraslih oseb in njihov
zaposlitveni status (razen na zelo nizki ravni dohodkov).

Tako je znašal dosedanji najvišji otroški dodatek na letni ravni (če
upoštevamo sedanjo višino zajamčene plače) okoli 103.100 SIT
in je predstavljal preko 60% povprečne mesečne bruto plače. Ker
so ga prejemale družine, katerih dohodek na družinskega člana
je znašal letno manj kot 474.000 (bruto) lahko sklepamo, da je bil
njegov pomen razmeroma velik. Najnižji otroški dodatek na letni
115
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ravni je znašal približno trikrat manj. V skupnih dohodkih družine,
ki je imela najvišje dohodke, ki so še omogočali pravico do
otroškega dodatka predstavljajo takšni otroški dodatki le še 1,6%
skupnega bruto letnega dohodka družine. Ob takih relativnih
razmerjih se je upravičeno vprašati predvsem o učinkovitosti
takšnih prejemkov v najvišji dohodkovni skupini.
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek, ki se izplačuje enemu
izmed staršev hudo bolnega otroka ali otroka, ki je duševno ali
telesno prizadet in je namenjen kritju povečanih stroškov, ki jih
ima družina zaradi nege in varstva hudo bolnega otroka ali otroka
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, starega do 18 let. S
spremembami zakona o družinskih prejemkih je zagotovljena
možnost prejemanja omenjene oblike pomoči tudi po 18. letu, če
se otrok šola.
Višina dodatka za nego otroka je določena na ravni 30% zajamčene
plače (11.724 SIT); če je otrok v dnevnem institucionalnem
varstvu, v katerem ima brezplačno oskrbo, pa na ravni 20%
zajamčene plače (7.816 SIT). Trenutno prejema to pravico 3.700
otrok mesečno Dodatek ne pripada otroku v času, ko je v
celodnevni brezplačni oskrbi v zavodu.
Čeprav znesek dodatka za nego otroka ni absolutno visok, je s
stališča načel družinske politike je pomembno to, da je pravica

univerzalna in neodvisna od dohodkov. Pravica do otroškega
dodatka in dodatka za nego otroka se ne izključujeta. Ukrep
prispeva k zmanjševanju razlik v obremenjenosti družin z zdravimi
otroki in družin s hudo bolnimi otroki oz. z otroki z motnjami v
razvoju.
Zaposleni starši težje bolnih otrok in otrok z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju imajo po preteku porodniškega dopusta še
dodatne pravice. Mati, oče ali druga oseba, ki skrbi za invalidnega
otroka, ki ni zmožen za samostojno življenje in delo, se lahko
prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavaruje. Invalidnost otrok
se upošteva tudi pri davčnih olajšavah, nakupu posameznih
artiklov, namenjenih otrokom, predšolski vzgoji, porodniškem
dopustu in pravici do različnega delovnega časa.
Pomoč za opremo novorojenca je enkratna pomoč ob rojstvu
otroka. To pravico ima vsak otrok matere ali očeta, ki ima stalno
prebivališče v Sloveniji. Starši lahko izbirajo med naturalno obliko
(v treh oblikah) in denarno pomočjo, ki je po vrednosti
enakovredna paketu. Prejemniki se samostojno odločajo o obliki
pomoči. Trenutno znaša vrednost paketa okoli 25.000 SIT. Za
denarno pomoč se odloči čez 30% upravičencev. Podatki pa
kažejo, da se starši vedno pogosteje odločajo za denarno obliko
pomoči. Povprečno število upravičencev in sredstev prikazuje
tabela 13.

Tabela 19: Povprečno število upravičencev in sredstev izplačanih za pomoč pri opremi
novorojenca
Leto
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Vir: Ministrstvo za

Upravičenci
19.632
18.912
18.408
18.428
18.1 11
17.637
delo družino in socialne zadeve, 1998

8. STANOVANJE
1. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s stanovanjskimi vprašanji,
ugotavljajo, da v razvitih družbah stanovanjska privatizacija
ter sodobne demografske spremembe (naraščanje števila
manjših in začasnih gospodinjstev) tudi vplivajo na raven
stanovanjske oskrbe prebivalstva: ponudba cenovno
dosegljivih stanovanj nasploh se je poslabšala, povečalo pa
se je število brezdomcev ter gospodinjstev v kratkotrajnih
zasilnih nastanitvenih aranžmajih. Ugotavljajo tudi, da se
spreminja socialna baza brezdomcev ter da je med njimi vse
več mladih, žensk z otroki in uporabnikov psihiatričnih
ustanov, ki so se razpustile (deinstitucionalizacija). Vse
glasnejše so tudi kritike privatizacije javnih najemnih stanovanj
z vidika medgeneracijske redistribucije virov, saj je to za

Izplačana sredstva v MIO
SIT
316.35
343.17
406.25
396.86
443.34
428.99

desetletja prikrajšalo skupine z nižjimi dohodki za dostop do
stanovanj zmerne cene.1
Pri sodobnih demografskih spremembah gre predvsem za to, da
se veča število gospodinjstev, obenem pa se manjša njihova
velikost. Pojavlja se namreč vse več gospodinjstev, ki jih ne tvori
klasična jedrna družina z dvema staršema in otroki ampak so
sestavljena drugače; pogosto so manjša (npr. samska in
enoroditeljska gospodinjstva) ter začasna (npr. partnerska ali
samska po prekinitvah partnerskih zvez itd.). Prav za te tipe
gospodinjstev, ki ne zmorejo velikega denarnega vložka za nakup
lastnega stanovanja, so najprimernejša javna najemna stanovanja.
Ta tudi omogočajo hitro in prožnejšo nastanitev ob demografskih
dogodkih kot so razveza, odhod iz starševske družine, sklenitev
partnerskega razmerja itd..
' Glej referat doc. dr. Srne Mandič na mednarodni delavnici "Stanovanjska
oskrba ranljivih skupin in nova stanovanjska tveganja" v Ljubljani, 26.
novembra 1998
23. februar 2000

Nekaterim demografskim in socialnim skupinam (t.i. nova revščina)
so se poslabšale možnosti dostopa do stanovanja, obenem pa
so se povečala druga socialna tveganja npr. v zvezi z zaposlitvijo.
Ta situacija je še posebej problematična, če sovpada z drugimi
socialnimi stiskami kot so npr. fizični ali psihosocialni hendikep ter
travmatični dogodki, povezani s konflikti in nasiljem v družini
(mladina, ženske - žrtve nasilja, itd.).
Privatizacija stanovanj ter omenjeni demografski trendi so prisotni
tudi pri nas in predstavljata pritisk na sistem stanovanjske oskrbe.
Po mnenju Srne Mandič verjetno ni pretirana ocena, da tranzicija
s svojimi spremljajočimi pojavi te težave še izrazito stopnjuje,
ranljivim skupinam pa še dodatno veča tveganja in obenem
zmanjšuje priložnosti za dostop do primernega stanovanja. Ranljive
skupine so tiste, ki so še bolj ranljive in še težje od drugih
kompenzirajo nezadostno razvitost in delovanje javnih programov
stanovanjske oskrbe - npr. kritično pomanjkanje socialnih in
neprofitnih stanovanj, cenejših posojil ter gradbenih zemljišč. Še
težje od drugih skupin zmorejo kompenzirati pomanjkljivo pravno
urejenost in varstvo na stanovanjskem področju, zlasti pravno
varnost uživanja stanovanja. Po podatkih ankete Kakovost
življenja v Sloveniji je leta 1994 kar 18% vseh najemnikov bilo
brez najemne pogodbe (Mandič, 1996). Posebna tveganja prinaša
tudi nerazvita profesionalna etika mnogih novih zasebnih
stanodajalcev, ki so se v tej dejavnosti znašli iz Spekulativnih,
skrajno dobičkonosnih namenov ob hkratni nerazvitosti varstva
pravic najemnikov. Negotovosti, prikrajšanost in nepreglednost
povzročajo tudi nedodelani predpisi o prednostnih kriterijih za
dodelitev socialnih in neprofitnih stanovanj, ki sprožajo spore.
2. Sprememba stanovanjske ureditve v letu 1991 je na to področje
vgradila tržne zakonitosti, vendar pa se je pokazalo, da je vsaj v
naših pogojih stanovanje še vedno v veliki meri tudi socialna
kategorija, predvsem za določen krog prebivalstva, zato je eden
glavnih ciljev, ki ga bo potrebno doseči, zagotoviti večjo pomoč
zlasti rizičnim skupinam prebivalstva.
Skupine prebivalstva, ki jih lahko uvrstimo med rizične so
deložiranci iz stanovanj, nezaposleni, zlasti mladi, ki po končanem
šolanju ne dobijo zaposlitve in tisti zaposleni, ki se nenadoma
znajdejo brez zaposlitve, ostareli in bolni brez zadostnih sredstev
za preživljanje, brezdomci in socialni upravičenci.
Podatek, da je trenutno v državi registriranih 7.000 potreb po
socialnih stanovanjih je zaskrbljujoč, saj opozarja na to, da se je
dostopnost do stanovanj za socialno šibko populacijo bistveno
zmanjšala.
3. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je trenutna neprofitna najemnina,
ki po ekonomskih kazalcih še ne pokriva vseh stroškov, za mnoga
gospodinjstva že sedaj preveliko breme. Ker je vstopni cenzus
družin za pridobitev pravice do subvencije najemnine preoster, je
v letu 1996 prejemalo subvencijo le okrog 2.100 družin, v
povprečnem znesku okrog 6.000 SIT.
Postopna uvedba stroškovne najemnine, ki bo v svoji strukturi
zagotavljala potrebna sredstva za tekoče in investicijsko
vzdrževanje, ter zagotavljala ekonomičnost naložb je potrebna,
če želimo ponovno oživiti stanovanjsko gradnjo, ter tako omogočiti
tudi večjo pestrost ponudbe stanovanj, tudi stanovanj za socialno
šibkejše kategorije prebivalstva. Pri realizaciji tega cilja pa je nujno
upoštevati socialno vzdržnost najemnine. Stroškovna najemnina
bo predvidoma še povečala število družin, ki ne bodo zmogle
pokrivati vseh stroškov za uporabo stanovanja, zato je hkrati
potrebno tudi prestruktuirati socialne korektive. Nedvomno bo
potrebno cenzus za pridobitev pravice do subvencije korigirati
•er višino subvencije vezati na družinski dohodek.
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4. Obseg prikritega in odkritega brezdomstva se v Sloveniji
povečuje. Za prikrito brezdomstvo gre zlasti v primerih, ko
posamezniki ali družine uporabljajo svoje osebne mreže za
premostitev svojih stanovanjskih težav, povzročenih z
nenadno izgubo bivališča. Najpogosteje gre za ženske z
otroci, ljudi brez državljanstva, ljudi s težavami v duševnem
zdravju, tujce. Reševanje problema otežuje dejstvo, da ni na
razpolago socialnih stanovanj, saj je njihova gradnja v preteklih
letih tako rekoč zastala, niti ni drugih možnosti za začasno
bivanje za premostitev akutne stanovanjske stiske. Prav tako
problem zaostruje dejstvo, da ne obstaja ustrezen sistem
subvencioniranja stanarin.
9. INVALIDSKO VARSTVO
Veljavne ureditve ne urejajo pravic določenih skupin, ki ostajajo
brez vsakega statusa in bi jih lahko šteli v ogroženo skupino
prebivalstva.
V te skupine sodijo naslednje kategorije prebivalstva:
1. Osebe, ki so utrpele telesno okvaro še preden so se
pokojninsko invalidsko zavarovale.V to skupino sodijo
predvsem starejše osebe ( kmetje, gospodinje..), ki zaradi
svoje telesne okvare nimajo pravice do dodatka za invalidnost
niti do dodatka za pomoč in postrežbo, ker je njihova invalidnost
nastala pred vstopom v sistem pokojninsko invalidskega
zavarovanja. Če so te osebe v takšni materialni stiski, da
nimajo dovolj velikih sredstev za preživetje, imajo na podlagi
zakona o socialnem varstvu pravico do denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja ali denarnega dodatka.
2. Osebe, ki so zavarovane za ožji obseg pravic iz
pokojninsko invalidskega zavarovanja.V to skupino sodijo
obrtniki, umetniki, kulturni delavci, odvetniki in drugi samostojni
poklici. Ocenjujemo, da naj bi te skupine ljudi ne bile socialno
ogrožene, ker so se za ožji obseg pravic zavarovanja odločile
zavestno in tudi plačujejo nižji prispevek.
3. Osebe, ki so imele oz. še imajo pravico do vključitve v
pokojninsko Invalidski sistem zavarovanja, pa te pravice
niso izkoristile, oz. je ne izkoristijo. V to skupino sodijo
tiste brezposelne osebe, ki niso prijavljene na zavodu za
zaposlovanje in zato niso pridobile pravic iz naslova
zavarovanja za čas brezposelnosti. Med njimi je največ takih,
ki se ukvarjajo s sivo ekonomijo ali delajo občasno pri
zasebnikih, kmetih ali si na kakšen drug način zagotavljajo
sredstva za preživetje. V to skupino sodijo tudi socialno
ogrožene skupine prebivalstva : alkoholiki, narkomani,
brezdomci in drugi. Mnogi med njimi prejemajo socialno pomoč
ali pa so potencialni kandidati za storitve iz zakona o
socialnem varstvu.
4. Osebe, ki so od rojstva duševno ali telesno prizadete In
niso uveljavile pravic, ki jim gredo po zakonu o
usposabljanju in zaposlovanju Invalidnih oseb. Kar
precejšnja skupina teh oseb ni uveljavila pravic do usposobitve
in zaposlitve na ustreznem delovnem mestu. Gre za osebe,
ki živijo pogosto v neurejenih družinskih razmerah in za osebe,
ki živijo na kmetijah in jih preživljajo starši oz. skrbniki. Če
dohodek družine, ki preživlja prizadeto osebo ne zagotavlja
minimuma za preživetje, so na podlagi zakona o socialnem
varstvu upravičeni do denarnega dodatka.

5. Duševni bolniki, ki zaradi narave bolezni niso sposobni za
delo, bolezen pa je nastopila, preden so sklenili delovno
razmerje.Te osebe imajo vse pravice iz zakona o
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, če vložijo
zahtevek na zavodu za zaposlovanje. Taka oseba lahko
pridobi pravice tudi na podlagi zakona o socialnem varstvu,
če izpolnjuje pogoje in merila, ki jih določa navedeni
zakon.Lahko pa se takšno osebo zavaruje pri Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in po določenem času
pridobi pravice iz naslova tega zavarovanja.
Iz navedenega je razvidno, da imajo praktično vse delovno
sposobne kategorije duševno in telesno prizadetih oseb pravico
do usposabljanja, rehabilitacije in zaposlitve. Njihova socialna
varnost pa je na podlagi obveznega ali prostovoljnega zavarovanja
zagotovljena v sistemu pokojninsko invalidskega zavarovanja,
na podlagi določil zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov
in zakona o zaposlovanju in zavarovanju za čas brezposelnosti
ter v sistemu socialnega varstva. Podatkov o številu oseb, ki ne
uveljavljajo pravic, ki jim gredo po navedeni zakonodaji, ni.
Nedvomno pa so v najtežjem materialnem in socialnem položaju
nekatere skupine starejših občanov, ki niso pridobile pravic iz
pokojninsko invalidskega zavarovanja, duševni bolniki, ki so zaradi
svoje bolezni nesposobni za delo ter duševno ali telesno prizadete
osebe, za katere starši in njihovi skrbniki niso uveljavili pravic, ki
jim gredo po zakonodaji.

10. ZDRAVJE
Avtorji Poročila o človekovem razvoju, ki je prvo tovrstno poročilo
v Sloveniji pripravljeno po metodologiji United Nation Development Programma (UNDP) (pripravil ga je Urad za
makroekonomske analize in razvoj s sodelavci, leta 1998),
navajajo, da je zdravje prebivalcev v določeni državi v manjši
meri odvisno od zdravstvenega sistema. Nanj predvsem vplivajo
gospodarski položaj, družbena organizacija in kultura oziroma
prevladujoči vrednotni sistem. V nadaljevanju na kratko
predstavljamo ugotovitve tega poročila, ki se nanaša na področje
zdravja.
Človekovo zdravje je v veliki meri odvisno od zagotavljanja
osnovnih življenjskih pogojev in virov, kot so primeren prostor za
bivanje, izobrazba, hrana, dohodek, stabilen ekosistem, mir ter
socialna pravičnost in enakost. Izboljšanje zdravja zahteva
zagotovitev teh osnovnih predpogojev. Zdravje je v tem kontekstu
vir človekovega življenja in ne le cilj sam po sebi. Je eden od
temeljev, ki omogočajo človeku uresničevanje njegovih aspiracij,
zadovoljevanje potreb, spreminjanje okolja in dejavno vključevanje
vanj. S tem je zdravje opredeljeno kot pomembna determinanta
kakovosti življenja. Obenem pa |e zdravje tudi kazalec
ekonomske uspešnosti In blaginje prebivalcev neke države.
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Tako na zdravje kot na nastanek bolezni posameznik lahko v
veliki meri vpliva s svojim načinom življenja. Vendar pa nima
odločilne vloge le vedenje, ki je neposredno povezano z zdravjem
oziroma dejavniki tveganja, kot so na primer kajenje, prekomerno
uživanje alkohola, pomanjkanje telesne aktivnosti. Ustrezneje je
govoriti o življenjskem slogu, ki vključuje vzorce obnašanja
in poudarja njihovo pogojenost s pripadnostjo določeni
socialnoekonomski skupini ter ekonomskimi, socialnimi in
kulturnimi vplivi okolja.
Vpliv življenjskega sloga ali dejavnikov tveganja na zdravje v
posamezni družbenoekonomski skupini pa je le kazalec socialnih
problemov in nikakor osnovni vzrok. Zdravju škodljive navade
(kajenje, pretirana hrana, alkohol, neukvarjanje s športom ipd.)
so le kazalci psihosocialnega stresa, ki ga trpijo revnejši in manj
izobraženi zaradi relativnega materialnega pomanjkanja ter
socialne in psihične deprivacije (VVilkinson, 1996).
Življenjski slog ljudi je le posredni kazalec zdravja; je le izraz
drugih dejavnikov, predvsem pa od socialne in ekonomske
organizacije družbe, ki se najbolj kaže v ekonomski in družbeni
neenakosti. Vrsta študij kaže, da revnejši In manj izobraženi
umirajo prej kot bogatejši in bolj izobraženi, njihovo
zdravstveno stanje je slabše, več obiskujejo zdravnike. Tudi v
Sloveniji so ti vplivi enaki.
Pričakovano trajanje življenja in stopnja umrljivosti sta
najpomembnejša kazalca zdravja.
Čeprav je Slovenija majhna država z manj kot dvema milijonoma
prebivalcev, se zdravstveno stanje prebivalcev tudi
teritorialno močno razlikuje glede na relativno revščino.
Korelacijski koeficient med dohodninsko osnovo in pričakovano
dolžino življenja po slovenskih občinah je 0.707, kar je zelo močna
povezanost. Nekoliko manjša, a še vedno pomembna, je povezanost med izobrazbo in pričakovano dolžino življenja - 0.408.
Razlika med najkrajšo In najdaljšo pričakovano dolžino življenja je več kot sedem let, kar je podobna razlika kot med ZDA
in Kitajsko. Prebivalci vzhodnega dela Slovenije, kjer je več kmečkega prebivalstva, s staro industrijo, večja je brezposelnost in
nižja izobrazba, živijo dve (ženske) oziroma tri (moški) leta manj
kot na zahodu Slovenije (Šircelj, 1997). Pri tem pa ne moremo
trditi, da je zdravstveni standard pomembno različen med občinami.
Odvisnost zdravja od soclalno-ekonomsklh pogojev potrjuje
tudi teritorialna razporeditev umrljivosti po posameznih
vzrokih. Kar pet vzrokov je statistično značilno povezanih z
izobrazbo ali dohodkom prebivalcev; od tega je le umrljivost za
novotvorbami pozitivno povezana z dohodkom ljudi, ostali pa
negativno - tako z dohodkom kot izobrazbo.

Tabela 20: Povezanost zdravja prebivalcev slovenskih občin z dohodkom in izobrazbo

Vzrok
Obtočila
Rak
Zunanji vzroki
Prebavila
Dihala

Dohodek
-0.3
+0.3:
-0.3
-0.3
n.

Izobrazba
-0.4
n.
-0.5
-0.3
-0.4

Vir: SURS
Opomba: n.s.s. - statistično neznačilno pri stopnji tveganja p=0.05

Tudi povezanost izobrazbe ali dohodka z umrljivostjo zaradi
posameznih bolezni je na regionalni ravni velika in statistično
pomembna. Ker je Slovenija majhna država in ni pomembnih
teritorialnih razlik v dostopnosti do zdravstvenih uslug, zdravstveni

servisi pa so univerzalno dostopni, lahko trdimo, da so razlike v
zdravstvenem stanju prebivalcev v različnih deiih Slovenije
odvisne od ekonomskih in socialnih razlik; torej relativne
revščine.

Za zdravstveno sliko prebivalstva so pomembni tudi
naslednji podatki:

Tabela 21: V letu 1997 so bili proti različnim boleznim cepljeni naslednji deleži otrok:

davica
oslovski kašelj
tetanus
ošpice

91 %
91%
91 %
82 %

Vir: Immunization Profiles,
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Tabela 22: Zdravstveno stan je otrok, ugotovljeno na sistematičnih pregledih (v %):

Bolezensko stanje
nečistoča
kožne motnje
prehranjenost: - distrofija
- obesitas
deformacija okostja
bolezni oči
motnje vida
bolezni ušes
motnja sluha
povečanje tonzil
povečanje vratne bezgavke
kariotično zobovje
bolezni srca
bolezni dihal
bolezni udov in hrbtenice
motnje psihičnega razvoja
govorne napake

triletni otroci
4.0
5.8
2.4
3.1
9,1
1.9
4,9
U
1,3
10,3
6,6
13,8
2.5
3.3
4.4
1,3
1 1,3

pred vstopom v šolo
0,6

otroci v osnovni šoli
0,7

8,9

13.0

3,4*

8,3*

10,1

14.1

2,0

1,2

4,2**
0,8

'2,5
0,6

0,5
0,8

0,2
2,2

* deformacije hrbtenice
** karies druge stopnje
Vir: Zdravstveni statistični letopis 1997, str. 104 - 105, 1 12 - 113, 116 - 117.
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Rezultati zbrani iz rednih zdravstvenih statistik in raziskav lahko
le orientacijsko izpostavijo glavne zdravstvene probleme
slovenske mladine v starosti od vstopa v šolo do zaključenega
srednješolskega izobraževanja. Analiza Inštituta za varovanje
zdravja Republike Slovenije kaže, v primerjavi s tujimi raziskavami,
da gre naša mladina s svojimi zdravstvenimi problemi v korak z
mladino industrializiranih držav. Visoka stopnja umrljivosti,
bolnišničnega zdravljenja in vzroka za obisk zaradi poškodb in
zastrupitev, rast samomorilnosti, pojav depresivnosti, pojav
znakov stresa pri vse mlajših, ambivalentna slika mladih do
zdravja, vse manjša telesna aktivnost, vse večja obremenjenost
z delom za šolo, nezdravo koriščenje prostega časa, vse večja
zloraba drog in ne nazadnje tvegano spolno vedenje so podatki,
ki od nas zahtevajo odgovore. Problem mladih je čustveno,
duševno in socialno zdravje. Pot k reševanju tega problema, to je
k odstranjevanju dejavnikov tveganja, ki pa niso le zdravstvene
narave je edino v sodelovanju različnih sektorjev družbe. Mladim
mora družba omogočiti živeti zdravo življenje, jih ozavestiti brez
prepovedi in ustrahovanja o posledicah in naučiti veščin, ki jih
bodo lahko uporabili v vsakodnevnem življenju.

Na podlagi sprejetih sistemskih rešitev je bila v letih 1996 - 1999
izvedena vsebinska prenova programov, učnih načrtov in
katalogov znanj. Pred pripravo novih vsebinskih rešitev so bila
sprejeta Izhodišča vsebinske (kurikularne) prenove, kjer so
bile opredeljene temeljne vrednote, cilji in načela, na podlagi
katerih so bili oblikovani novi programi, učni načrti in katalogi
znanja. Med temeljnimi cilji in načeli za pripravo novih programov
in učnih načrtov je posebej poudarjeno, da morajo biti programi
zasnovani tako, da zagotavljajo enake možnosti v izobraževanju,
da se povečujejo socialno integracijsko vlogo šole, da povečujejo
stopnjo vključenosti otrok, mladine in odraslih v izobraževanje in
pripravljajo učence za kakovostno življenje, na vseživljenjsko
izobraževanje in za poklic.
V koliki meri so bili cilji doseženi, bo mogoče oceniti na podlagi
evalvacije prenovljenih programov, ki jo vodi Nacionalna komisija
za spremljanje in uvajanje novosti in programov v vzgoji in
izobraževanju.
2. Ukrepi za zmanjševanje osipa in dvig izobrazbene
ravni

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da zdravje vseh
prebivalce, še posebej otrok in mladine, ni le zdravstveni problem, ampak tudi problem zaposlovanja, izobraževanja,
stanovanjskih pogojev in socialne varnosti nasploh. Zato je za
izboljšanje zdravja ljudi potrebno predvsem ukrepati na vseh
področjih.

Ena od ključnih točk boja proti socialni izključenosti in revščini je
tudi vprašanje osipa. Na podlagi raziskav, ki so bile opravljene kot
strokovna podlaga za Belo knjigo in novo šolsko zakonodajo, je
bilo ocenjeno, da na obseg vpisa In oslpa v nadaljnjem
izobraževanju (po obveznem izobraževanju) vplivajo tudi
pretoge in nefleksibilne oblike izobraževanja - torej oblike, ki
ne upoštevajo različnih potreb, sposobnosti in interesov učencev,
dijakov, vajencev, študentov in ne odpirajo možnosti za ponovno
vključevanje posameznikov v izobraževalni sistem.

11. IZOBRAŽEVANJE
1. Izobraževanje

Prav zato so bile z novo šolsko zakonodajo in vsebinsko
(kurikularno) prenovo uvedene različne oblike izobraževanja
(členjen izobraževalni sistem), razdelan model individualizacije in
diferenciacije ipd., kar naj bi pripomoglo k zagotavljanju možnosti
za izobraževanje učencev z različnimi potrebami, zmožnostmi in
zahtevami. Pomembno pa je, da ob uvedeni pestrost oblik in
načinov izobraževanja, sistem zagotavlja vertikalno in
horizontalno prehodnost. Z uveljavljanjem različnih oblik
izobraževanja naj bi bile zagotovljene tudi možnost ponovnih
vključitev v vzgojno-izobraževalni sistem (koncept
vseživljenjskega izobraževanja).

Strateški cilji programa za boj proti socialni izključeni in revščini
na področju vzgoje in izobraževanja so bili tako vgrajeni v
sistemske in vsebinske spremembe na področju šolstva. Leta
1996 je parlament uzakonil nove sistemske rešitve na področju
vrtcev, osnovnih šol, gimnazij ter poklicnega in strokovnega
izobraževanja. S sprejeto novo šolska zakonodaja zagotavljamo
večjo raznolikost in fleksibilnosti oblik in načinov šolanja, odprtost
in prehodnost šolskega sistema ter sistemske možnosti za
vseživljenjsko izobraževanje, z vsebinsko prenovo programov,
učnih načrtov in katalogov znanj.

Tabela 24: Podatki o osipu v srednješolskem izobraževanju glede na vrsto programa za
vse dijake in ločeno po spolu
Vrste izobraževalnih
programov

Generacija
1989 - 1994
Vsi

M

Generacija
1991 - 1996

Z

Vsi

M

Z

Generacija
1992 - 1997
Vsi

M

Z

Generacija
1993- 1998
Vsi
M
Z

Nižje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje strokovno in tehniško
izobraževanje
SKUPAJ: vsi poklicni,
tehniški in strokovni programi
Gimnazija
SKUPAJ: vsi srednješolski programi

22.1 23.8
20.3 20,5
13.3

19.1 21,3 22,2 18.6
19,9 26.8 22,0 34,2

13,9 12.6

14,9

16,7 17,6 15,7 20,4
11.3 10.7 11.5 5.9
15,6 16.7 14,5 17,2

15.9

14,0

29,4 29,6 28,8
18,6 18.7 18.4

31.9 31.0 34,-i
16,6 17.9 14.5

12,8

11.9

13,6

12,2

13,9

10,0

19,3 JLL 16,2 17,2 15,2 15,0 17,0 12.5
7,0 5.3
7,0' 7.6 6.6 6.5 6.2 6.7
17,4 17,0 14,1 15,2 12,7 13,0 15,0 10,8

Ocena za generacijo 1994 -1999 je 11,6% osip.
poročevalec, št. 12
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«

Podatke o osipu je potrebno primerjati z vpisno generacijo, ki je v
letih, na katero se podatki nanašajo, precej varirala. Iz tabele je
razvidno, da je osip najvišji v nižjem poklicnem izobraževanju.
Podrobnejša analiza kaže , da je osip velik v programih, v katere
so se dijaki prepisali iz drugih programov, kjer so že bili neuspešni.
Bistvenih razlik po spolu ni, praviloma je delež osipa med dekleti
nižji. Značilno visok je tudi osip v prvih letnikih. Kar 40 - 50%
osipnikov zapusti šolo po prvem letniku, 30% po drugem in 20 %
po tretjem letniku. V četrtem letniku osipa skoraj ni. Ne glede na to,
da je osip dijakov v srednji šoli visok, pa se ob različnih ukrepih
kaže v zadnjih letih trend njegovega upadanja.

si ga najbolj želeli, konstantno veča. Leta 1997/98 je tako prvo
željo uspelo uresničiti 93,5% dijakom, leta 1998/99 že 95,2% in v
letošnjem letu 96, 3% dijakom.
b) Poklicno usmerjanje v srednjih šolah
Poklicno usmerjanje ima v Sloveniji že dolgo tradicijo. Poklicno
usmerjanje za dijake izvajajo šolske svetovalne službe in poklicni
svetovalci Republiškega zavoda za zaposlovanje. V nadaljevanju
bomo spregovorili predvsem o šolskih svetovalnih službah, ki
delujejo v večini osnovnih in srednjih šol, zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in v
nekaterih dijaških domovih. Mreža šolskih svetovalnih služb
sovpada z mrežo šol, kar povečuje učinkovitost pri iskanju
poklicne poti mladih ob vstopu v srednjo šolo in kasneje, po končani
srednji šoli pri izbiri nadaljevanja izobraževanja.

Glede na to, da je osip največji v prvem letniku in da se tudi
prešolanje dijaka v drug, največkrat lažji program, pokaže kot
neuspešno, je nedvomno eden od vzrokov osipa nizka motivacija
za izobraževanje v programu in za izobraževanje (po vseh
prejšnjih neuspehih) nasploh.

Delo šolskih svetovalnih služb, ki v večjih šolah vključujejo več
svetovalnih delavcev, je specializirano, kar pomeni, da s ukvarjajo
samo s svetovalnim delom. V osnovnih šolah je bilo v šolskem
letu 1997/98 število svetovalnih delavcev (psiholog, pedagog,
socialni delavec) 570, v srednjih šolah (skupaj z dijaškimi domovi)
pa 172, kar v obeh primerih predstavlja približno dva odstotka od
vseh strokovnih delavcev (učiteljev).

Pri odpravljanju neskladij med vpisnimi željami in dejansko
realizacijo vpisa štejemo kot pomembne ukrepe naslednje:
a) širjenje mreže šol in vpisnih mest
b) svetovalno delo na področju ugotavljanja poklicnih želja
C) vsebinska (kurikularna) prenova programov
d) vpeljava novih oblik srednješolskega izobraževanja:
dualni sistem
poklicni tečaji
certifikatni sistem
e) izobraževanje in stalno strokovno usposabljanje strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju

Naloga svetovalnih služb je, da se na strokovno avtonomni način
vključujejo v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in
socialnih vprašanj učencev oziroma dijakov.
Pomembna dejavnost svetovalnih služb v osnovni šoli je tudi
opravljanje poklicnega svetovanja z namenom pomagati učencem
pri izbiri in realizaciji izobraževalne in poklicne poti. Svetovalno
delo z učenci poteka v petih sklopih:
informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju poklicih in
možnostih zaposlovanja; pri tem je opredeljen minimalni standard, ki pomeni, da naj svetovalna služba zagotovi vsem
učencem dostop do informacij, ki jih potrebujejo za odločitev
o nadaljnjem izobraževanju in izbiri poklica.
- organizacija obiskov učencev v podjetjih in drugih delodajalcih,
predavanja in pogovori z zunanjimi strokovnjaki in predstavniki
posameznih poklicev ter poklicnimi svetovalci republiškega
zavoda za zaposlovanje; minimalni standard je tu opredeljen
kot vsaj dve uri predavanj na oddelek v zaključnih dveh
razredih
- zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja
(anketiranje, diagnostični preizkusi ipd.); minimalni standard
je izvedba ankete o izobraževalnih in poklicnih namerah
osmošolcev
- individualno in skupinsko poklicno svetovanje, kjer mora
svetovalna služba omogočiti vsakemu učencu vsaj en
svetovalni intervju pred zaključkom osnovne šole, pri čemer
je udeležba za učenca seveda prostovoljna

a) Mreža šol
Skupno število vseh izvajalcev različnih programov v šolskem
letu 1999/2000 je 356 (število vseh srednjih šol je 147). Od tega
jih 282 (79,2%) izvaja programe poklicnega izobraževanja. Med
temi jih je 18,4% namenjenih nižjemu poklicnemu izobraževanju
in 31,2% srednjemu poklicnemu izobraževanju. Skupno je to skoraj
50%. Pri tem velja upoštevati dejstvo, da je delež dijakov 1. letnika
v poklicnem in strokovnem izobraževanju v Sloveniji 71 %, v nižjem
in srednjem poklicnem izobraževanju pa 37,7% dijakov - njim je
torej na razpolago kar 50% delež vseh izvajalcev poklicnih
programov. V okviru poklicnega izobraževanja je očiten predvsem
porast šol poklicno tehniških programov, ki predstavljajo možnost
dveletne nadgradnje izobraževanja po triletnih poklicnih programih
in je ekvivalent končani štiriletni srednji strokovni oz. tehniški šoli.
Program je perspektiven predvsem z vidika vzpostavljanja
poklicne vertikale.
Poleg samega števila srednjih šol smo v Sloveniji dobro poskrbeli
ludi za geografsko razpršenost teh šol, tako da programe
"pripeljemo" dijaku na dom; tako se lahko, ne da bi se ločil od
doma, vpiše v program, ki ga zanima.
Ko govorimo o dostopnosti šol, je pomemben dejavnik vpisni
postopek. V preteklih letih je bilo vpisnih mest za nekatere
izobraževalne programe premalo, zato je bilo treba vpis omejevati.
V praksi to pomeni, da se je v program lahko vpisalo le toliko
dijakov, kolikor je imela šola zanje prostih mest. Ostali so se
morali preusmeriti v druge programe. Z izboljševanjem vpisnega
Postopka se cilj, da se čimveč dijakov vpiše v program, ki si ga
najbolj želi, postopoma uresničuje.

Svetovalna služba v srednji šoli je zelo razvejana. V primerjavi s
svetovalno službo v osnovni šoli je pri njenem delu potrebno
upoštevati, da gre za drugačno starostno strukturo mladih in za
dejstvo, da vpis v srednjo šolo temelji praviloma na poklicnih
željah. Dva pomembnejša sklopa poklicnega svetovanja sta tu
spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in
preusmerjenim in pomoč pri poklicni orientaciji, kjer svetovalna
služba dijakom nudi možnost udeležbe pri posebnih oblikah
skupinskega dela s področja spoznavanja svojih značilnosti,
svetovanje glede nadaljevanja šolanja ali vključitve v delo, ter
pridobivanja znanja in spretnosti, ki so potrebne za prehod. Za
dijake zadnjih letnikov organizira vsaj en individualni svetovalni
razgovor.

Očitno je, da se je delež dijakov, ki so šli skozi postopek omejitve
v
Pisa, izrazito zmanjšal. Da pa so rezultati - tudi kot posledica
izboljšanega vpisnega postopka - ugodni, lahko potrdimo tudi z
dejstvom, da se število dijakov, ki so pri vpisu uspeli uresničiti
Prvo željo, to pomeni, da so se lahko vpisali v prvi program, ki so
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c) Vsebinska prenova

finančne nagrade in socialno zavarovanje (pokojninsko in
zdravstveno zavarovanje ter priznana šest mesečna delovna
doba na eno leto izobraževanja).

Z reformo izobraževalnega sistema so se začele leta 1995
razvijati dejavnosti za bolj učinkovito povezanost učenja in dela,
poudarjanje pomena praktičnega usposabljanja, stalnega
prilagajanja kurikuluma in sodelovanja socialnih partnerjev pri
oblikovanju politike poklicnega in strokovnega izobraževanja in
usposabljanja. Tako se kot cilj vsebinske prenove zagotavlja:
standard splošne izobrazbe na evropski ravni, vendar ne na
škodo poklicne usposobljenosti,
ustrezno razmerje med širino poklicne izobrazbe in
neposredne usposobljenosti za konkretno delo,
- mehanizem priprave in sprejemanja programov, ki bo
omogočal hitro prilagajanje potrebam razvoja dela,
neposredno sodelovanje in vključevanje podjetij v izvajanje
poklicnega izobraževanja.

Glede na to, da je ta oblika izobraževanja relativno nova,
podrobnejših evalvacij še nimamo. Na voljo pa je nekaj izsledkov
iz vmesnih preizkusov znanja, ki so jih vajenci dolžni opraviti. Ti
preizkusi se izvajajo po drugem letniku z namenom preverjanja
dosežene praktične usposobljenosti vajenca in njegovega razvoja.
Kot je razvidno iz zbranih podatkov, učni uspeh vajencev ne
odstopa od učnega uspeha dijakov, ki se izobražujejo v šolski
obliki, vidna pa je tudi visoka praktična usposobljenost. Ob teh
preizkusih je bila izvedena tudi anketa med vajenci, ki je pokazala,
da imajo pretežno pozitiven odnos do izobraževanja pri delodajalcu.
Osip - ki pa je tu merjen na drugačni osnovi, saj smo do sedaj
lahko ugotovili samo koliko vajencev je prekinilo izobraževanje
ob času vmesnega preizkusa - je za generacijo, ki se je vpisala
v šolskem letu 1997 / 98, 5%. Nizko stopnjo osipa pripisujemo
predvsem večji motivaciji dijakov in dejstvu, da pridobivajo
konkretna, praktična znanja s poudarjenim individualnim
pristopom.

Od leta 1996/97 je bilo v sklopu nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja
prenovljenih oz. novih izobraževalnih programov 36:
- nižje poklicno izobraževanje: 15
- srednje poklicno izobraževanje: 4
- srednje strokovno izobraževanje: 16
- poklicno tehniško izobraževanje: 1
V sklopu dualnega sistema, o katerem bomo spregovorili kasneje,
je bilo uvedenih 27 programov, v poklicnih tečajih pa 7.

Na osnovi teh in drugih podatkov lahko predpostavljamo, da bodo
po zaključku dualnega izobraževanja dijaki brez težav dobili
zaposlitev v poklicu, za katerega so se usposabljali, da ne bodo
več pripravniki, saj bodo imeli moderna strokovna znanja ter
potrebne spretnosti, in da bodo imeli odprto pot do nadaljnjega
poklicnega izobraževanja, zlasti do mojstrskega izpita in nato v
poklicni vertikali do višjih in visokih strokovnih šol.

Ko govorimo o vsebinski prenovi nižjega poklicnega
izobraževanja, je prva pomembna značilnost podaljšano trajanje,
in sicer iz prejšnjih dveh na sedanji dve leti in pol. Druga značilnost
je, da se je povečal delež praktičnega pouka. V srednjem
strokovnem izobraževanju je ravno tako značilen skupni porast
ur in znotraj tega delež praktičnega pouka, ki je bil v nekaterih
programih celo na novo uveden. V srednjem poklicnem
izobraževanju - v mislih imamo predvsem novo obliko (dualni
sistem) pa je glavna značilnost ta, da se večji del praktičnega
izobraževanja dogaja izven šole, pri delodajalcu.

Certlfikatnl sistem
Doslej je v Sloveniji veljalo, da s kvalifikacijami, pridobljenimi z
delovnimi in življenjskimi izkušnjami, z internimi programi
usposabljanja in izpopolnjevanja, ki niso imeli javne veljave, ni bilo
moč pridobiti javno veljavnega, pač pa le interno potrdilo o
kvalificiranosti za določeno delo. Certifikatni sistem kot sistem
izobraževalnih modulov v programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja in usposabljanja ter sistem ugotavljanja in
potrjevanja poklicnih kvalifikacij naj bi omogočil dostop do
certifikatov vsem, ne glede na starost in poklicne kvalifikacije, pri
čemer so certifikati javno veljavni dokumenti, ki dokazujejo
poklicno usposobljenost na določeni ravni zahtevnosti. Vplival naj
bi na zmanjševanje števila brezposelnih, ki so brez osnovnih
poklicnih kvalifikacij in med katerimi je največ ravno mladih
osipnikov.

d) Vpeljava novih možnosti In oblik Izobraževanja
Dualni sistem
Vpeljava dualnega sistema izobraževanja se večkrat omenja kot
ena najpomembnejših novosti v reformi poklicnega izobraževanja
in usposabljanja, še posebej v luči povezovanja izobraževanja in
dela. Tako imenovano "vajeništvo" v Sloveniji ni povsem neznano,
saj je v preteklosti že obstajalo. Ob koncu osemdesetih so bili na
pobudo delodajalcev uvedeni bolj praktično usmerjeni programi,
tako imenovani "obrtni" programi. V teh programih se je praktično
usposabljanje izvajalo v obrtnih delavnicah ali malih podjetjih.
Poskusno se je začel dualni sistem izvajati v šolskem letu 1997/
98. V šolskem letu 1999/2000 bo prve zaključne izpite po dualnem
sistemu izobraževanja opravljalo približno 600 vajencev.

Drug pomemben razlog uvajanja certifikatnega sistema pa je
zmanjševanje razlik med znanjem in spretnostmi, ki jih je možno
pridobiti v okviru rednega šolskega sistema ter tistimi, ki jih
potrebujejo in iščejo zaposlovalci. Kot tak ponuja tudi možnost za
reševanje problema velikega števila osipnikov. Certifikatni sistem
ni mišljen kot nadomestilo šolskemu sistemu, pač pa kot
nadgrajevanje in dopolnjevanje le-tega. Od leta 1997 ta projekt
tudi uživa podporo programa Phare.

Ob dualnem načinu izobraževanja pa se še vedno izvaja šolski
sistem izobraževanja na isti ravni zahtevnosti. Razmerje med
teoretskim (šolskim) znanjem in praktičnim usposabljanjem je v
vajeniškem sistemu 2:3 (40% šolskega znanja in 60%
usposabljanja). Teoretsko izobraževanje izvajajo šole, večino
praktičnega usposabljanja pa mentorji v podjetjih, ki so tudi
odgovorni za ta del (v sodelovanju z obrtno in gospodarsko
zbornico). Tudi finančna odgovornost se deli po enakem načelu.
Učenci, ki se želijo vpisati v dualne programe si morajo sami
poiskati mesto pri ustreznem delodajalcu (le-ti so evidentirani v
registru), s katerim nato sklenejo pogodbo. Pogodba zagotavlja v
celotnem obdobju izobraževanja status vajenca, prejemanje
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Poklicni tečaji
Poklicni tečaji so namenjeni dijakom, ki so končali splošno
srednješolsko izobraževanje in se želijo zaposliti ali nadaljevati
izobraževanje z namenom pridobivanja poklicnih kvalifikacij.
Trajajo od šest mesecev do enega leta in ponujajo večinoma
tehniška in strokovna znanja, končajo pa se z zaključnim izpitom.
Tečaji so se začeli poskusno izvajati v šolskem letu 1996/97.
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občinah in izmenični pouk, šolske svetovalne službe pa po istih
kriterijih kot v osnovnih šolah izberejo upravičence. Regres se
obračunava glede na število delovnih dni v mesecu. Od januarja
do junija 1998 je bila višina regresa 100 SIT na dijaka oziroma
vajenca dnevno, od septembra 1998 pa je višina regresa 120 SIT
dnevno na dijaka oziroma vajenca.
V šolskem letu 1998/99 Je bila prehrana regresirana 22,7%
učencev in dijakov.

e) Izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje
strokovnih delavcev (učiteljev in drugih) v vzgoji in
izobraževanju
Stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Država s šolsko
zakonodajo vsakemu strokovnemu delavcu v šolskem letu
zagotavlja najmanj 5 dni stalnega strokovnega izpopolnjevanja.
Izpopolnjevanje poteka na podlagi razpisanih programov, delno
jih financira Ministrstvo za šolstvo in šport, delno pa je plačnik
šola, v kateri je strokovni delavec zaposlen. Programi so oblikovani
po nacionalni strategiji strokovnega izobraževanja ter prednostno
rangirani. Udeležba v teh programih se točkovno vrednoti, kar je
podlaga za napredovanja v nazive in plačilne razrede. Delovni
dnevi, ki jih kandidati uporabijo za te programe se štejejo v delovni
čas in so tako tudi plačani.

b) zagotavljanja učbenikov iz učbeniških skladov - V šolskih
letih 1994/95 -1998/99 je Ministrstvo za šolstvo in šport reševanju
učbeniške problematike namenilo posebno pozornost. V letu.1992
je poseglo v neupravičeno naraščanje cen učbenikov, v letu 1994
je pričelo z uvajanjem šolskih učbeniških skladov v osnovne
šole, v letu 1997 pa tudi v srednje šole. V letu 1998 je ministrstvo
namenilo posebno pozornost sofinanciranju nastanka učbenikov
za srednje šole, sofinanciranju nastanka učbenikov za devetletno
osnovno šolo in odkupu avtorskih pravic za učbenike.

Zadnji trendi v stalnem strokovnem izpopolnjevanju so predvsem
programi, usmerjeni v osebnostni in strokovni razvoj strokovnih
delavcev in izpopolnjevanje metod in tehnik poučevanja. V šolskem
letu 1997/98 je bilo razpisanih 1208 programov s 33 področij.

Zakon o nekaterih nujnih razvojnih programih na področju vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji, sprejet marca 1994, je
zagotovil bistveno večja finančna sredstva za učbenike in uveljavil
dostopnost učbenikov preko šolskih učbeniških skladov
kot element socialne pravičnosti in dostopnosti vzgoje in
izobraževanja.

3. Posebna skrb za socialno ogrožene skupine je
izražena tudi v ukrepih na področju:

Ministrstvo je v letih od 1994 do 1998 v okviru omenjenega zakona
namenilo 1.605 mio SIT za zagotavljanje dostopnosti učbenikov
in sicer:
- osnovnim šolam z vzpostavljenimi skladi 383 mio SIT,
- šolam, ki so vzpostavljale sklad na novo, pa je bilo kupljeno
527.738 učbenikov v skupni vrednosti 644 mio SIT,
za srednje šole v letu 1997 in 1998, ki so pričele z
vzpostaljanjem učbeniškega sklada na srednjih šolah se je
kupilo 146.597 učbenikov v skupni vrednosti 644 mio SIT,
za odkup avtorskih pravic 70 mio SIT,
za sofinanciranje učbenikov 47,7 mio SIT,
za nakup učbenikov za dvojezične šole in šole z italijanskim
učnim jezikom 53,3 mio SIT,
za otroke slovenskih državljanov, ki bivajo v tujini in se učijo
slovenski jezik 36 mio SIT,
- za učna sredstva za slepe in slabovidne 7,2 mio SIT,
pripravi učbeniških gradiv za šoloobvezne Rome 4,9 mio SIT
in
za recenzije, ilustriranje in oblikovanje lektoriranja učbenikov
21,7 mio SIT.

a) subvencioniranja šolske prehrane - Republika Slovenija
zagotavlja sredstva za regresiranje šolske prehrane od leta 1992.
Za sistematično urejanje področja šolske prehrane je bil na
Ministrstvu za šolstvo in šport imenovan Programski svet, v
katerem so predstavniki ministrstva, Zavoda za šolstvo, občinskih
upravnih organov ter ravnateljev in svetovalnih delavcev osnovnih
in srednjih šol.
Pri razdeljevanju sredstev osnovnim šolam Ministrstvo za
šolstvo in šport določi odstotek upravičencev v posamezni občini
glede na stopnjo brezposelnosti in višino povprečne plače v občini.
Občinski upravni organi v sodelovanju z ravnatelji osnovnih šol
uskladijo odstotek učencev, upravičenih do regresirane prehrane
na posamezni šoli. Predloge po šolah pa predhodno pripravijo
razredniki in šolska svetovalna služba na podlagi uveljavljenih
kriterijev, kot so: preseganje socialnega minimuma, brezposelnost
staršev, otroci iz družin z dolgotrajnejšimi socialnimi problemi,
bolezni v družini, alkohol v družini, samohranilci itd. V osnovnih
šolah se regres obračunava glede na število delovnih dni v
mesecu. Višina regresa je bila od januarja 1998 do junija 1998 80
SIT dnevno na učenca, od septembra 1998 pa znaša 90 SIT
dnevno na učenca. Regres prejemajo tudi učenci z začasnim
zatočiščem ali brez statusa (število teh učencev se med letom
spreminja, regres se izplačuje glede na zahtevke posameznih
šol.)

V letih 1994 - 98 je ministrstvo največjo pozornost namenilo
oživljanju novih in prenovi že obstoječih šolskih učbeniških skladov
v osnovnih šolah. Zato je ustanovilo posebno projektno skupino,
ki je pripravila program oživljanja in prenove šolskih učbeniških
skladov. V šolskem letu 1993/94 so skladi delovali na 40% osnovnih
šol, vanje se je vključevalo približno 60% otrok teh šol. Zato je
naslednja tri šolska leta ministrstvo šolam s skladi vsako leto
nakazalo namenska sredstva za dokup učbenikov, za šole ki
sklada do takrat niso imele, pa je leta 1994 kupilo učbenike za 8.
razred, leta 1995 za 7. in 6. razred, leta 1996 pa še za od 5. do 1.
razreda. V šolskem letu 1996/97 so na vseh osnovnih šolah
učbeniški skladi že polno delovali, saj si je že vsak drugi
učenec oziroma učenka v Republiki Sloveniji izposodil učbenike
iz sklada. Ti skladi so zelo različno veliki, odvisno od šole, časa
nastanka sklada in interesa staršev in šole. Nekatere šole pokrijejo
interes nekaj več kot tretjine učenk in učencev, največ pa zadostijo
potrebam po učbenikih praktično vseh učenk in učencev. Ne
glede na velikost sklada pa je pomembno, da so vsi skladi zelo
dobro izkoriščeni, tako da praktično ni veljavnih učbenikov, ki bi
po začetku šolskega leta obležali na policah. Število otrok, ki so si
izposodili učbenike iz učbeniškega sklada vsako leto narašča.

Ministrstvo za šolstvo in šport zagotavlja tudi brezplačno šolsko
prehrano za vse tiste učence, ki v šolskem letu 1999/2000
obiskujejo 1. razred 9-letne osnovne šole, njihovi starši pa
prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu,
šola starše teh učencev obvesti, da lahko na šoli dvignejo obrazec
- Vlogo za dodelitev brezplačne šolske prehrane.
Brezplačno šolsko prehrano šola učencem dodeli za določen
čas (največ za obdobje šestih mesecev), zato so starši dolžni
javljati vsako spremembo glede upravičenosti do denarnih
dodatkov po predpisih o socialnem varstvu. Predvideva se, da
se bo ta oblika pomoči za učence 1. razreda 9-letne osnovne
šole izvajala tudi v bodoče.
Odstotek upravičencev v srednjih šolah Ministrstvo za šolstvo
'n šport določi glede na vrsto šole, odstotek brezposelnosti po
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Izposoja učbenikov glede na število učencev v osnovnih šolah je
po zbranih podatkih za šolsko leto 1998/99 naslednja:
v vseh osnovnih šolah si učbenike iz sklada izposoja v
povprečju 68,23% učencev (predpostavka je, da si vsak
učenec izposoja vsaj 1 učbenik),
' - imamo 15,90 % šol, na katerih si učbenike iz sklada izposoja
manj kot 50% učencev,

imamo 84,10 % šol, na katerih si učbenike iz sklada izposoja
več kot 50% učencev, od tega si na 12-ih šolah (2,70 % šol)
učbenike iz sklada izposojajo vsi učenci in je izposoja 100 %,
na 19,80 % šolah pa si učbenike iz sklada izposoja nad 90 %
učencev.

Tabela 25: Izposoja učbenikov v % glede na število učencev po posameznih razredih,
šolsko leto 1998/99
Razred
1
2
J
4
5
6
7
8

IZPOSOJA V %
52,8
60,7
61,0
66,7
71,8
75,1
76,4
77,6

Najmanj učbenikov si izposojajo prvošolčki, v povprečju 52,8%
vseh učencev prvih razredov. Največ učbenikov si učenci
izposodijo v osmem razredu osnovne šole, kjer je izposoja skoraj
78%.

letu 1998/99 preskrbele same iz sredstev, zbranih z izposojo
učbenikov v šolskem letu 1997/98. Podatki kažejo da se je odziv
s strani šol v šolskem letu 1998/99 povečal, saj se je za učbeniški
sklad odločilo 131 šol (83,4%), kar je 10 šol (6,4%) več kot leto
poprej. Še vedno pa 26 šol (16,6%) nima vzpostavljenega
učbeniškega sklada. Nekatere šole kljub aktivnostim niso imele
nobenega odziva s strani dijakov, medtem ko se določene šole
nočejo ukvarjati s skladi učbenikov.

Šole izposojajo posamezne učbenike ali komplete učbenikov in
sicer:
68,4% šol izposoja učencem komplete učbenikov,
13,5% šol izposoja učencem posamezne učbenike,
18,16% šol pa izposoja učencem tako komplete kot tudi
posamezne učbenike.

Ministrstvo je na podlagi naročil za predzadnje letnike za srednje
šole v letu 1998 kupilo 313 različnih naslovov učbenikov v skupni
količini 76.306 učbenikov in v skupni vrednosti skoraj
169.934.248,00 SIT. Naročila učbenikov so bila zelo različna,
odvisna od zbranih naročil s strani dijakov na posamezni šoli.
Šole so učbenike prejele v dneh od 18. do 31. avgusta 1998 in jih
dijakom razdelile prve dni pouka.

V zadnjem letu je za skoraj 20% naraslo število šol, ki izposojajo
učencem le komplete učbenikov. Podatki kažejo, da so se za ta
korak odločile predvsem šole, ki so še v prejšnjih letih učencem
izposojale poleg kompletov tudi učbenike.
V šolskem letu 1997/98 je ministrstvo pričelo z vzpodbujanjem za
ustanovitev učbeniških skladov tudi na srednjih šolah. V mesecu
aprilu in maju je ministrstvo zbralo naročila za nakup učbenikov
za vse zaključne letnike vseh srednjih šol. Srednje šole so se
samostojno odločale za oživitev oz. vzpostavitev učbeniškega
sklada. Na pobudo ministrstva se je odzvalo 121 srednjih šol
(78,9%), 36 šol (23,38%) ni vzpostavilo učbeniškega sklada.
Nekatere šole kljub aktivnostim niso imele nobenega odziva s
strani dijakov, da bi si učbenike izposodili na šoli, medtem ko se
druge za vzpostavljanje učbeniškega sklada na šoli niso zavzele.
V letu 1997 je ministrstvo za srednje šole, ki so pričele z
vzpostaljanjem učbeniškega sklada kupilo 274 naslovov
učbenikov v skupni količini 70.291 učbenikov, za to pa je nakazalo
skupaj 150.955.875,40 SIT. Po podatkih iz leta 1997 več kot 50%
srednjih šol izposoja dijakom tako komplete kot tudi posamezne
učbenike, nekaj več kot 22% šol pa izposoja dijakom le komplete
učbenikov.

Izposoja na šolah je po podatkih za šolsko leto 1998/99:
66 šol (42%) izposoja dijakom komplete učbenikov,
24 šol (15,3%) izposoja dijakom posamezne učbenike,
41 šol (26,1%) izposoja dijakom tako komplete kot tudi
posamezne učbenike,
26 šol (16,6%) nima na šoli učbeniškega sklada.
V zadnjem letu je za 20% naraslo število šol, ki izposojajo učencem
le komplete učbenikov. Podatki kažejo, da so se za ta korak
odločile predvsem šole, ki so še v prejšnjih letih učencem
izposojale poleg kompletov tudi učbenike. Za 10% se je povečalo
število šol, ki dijakom izposojajo le posamezne učbenike.
Izposoja učbenikov v srednjih šolah je ob predpostavki, da so si
dijaki izposodili vsaj 1 učbenik naslednja:
v vseh srednjih šolah je glede na število vseh dijakov izposoja
učbenikov 20,35% (to je 21.433 dijakov od vseh 105.324
dijakov),
- v srednjih šolah, kjer imajo vzpostavljen učbeniški sklad, si
23,84% dijakov izposoja učbenike (to je 21.433 dijakov od
vseh 89.892 dijakov).

V letu 1998 je ministrstvo z akcijo nadaljevalo. Srednje šole so na
ministrstvu naročale učbenike za vse predzadnje letnike srednjih
šol, medtem ko so si šole učbenike za zadnje letnike v šolskem
poročevalec, št. 12
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V srednjih šolah, kjer imajo vzpostavljen učbeniški sklad, je izposoja
učbenikov po letnikih naslednja:

Letnik
1
2
3
4
5

IZPOSOJA V %
14,29
21,75
30,28
32,47
30,28

V gimnazijah znaša izposoja učbenikov glede na vse dijake
2,7% (to je 2.830 dijakov). Če gledamo izposojo učbenikov
dijakov v gimnazijah glede na število gimnazijcev, pa znaša
odstotek izposoje v vseh letnikih v povprečju 14,1%, največ
v zadnjem letniku, to je 21,9% in predzadnjem 21,2%, medtem
ko se izposoja učbenikov v prvih dveh letnikih giblje okoli 7%.

e) svetovalna služba
Šolska svetovalna služba, ki je v RS organizirana v vrtcih in
šolah, kar za sistem in državo predstavlja precejšnjo prednost prav tako v primerjavi z drugimi državami, kjer prevladuje
svetovanje od zunaj - je v svoji temeljni naravnanosti posebej
pozorna prav na vse oblike segregiranja, stigmatiziranja in
izključevanja. Temeljni cilj svetovalne službe je omogočati
optimalno napredovanje vsakega otroka v vrtcu in šoli, ne gled$
na individualne ali skupinske razlike (spol, socialno in kulturno
poreklo...), zato je njena osnovna vloga znotraj vzgojnoizobraževalne ustanove povezati in podpreti vse sodelujoče v
ustanovi in po potrebi ustrezne moči zuriaj nje pri uresničevanju
tega skupnega cilja. Svetovalna služba v vrtcu in šoli ima
pomembno vlogo mobilizatorja različnih strokovnih in človeških
moči za pomoč ter podporo otroku in družini. Pomembna je tako
pri identifikaciji kot pri razreševanju problematike. K njeni temeljni
orientaciji spadata tudi preventivno in razvojno delovanje, zato
lahko veliko prispeva tudi na teh dveh ravneh.

V ostalih tehničnih in poklicnih šolah znaša izposoja učbenikov
glede na vse dijake 16,56% (17.437 dijakov), medtem ko
znaša odstotek glede na dijake samo v ostalih tehničnih in
poklicnih šolah 26,3%.
Ministrstvo za šolstvo in šport že vrsto let subvencionira
učbenike z nizko naklado. Gre predvsem za strokovno
teoretične učbenike za srednje šole, učbenike za pripadnike
narodnosti ter učbenike, ki so namenjeni otrokom In
mladostnikom s posebnimi potrebami. Na podlagi objave
javnega razpisa v letu 1996 za odkup avtorskih pravic za učbenike
je ministrstvo sklenilo 164 avtorskih pogodb za odkup ali
sofinanciranje137-ih učbenikov, v letu 1997 pa je izbralo 96
avtorjev za odkup 53 učbenikov.

12. ŠTIPENDIRANJE

c) omogočanje vključevanja v šolo v naravi - Ministrstvo za
šolstvo in šport sofinancira šolo v naravi za vse učence, poleg
tega pa zagotavlja šolam še dodatnih 15% sredstev, ki pripadajo
šoli v ta namen in sicer za učence, ki ne morejo v celoti plačati
prispevka za šolo v naravi zaradi socialnega položaja. V letu
1998 je Ministrstvo za šolstvo in šport osnovnim šolam izplačalo
v ta namen 23.835.000 SIT.

Čeprav naj bi bile kadrovske štipendije temeljna oblika
štipendiranja, so zaradi padca ekonomske moči gospodarstva v šolskem oziroma študijskem letu 1987/88 je število kadrovskih
štipendij znašalo še 44.000 je v letu 1993/94 upadlo na 11.000, za
leto 1998/99 pa so bile razpisane le še 2.603 kadrovske štipendije
- to vlogo prevzele republiške štipendije, ki bolj zasledujejo socialne
kot tržne cilje štipendiranja, saj so vezane na materialni položaj
kandidatove družine oz. materialni cenzus. Tako je ta cenzus,
izražen v dohodku na člana kandidatove družine v drugem
trimesečju vsakega koledarskega leta do I. 1994 znašal 80%
zajamčene plače, v tem letu se je zvišal na 100 % zajamčene
plače za kandidate, ki se izobražujejo v kraju stalnega prebivališča
in 130% zajamčene plače za kandidate, ki se izobražujejo izven
kraja prebivanja.

d) plačilo staršev za programe vrtcev
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami
ter otroci iz socialno ogroženih družin. Starši, ki prejemajo denarni
dodatek po predpisih o socialnem varstvu, so plačila vrtca
oproščeni.
V programe predšolske vzgoje je bilo v šolskem letu 1998/99
vključenih 58,9% vseh predšolskih otrok, od tega pa so bili starši
oproščeni plačila za 3,5% otrok. Plačilo staršev, ki imajo v vrtec
vključenega otroka s posebnimi potrebami, ne sme biti višje kot
plačilo za druge enako stare otroke. Če je v vrtec vključen več
kot en otrok iz družine, starši za starejše otroke plačujejo za en
razred nižjo ceno.

Število republiških in Zoisovih štipendij, ki se financirajo iz
državnega proračuna se od leta 1994 bistveno ni spreminjalo.
Medtem, ko se je število republiških štipendij v zadnjih letih nekoliko
zmanjšalo, se je na drugi strani precej povečalo število Zoisovih
štipendij. Povečevanje števila Zoisovih štipendistov gre pripisati
odpravi materialnega cenzusa v letu 1996, čeprav je bilo istočasno
zaostreno merilo šolskega uspeha in izkazane nadarjenosti. Tako
se je število Zoisovih štipendistov zvišalo od 6.581 v decembru
1993 na 10.276 v decembru 1998.

Ostalim staršem se določi plačilo vrtca na osnovi lestvice, ki
starše razvršča v razrede, upoštevaje mesečni dohodek na
družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega
v Republiki Sloveniji In upoštevaje premoženje družine. Starši
Plačajo največ 80% cene programa, v katerega je vključen otrok.
Predpisi pa tudi omogočajo, da lokalna skupnost v izjemnih
Primerih pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in
okoliščine, ki odražajo socialni položaj družine.
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Tabela 26: Republiške in Zoisovih štipendije
Leto*

l
1994
1995
1996

Republiške
štipendije število
2
47.830
45.482
47.200

Verižni
indeks
J
95,1
103,8
97,9
99,1

Zoisove
štipendije
- število
4
6.581
6.921
7.437
8.733
9.592
10.276

Verižni
indeks
5
105,2
107,5
117,4
109,8
107,1

SKUPAJ
- število
(2 + 4)
6
54.411
52.403
54.637
54.943
55.396
53.589

Porabljena
sredstva
v tisoč SIT
7
7.342.909
8.886.660
10.097.590
13.043.274

Bazni
indeks
8
100,0
121,0
137,5
177,6

1997
46.210
1998
45.803
12.794.963
174.3
14.883.449**
199943.313
94,6
202,7
ocena
♦Podatki o številu štipendistov se nanašajo na december preteklega leta (primer: 47.830 republiških štipendistov je bilo
decembra 1993)
**Ocena realizacije
Vir. Zavod RS za zaposlovanje

Sistemska zaokrožitev štipendiranja je bila uveljavljena z novelo
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
ki je pričel veljati dne 24. oktobra 1998, katere rezultati se bodo
pokazali v naslednjih letih. Po tej noveli je materialni cenzus zvišan
na 130% zajamčene plače na družinskega člana za vse republiške
štipendiste, kar poleg enakega obravnavanja študentov pomeni
tudi delno izboljšanje dostopa do štipendij. Pomembnejše od tega
pa je uvedba nove oblike štipendiranja, to je možnost kreditnega
štipendiranja v obliki subvencioniranja obrestne mere za najeto
posojilo za študij in jamstvo države za to posojilo. Prvi razpis
posojil za študij je bil pripravljen za šolsko oziroma študijsko leto
1999/2000 in pomeni nadaljnje izboljšanje možnosti pogojev za
študij. Za regresiranje obrestne mere posojil za študij je bilo v letu
1999 namenjenih 302 milijona SIT iz državnega proračuna.

1998 jih je bilo 32.186, v povprečju se je tako v letu 1998 število
upravičencev zmanjšalo za 3,6% glede na predhodno leto.

Ocenjujemo, da je z uvedbo kreditnega štipendiranja, sistem
štipendiranja v celoti zaokrožen. Sistem bo potrebno spremljati,
da bo možno hitro reagiranje in ukrepanje zaradi morebitnega
odstopanja od zastavljene štipendijske politike. Vsekakor pa bo v
prihodnosti potrebno več pozornosti posvetiti tudi kadrovskemu
štipendiranju, kjer je očitno potrebno razvijati zavest o kadrovski
razvojni funkciji v samih podjetjih.

Kar 66,2% upravičencev do denarnega dodatka je samskih
(enak procent decembra 1997), 14,8% je enoroditeljsklh In
15,4% popolnih družin. Od enoroditeljskih družin, ki prejema
denarni dodatek, je največ takih z enim otrokom - 60,8%, medtem
ko je med popolnimi družinami, ki je prejemalo denarni dodatek,
največ takih z dvema otrokoma - 40,9%. Tudi ta struktura se od
decembra 1997. leta ni bistveno spremenila.

13. SOCIALNO VARSTVO

Na podlagi podatkov o strukturi družin ocenjujemo, daje decembra
1998 v družinah, ki so prejemale denarni dodatek živelo 17.957
otrok, od tega:
- 7.388 otrok v enoroditeljskih družinah in
- 10.569 otrok v popolnih družinah.

1. Ministrstvo za delo, družino on socialne zadeve posebej
spremlja in analizira skupino upravičencev do socialno
varstvenih dajatev, to je upravičencev do edinega vira preživljanja
in upravičencev do denarnega dodatka.
Značilno je, da se število upravičencev do denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja iz leta v leto zmanjšuje, decembra 1998
jo je v Sloveniji prejelo 1334 oseb. Nasprotno se število
upravičencev do denarnih dodatkov od leta 1993, ko razpolagamo
s primerljivimi podatki, zelo povečuje (do 20% vsako leto) tako,
da je leta 1997 v povprečju prejemalo denarni dodatek že 92%
več upravičencev kot leta 1993. Leta 1997 se je naraščanje števila
upravičencev nekoliko umirilo, saj se je število upravičencev glede
na predhodno leto povečalo le še za 14%. V letu 1998 je število
upravičencev naraščalo še do marca, ko jih je bilo največ ■ 35.795,
potem pa se je število upravičencev zmanjševalo. Ob koncu I.

Ocenjujemo, da so k zmanjševanju števila upravičencev
pripomogli tudi ukrepi, ki jih je ministrstvo sprejelo na začetku leta
1998 in sicer, da imajo prejemniki denarnega dodatka prednost
pri vključevanju v javna dela in programe izobraževanja za
brezposelne in nasploh večji poudarek obveznosti prejemnikov
denarnega dodatka, da si iščejo delo in sprejmejo delo.
Strukturo upravičencev ugotavljamo na podlagi statistične
socialno-demografske obdelave agregiranih podatkov centrov
za socialno delo. Decembra 1998. leta je bilo s to obdelavo zajetih
31.988 upravičencev do denarnega dodatka, (glej v prilogi)

Nosilci odločbe o pravici do denarnega dodatka so po spolu
dokaj enakomerno zastopani - skoraj polovica upravičencev je
moškega (48,7%) in malo več ženskega spola (51,3%).
Med upravičenci, ki prejemajo denarni dodatek, je kar 45,6%
mladih, starih od 18. do 26. let.
Izobrazbena struktura upravičencev je nizka, saj Ima 54,6%
upravičencev le I. ali II. stopn|o Izobrazbe (nedokončano ali
končano osnovno šolo). Korelacija med stopnjo izobrazbe in
prejemanjem denarnega dodatka je kar -0,83. Kar 67,7%
upravičencev je brez kakršnegakoli dohodka In kar 81,5 %
brezposelnih.
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Primerjalna analiza podatkov o upravičencih do denarnega
dodatka po Zakonu o socialnem varstvu od junija 1997. leta dalje
kaže, da se struktura upravičencev skorajda ne spreminja glede
na že omenjene socialno-demografske značilnosti kot so: spol,
starost, izobrazba, vir dohodkov. Izjemoma lahko glede na socialni
status upravičencev opazimo počasno, a konstantno večanje

deleža iskalcev prve zaposlitve med vsemi upravičenci do
denarnega dodatka (junija 1997. leta 9%; decembra 1998. leta
13%).
Podrobnejši podatki so razvidni iz tabel in grafov, ki sledijo:

Tabela 27: Denarna pomoč kot edini vir preživljanja - prejemniki

Leto
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Indeks
1993 = 100

Povprečno mesečno
število prejemnikov
1.664
1.610
1.558
1.494
1.402
1.334

Verižni indeks
-

100,0
96,8
93,6
89,8
84,3

96,8
96,8
95,9

80,2

95,1

93,8

Tabela 28: Denarni dodatek - prejemniki

Leto
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Povprečno mesečno
število prejemnikov
17.804
20.788
24.908
29.988
34.242
33.017

Verižni indeks

Indeks
1993 = 100
100,0
116,8
139,9
168,4

116,8
119,8
120,4

192,3
185,4

114,2
96,4

Tabela 29: Denarna pomoč kot edini vir preživljanja - višina
Leto

Povprečni mesečni
znesek (nominalni)
v SIT
15.901

Indeks realnih zneskov

1993
17.211
1994
19.219
1995
20.705
1996
21.929
1997
23.178
1998
Opomba: Zneski so deflacionirani z indeksom cen življenjskih potrebščin
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Verižni indeks

1993 = 100
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100,0
89,5
88,0
86,3
84,4
82,6

89,5
98,4
98,0
97,7
98,0
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Tabela 30: Denarni dodatek - višina

Leto

Indeks realnih zneskov

Povprečni mesečni
znesek (nominalni)
(v SIT)

Verižni indeks

1993 =100

10.199
1993
13.474
1994
16.809
1995
18.999
1996
20.861
1997
21.793
1998
Opomba: Zneski so deflacionirani z indeksom cen življenjskih potrebščin

100,0
109,2
120,0
123,5
125,2

109,2
109,9
102,8
101,3
96,8

121,1

Graf 9: Letna porabljena sredstva iz proračuna RS za denarno pomoč kot edini vir preživljanja in
denarni dodatek v obdobju 1993 - 1998

■ 1993
■ 1994
□ 1995
□ 1996
■ 1997
■ 1998

Vrsta prejemka
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Graf 10: Gibanje denarnega dodatka v obdobju 1993-1998
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Opomba: Zneski so deflacionirani z indeksom cen življenskih potrebščin

Graf 11: Struktura upravičencev do denarnega dodatka po starosti, december 1998
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Graf 12: Struktura upravičencev do denarnega dodatka po stopnji izobrazbe, december 1998

Stopnja izobrazbe

Legenda:
I. stopnja=nedokončana osnovna šola
II. stopnja=končana osnovna šola
III. in IV. stopnja=2,3-letna srednja šola
V. stopnja=4-letna srednja šola, gimnazija
VI. in VII, stopnja=višja in visoka šola

Tabela 31: Struktura upravičencev do denarnega dodatka glede na socialni status

Socialni status
upravičencev
zaposleni
kmetje
samostojni podjetniki
opravljajo priložnostna dela
iskalci prve zaposlitve
brezposelni z nadomestilom
brezposelni brez nadomestila
študenti
upokojenci
gospodinje
nesposobni za delo
ni podatka
SKUPAJ

Junij 1998
December 1997
Junij 1997
December 1998
v % skupaj
v %
skupaj
v % skupaj
v % skupaj
1597
4
1255
4
1814
5
1390
4
641
2
703
2
720
2
678
2
21
0
26
0
32
0
30
0
29
0
42
0
36
0
26
0
4275
13
3092
9
4161
12
3583
11
709
2
849
2
886
3
783
2
54
18492
56 19496
55 18205
56 17207
76
0
85
0
83
0
90
0
250
1
315
1
393
1
340
1
1379
4
1497
5
1660
5
1595
4
1579
5
1629
5
1400
4
1624
5
4276
13
4337
13
5127
14
4746
15
100 31988
33158
100 35670
100 32443
100
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Tabela 32: Struktura upravičencev do denarnega dodatka glede na vir dohodkov

Junij 1998
December 1998
Vir dohodkov
December 1997
Junij 1997
v%
upravičencev
skupaj
v % skupaj
v % skupaj
v % skupa j
67
72 21411
brez dohodka
25518
77 23950
67 23686
640
2
543
2
565
2
761
2
plača
3577
11
3198
10
katastrski dohodek
3366
10
3427
10
210
1
187
1
67
0
dohodek iz kmetijske
334
1
dejavnosti
3
0
4
0
4
0
7
0
obrt
32
0
14
0
32
0
30
0
premoženje
249
1
225
1
296
1
pokojnina
202
1
103
0
80
0
92
0
48
0
invalidnina
393
1
287
1
275
1
399
1
nadomestilo ali pomoč
ZZ
0
0
1
0
0
0
0
0
štipendija
382
1
511
2
348
l
608
2
preživnina
455
1
281
1
437
1
352
1
priložnostno delo
1007
3
1208
3
693
2
489
1
prispevek svojcev
687
2
532
2
315
1
519
l
po navedbi stranke
2725
9
3167
9
1819
6
1390
4
ocena dohodka
363
1
433
1
309
1
276
1
ni podatka
31988
100
100 32706
100
33158
100 35670
SKUPAJ
Vir: računalniški program "CSD", MDDSZ

2. Slabšanje socialne slike slovenskega prebivalstva dokazuje
tudi večje število ljudi, ki potrebujejo določene socialno varstvene
storitve. To zlasti velja za uporabnike centrov za socialno delo.
Statistika na področju socialnega varstva od I. 1996 beleži

uporabnike nekaterih socialno varstvenih storitev, ki jih centri za
socialno delo obravnavajo po Pravilniku o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 52/95).
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Tabela 33: Število uporabnikov socialno varstvenih storitev v centrih za socialno delo

■ leto 1997

leto 1996

Socialno varstvene storitve v CSD
Uporabniki: odrasli
• prva socialna pomoč
• osebna pomoč
• pomoč družini na domu
Skupaj št. obravnavanih oseb:

Socialno varstvene storitve v CSD

47.265
13.816
4.500

54.713
16.494

64.571

76.272

leto 1996

5.065

leto 1997

Uporabniki: otroci in mladostniki
13.189

• prva socialna pomoč

16.002
7.224
1.506

5.311
1.840

• osebna pomoč
• pomoč družini na domu

Skupaj št. obravnavanih oseb:
20.330
Vir podatkov: Statistični urad RS, Statistično poročilo o uporabnikih in oblikah pomoči CSI), SOC - 1, Ljubljana

24.732

Mreža socialno varstvenih storitev ni takšna, da bi lahko pokrila
potrebe, niti kar zadeva obseg potreb niti kar zadeva različnost
potreb. V dosedanjem razvoju je vse preveč prevladoval tip
zagotavljanja institucionalne skrbi za ljudi, bistveno premalo
pozornosti pa je bilo posvečeno razvoju različnih drugih
programov, prilagajanju programov individualnim potrebam in
vzpostavljanju in zagotavljanju možnosti za izbiro. Podrobneje so
bile potrebe analizirane pri pripravi predloga Nacionalnega
programa socialnega varstva za obdobje do I. 2005 in predlagane
različne oblike njihovega uresničevanja.

Evropske komisije za človekove pravice lahko pomeni oviro za
uveljavljanje sodnega varstva med drugim tudi višina stroškov, ki'
jih zaradi slabega gmotnega stanja ne morejo plačati tisti sloji
prebivalstva, katerih osebni dohodki zadostujejo komaj za
preživetje. Čeprav konvencija ne uvaja kar avtomatično pravice
do brezplačne pravne pomoči tem slojem prebivalstva, pa vendar
vključuje dolžnost države pogodbenice, da naredi sodno varstvo
mogoče in učinkovito. To pa ppmeni, da mora država stranki
zagotoviti strokovno pomoč, kadar je to nujno za učinkovit dostop
do sodišča.

14. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Ob ustavno zagotovljeni pravici do sodnega varstva in ustavni
določbi, da je Slovenija ne le pravna, temveč tudi socialna država,
je država dolžna zagotoviti učinkovit dostop do sodišča tudi
strankam, ki jim gmotne razmere ne dopuščajo, da bi same nosile
stroške postopka pred sodiščem.

S sistemom brezplačne pravne pomoči se "revnim" strankam, ki
glede na svoje gmotne razmere ne zmorejo plačati stroškov
postopka, omogoča oz. olajša dostop do sodišča.

Sedanja ureditev "brezplačne pravne pomoči" v slovenski
zakonodaji omogoča revnim strankam, da se udeležujejo postopka
pred sodiščem. Brez procesnih določb o oprostitvi stroškov
postopka in postavitvi pooblaščenca v ZPP bi se stranke, ki
glede na gmotne razmere stroškov postopka ne zmorejo plačati,
ne mogle udeleževati postopka pred sodiščem.

Republika Slovenija je v ustavi definirana kot pravna in socialna
država, v 23. členu ustave pa je opredeljena tudi pravica do
sodnega varstva: vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in
dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja
odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno
sodišče.

Vendar pa ugotavljamo, da obstoječi sistem pomoči, ki velja le v
postopkih pred sodišči, ne zadostuje. Potrebno bo urediti tudi
brezplačno pravno pomoč "revnim" pred vložitvijo tožbe oziroma
zunaj sodnega postopka. Z ureditvijo pravnega svetovanja
osebam, ki si pomoči odvetnika glede na svoje gmotne razmere
sicer ne morejo privoščiti, bo tem osebam zagotovljeno lažje
uveljavljanje njihovih pravic, hkrati pa jim bo dana tudi možnost
izvensodnega reševanja sporov ob pomoči strokovno
usposobljene osebe.

Pravico do sodnega varstva ureja tudi Evropska konvencija o
človekovih pravicah (UL RS - mednarodne pogodbe, št. 7/94). V
skladu s 6. členom navedene konvencije ima vsakdo pravico, da
o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali v kakršnihkoli
kazenskih obsodbah zoper njega odloča neodvisno in
nepristransko ter z zakonom ustanovljeno sodišče. Po konvenciji
mora država omogočiti dostop do sodišča tako, da ne postavlja
ovir za uveljavljanje te pravice. S tem v zvezi se postavlja v
ospredje predvsem problem stroškov postopka. Po mnenju
poročevalec, št. 12
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IV. NEVLADNE ORGANIZACIJE

dodatnega, brezplačnega, tedenskega letovanja za 500 najbolj
ogroženih otrok iz vse Slovenije.

Delovanje Rdečega križa Slovenije

Težave s katerimi se srečujejo, tako na sedežu RKS kot tudi na
Območnih združenjih RK in Krajevnih organizacijah RK, pa so
vezane zlasti na pomanjkanje sredstev za izvajanje dejavnosti.

Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju RKS) sestavlja 56 Območnih
združenj Rdečega križa, 1.200 Krajevnih organizacij Rdečega
križa, v delo pa je poleg profesionalnih sodelavcev vključenih več
kot 10.000 prostovoljcev. Sama organizacijska struktura omogoča
delovanje na območju celotne Slovenije, zaradi razvite mreže pa
dejavnost poskušajo čimbolj približati ljudem.

Tako je oskrbovanje socialno ogroženih družin in posameznikov
z osnovnimi prehrambenimi izdelki in higienskimi pripomočki
otežkočeno. Večji del pomoči, ki jo prejemajo ogroženi, je namreč
pridobljeno na osnovi lastnih, vodenih in namenskih akcij zbiranja
sredstev oziroma temelji na sodelovanju RKS z drugimi
organizacijami, društvi in institucijami iz tujine.

Socialna dejavnost RKS je ena izmed najpomembnejših
dejavnosti, preko katere izvaja konkretne aktivnosti neposredne
pomoči, zlasti naslednjim kategorijam ljudi:

-

Podatki kažejo, da RKS vsako leto pomaga 70.000 ogroženim
posameznikom in družinam. Samo z akcijo "Nikoli sami" uspe
pripraviti 26.000 enotnih prehrambenih paketov oziroma 260.000
kg prehrambenih izdelkov in 78.000 kg pralnega praška. V zadnjih
dveh letih pa opažajo, da bi potrebovali vsaj še dvakrat toliko
pomoči.

prizadetim družinam ob naravnih in drugih nesrečah (potres
Posočje, poplave),
starim in osamljenim osebam,
bolnim in invalidnim osebam,
družinam in posameznikom brez osnovnih sredstev za
preživetje,
družinam in posameznikom v težkem socialnem položaju,
družinam in posameznikom v stiski zaradi enkratne življenjske
situacije,
otrokom in mladostnikom,
družinam, ki imajo otroke z motnjami v telesnem ali duševnem
razvoju,
Romom,
brezdomcem,
osebam brez statusa.

Pri izvajanju dejavnosti, ki ni vezana na oskrbovanje socialno
ogroženih družin in posameznikov se prav tako srečujejo s
finančnimi težavami, kljub temu, da večji del dejavnosti izvedejo
na osnovi prostovoljnega del. V preteklem so med drugimi izvedli
naslednje programe:
delovalo je 310 Postaj RK, a v program je bilo vključenih
15.046 udeležencev,
organizirali so 568 srečanj za starostnike, srečanj se je
udeležilo 35.352 starih in invalidnih oseb,
obiskali so ter nudili pomoč na domu 17.036 osebam,
v Mladinskem zdravilišču in letovišču je letovalo več kot 10.000
socialno ogroženih ter bolnih otrok.

Z dejavnostjo, ki je namenjena zgoraj omenjenim kategorijam
ljudi, želi RKS doseči sledeče cilje:

Izvajanje omenjenih programov je povezano z velikimi materialnimi
in finančnimi sredstvi. Sredstva poskušajo pridobiti in zagotoviti
na različne načine, v največji meri pa jih pridobijo preko donatorjev
in podpornih članov RKS.

prispevati k lajšanju in preprečevanju socialnih stisk in težav
ljudi ter prispevati k boljši kvaliteti življenja družin in
posameznikov,
nuditi konkretne oblike pomoči družinam in posameznikom,
ki jo ljudje v določenem trenutku najbolj potrebujejo,
zmanjševati izoliranost posameznih kategorij oseb,
vzpodbujati lokalne dejavnike za najrazličnejše oblike
medsebojne pomoči,
zapolnjevati vrzel na področju, kjer ni možnosti za zadostno
profesionalno in strokovno pomoč,
spodbujati mlade k vključevanju v socialno dejavnost RK ter
utrjevati sodelovanje s strokovnimi službami socialnega
varstva, šolstva in zdravstva,
razbremeniti družino,
omogočiti zdravljenje, letovanje in kreativno preživljanje
počitnic otrokom z različnimi zdravstvenimi težavami in
otrokom iz socialno ogroženih družin.

Zaradi številnih stisk in materialne ogroženosti tako družin kakor
tudi posameznikov, bo tudi v bodoče socialna dejavnost RKS
toliko bolj pomembna. Prav zaradi tega bodo veliko aktivnosti
namenili zagotavljanju materialne pomoči, ki jo bodo poskušali
pridobiti na osnovi sodelovanja z donatorji iz domovine in tujine,
kakor tudi na osnovi oblikovanja posameznih namenskih akcij
zbiranja pomoči.
RKS poudarja, da je v zadnjem obdobju skorajda celotna količina
pomoči, ki jo namenjajo in delijo najbolj potrebnim pomoči,
pridobljena s pomočjo akcije zbiranja prostovoljnih denarnih
prispevkov "Nikoli sami".
V akcijo se je vključilo 36.358 donatorjev, pravnih in fizičnih oseb;
posamezniki, delovne organizacije in ustanove pa še vedno
nakazujejo svoja sredstva. Po do sedaj opravljeni analizi, so
darovalci svoja sredstva namenjali za podporo sledečih programov
RKS:

Preko številnih socialnih programov, ki temeljijo na navedenih
izhodiščih in se izvajajo v območnih združenjih, RKS ugotavlja,
da se vedno bolj izražajo potrebe starejših generacij ter socialno
ogroženih družin in posameznikov in da se v programih konkretne
Pomoči uveljavlja in kaže individualizacija pomoči, ki ni le formalna,
temveč dejansko naravnana na posameznika v stiski.

- 69,15 % darovalcev je sredstva namenilo za materialno pomoč
revnim in brezposelnim,
- 19,97 % darovalcev je svoja sredstva namenilo za letovanja
socialno ogroženih otrok,
- 9,83 % darovalcev je sredstva namenilo za pomoč bolnim,
invalidnim in ostarelim,
- 0,56 % darovalcev je sredstva namenilo za pomoč brezdomcem
in pregnancem s Kosova,
- 0,22 % darovalcev je sredstva namenilo za pomoč ob naravnih
in drugih nesrečah,

V letu 1999 RKS nadaljuje s tradicionalnimi oblikami dela, in sicer:
organiziranje srečanj starostnikov, izvajanje programov nuđenja
pomoči starim, bolnim in invalidnim osebam na domovih, prav
tako pa nadaljuje z organizacijo najrazličnejših dejavnosti za Rome
in brezdomce.
Za otroke iz socialno ogroženih družin poleg ustaljenih oblik
letovanja v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič, v
okviru akcije "Nikoli sami" RKS zagotavlja in izvaja program
23. februar 2000
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- 0,17 % darovalcev je sredstva namenilo za programe
preprečevanja zasvojenosti vseh vrst,
- 0,1 % darovalcev je sredstva namenilo za dela z mladimi.

Skupnost srečanje (Nova Gorica, Čadrg in trije centri v
ustanavljanju)
Skupnost srečanje je šola življenja, šola za življenje, predlog za
nov način življenja. Je šola, ki zajema celega človeka v
prizadevanju, da bi se mu povrnilo osebno življenjsko ravnotežje.
Pri tem so v pomoč tisti, ki so se sami rešili bremena drog,
odvisnosti in se osebno srečali z izkustvom sprejetosti, ljubezni
in rešitve.

Z zbranimi sredstvi akcije "Nikoli sami 99" bo RKS v mesecu
oktobru 1999 pripravil 26.000 enotnih prehrambenih paketov oz.
260.000 kg prehrane ter 78.000 kg pralnega praška ter jih
distribuiral v 56 območnih združenj Rdečega križa, le ta pa bodo
pričela z neposredno delitvijo pomoči v "TEDNU SOLIDARNOSTI
t.j. v času od 01.11. do 07.11.1999."

Leta 1995 je bila odprta prva skupnost v Novi Gorici.
V letu 1999 smo skupaj uresničili načrt otvoritve nove
skupnosti za fante v Čadrgu.
Pred nami pa je še priprava in otvoritev centra za dekleta ter
še dveh drugih centrov.

Poleg omenjene humanitarne pomoči, bo RKS z zbranimi sredstvi
omogočil tedensko letovanje 500 socialno ogroženim otrokom,
ob koncu leta pa pripravil 560 novoletnih paketov za otroke ter
7.000 darilnih paketov za stare, bolne in invalidne osebe.'
Najverjetneje ni potrebno poudariti, da se RKS v okviru svoje
socialne dejavnosti ves čas sooča s problematiko premagovanja
revščine in s problematiko boja proti socialni izključenosti.

V našem programu je bilo obravnavanih približno 600 ljudi in od
tega jih je polovica vstopila v Skupnost Srečanje. Naš cilj pa je
omogočiti celodnevno obravnavo za 50 fantov in deklet v
Skupnosti Srečanje v Sloveniji in prav toliko v tujini.
Specifična ponudba Slovenske karitas je, da preko referata za
pomoč odvisnikom In njihovim svojcem:

SLOVENSKA KARITAS
Slovenska karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške
Cerkve na Slovenskem (1. maja 1990 jo je ustanovila Slovenska
pokrajinska škofovska konferenca) in ima namen, da uresničuje
karitativno in socialno poslanstvo Cerkve.

zagotavlja stalno prvo pomoč odvisnikom
pripravlja fante in dekleta za vstop v Skupnost Srečanje (3-6
tednov)
izobražuje in vodi prostovoljce (spremljanje in svetovanje)
preventivno dela z mladimi (publikacije, okrogle mize,
sodelovanje s šolami)
svetuje staršem in svojcem odvisnikov (tedenska srečanja,
strokovna predavanja)

Ena iz med nalog Slovenske karitas je, da sodeluje z državnimi
ustanovami, ki so pristojne za socialo, jih opozarja na
pomanjklji-vosti na tem področju v družbi, po svojih močeh pa jim
tudi pomaga proučevati in odpravljati socialne stiske. Zato
Slovenska karitas podpira ustanavljanje in delovanje socialnih in
karitativnih ustanov, na nacionalnem nivoju ter na škofijskih in
župnijskih nivojih. V letu 1990 je ustanovila prvi materinski dom, v
letu 1992 je pričela z delom z odvisniki in v letu 1997 z dnevnim
varstvom duševno prizadetih v Zavodu Čebela - Karitas.

3. Čebela dnevno varstvo Karitas
Zavod Čebela je v svoji prvi fazi delovanja namenjen dnevnemu
varstvu, vodenju in zaposlitvi pod posebnimi pogoji, težje in težko
duševno in telesno prizadetih odraslih oseb ter tistih z zmerno
prizadetostjo, katerim sposobnosti ne dajejo možnosti vključitve
v varstveno delovni center.

1. Materinski domovi (Škofljica, Višnja gora, Postojna,
Solkan v ustanavljanju)

V središču programa je odrasla oseba z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju. Redno dnevno sodelovanje strokovnega
delavca s starši je namenjeno ohranjanju družinskih vezi in
pozitivnih vzorcev obnašanja ter dejavnosti njihovega otroka.

Življenje in delo v MATERINSKEM DOMU temelji na:

-

medsebojni pomoči nosečnic in mater,
strokovni in svetovalni pomoči socialne delavke,
delovni terapiji,
zdravstveni ponudbi,
duhovni ponudbi.

Zavod Čebela je majhna skupnost in kot karitativna ustanova
daje velik poudarek pristni domačnosti, medsebojnemu zaupanju,
srčni kulturi, čutenju z varovanci, sodelovanju s starši, odprtosti
navzven.

V središču pozornosti je posamezna mati, ki se ji hoče pomagati,
da bo boljše videla svojo življenjsko situacijo in materinsko vlogo.

Vloga staršev je izjemna, saj oni najbolj ljubijo svoje otrokevarovance.

Ročna dela, kuhanje, pečenje, dela na vrtu, kolesarjenje, branje...
predavanja iz ginekologije in pediatrije... obiski patronažne sestre,
svojcev in prijateljic, lahko pripomorejo k samozavesti mater in
osmislitvi nove situacije. Matere imajo možnost, da iščejo
strokovno pomoč tudi izven Doma, da si iščejo honorarno in
redno zaposlitev. V Domu ostanejo toliko časa, dokler si ne najdejo
boljše rešitve, primerne tako za mater in otroka. Izkušnje so
pokazale, da se v teku enega leta lahko osamosvojijo.

4. Vzgoja prostovoljcev
Oblikovanje za karitativno dejavnost, solidarnost in dobroto bo
potekalo:
- oblikovanje sodelavcev župnijskih Karitas za prostovoljno delo,
zaznavanje stisk in kvaliteten pristop k njihovemu reševanju
- oblikovanje skupin in javnosti za prepoznavanje stisk in human
odziv pri' njihovem reševanju

2. Referat za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem
V letu 1992 je bilo sklenjeno sodelovanje med Slovensko karitas
in don Pierinom Gelmini, ki vodi Skupnost Srečanje.
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Povezovanje v Karitas bo potekalo:
- povezovanje sodelavcev v župnijskih Karitas z dekanijskimi in
območnimi Karitas ter nadalje s škofijsko in slovensko Karitas v
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smislu mreže delovanja Karitas ter z ostalimi skupinami znotraj
Cerkve
- povezovanje v lokalnem in nacionalnem prostoru z drugimi
humanitarnimi prganizacijami in državnimi strokovnimi službami
v smislu prepoznavanja stisk in priprave programov za njihovo
odpravljanje

pripomočke: bolniške postelje, invalidske vozičke, sobna
stranišča, trapeze, ograjice...
Skupina po ŽK izobražuje sodelavce, ki nudijo pomoč na domu
po terenu.
8. Organizirano letovanje socialno ogroženih družin in
otrok

Izobraževanje sodelavcev Karitas bo potekalo na dva načina:
- duhovno oblikovanje in izobraževanje v smislu služenja ubogim
- strokovno izobraževanje v raznih seminarjih, predavanjih in
literaturi.

Materialna pomoč družinam, svetovalno delo v raznih kriznih
obdobjih vključuje tudi preventivno ponudbo organiziranega
letovanja družin in otrok v različnih letoviščnih kapacitetah župnij
ali drugih ustanov cerkve (Portorož Piran, Lucija, Pohorje...),ki
poteka 2.5 meseca v letu.
Namen organiziranega letovanja družinam vsebuje dva osnovna
cilja:
Omogočiti celi družini, da preživi 8 do 10 dni skupaj v nekem
letovišču, kjer jim je zagotovljena prehrana, stanovanje,
vstopnice na plažo.
2 urna strokovna ponudba dnevno staršem in posebej otrokom
na neko aktualno temo (umetnost pogovarjanja, delitev dela
doma, priprava na praznovanje, krizne situacije...).

Konkretno:
- nadaljevanje že obstoječih programov: mesečna srečanja
župnijskih, dekanijskih, območnih Karitas ter Tajništva škofijske
Karitas. Občasna srečanja odborov Škofijske karitas. Seminarji
in supervizije. Izdaja brošure za oblikovanje in delovanje
prostovoljcev.
- priprava seminarjev za pristop do posameznih primerov uboštev
(ostareli, bolni, mladi v stiski, zasvojeni).
5. Svetovanje

Namen letovanja otrok je v prvi vrsti, da v 10 dneh doživijo lepoto
morja, hribov, razvijejo preko animatorjev pripadnost neki skupini,
se učijo preko iger, gledališča, veselih večerov preživljati prosti
čas.

Slovenska karitas ali škofijske karitas redno usposabljajo
sodelavce za življenjsko, družinsko in zakonsko svetovanje.
V zadnjem času se je način življenja in delovanja tako spremenil,
da postaja svetovanje vse pogostejši in nepogrešljiv človekov
spremljevalec. Zavedamo se, da sodobna uboštva (osamljenost,
zasvojenost, mnoge stiske v družini...) zahtevajo od sodelavcev
Karitas nova znanja in oblike delovanja. Svetovalnica sega v
svojem poslanstvu tako na področje svetovanje osebam, parom,
družinam, ki zaidejo v stisko ali krizo odnosov, kakor na področju
preventive na določenem področju.

Delovanje Zavoda Janeza Smrekarja, OE Skala
SKALA - MLADINSKA ULIČNA VZGOJA je nevladna, neprofitna
in nepolitična organizacija. Skala je organizacijska enota Zavoda
Janeza Smrekarja, ki je zavod za socialno dejavnost,
izobraževanje in preventivno vzgojo. S svojo dejavnostjo uvaja v
preventivno vzgojo nove oblike pristopa k mladim v življenjskih
stiskah in mladini na socialnem robu. V svojem jedru združuje in
povezuje animatorje, prostovoljce, mladostnike in njihove starše
ter s svojim delovanjem posega v širši družbeni prostor. Pri svoji
dejavnosti, ki se navdihuje pri preventivnem vzgojnem sistemu
Janeza Boska, razvija različne programe mladinske ulične vzgoje,
s katerimi si prizadeva nuditi mladim v stiski celostno vzgojo za
življenje.

Neposredna pomoč družinskih svetovalnic je v tem, da
spremljamo vsa področja zakonskega in družinskega življenja,
pomagamo zakoncem pravilno sprejemati in vrednotiti življenje,
pomagati pri problemih odraščajočih otrok in njihovi vzgoji,
omogočiti razreševanje medgeneracijskih konfliktov in
vsakodnevnih problemov, ki se pojavijo v zakonu.
6. Pomoč ljudem in družinam v stiski

Skala deluje s posameznimi programi po vsej Sloveniji in v
zamejstvu, redna dejavnosti pa je usmerjena na področje Ljubljane
(Nove Jarše in Fužine) in na celjsko regijo. Začetki dejavnosti
segajo v leto 1995. Skala si prizadeva spodbujati celostno vzgojo
mladih in deluje iz naslednjih izhodišč:
vzgoja temelji na osebnem odnosu zaupanja,
animacija prostega časa,
izobraževanje in usposabljanje za delo ter
pomoč pri oblikovanju osebnega sistema vrednot.

Vse več je družin, ki se obračajo po pomoč na Karitas, ker ne
preživijo z dohodkom, ki ga imajo. Veliko težje je za tiste, ki so
odvisni od socialne pomoči. V okviru pomoči družinam nudimo
naslednje oblike pomoči:

•

Družinam, ki so v stiski pomagamo v obliki hrane, obleke,
plačila položnic, pohištva , po predhodnem pogovoru in
ugotovitvi stanja z dokazili o zaposlitvi ali brezposelnosti,
priporočil centrov za socialno delo ali drugih javnih služb.
Vsako jesen pomagamo pri nakupu delovnih zvezkov in
šolskih potrebščin družinam, ki same tega stroška ne
zmorejo.
pomoč ljudem, ki so v stiski zaradi požarov in naravnih nesreč
( poplave, poplave...)
pomoč beguncem, tujcem in azilantom.

Na teh temeljih so si zastavili pet temeljnih ciljev:
prijateljsko druženje z mladostniki v njihovem življenjskem
okolju,
osebno in učno spremljanje mladih
reintegracija mladostnikov v družino
animacija teritorija
vzgoja in izobraževanje animatorjev
Ciljne skupine oziroma namembniki so
mladi v stiski: to so mladi, ki jih srečujemo na ulici, neintegrirani
učenci nekaterih OŠ, mladi, ki so zaradi asocialnega vedenja
prišli v stik s svetovalnimi organi ali aparatom prisile ter mladi,
ki potrebujejo zaradi neurejenih družinskih razmer novo okolje,
ki bo omogočalo njihovo celostno rast in zorenje,
družine mladih: najpogosteje prihajajo iz drugih etničnih,
kulturnih in verskih okolij

7

• Pomoč ostarelim, bolnim ter izposoja ortopedskih
Pripomočkov
Veliko starih bolnih , osamljenih, ki živijo doma ne želi v dom za
ostarele. Vse več je prošenj ne le za pomoč v gospodinjstvu
ampak tudi za osnovno zdravstveno nego bolnika. Poleg tega
skupina nudi pomoč pri pospravljanju, obiskovanju starejših,
pomoči pri hranjenju, družbi. Izposojamo tudi ortopedske
23. februar 2000
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sodelavci in prostovoljci Skale ter druga zainteresirana javnost
Poleg permanentnih dnevnih in tedenskih dejavnosti za mlade v
obliki rednih srečevanj na ulici in v njihovem življenjskem okolju,
osebne navzočnosti in spremljanja na socializacijskem in učnem
področju, spremljanja družin mladostnikov v težavah ter animaciji
teritorija, skrbijo tudi za strokovno usposabljanje in izobraževanje
prostovoljcev - animatorjev, sodelavcev ter širše strokovne
javnosti. Vse to skušajo uresničevati s pomočjo opazovanja in
poslušanja, pozornosti na protagonizem mladih, utelešanje
interesov mladih, vzgojnega pomena igre in skupine, načrtnosti
in doslednosti, povezovanja z vladnimi in nevladnimi ustanovami
v Sloveniji, imajo pa tudi vrsto pomenljivih mednarodnih navezav.

3.
4.

5.

V Skali poudarjajo pomen prostovoljnega dela. V delovanje je
namreč vključenih 40 prostovoljcev, ki opravijo vsak teden v
povprečju pet ur prostovoljnega dela.
V tem smislu so v Skali razvili več programov:
1. Program Ulica: Neposredno srečevanje mladostnikov v
njihovem življenjskem okolju v večernih in nočnih urah na
področju Novih Jarš in Novih Fužin. Pozornost na pobudništvo
mladih in vzpostavljanje vzgojnih procesov.
2. Program Bus veselja: "Bus veselja" je preurejeni avtobus, ki
poskuša mladim ponuditi pestro in privlačno vzgojno ponudbo
za ustvarjalno preživljanje prostega časa. Ima igralnico z
ročnimi nogometi, različnimi namiznimi igrami, športnimi
rekviziti za organiziranje igre ob Busu na igrišču. V zadnjem

6.

de|u avtobusa je prostor, kjer potekajo različne ustvarjalne
delavnice, tam so tudi police z različnimi informacijami za
mlade, v kabini avtobusa pa je možno najti prostorček za
individualen pogovor. Bus veselja je potujoči mladinski center.
Program Osebno In učno spremljanje: Osebno spremljanje
mladostnikov, ki doživljajo stisko, mesečna srečanja
mladostnikov, po potrebi nuđenje učne pomoči.
Program Mladinski klub Dvanajstka. Program na Fužinah
razvijajo skupaj s CSD Moste Polje in društvom Mladinski
ceh mladinski klub s pestro ponudbo raznovrstnih ustvarjalnih,
izobraževalnih in prostočasnih dejavnosti. Poseben program
pripravijo v počitniških obdobjih: poletni tabor, počitnikovanje
med bloki poimenovano Baja kar tako, zimovanja.
Program PUM • projektno učenje za mlade: izvajati se začne
s 1. januarjem 2000 v Celju. Gre za motivacijski program za
mlade mladim v starosti od 15 do 26 let, ki naj bi se ponovno
vključili v izobraževalni sistem, v programe v dodatnega
izobraževanja ter programe, ki naj bi izboljšal njihovo
konkurenčnost na trgu delovne sile. Program je namenjen
mladim iz celotne celjske regije.
Program Ulična univerza: Izobraževanje animatorjev na
rednih ponedeljkovih srečanjih, izobraževalnih supervizijskih
vikendih, študijskih krožkih in študijskih obiskih, osebnih in
skupinskih evalvacijah, organizacija mednarodnih seminarjev,
okroglih miz, predavanj, vzpostavljanje strokovne knjižnice,
izdajanje biltena Skala, pripravo predavanj in strokovnih
člankov.
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 221. korespondenčni seji dne
15/2-1999 določila besedilo:
- PREDLOGA LETNEGA PLANA RAZVOJA
VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2000,

IN

- mag. Anton BERGAUER, minister z'a promet in zveze,
- Žarko PREGLJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- Angel POLAJNKO, državni podsekretar v Ministrstvu za
promet in zveze,
- Roman LAVRIŠA, podsekretar v Ministrstvu za promet in
zveze.

ki ga pošilja na podlagi 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije in 24. člena Zakona o javnih cestah.
Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom letnega
plana nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom, št. 34603/98 dne 20/12-1999.

2
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Vlada Republike Slovenije

Letni plan razvoja in vzdžrevanja avtocest
za leto 2000
EVA 1999-2411-0137

PREDLOG

Ljubljana, 15.02.2000
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RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Cilje in naloge strategije razvoja in vzdrževanja avtocest, vrstni
red prednostnih gradenj in nalog vzdrževanja avtocest, vire
sredstev ter dinamiko in obseg posameznih nalog v razvojnem
obdobju določa Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji (NPIA - Uradni list RS št. 13/96 in 41/98). Program določa
prednostne naloge na podlagi objektivnih prometnih, tehničnih,
ekonomskih in okoljskih meril.

Planirano porabo plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto
2000 predstavljajo izvedena in dejansko obračunana dela v letu
2000 (fakturirana realizacija).

Glavni stalni viri za financiranje nacionalnega programa so
sredstva zbrana na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št.
57/98) ter cestnin in posojil.

1.0. RAZVOJ AVTOCEST
1.1.

Po določilu tretjega odstavka 5. člena Zakona o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 57/93) mora DARS
d.d. za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil, izdajo obveznic
in garancij predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora
Republike Slovenije s posebnim zakonom.

Opraviti bo potrebno naslednja dela:

Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji določa,
da je Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000
operativni dokument na podlagi katerega DARS d.d. vodi in nadzira
gradnjo in vzdrževanje avtocest v tekočem letu.

-

Državni zbor Republike Slovenije sprejme Letni plan razvoja in
vzdrževanja avtocest v letu 2000 z odlokom.

tehnično in strokovno preverjanje različnih variant tras v
prostoru in sodelovanje pri njihovem usklajevanju s
posameznimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki
naprav, objektov in zemljišč, ki bodo z gradnjo avtocestnih
odsekov prizadeti;
izdelava idejnih študij in idejnih projektov,
strokovno sodelovanje pri pripravah lokacijskih načrtov in v
lokacijskih postopkih,
izvedba razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih
del, kjer je to potrebno.

Navedene aktivnosti se bodo v letu 2000 izvajala na naslednjih
avtocestnih odsekih:

Ministrstvo za promet in zveze je pripravilo predlog Letnega plana
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000. Pri pripravi predloga
je sodeloval tudi DARS d.d. s pripravo strokovnih podlag.
Predlog pošilja Ministrstvo za promet in zveze Vladi Republiki
Slovenije, da ga po opravljenem vladnem postopku, na podlagi
24. člena Zakona o javnih cestah pošlje v potrditev Državnemu
zboru Republike Slovenije.

-

PREDLOG
Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97) in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95,
28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
sprejel

-

-

ODLOK

Beltinci - Pince (brez dvopasovne obvoznice Lendava)
Lenari - Cogetinci,
Maribor - Lenart,
Fram - Hajdina,
Hajdina - Ptuj,
priključek Ljubečna,
navezava na Luko Koper,
Koper - Izola,
Jagodje - Lucija,
Vrba - Peračica,
Peračica - Podtabor,
Šentvid - Koseze,
Bič - Hrastje,
Hrastje - Kronovo,
Kronovo - Smednik,
Smednik - Krška vas in
Krška vas - Obrežje.

V letu 2000 se bodo pričele izdelovati študije cestnih povezav in
mejnih prehodov z Republiko Hrvaško, na katerih je predvidena
izgradnja prostorov za sanitarne in fitopatološke preglede po
zahtevah PHARE programa in Evropske unije.

o letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest za
leto 2000 (OdLPVAOO)
Plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 temelji na:

Za dela na navedenih odsekih so v letu 2000 predvidena finančna
sredstva v višini 1.178,6 mio SIT.

Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS št. 13/96 in 41/98),

23. februar 2000

Priprava projektne dokumentacije za
avtocestne odseke, katerih gradnja je
predvidena po letu 2000

V letu 2000 se bo pripravljala projektna in druga dokumentacija
za vse avtocestne in cestne odseke iz avtocestnega programa,
za katere še niso sprejete uredbe o lokacijskih načrtih in se bo
gradnja teh odsekov predvidoma pričela po letu 2000.

Ker so sredstva za Nacionalni program določena tudi s posebnim
zakonom, Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 29/97) v drugem
odstavka 24. člena določa, da Državni zbor Republike Slovenije
sprejme na predlog Vlade Republike Slovenije letni plan razvoja in
vzdrževanja avtocest za plansko leto.

•

Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS št. 29/97),
Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 57/98).
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1.2.

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA
ODSEKE, KI SE BODO PRIČELI GRADITI V
LETU 2000 ALI KASNEJE

3. Šentilj - Pesnica, dolžina 9,5 km
Predaja v promet: 1996
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
ekologija, zaključna dela

V letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 so
predvidena sredstva za pridobivanje nepremičnin na trasah
avtocestnih in cestnih odsekov, kjer je ali pa bo v letu 2000 izdana
uredba o lokacijskem načrtu in bo podan formalno pravni pogoj
za začetek premoženjsko pravnih opravil, sama gradnja pa še ni
predvidena. Navedene aktivnosti se bodo izvajale na sledečih
odsekih:

-

4. Pesnica- Slivnica, dolžina 20,7 km
4.1 AC Slivnica - priključek Ptujska, dolžina 4,4 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, ekologija, predaja objekta,
zaključna dela

Maribor - Lenart,
AC Ptujska - priključek Zrkovska,
Šentvid - Koseze,
Smednik - Krška vas,
Krška vas - Obrežje,
Kronovo - Smednik in
ostalih odsekih, na katerih bo v letu 2000 sprejeta uredba o
lokacijskem načrtu.

4.2 AC Zrkovska - priključek Pesnica, dolžina 6,3 km
Predvidena predaja v promet: 2004
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
premostitveni objekti
4.3 Zrkovska cesta km 0,0 - km 0,87, dolžina 0,9 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti, ekologija, predaja objekta, zaključna dela

V prihodnjem letu je predvideno 378 mio SIT za pričetek izvajanja
premoženjsko pravnih opravil na zgoraj omenjenih avtocestnih
odsekih.
1.3. Gradnja avtocest

4.4 HC, dolžina 2,4 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti

Med gradnjo avtocest uvrščamo pripravljalna dela, gradbena dela
in zaključna dela.
V letu 2000 se bodo izvajala zaključna dela na avtocestnih odsekih,
ki so bili predani prometu v prejšnjih letih, vsa dela pa še niso bila
opravljena, ker so pogojena z rezultati monitoringa, predpisanega
z uredbami o lokacijskem načrtu. Med zaključna dela sodijo tudi
dela , ki jih je potrebno opraviti na osnovi zahtevkov iz tehničnih
pregledov, vendar so takšnega značaja, da ne vplivajo na varnost
vožnje, zato so odseki že predani v promet. Zaključna dela so
tudi tista, ki jih morajo izvajalci izvesti v okviru garancije.

5. Slivnica - Fram - BDC, dolžina 7,0 km
Predaja v promet: 1997
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
ekologija, zaključna dela
6. Hoče - Arja vas, dolžina 47,0 km

V letu 2000 se bodo nadaljevala vsa ostala gradbena dela na
odsekih, katerih gradnja se je pričela v prejšnjih letih, na nekaterih
odsekih pa se bo po izdaji uredbe o lokacijskem načrtu in pridobitvi
gradbenega dovoljenja gradnja v prihodnjem letu pričela. Kratek
opis aktivnosti na posameznih odsekih v letu 2000 je podan v
nadaljevanju.

Predaja v promet: 1996
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
ekologija, zaključna dela
7. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 9,6 km
7.1 Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km
Predaja v promet: 1997
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, zaključna dela

1. Beltinci - Pince, dolžina 34,4 km
1.1 Obvoznica Lendava - dvopasovnica, dolžina 6,8 km
Predaja v promet: 1999
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
zaključna dela

7.2 Rekonstrukcija od priključka SI.Bistrica do obvoznice
Pragersko, dolžina 3,5 km
Predaja v promet: 1999
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
zaključna dela

2. Lenart - Beltinci, dolžina 42,3 km
2.1 Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353, dolžina
14,6 km
Predvidena predaja v promet: 2003
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije,
ekologija

7.3 Obvoznica Pragersko, dolžina 5,3 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela
8. Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km

2.2 Cogetlncl - Vučja vas, dolžina 12,1 km
Predvidena predaja v promet: 2004
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila
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8.1 Markovcl - Gorišnlca, dolžina 5,6 km
Predvidena predaja v promet: 2002
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela
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8.2 Gorišnica - Ormož, dolžina 10,2 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti

14. Zadobrova -Tomačevo, dolžina 4,3 km
Predaja v promet: 1998
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila,
zaključna dela
15. Priključek Razdrto, dolžina 0,9 km

8.3. Obvoznica Ormož, dolžina 3,7 km
Predaja v promet: 1998
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
semaforizacija križišča

Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje

9. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km

16. Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km

Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela

16.1 HC razcep Razdrto - km 1,3, dolžina 1,3 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, preddela, voziščne konstrukcije,
odvodnjavanje, deviacije, predaja objekta, zaključna dela

10. Arja vas - Vransko, dolžina 20,9 km
Predaja v promet: 1997
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
ekologija, zaključna dela
11. Vransko - Blagovica, dolžina 16,8 km

16.2 Rebernlce, dolžina 10,7 km
Predvidena predaja v promet: 2003
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila

11.1 Vransko - Trojane, dolžina 8,6 km
Predvidena predaja v promet: 2002
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti, predori, deviacije

16.3 HC Vipava - Podnanos, dolžina 3,8 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti, deviacije

11.2 Trojane - Blagovica, dolžina 8,2 km
Predvidena predaja v promet: 2004
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
predori

17. Vipava - Selo, dolžina 11,5 km
Predaja v promet: 1999
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, predaja objekta, zaključna dela

12. Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,2 km

18. Selo - Šempeter, dolžina 11,8 km

12.1 Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica, dolžina 5,9 km
Predvidena predaja v promet: 2002
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela

Predaja v promet: 1996
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, zaključna dela
19. Čebulovica - Divača, dolžina 5,1 km

12.2 Krtina - Lukovica (CP Kompolje), dolžina 6,2 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti, deviacije

Predaja v promet: 1995
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila
20. Divača - Dane, dolžina 8,4 km
Predaja v promet: 1995
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, zaključna dela

12.3 Šentjakob - Krtina, dolžina 8,8 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti, vodni rov Drtišnica, deviacije, ekologija,
Predaja objekta

21. Dane - Fernetiči, dolžina 3,8 km
Predaja v promet: 1997
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila

1

3. Šentjakob - Malence, dolžina 10,7 km

Predvidena predaja v promet celotnega odseka: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
Premostitveni objekti, predori, deviacije, ekologija, predaja objekta,
zaključna dela
23. februar2000

22. Divača - Kozina, dolžina 6,7 km
Predaja v promet: 1998
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila
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23.Kozina - Klanec, dolžina 4,8 km

Zgoraj so navedeni vsi cestni odseki iz nacionalnega programa
izgradnje avtocesti na katerih se bodo v letu 2000 izvajala
pripravljalna dela, gradbena dela oziroma zaključna dela.

23.1 Kozina - Klanec od km 6,7 - km 7,5, dolžina 0,8 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti, deviacije, ekologija, zaključna dela

Tudi na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so bili predani v promet
že pred letom 1994 (pred ustanovitvijo družbe za avtoceste), je
potrebno izvajati zaključna in dodatna dela, ki so bila zahtevana
ob izdaji lokacijskih odločb in so posledica monitoringa, ali pa so
bila zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih
predhodnih postopkov ni bilo mogoče zaključiti hkrati z ostalimi
deli, tako, da se prenašajo v leto 2000. V sredstvih namenjenih za
ta dela, so zajeta tudi sredstva za dokončno premoženjsko pravno ureditev zadev na teh avtocestnih odsekih.

23.2 Kozina - Klanec od km 7,5 - km 11,5, dolžina 4,0 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti, deviacije, ekologija, zaključna dela

Skupna potrebna sredstva za ta dela v letu 2000, ki jih je potrebno
dodatno zapotoviti v letu 2000, na odsekih Razcep Razdrto,
Razdrto - Cebulovica, Koper - Ankaran, Šempeter - Vrtojba,
Malence - Šmarje SAP in Šmarje SAP - Višnja gora, znašajo 495
mio SIT.

24. Klanec - Ankaran, dolžina 14,6 km
24.1 Socerb - Klanec, dolžina 4,5 km
Predvidena predaja v promet: 2003
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije

V letu 2000 se bodo zaključevale zemljiško - knjižne zadeve na
odsekih Kožarje - Malence, Koseze - Kožarje, Črnuče Tomačevo, Vrhnika - Postojna, Hrušica - Vrba, Predor Karavanke
in Kranj vzhod - Šentvid, za kar so predvidena sredstva v skupni
višini 44,8 mio SIT.

24.2 Srmln - Socerb,dolžina 10,1 km
Predvidena predaja v promet: 2003
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, odvodnjavanje, premostitveni objekti, predori,
deviacije

V nadaljevanju so podane tabele s prikazom ključnih vrednosti
Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 2000, in sicer:
Tabela A prikazuje letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest v
letu 2000, kjer so prikazani:
odseki, ki so bili predani v promet pred letom 2000, na katerih
bodo potekala zaključna dela,
odseki, za gradnjo katerih je pridobljeno enotno dovoljenje za
gradnjo in se bo le-ta nadaljevala ter
odseki, za katere pričakujemo sprejem uredbe o lokacijskem
načrtu šele v letu 2000, zato se bodo zanje v letu 2000 izvajala
le premoženjsko pravna opravila in pripravljalna dela.
Za vse te odseke je prikazana predvidena poraba v letu 2000
povzeta po veljavnem nacionalnem programu izgradnje avtocest
in poraba, predvidena z Letnim planom razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 2000. V planu razvoja in vzdrževanja za leto
2000 so vključeni odseki upoštevaje operativno pripravljenostjo
odsekov ali etap, kot tudi finančne in operativne možnosti gradnje
v letu 2000. Primerjava podatkov pokaže, da je v letu 2000 možno
doseči 69 % predvidene finančne realizacije iz nacionalnega
programa za leto 2000.

25. Škofije - Srmin, dolžina 3,1 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, odvodnjavanje, premostitveni objekti, pokriti ukop,
deviacije
26. Izola - Jagodje, dolžina 3,6 km
Predaja v promet: 1999 (dograditev dveh pasov na dolžini
2,3 km)
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, zaključna dela
27. Podtabor - Naklo, dolžina 4,3 km
Predvidena predaja v promet: 2002
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, odvodnjavanje, premostitveni objekti

V tabeli B so posebej prikazani odseki avtocest, ki se bodo
začeli graditi v letu 2000. Podane so ocene investicijskih vrednosti
teh odsekov (v cenah september 1997), predvideni viri sredstev
in skladnost planiranih investicij z veljavnim nacionalnim
programom.
V letu 2000 se bo tako pričela gradnja na odsekih v skupni dolžini
17,1 km in v skupni investicijski vrednosti 31.900.492.000 SIT
(cene september 1997).

28. Naklo - Kranj, dolžina 8,7 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti, deviacije, ekologija

V tabeli C so podani odseki, ki se dokončujejo in so bili predani v
promet v letu 1999 ali bodo predani prometu v letu 2000, za
katere so dela že oddana. Navedene so stare in nove ocene
investicijskih vrednosti, razlike med njimi In predvideni viri sredstev
za pokritje teh razlik. Podani so tudi razlogi za razlike.

29. Višnja gora - Bič, dolžina 11,2 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje,
premostitveni objekti, deviacije, ekologija, predaja objekta,
zaključna dela
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V tabeli D sta podana odseka, na katerih je prišlo do prekoračitev
investicijskih vrednosti. Za njihovo izgradnjo dela še niso oddana.
V letu 2000 se bo gradnja na teh dveh odsekih pričela oziroma
nadaljevala. V tabeli so navedene vrednosti brez upoštevanja

146

DDV (zaradi še neoddanih del vpliv DDV še ni znan) vendar z
upoštevanjem povečane odškodnine zaradi spremembe
namembnosti zemljišč.

(kvota), v višini katere naj DARS d.d. sofinancira izvedbo del
oziroma ukrepov na teh odsekih. Zaradi prerazporeditve
obveznosti med DARS d.d. in MO Maribor kot sofinancerjema v
tabeli navedenega odseka, je vrednost, ki naj jo financira DARS
povečana za 20 %, to je za obseg, ki ga dopuščajo tolerance,
predvidene v nacionalnem programu.

V tabeli E je naveden odsek ceste iz programa državnih cest, ki
se izvajajo v okviru nacionalnega avtocestnega programa. V
nacionalnem programu je za te odseke navedena vrednost
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Cilji rednega vzdrževanja

2.0 VZDRŽEVANJE AVTOCEST

S tem predvidenim obsegom sredstev bodo zagotovljeni naslednji
cilji:
prometna varnost,
prevoznost,
ohranjanje in varstvo avtocest,
varovanje okolja in
urejen videz avtoceste.

2.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
V letu 2000 bodo stroški rednega vzdrževanja znašali 3.200
milijonov SIT.
Ocena stroškov je narejena na osnovi porabe v preteklih letih in
z upoštevanjem vpliva DDV ter odprtja novih odsekov (RazdrtoVipava (del), Vipava-Selo, Kozina-Klanec, Višnja gora-Bič, NakloKranj, Zadobrova-Šentjakob-Biagovica, Pesnica-Slivnica (del)).
Predvidene vrednosti posameznih aktivnosti:
dela na rednem vzdrževanju
(plačila po pogodbi z JPVAC)
nabava posipnih materialov
- krpanje asfaltov, rezkanje,
zalivanje rež, talne označbe
vzdrževanje servisnih con
- električna energija
vzdrževanje MMP Karavanke
drugo (ozelenitev, manjša popravila
objektov ipd)

2.2. OBNAVLJANJE AVTOCEST
V skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest poteka
intenzivnejše obnavljanje cestišč, objektov in opreme, ki so v
slabem stanju zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje v
preteklosti. Tudi v letu 2000 se bodo nadaljevala obnovitvena
dela, zato obseg zapor še ne bo bistveno zmanjšan. Tako kot v
predhodnih letih se bodo tudi v letu 2000 večja obnovitvena dela
opravljala izven turistične sezone razen obnovitve objektov, ki jih
ne bi bilo možno prekiniti.

2.250 mio SIT
230 mio SIT
390 mio SIT
80 mio SIT
110 mio SIT
40 mio SIT

Obnova vozišč, objektov in opreme bo v letu 2000 obsegala
sledeča dela v skupni vrednosti 2.030 milijonov SIT:
obnova vozišč (odseki: Vrhnika - CP Log,
viadukt Verd - Vrhnika, Goli vrh - Bandera,
Ravbarkomanda - Unec, izvoz in uvoz
Hrušica - Petrol, Dramlje - viadukt
930 mio SIT
Žepina -Celje)
obnova objektov
(Štampetov most cca 150 mio SIT)
300 mio SIT
popravila cestne opreme
150 mio SIT
- obnova sistema KVS na AC
Ljubljana - Postojna
180 mio SIT
300 mio SIT
obnova AC baze Postojna, Slov. Konjice
100 mio SIT
zamenjava odbojnih ograj in zaščitnih mrež
- zagotavljanje prometne varnosti na področju
Brezovice
40 mio SIT
ukrepi za zagotovitev prometne varnosti
na področju cestninske postaje Logatec
30 mio SIT

100 mio SIT

Redno vzdrževanje avtocest na osnovi letne pogodbe z DARS
d.d. opravlja Javno podjetje za vzdrževanje avtocest.
Na vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza, v
kateri je za pomoč voznikom na cesti in za vsa redna vzdrževalna
dela na razpolago delovna posadka in ustrezna mehanizacija.
Večja vzdrževalna dela, katerih delavci, zaposleni na delih rednega
vzdrževanja, zaradi prevelikega obsega del ne morejo opraviti,
se oddajo drugim izvajalcem na podlagi javnih razpisov.
Z odpiranjem novih avtocestnih odsekov se bo ustrezno dopolnil
obseg delavcev in potrebne mehanizacije.
Zimska služba
Število delavcev JPVAC je za redna vzdrževalna dela
dimenzionirano za izvajanje zimske službe. Količina in kvaliteta
mehanizacije za zimsko službo sta povsem primerljivi s količino
in kvaliteto tovrstne mehanizacije v razvitih zahodnoevropskih
državah.

2.3.

V okviru zimske službe se izvajajo predvsem naslednja dela:
redni pregledi, postavitev prometnih znakov, obvestilnih tabel in
snežnih kolov za izvajanje zimske službe, postavitev palisad za
obrambo pred snežnimi zameti ter preprečevanje in odpravljanje
poledice in odstranjevanje snega iz vozišča.

Starejše avtoceste so slabše opremljene kot nove. Za
zagotavljanje enake stopnje opremljenosti je potrebno stare
avtoceste opremiti s sodobno elektrostrojno opremo,
mehanizacijo za vzdrževanje in protihrupnimi ograjami.
Stroški za naložbe v osnovna sredstva bodo v letu 2000 znašali
1.390 milijonov SIT. Izvršena bodo naslednja dela in nabave:
nabava nove mehanizacije in opreme kot
nadomestitev dotrajane mehanizacije
in opreme za vzdrževanje
330 mio SIT
izgradnja protihrupnih ograj (na območjih:
Brezovica, Vrhnika, Kožarje)
540 mio SIT
nabava "ABC" elektronskih tablic
180 mio SIT
oprema za prenos podatkov ob AC
Lj.-Fernetiči in AC Maribor-Vransko
220 mio SIT
nadaljnja razširitev ABC sistema
110 mio SIT
- izdelava dokumentacije za razširitev
AC baze Ljubljana
10 mio SIT

V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih
materialov za preprečevanje poledice.
Letna služba
V času izven zimske službe poteka letna služba, ki zajema
naslednja večja redna vzdrževalna dela: redni pregledi, obnavljanje
talnih označb, košnja trave, čiščenje cestišča, kanalizacije in
jarkov, postavljanje in odstranjevanje signalizacije za zapore in
drugo.
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3.0 DRŽAVNE CESTE V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

avtocestni sistem, s tem da nanj navezujejo pomembne prometne
tokove.
Vrednost del na posameznih cestnih odseki prikazuje naslednja
tabela:

V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se bo
nadaljevala izgradnja nekaterih državnih cest, ki dopolnjujejo

Odsek

Etapa

Maribor

Levi breg
Most - Erjavčeva
Erjavčeva - Proletarskih brigad
Rekonstrukcija mariborske ceste

Celje Magistrala S
Želodnik - Vodice

Koper - Šmarje - Dragonja
Obvoznica Novo mesto

Obvoznica Mengeš
Želodnik - Vodice
(brez obv.Mengeš - Preserje)
Šmarje - Dragonja (III.pas)
Slavček - Tomos
Muhaber - Bučna vas
Bučna vas - Ločna

Mele - Šratovci - Radenci
Skupaj obvozne ceste
Rehabilitacije

Vrednost del v
letu 2000
v tisoč SIT
4.466
l.000.054
523.107
800.028
87.000
55.000
313.427
78.000
54.784
652.223
11.087
3.579.176
1.682.288
5.261.464

Skupaj DC

V zgornji tabeli je prikazana tudi postavka "rehabilitacije", ki
predstavlja vrednost sredstev namenjenih za preplastitve in
Popravila tistih državnih cest, na katerih je povečan tovorni promet
zaradi izvajanja nacionalnega programa. Te ceste so obvozne
ceste za V. koridor v času intenzivne gradnje in planiranih zapor
•er v primeru nesreč.

Z izgradnjo odseka hitre ceste Razdrto - Vipava se bo povečal
gradbiščni promet na Rebernicah in zato se bo del prometa
preusmeril na ceste: Hrušica - Podkraj, Kalce - Hrušica in preko
Sežane.
Zaradi zaostajanja pri realizaciji avtocestne poteze Maribor Lendava je potrebno pristopiti k sanaciji nekaterih cestnih odsekov:
Lenart - Radgona (plaz pod Elblom), Šikole - Pragersko, križišče
pri Gerečji vasi in Hodoš - Martjanci.

V prihodnjem letu se bo nadaljevala intenzivna izgradnja
avtocestnega odseka Vransko - Blagovica preko Trojan, pri čemer
bo promet na glavni cesti močno oviran in se bo zato preusmerjal
na vzporedne smeri, ki jih bo potrebno ustrezno usposobiti. Te
vzporedne ceste so: Debro - Laško, Marija Reka - Podmeja,
Trbovlje - Hrastnik, nadvoz za železnico v Zidanem mostu,
Šempeter, Šentjakob - Dolsko.

Zaradi izgradnje avtocestnih odsekov med Hrušico in Obrežjem,
pa bo potrebno sanirati cestne odseke v Jesenicah, Brezovici in
Trebnjem.
Za izvajanje navedenih del so predvideni tudi stroški inženiringa.
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Predvideno za rehabilitacijo
G1-5/328 Debro-Laško
R1 -232/1314,1315 Hodoš - Martjanci
R2-427/1351 Marija Reka - Podmeja
M 10-6/350 Sežana
M 10-9/1185 Trbovlje-Hrastnik
M 10-3/331 Nadvoz za železnico vZidanem mostu
R 387/1412 Hrušica - Podkraj
R 387/1412 Kalce-Hrušica
M 10/367 Šempeter
M 10-1/315 Sanacije plazov pod Elblom in Ihova
M 3-3/1290 Šikole in Pragersko
M 1/368 Jesenice
M 3-3/1290 Križišče za Gerečjo vas in Njiverce
M 10-1/316 Gornja Radgona
M 10/300 Brezovica
M 1-9/1182 Šentjakob - Dolsko
M 1/412 Objekta v Trebnjem
Ostale preplastitve
Inženiring storitve za rehabilitacije razbremenilnih cest
SKUPAJ

V zgornji tabeli so našteti odseki cest, ki so predvideni za
usposobitev za večje obremenitve zaradi predvidenih obvozov
in ukrepi za zagotovitev varnosti zaradi povečanega prometa.
4.0

Navedeni ukrepi pri križanju cest z železnico so tudi prioriteta
programa Slovenskih železnic. Preko teh cestnih prehodov
potekajo tudi obvozne poti v času zapor obstoječih poti v V. koridorju
med gradnjo avtoceste in v izrednih razmerah tudi na glavnih
obvoznih smereh.

PROGRAM UKREPOV NA
ŽELEZNICAH V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

5.0

V letu 2000 je v nacionalnem programu izgradnje avtocest
predvideno, da se del sredstev, zbranih iz "bencinskega tolarja"
nameni za urejanje cestno železniških prehodov na železniških
progah, ki predstavljajo V. prometni koridor na področju Republike
Slovenije.
Tako bodo urejeni sledeči železniški prehodi::
Podvoz Debro
Povezovalna cesta Stopče-Grobelno
Izvedba dveh AC prehodov na progi
Ponikva-Pragersko
Osluševci AC prehod
Notranje Gorice AC prehod
Stara vas AC prehod
Podvoz Okroglica-proj. Dokumentacija
Ivančna Gorica - Ureditev
nivojskega prehoda
Železniški prehod Ivanjkovci
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Vrednost del v 1. 2000 v
tisoč SIT
16.788
75.000
30.000
180.000
375.000
70.000
56.000
135.000
90.000
7.500
89.000
100.000
20.000
160.000
23.000
65.000
130.000
30.000
30.000
1.682.288

STROŠKI ZA PRIPRAVO
INVESTICIJ IN NADZOR
IZVAJANJA (INŽENIR)

"Inženir" je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za
investitorja oziroma naročnika opravlja vsa potrebna tehnično strokovna opravila za izvedbo projekta. Tako organizacijo za
izvajanje strokovnih nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne
ustanove (EIB in EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelitev
posojil.

50.000.000 SIT
40.000.000 SIT

Delo Inženirja na podlagi pogodb z DARS, d.d. opravljajo Družba
za državne ceste d.o.o., Univerza v Mariboru, ZIL, Inženiring d.d.
in Constructa Inženiring d.o.o..

80.000.000 SIT
40.000.000 SIT
50.000.000 SIT
50.000.000 SIT
20.000.000 SIT

Za opravljanje del Inženirja so v letu 2000 predvidena finančna
sredstva v višini 2.100 mio SIT.
Delo Inženirja predstavlja v letu 2000 organizacijo in nadzor nad
44 velikimi investicijami na področju avtocest in ostalih cest. To so
4 investicije več kot v letu 1999. Poleg tega se intenzivirajo dela

20.000.000 SIT
40.000.000 SIT
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na 8 investicijah na odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega
programa. V letu 2000 strokovne ekipe Inženirja nadaljujejo
organizacijo in nadzor nad predhodnimi deli in pripravo projektne
dokumentacije na 16 odsekih avtocest, katerih gradnja je
predvidena po letu 2000. Inženir v letu 2000 nadzira tudi dela na
vzdrževanju že zgrajenih avtocest. Dolžina teh cest se bo v letu
2000 še povečala.

programa v letu 2000 namenjeno le 33.000.000.000.SIT, kar je le
73 % predvidoma zbranih sredstev. Ob sprejemanju državnega
proračuna v Državnem zboru RS pa je bil z amandmajem ta vir
zmanjšan na 29.605.011.000 SIT. Poudariti je potrebno, da tudi v
prejšnjih letih niso bila vsa zbrana sredstva iz tega naslova
namenjena za izvajanje nacionalnega programa. Takšna
nenamenska raba sredstev seveda vpliva na finančno konstrukcijo
in spreminja razmerje med temeljnimi viri. Osnovno razmerje med
viri je namreč že porušeno.

Delež stroška Inženirja v letu 2000 bo predstavljat 2,5 % od
celotne porabe, predvidene s planom razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 2000.

6.2. CESTNINE IN NAJEMNINE
Dela Inženirja zajemajo predvsem naslednje naloge:
• pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične
„ dokumentacije,
■ izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti,
deviacije, regulacije, nadomestni objekti, elektrovodi, plinovodi
in druge komunalne naprave),
" skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak
v garancijski dobi, ter investicijsko vzdrževanje zgrajenih
objektov,
priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov
potrebnih za gradnjo in vzdrževanje AC,
" pridobivanje tehnične dokumentacije za vse objekte in
strokovno svetovanje (objekti, mostovi, viadukti, podvozi,
nadvozi)
' vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje
druge pravne problematike,
" vodenje postopkov za vse razpise, kalkulacije in preverjanje
ponudbenih cen in vrednosti vseh ponujenih del,
' računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim
službam,
" odnosi z javnostmi in pridobivanje strokovne literature,
" pridobivanje celotne tehnične dokumentacije in izvajanje
nadzora nad gradnjo predorov,
tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih
rešitev,
razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z
izgradnjo AC,
planiranje in nadzor rednega vzdrževanja AC,
storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize.

6.2.1. Prihodki iz cestnin
Od 1.12.1999 bo znašala višina cestnine za prvi, najnižji cestninski
razred 8,4631 SIT za prevoženi kilometer popolne avtoceste. V
primerjavi z nacionalnim programom je prišlo do spremenjenega
razmerja med razredi, tako, da so razmerja znižana z 1:1,5:3:6
na 1:1,5:2,75:4 (Ur. list RS 48/98 in 84/98).
Na dan 1.11.1999 se pobira cestnina za 222,7 km avtocest.
Skupna dolžina avtocest, ki jih DARS, d.d. upravlja in vzdržuje,
pa znaša 299,525 km cest in 94,831 km priključkov.
Za leto 2000 bo pobrana cestnina znašala cca 17.000 mio SIT. Za
dosego te višine priliva je potrebno podražiti cestnino najkasneje
1 .marca 2000 za 9 %. Podražitvi v letu 1999 oziroma prilagajanje
realni vrednosti cestnine nista sledili dinamiki določeni po
nacionalnem programu. Predvidena sprememba cestnine v
navedenem roku omogoča doseganje planiranega priliva za leto
2000. Kar pa zaradi kasnejšega odpiranja novih cestninskih postaj
"Bič" in "Kozina"še ne omogoča priliva cestnine določene za leto
2000 v nacionalnem programu izgradnje avtocest.
6.2.2 Prihodki iz povračil za spremljajoče dejavnosti
ob avtocestah
V letu 2000 bo iz naslova najemnin za uporabo površin za
spremljajoče dejavnosti ob avtocestah realiziranih skupno 240
mio SIT.

K°nec leta 1999 poteče pogodba za izvajanje del Inženirja (med
ugim tudi Družbi za državne ceste d.o.o.) tako, da bo potrebno
n
avedena dela oddati in skleniti nove pogodbe. Problem, ki se pri
te
m pojavlja je, da je program v intenzivnem izvajanju in je zato
Potrebno
zagotoviti kontinuiteto izvajanja samega programa in
Vs
eh dejavnosti, ki ta program v okviru dejavnosti Inženirja
s r
P emljajo. Posebna pozornost mora biti posvečena objektom, ki
s v
° gradnji.
dr

V uporabi bodo naslednje večje površine s spremljajočimi objekti
ob avtocestah: Postojna, Lom, Tepanje, Voklo, Jesenice, Barje,
Dobrenje, Fernetiči - sever in jug, Lopata, Vogrsko in Kozina.
6.2.3. Drugi prihodki
Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju in varstvu avtocest v
RS je izvajalec, tj. Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, dolžan
vse prilive na svoj račun iz naslova storitev tretjim osebam (npr.
izterjane odškodnine od zavarovalnic, cestne zapore za druge
izvajalce, idr.) sproti evidentirati, mesečno poročati o realizaciji in
jih nakazati na račun DARS, d.d..

6-0 VIRI SREDSTEV
6,1

•

SREDSTVA NA OSNOVI ZAKONA O
ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA
GRADITEV DRŽAVNIH CEST DOLOČENIH V
NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI

V letu 2000 bo iz naslova drugih prihodkov skupno realizirano
1
150 mio SIT.
6.3. POSOJILA

°snovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje
ocest v Republiki Sloveniji so sredstva, ki se zagotavljajo na
osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
davnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
ptocest v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št.57/98). Projekcija za
®'° 2000 kaže, da se bo teh sredstev nabralo 45.190.942.000
pri usklajevanju državnega proračuna je bilo za realizacijo

Za vse cestne odseke, na katerih se je pričela gradnja v letu
1999 in prej, so kreditna sredstva skladno z nacionalnim
programom zagotovljena tako, da so sprejeti predpisani zakoni o
soglasju in zakoni o poroštvu. Do 19.11.1999 je bilo sprejetih
zakonov o soglasju in poroštvu za skupno 1.415,4 mio USD
kreditov. Na dan 30.09.1999 je bilo črpanih skupno 338,77 mio
USD kreditov.

avt
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Dinamika odobravanja kreditov s strani Državnega zbora RS
prehiteva fizično realizacijo, saj mora biti skladno z Zakonom o
javnih naročilih pred začetkom gradnje finančna konstrukcija
sklenjena, kar pomeni, da mora imeti DARS d.d. že pred začetkom
gradnje odobren kredit.

Planirana poraba je namreč ocenjena ob upoštevanju omejitev,
pogojenih s stopnjo izdelanosti projektne in investicijske
dokumentacije, trajanjem postopkov oddaje del ter stanjem
aktivnosti za odkupe zemljišč na določenih cestnih odsekih. Prav
tako je omejitveni dejavnik tudi kadrovska zasedba, tako
pripravljavcev programa, kakor upravnih delavcev, ki spremljajo
izvajanje programa, in ne nazadnje tudi slovenske gradbene operative. Program je torej usklajen tako s finančnimi kot tudi z
izvedbenimi možnostmi.

V letu 2000 bo pričetih manj novih cestnih odsekov, zato tudi
najemanje kreditov ne bo tako intenzivno kot v prejšnjih letih,
vendar bo potrebno pred oddajo del za odsek AC Zrkovska priključek Pesnica (del odseka Pesnica - Slivnica) sprejeti zakon
o soglasju in zakon o poroštvu za 70 mio USD.
V letu 2000 je v celoti predvideno črpanje kreditov v skupni višini
198,10 mio USD ali 36,916 mrd SIT.

8.

Črpani bodo sledeči tuji krediti:
kredit Evropske investicijske banke EIB II 6.000.000.000 SIT,
kredit Evropske investicijske banke EIB III 1.800.000.000 SIT,
kredit Evropske investicijske banke EIB IV
837.658.000 SIT,
kredit banke Kreditanstalt fur
Wiederaufbau KfW II
17.107.329.000 SIT,
kredit Autovie Venete AUV
887.904.000 SIT,
Prav tako bo črpan tudi kredit konzorcija slovenskih bank KB IV
v višini 6.316.793.000 SIT. Predvideno je tudi črpanje novega
finančnega kredita v višini 3.966.316.000 SIT.

OCENA POTREBNIH VIROV IN
REALIZACIJE AVTOCESTNEGA
PROGRAMA V LETU 2001

V primeru, da sredstva iz kredita Autovie Venete (AUV) v letu
2000 še ne bodo operativna, se bodo ta sredstva zagotovila iz
novega finančnega kredita (TFK).

Z realizacijo Plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000
bodo izpolnjeni vsi pogoji za intenzivno gradnjo prihodnje leto na
nekaterih najtežjih in najdražjih avtocestnih in cestnih odsekih v
smeri vzhod - zahod : Lenart - Beltinci, Slivnica - Pesnica, Hajdina
- Ormož , Vransko - Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Klanec Srmin in Razdrto - Vipava. Poleg tega bo gradnja v polnem teku
na odsekih Podtabor - Naklo in Krška vas - Obrežje v smeri
sever jug. Skupno se bo v letu 2001 gradnja nadaljevala na 20
avtocestnih in cestnih odsekih in etapah, dokončanih bo 5 odsekov
in etap, zaključna dela se bodo izvajala na 6 avtocestnih odsekih,
na novo pa se bodo pričeli graditi trije ( 3 ). Skupno torej 34
odsekov in etap. Izvajali se bodo tudi ukrepi na železnicah.

7.

Na državnih cestah se bodo nadaljevala dela na petih (5) odsekih
in dokončala na sedmih (7), en (1) odsek pa se bo pričel graditi
na novo.

POVZETEK LETNEGA PLANA
RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA
AVTOCEST ZA LETO 2000

Za realizacijo navedenih gradenj bo potrebno zagotoviti 446,7
mlo USD, oziroma 83.243 mio SIT. V to vsoto niso vštete
interkalarne obresti najetih kreditov, obveznosti iz investicij (plačilo
obresti in glavnic najetih kreditov ) ter upravljanje in vzdrževanje
že zgrajenih avtocest, kar bo zneslo dodatnih 94,3 mlo USD,
oziroma 17.572 mlo SIT. Vse skupaj torej 541 mlo USD, oziroma
100.815 mlo SIT.

Tabela v nadaljevanju prikazuje primerjavo virov in porabe kot so
predvideni v veljavnem nacionalnem programu za leto 2000 ter
po planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000.
Iz primerjav je razvidno, da bodo finančni viri realizirani le 69 %.
Vsi trije temeljni viri, bodo realizirani za več kot četrtino manj, kot
to predvideva nacionalni program.Temu primerna bo tudi planirana
poraba, ki bo dosegala 69 % porabe, predvidene v nacionalnem
programu za leto 2000.
t

Samo za že sprejete obveznosti pri gradnji ( podpisane pogodbe)
do konca leta 1999 in pogodbe, ki so sedaj v pripravi in tista dela,
ki bodo razpisana in oddana v letu 2000, bo za nadaljevanje in
dokončanje gradnje ter zaključna dela na avtocestah in državnih
cestah v letu 2001 potrebno zagotoviti 426,5 mlo USD, oziroma
79.478 mlo SIT, od tega polovica iz sredstev bencinskega tolarja
in polovica iz kreditov.

Ob usklajevanju državnega proračuna za leto 2000, je bil del
bencinskega tolarja preusmerjen na druge postavke, tako, da bo
v letu 2000 od predvidenih 45 mrd SIT za realizacijo nacionalnega
programa izgradnje avtocest namenjenih le 29,6 mrd SIT. Ob tem
je potrebno poudariti, da bo Ministrstvo za finance dosedanji izpad
sredstev iz tega vira nadoknadilo v letih 2001 do 2007.

Zato bo še v prvi polovici leta 2000 potrebno v Državnem zboru
sprejeti zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe za kredit EIB IV
(160 mio EUR) za gradnjo odseka Klanec - Ankaran, zakon o
ratifikaciji poroštvene pogodbe za italijanski kredit AVV S.p.A. v
višini 92,5 milijard lir za gradnjo odseka Razdrto - Vipava in zakon
o poroštvu za novi finančni kredit v višini 110 mio EUR za gradnjo
več drugih avtocestnih odsekov.

Izpad sredstev pri cestninah gre predvsem na račun spremembe
kategorije cestninskih razredov, ki je bila sprejeta na zahtevo
avtoprevoznikov, in na račun zamikov pri predaji zgrajenih
avtocest v promet.
V nacionalnem programu je za leto 2000 predvideno črpanje
kreditov v skupni vrednosti 283 mio USD, po usklajevanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 pa je možno črpanje
kreditov le v višini 200 mio USD. Plan črpanja kreditov za prihodnje
leto je usklajen s to vrednostjo.

Avtocestni program prehaja letos in naslednje leto v obdobje
najintenzivnejše gradnje, zato bo v letu 2001 nujno potrebno
zagotoviti finančne vire, predvidene v Rebalansu nacionalnega
programa. Pri tem je izrednega pomena zagotovitev bencinskega
tolarja najmanj v tisti višini, ki ga za leto 2001 predvideva Rebalans
nacionalnega programa, kot tudi pravočasni sprejem zgoraj
navedenih zakonov za zagotovitev kreditov.

Iz navedenega je jasno razvidno, da finančne možnosti omejujejo
realizacijo plana razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2000.
Ob tem pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da tudi na strani
odhodkov ni možno realizirati več, kot je zagotovljenih sredstev.
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LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST

ZA LETO

2000 - Primerjava z nacionalnim programom izgradnje avtocest
Rebalans nacionalnega
programa
v 000 SIT
1. VIRI
1.1. Bencinski tolar
1.2. Cestnine
1.3. Krediti
1.4. Drugi viri
VIRI SKUPAJ
2. PORABA
2.1. Graditev avtocest
2.2. Graditev ostalih cest
v okviru avtocestnega
programa
2.3. Ukrepi na železnicah
v okviru avtocestnega
programa
2.4. Avansi
2.5. Interkalarne obresti
Graditev skupaj
2.6. Upravljanje in
vzdrževanje avtocest
2.7. Obveznosti iz
investicij
PORABA SKUPAJ
Razlika med viri in porabo

v mio USD

Letni plan 2000

v 000 SIT

% od
RNP

v mio USD

45.190.942
23.752.732
52.818.428
510.611
122.272.712

242,50 29.605.011
127,46 17.390.000
283,43 36.916.000
2,74
510.611
656,13 84.421.622

158,86
93,32
198,10
2,74
453,02

94.313.962
4.342.058

506,10 62.541.275
23,30
5.261.464

335,60 66,3
28,23 121,2

372.709

11.073.178
110.101.907
6.213.056
5.957.750
122.272.712
0

161

2,00

390.000

0
59,42
3.164.759
590,82 71.357.498
33,34
6.080.800
31,97

6.902.740

656,13 84.341.038
0,00

80.584

65,5
73,2
69,9
100,0
69,0

2,09 104,6

16,98 28,6
382,91 64,8
32,63 97,9
37,04 115,9
452,58 69,0
0,43
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OBRAZLOŽITEV LETNEGA PLANA
RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2000

Zakonska osnova za pripravo Letnega plana razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 2000 sta 23. člen (nacionalni program) in 24. člen (letni plan) Zakona o javnih cestah (Ur. list RS št.
29/97). Na podlagi navedenih členov Zakona o javnih cestah
mora Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike
Slovenije za tiste državne ceste, za katere so cilji in naloge
strategije razvoja natančneje določeni v Nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 13/96 in 41/
98) in za katere se sredstva za to zagotavljajo s posebnim
zakonom, sprejeti letni plan razvoja in vzdrževanja teh cest za
koledarsko leto.

Tako znašajo skupno predvideni viri iz naslova bencinskega tolarja,
cestnin, kreditov in drugih virov v predlogu letnega plana 84,422
milijarde SIT, namesto predvidenih 122,273milijarde SIT, kar je 31
% pod predvidevanji v Nacionalnem programu izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji.
V tabeli Rekapitulacija virov in porabe v letu 2000 je prikazana
tudi primerjava med obsegom del v Letnem planu razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 2000 in obsegom del po nacionalnem
programu za leto 2000. Primerjava pokaže, da je obseg graditve
in vzdrževanja avtocest skupaj z ukrepi na državnih cestah in
železnicah, ter plačilom obveznosti iz investicijskih kreditov manjši
za 31 % od predvidevanja v nacionalnem programu. Pri tem virov
ne bremenijo novi avansi.

V predlogu Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za
leto 2000 je obseg graditve in vzdrževanja avtocest, obseg
graditve nekaterih državnih cest, ki dopolnjujejo ali pa se
navezujejo na avtocestni sistem in ukrepi na nekaterih železniških
progah, kijih je potrebno izvesti zaradi graditve avtocest, predviden
na podlagi Sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 41/98) ter ob
upoštevanju odstopanj, ki so skladno s tem dokumentom še
dovoljena.

Iz tabel A je razvidno, da so v Letnem planu razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 2000 na večini odsekov ali etap predvidena
drugačna letna poraba, kot je predvidena v Nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2000.
V letu 1999 sta bili sprejeti tudi dve spremembi, ki bistveno vplivata
na investicijske vrednosti odsekov. Prva je uvedba DDV, druga je
ukinitev oprostitve plačevanja 70% odškodnine zaradi spremembe
namembnosti zemljišč. Vpliv teh dveh sprememb je razviden iz
prikazane prekoračitve investicijske vrednosti odsekov v tabeli
C in D (delno). Zapleteni in dolgotrajnih postopki pri usklajevanju
tras v prostoru, zapleteni in dolgotrajni postopki pri oddaji del,
težave pri odkupih zemljišč, posebno komasiranih, imajo na eni
strani za posledico manjšo realizacijo od predvidene v letu 1998
in 1999 in zato prenos neizvršenih del v leto 2000, na drugi strani
pa zmanjšani finančni viri v letu 2000 narekujejo drugačno letno
dinamiko. Možnost odstopanja vrednosti gradnje določenega
avtocestnega odseka v posameznem letu glede na zapisano v
nacionalnem programu je v letnih planih razvoja in vzdrževanja je
predvidena v Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 41/98) v
poglavju VI. Priprava letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest
(3. odstavek).

Finančni viri za realizacijo Letnega plana razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 2000 bodo namenska sredstva iz davka na
tekoča goriva, cestnine, domači in tuji krediti ter drugi viri.
V Tabeli A je podana primerjava med porabo v Letnem planu
razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2000 in porabo, predvideno
v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Po Proračunu Republike Slovenije za leto 2000 bo na podlagi
Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji, priliv bencinskega tolarja v letu 2000 znašal
29,6 milijard SIT. To je precej manj, kot je predvidenih 45,2 milijard
SIT za leto 2000 v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji in tudi manj kot 33 milijard SIT, kolikor je bilo
predvideno v predlogu Proračuna RS za leto 2000.
Nacionalni program je predvideval za leto 2000 za 23,75 milijard
SIT cestnin vendar lahko po oceni pričakujemo le 17 milijarde SIT.
V oceni je upoštevana podražitev cestnin s 01.04.2000 za 9%.

Pri pripravi Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 2000 je
bila na podlagi ocene že upoštevana manjša realizacija plana za
leto 1999 tako, da je v predlogu plana 2000 upoštevan prenos
nerealiziranih del iz leta 1999.

Po predlogih proračunskih dokumentov za leto 2000 bo možno
črpati v tem letu domače in tuje kredite le v višini 200 mio USD,
kar je manj kot je za leto 2000predvideno v nacionalnem programu
(283,4 mio USD, kar bi zneslo 52,8 milijard SIT po predvidenem
tečaju 1 USD = 186,3544 SIT). Zaradi zagotovitve finančnih
sredstev za predvideni program dela za leto 2000 je planirano
črpanje kreditov v višini 36,9 milijarde SIT, kar je 198,10 mio USD.
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Sedaj se vse aktivnosti zelo pospešujejo (odkupi, razpisi, oddaja
del) s ciljem, da bi v letu 2000 tekla realizacija programa nemoteno.
V kolikor bo dejanski priliv cestnin v letu 2000 večji od
predvidevanj, bo možno na nekaterih odsekih izvajanje del tudi
pospešiti.
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- EPA 1079-11-

Številka: 811-02/99-3 (T)
Ljubljana, 3. februarja 2000
Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 3. februarja 2000
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE
REPUBLIKE O SODELOVANJU IN VZAJEMNI POMOČI PRI
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:
- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve;
- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih
'n drugih nesrečah, podpisan 27. septembra 1999 v Ljubljani.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in slovaškem jeziku glasi:
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SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O
SODELOVANJU IN VZAJEMNI POMOČI PRI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH

Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v
nadaljevanju: pogodbenici) sta se v prepričanju o nujnosti
sodelovanja s ciljem dajanja vzajemne pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah (v nadaljevanju: nesreče) dogovorili o naslednjem:

(4) Prošnja za pomoč se vloži pisno v jeziku prejemnice ali v
angleškem jeziku. Prošnja za pomoč se lahko da tudi ustno,
vendar mora biti nemudoma potrjena pisno.
4. člen
Oblike pomoči

1. člen
Predmet sporazuma

Pomoč se daje predvsem s pošiljanjem reševalnih enot in
posameznih strokovnjakov z ustrezno opremo, z dajanjem
predmetov pomoči in potrebnih informacij.

Ta sporazum ureja okvirne pogoje prostovoljnega dajanja
vzajemne pomoči ob nesrečah na ozemlju druge pogodbenice,
pogoje sodelovanja pri preprečevanju nesreč ter drugih oblik
medsebojnega sodelovanja.

5. člen
Prestop državne meje in bivanje na ozemlju države
druge pogodbenice

2. člen
Izrazi

(1) O času in kraju prestopa državne meje, načinu prihoda in
odhoda ter času bivanja reševalnih enot in posameznih
strokovnjakov na ozemlju države druge pogodbenice se
dogovorita pristojna organa iz drugega odstavka 3. člena.

V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo:
"naravne in druge nesreče" so stanja, ki jih povzročijo naravne
sile, tehnološke in druge civilizacijske nesreče, razen vojne, ki
lahko zaradi svojega izjemnega obsega ogrozijo življenje, zdravje,
življenjske razmere, premoženje ter okolje;

"pošiljateljica" je tista pogodbenica, katere pristojni organi ugodijo
prošnji druge pogodbenice za pomoč;

(2) Če člani reševalne enote prestopajo državno mejo v skupini
oziroma če se na ozemlju države pogodbenice zadržujejo v
skupini, se ob prestopu državne meje in na ozemlju druge
pogodbenice legitimira le vodja reševalne enote, ki predloži
seznam članov reševalne enote. Če člani reševalne enote oz.
posamezni strokovnjaki prestopajo državno mejo posamezno ali
se na ozemlju države pogodbenice nahajajo izven organizirane
skupine, se legitimirajo z veljavnim potnim listom.

"reševalna enota" je skupina oseb ali posameznih strokovnjakov
z ustrezno opremo in sredstvi, ki jih pošiljateljica določi za dajanje
pomoči; pod reševalno enoto se razumejo tudi pripadniki
oboroženih sil, ki so usposobljeni in namenjeni reševanju in pomoči;

(3) Člani reševalnih enot in posamezni strokovnjaki imajo na
ozemlju države druge pogodbenice pravico do nošenja uniforme,
če je ta del njihove stalne opreme. Reševalne enote uporabljajo
svoja opozorilna znamenja v skladu s predpisi prejemnice.

"oprema" so tehnična, prometna in druga sredstva ter material in
predmeti za osebno in skupno uporabo članov reševalnih enot in
posameznih strokovnjakov;

(4) Med bivanjem na ozemlju države druge pogodbenice morajo
člani reševalnih enot in posamezni strokovnjaki upoštevati
zakonodajo te države.

"prejemnica" je tista pogodbenica, katere pristojni organi zaprosijo
drugo pogodbenico za pomoč;

"predmeti pomoči" so živila, pitna voda, zdravila, sanitetni material ter drugo blago, ki je namenjeno brezplačni razdelitvi
prizadetemu prebivalstvu na ozemlju prejemnice.

6. člen
Prenos opreme in predmetov pomoči
čez državno mejo

3. člen
Prošnja za pomoč

(1) Pogodbenici poenostavita postopke pri prenosu opreme in
predmetov pomoči čez državno mejo. Vodja reševalne enote
oziroma posamezni strokovnjak predloži pristojnemu carinskemu
organu prejemnice ob prestopu državne meje le seznam opreme
in predmetov pomoči. Za vozila, ki jih uporabljajo reševalne enote
in posamezni strokovnjaki, in vozila, ki so namenjena prevozu
opreme in predmetov pomoči, ni treba imeti dovolilnice za
mednarodni cestni prevoz.

(1) Pomoč se daje na podlagi prošnje.
(2) Pristojni organi za vlaganje in sprejemanje prošenj za pomoč
so:
v Republiki Sloveniji:
- minister za obrambo ali
- poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije

(2) Oprema in predmeti pomoči po tem sporazumu so oproščeni
carine, davkov, taks in drugih dajatev.

v Slovaški republiki:
• minister za notranje zadeve.

(3) Razen opreme in predmetov pomoči reševalne enote in
posamezni strokovnjaki ne smejo vnašati in iznašati nobenega
drugega blaga.

(3) Prošnja za pomoč mora vsebovati zlasti podatke o vrsti in
obsegu potrebne pomoči, podatke o kontaktnih ustanovah in
osebah ter predlog o načinu pomoči.
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(4) Če se oprema pošiljateljice kot pomoč pusti na ozemlju države
prejemnice, je treba o tem seznaniti pristojni carinski organ
prejemnice.

9. člen
Prenehanje pomoči
Reševalne enote in posamezni strokovnjaki zaključijo svojo
dejavnost, ko o tem odloči pristojni organ ene od pogodbenic.
Reševalne enote in posamezni strokovnjaki se nemudoma vrnejo
na ozemlje svoje države.

Neporabljeno opremo je treba vrniti na ozemlje države pošiljateljice.
(5) Prejemnica omogoči dekontaminacijo opreme reševalnih enot
in posameznih strokovnjakov. Če dekontaminacija ni možna, se
oprema lahko pusti na ozemlju države prejemnice.

10. člen
Nadomestila izdatkov

(6) Zdravila, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi, se lahko
vnesejo in uporabijo na ozemlju države prejemnice le za dajanje
nujne medicinske pomoči pod zdravniškim nadzorom. Vodja
reševalne enote predloži pristojnemu carinskemu organu držav
pogodbenic seznam zdravil, ki vsebujejo narkotike in psihotropne
snovi, z navedbo njihovih imen in količin.

(1) Pošiljateljica od prejemnice nima pravice zahtevati povračila
stroškov za dano pomoč, vštevši stroške, ki nastanejo zaradi
uporabe, poškodovanja ali izgube opreme.
(2) Stroške pomoči, ki jo dajejo pravne ali fizične osebe s
posredovanjem pošiljateljice, krije prejemnica. To pomoč mora
prejemnica zahtevati neposredno in se mora strinjati z
nadomestitvijo stroškov za dano pomoč.

Neuporabljena zdravila, ki vsebujejo narkotike in psihotropne
snovi, je treba pod carinskim nadzorom prejemnice na podlagi
dokumentov, ki potrjujejo ime in količino teh zdravil, vrniti na ozemlje
države pošiljateljice.

(3) Če reševalne enote in posamezni strokovnjaki med reševalno
dejavnostjo ali neposredno v zvezi z njo porabijo svoje zaloge
hrane in materiala, jih brezplačno oskrbuje država prejemnica.

Vnašanje in iznašanje teh zdravil se ne šteje za uvoz in izvoz
blaga po mednarodnih pogodbah o narkotikih in psihotropnih
snoveh, s katerimi sta zavezani pogodbenici.

(4) Prejemnica nudi reševalnim enotam in posameznim
strokovnjakom brezplačno nujno zdravniško pomoč.

(7) Strelnega orožja, streliva in eksplozivov, namenjenih
reševalnim dejavnostim, ni dovoljeno vnašati na ozemlje države
druge pogodbenice. Industrijski eksplozivi in vžigalniki, namenjeni
reševalnim dejavnostim, se lahko vnašajo v skladu s predpisi
prejemnice.

(5) Prejemnica lahko ne glede na določbe prvega odstavka tega
člena pokrije stroške pomoči, če tako sama želi. Pri odločanju o
tem ima prednost pošiljateljica.

7. člen
Uporaba zrakoplovov

11. člen
Nadomestilo škode

(1) Zrakoplovi se lahko uporabijo ?a prevoz reševalnih enot in
posameznih strokovnjakov, njihove opreme in predmetov pomoči
ter za opravljanje reševalne dejavnosti v skladu s tem
sporazumom.

(1 )Pogodbenici se odpovedujeta pravici do vseh nadomestil škode
drugi pogodbenici, če je škodo povzročila reševalna enota ali
posamezni strokovnjak v zvezi z dajanjem pomoči po tem
sporazumu, razen če se ne dogovorita drugače.

(2) O uporabi zrakoplovov je treba obvestiti pristojne organe
države prejemnice in jim sporočiti podatke o vrsti in oznakah
zrakoplova, njegovi posadki, tovoru, času in smeri poleta ter
kraju pristanka.

(2) Pogodbenici se odpovedujeta pravici do vseh odškodnin drugi
pogodbenici ob telesnih poškodbah in trajnih posledicah za zdravje
ter ob smrti člana reševalne enote ali posameznega strokovnjaka,
če se je to zgodilo v zvezi z dajanjem pomoči po tem sporazumu.

(3) Prejemnica po potrebi dovoli polet do določenih krajev na
ozemlju svoje države.

(3) Če član reševalne enote ali posamezni strokovnjak
pošiljateljice v zvezi z dajanjem pomoči po tem sporazumu na
ozemlju države prejemnice povzroči škodo tretji osebi, nosi
odgovornost za škodo prejemnica.

(4) Pri uporabi zrakoplovov veljajo predpisi o zračni plovbi
Pogodbenic, zlasti obveznost sporočanja podatkov o poletih
Pristojnim organom za zračno plovbo.

(4) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za primere,
ko je bila škoda povzročena namerno ali iz velike malomarnosti.

(5) Določbe tega sporazuma se smiselno uporabljajo tudi za
Posadke zrakoplovov.

(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se nanašajo
le na škode, ki nastanejo pri izvajanju sporazuma na ozemlju
države prejemnice.

(6) Vojaški zrakoplovi se lahko uporabijo pri izvajanju tega
sporazuma le s soglasjem prejemnice.

(6) Pristojni organi pogodbenic bodo tesno sodelovali pri
pojasnjevanju poškodb, smrti ali škode, ki nastane v zvezi z
dajanjem pomoči po tem sporazumu. S tem namenom si bodo
izmenjali potrebne informacije.

8. člen
Vodenje reševalnih dejavnosti
(') Dejavnosti, ki se izvajajo po tem sporazumu, vodijo organi
države prejemnice, pristojni za vodenje reševalnih dejavnosti.

12. člen
Zveze

(2) Naloge se dajejo izključno vodjem reševalnih enot oziroma
Posameznim strokovnjakom pošiljateljice.

Pristojni organi iz drugega odstavka 3. člena zagotovijo
medsebojne telefonske, radijske in druge zveze med reševalnimi
enotami na kraju dajanja pomoči.

(3) Prejemnica daje reševalnim enotam in posameznim
strokovnjakom pošiljateljice ustrezno zaščito in pomoč.
*3. februar 2000
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13. člen
Druge oblike sodelovanja

15. člen
Končne določbe

(1) Pogodbenici v skladu s cilji tega sporazuma razvijata tudi
druge oblike medsebojnega sodelovanja, še posebej na teh
področjih:
a) medsebojno obveščanje o nevarnostih nesreč, nesrečah in
njihovih posledicah;
b) izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in dajanje
pomoči;
c) izmenjava znanstvenih in tehničnih informacij, pomembnih za
varstvo pred nesrečami;
d) razvijanje in proizvodnja zaščitne in reševalne opreme ter
njene prodaje na tretjih trgih.

(1) Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic,
ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.
(2) Ta sporazum začne veljati trideseti dan po prejemu zadnje od
notifikacij, s katerima se pogodbenici medsebojno obvestita, da
so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega
sporazuma.
(3) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka od
pogodbenic ga lahko pisno odpove po diplomatski poti. Sporazum
preneha veljati tri mesece od dneva prejema obvestila o njegovi
odpovedi.

(2) Pristojni organi se medsebojno informirajo o možnosti nastanka
ali nastanku nesreč, katerih posledice se širijo ali se lahko razširijo
na ozemlje države druge pogodbenice. Te informacije se vročijo
pisno ali ustno v jeziku pogodbenice, ki daje informacije, ali v
angleškem jeziku. Ustne informacije morajo biti nemudoma
potrjene pisno.

(4) Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na
obveznosti glede njegovega izvajanja, ki na dan prenehanja
veljavnosti še trajajo.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 27. 9. 1999 v dveh izvirnikih, v
slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako
verodostojni.

(3) Določbe tega sporazuma se smiselno uporabljajo tudi pri
pripravi in izvajanju skupnih vaj.
(4) Pogodbenici bosta ustvarjali pogoje za sodelovanje
človekoljubnih organizacij pri dajanju pomoči na podlagi tega
sporazuma.

Za Vlado
Republike Slovenije:
dr. Franci Demšar, I. r.

Za Vlado
Slovaške republike:
Ladislav Pittner, I. r.

14. člen
Reševanje sporov
Morebitne spore pri razlagi in uporabi tega sporazuma bosta
pogodbenici reševali po diplomatski poti.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo - Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih
nesrečah sta 27. septembra 1999 v Ljubljani podpisala minister
za notranje zadeve Slovaške republike Ladislav Pittner in minister za obrambo Republike Slovenije dr. Franci Demšar.

Sklenitev sporazuma ne bo zahtevala izdaje novih ali spremembe
obstoječih zakonskih in drugih predpisov, ker slovenska
zakonodaja takšno mednarodno sodelovanje na tem področju že
ureja.
Sporazum na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Sporazum je v skladu s politiko in pravom Evropske unije. Podobne
sporazume ima Slovenija sklenjene že z Madžarsko, Avstrijo in
Hrvaško.

Sklenitev sporazuma je bila potrebna zaradi dvostranske ureditve
medsebojnih odnosov pri sodelovanju in vzajemni pomoči pri
naravnih in drugih nesrečah. V sporazumu so določene pristojnosti
državnih organov pri nuđenju pomoči; oblike pomoči, ki jih bosta
državi nudili ena drugi ob nesrečah; olajšave pri prehodu državne
meje in bivanje na ozemlju države druge pogodbenice za reševalne
ekipe ter pri prenosu opreme in človekoljubne pomoči prek
državne meje; uporaba zrakoplovov; pokrivanje stroškov pomoči
in nadomestila izdatkov ter škode; sodelovanje na področju
medsebojnega obveščanja o nevarnosti nesreč in njihovih
posledicah; sodelovanje na področju izobraževanja in
usposabljanja; izmenjava znanstvenih in tehničnih informacij,
pomembnih za varstvo pred nesrečami; sodelovanje pri razvoju
in proizvodnji zaščitne in reševalne opreme; druga vprašanja
medsebojnega sodelovanja na tem področju.

Na podlagi sklenjenega sporazuma za Republiko Slovenijo ne
bodo nastale nove finančne obveznosti, razen če bi Slovaško
republiko prizadela naravna ali druga nesreča in bi ji Republika
Slovenija pomagala pri odpravljanju posledic. O nuđenju pomoči
Slovaški republiki bi v vsakem primeru posebej odločala Vlada
Republike Slovenije. Enako pomoč bi po določilih sporazuma naši
državi ob večji naravni ali drugi nesreči nudila tudi Slovaška
republika.
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številka: 343-09/00-1 (T)
Ljubljana, 3. februarja 2000

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 3. februarja 2000
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED
LADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE
REPUBLIKE O OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
CEZ DRŽAVNO MEJO,

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

v

ki

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

I.člen

2. člen

^g!l
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado
.
lupuuimt? ou upi
o vijcti iju železniškega prometa čez
^ 'lanske
republike
opravljanju
avn
° mejo, podpisana dne 22. 6. 1995 v Rimu.

Konvencija se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku
glasi:

,icira se

*3-februar 2000
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TRANZIT

Vlada Republike Slovenije na eni strani in Vlada Italijanske republike
na drugi (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji, da bi uredili
opravljanje železniškega prometa čez državno mejo obeh držav,
prepričani o potrebi po sklenitvi ustrezne konvencije, sporazumeli
o naslednjem:

3. člen
1. Železniški promet potnikov, prtljage, ekspresnih pošiljk; blaga
in poštnih pošiljk med Republiko Slovenijo in Italijansko
republiko bo potekal po naslednjih mejnih progah:

SPLOŠNA DOLOČILA

a) Nova Gorica-Gorizia Centrale, .
b) Sežana-Villa Opicina,
c) Štanjel-Villa Opicina.

1. člen
1. Pogodbenici se zavežeta, da v skladu s svojimi pristojnostmi
omogočita opravljanje železniškega prometa čez državno
mejo ter da poskrbita za potrebne ukrepe, da bi le-ta potekal
pravilno in učinkovito. V ta namen bosta na mejnih železniških
progah in na postajah izmenjave prometa organizirani
primopredaja vlakov in mejna kontrola. Pogodbenici se
zavezujeta, da bosta čim prej sklenili sporazum o načinu
opravljanja mejne kontrole v železniškem prometu.

2. Po določilih te konvencije so mejne postaje:
a) Sežana, Nova Gorica in Štanjel,
b) Gorizia Centrale in Villa Opicina.
3. Po določilih te konvencije sta postaji izmenjave prometa:
a) Nova Gorica,
b) Villa Opicina.

2. Pogodbenici izražata svojo pripravljenost, da na zahtevo ene
izmed njiju začneta pogajanja s ciljem, da bi pospešili železniški
promet čez državno mejo, prav tako pa tudi mejno kontrolo.

4. Železnici držav pogodbenic lahko skleneta, da se določene
operacije tehnične kontrole vagonov, komercialne kontrole
vagonov in špedicij opravljajo tudi na drugih postajah. Podrobna
določila o izvajanju teh operacij bodo urejena s sporazumom
med železnicama obeh držav (v nadaljevanju: Železniški
sporazum).
'

DEFINICIJA IZRAZOV
2. člen

5. Železnici se lahko sporazumeta, da se neka druga postaja iz
drugega odstavka tega člena šteje za postajo izmenjave
prometa.

2a namene te konvencije uporabljeni izrazi pomenijo naslednje:
a

) "domača država" je tista država, na katere ozemlju se opravlja
izmenjava v železniškem prometu,

SPLOŠNA DOLOČILA
O ŽELEZNIŠKI MEJNI SLUŽBI IN O TARIFNEM
SEČIŠČU

b) "sosednja država" je država druge pogodbenice,
c

) "domača železnica" je železnica domače države,

d

) "sosednja železnica" je železnica sosednje države,

4. člen

e

) "mejna postaja" je tista železniška postaja, ki je najbližja državni
meji. Ena izmed mejnih postaj bo določena za postajo
izmenjave železniškega prometa,

1. Predaja in sprejem vagonov, nakladalnih pripomočkov, palet,
zamenljivih zabojnikov, kontejnerjev, prtljage, ekspresnih
pošiljk, blaga in poštnih pošiljk ter transportnih dokumentov
.bosta opravljena na postajah izmenjave prometa ali kakšni
drugi mejni postaji, kot je navedeno v četrtem odstavku 3.
člena te konvencije.

') "mejna proga" je del železniške proge med mejnima postajama
obeh držav,
9) "mejni progovni odsek" je del železniške proge med državno
mejo in mejno postajo,

2. Za promet vlakov na mejnih progovnih odsekih do postaje
izmenjave prometa bo načelno poskrbela sosednja železnica,
in sicer v skladu z normami, ki veljajo v sosednji državi, ter s
sredstvi za vleko in osebjem sosednje železnice. Ob
predhodnem dogovoru na lokalni ravni med stranema in če
bo potrebno, bo promet lahko opravljala tudi domača železnica.
Te storitve od državne meje do postaje izmenjave prometa
opravlja sosednja železnica na račun domače železnice.

"izmenjava prometa" je postopek izmenjave vlakov, vozil,
poštnih in ekspresnih pošiljk ter drugih predmetov med
železnicama,
"služba primopredaje in izmenjave" je služba za opravljanje
storitev
obeh železnic, predvidenih pri železniškem prometu
n
a postaji izmenjave prometa ter na mejni železniški progi,

3. Železnici obeh držav se lahko dogovorita, da bo vleko vlakov
zagotovila domača ali sosednja železnica, vsaka bo uporabila
svoja vlečna sredstva in svoje osebje tudi zunaj mejne postaje
v eni ali v obeh smereh.

"mejna kontrola" so postopki, predvideni z zakonodajo obeh
držav pogodbenic, in se nanašajo na prehajanje potnikov,
Prtljage, blaga, ekspresnih in poštnih pošiljk čez državno mejo,

4. Na postajah izmenjave*prometa veljajo pravila domače
železnice.

^ "uslužbenci" so vsi zaposleni, ki sodelujejo pri železniškem
Prometu čez državno mejo.

*3- februar 2000
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5. Dovoljenja za vožnjo vlečnih vozil in preizkusi znanja osebja,
ki opravlja to službo na ozemlju lastne države, veljajo tudi na
ozemlju druge države pogodbenice ob spoštovanju pravilnikov
in varnostnih predpisov te države. Podrobna določila o
organiziranju prometa bodo vsebovana v Železniškem
sporazumu.

MEJNA KONTROLA
8. člen
Mejno kontrolo bodo opravljali pristojni organi vsake države na
svojem ozemlju vse do takrat, dokler ne bo sklenjen sporazum iz
prvega odstavka 1. člena.

6. Točka tarifnega sečišča je na državni meji.

VZDRŽEVANJE VARNOSTI PROMETA IN REDA
NA MEJNIH ŽELEZNIŠKIH PROGAH

MERILA ZA IZRAČUNAVANJE STROŠKOV
5. člen

9. člen

Storitve, ki jih bo ena železnica opravljala za drugo, bodo
kompenzirane z enakimi storitvami. Če to ni možno, je treba
konkretne stroške za storitve, ki niso bile kompenzirane, plačati.
Način plačevanja opravljenih storitev bo podrobneje določen v
Železniškem sporazumu, in sicer v skladu s predpisi obeh držav
in s pravilnikom UIC (Union Internationale des Chemis de fer Mednarodna železniška unija).

Med opravljanjem službe med vožnjo na mejnem železniškem
progovnem odseku mora železniško osebje sosednje železnice
ob ogrožanju varnosti prometa in reda v železniškem prometu
ugotoviti dejansko stanje in čim prej obvestiti pristojne železniške
organe domače države.
URADNA UPORABA JEZIKA

PREDSTAVNIŠTVA NA POSTAJAH IZMENJAVE
PROMETA

10. člen

2. Pristojnosti in pooblastila predstavništev bodo določeni v
Železniškem sporazumu, in sicer v skladu s predpisi obeh
držav in s pravilnikom UIC.

1. Na postajah izmenjave prometa ter na mejnih progah se za
komuniciranje z osebjem sosednje železnice uporablja uradni
jezik domače države. Telefonsko, pisno ali ustno komuniciranje
v zvezi z vožnjo vlakov mora biti v uradnem jeziku sosednje
države. Uslužbenci ene in druge železnice morajo obvladati
uradni jezik sosednje države, in sicer v zadostni meri za
opravljanje službe. Podrobnejše določbe o uporabi jezika bodo
vsebovane v Železniškem sporazumu.

NAPRAVE, OBJEKTI IN SLUŽBENI PROSTORI

2. Službeni pravilniki in uradna korespondenca se neprevedeni
pošiljajo sosednji železnici.

7. člen

PRAVNI POLOŽAJ ŽELEZNIŠKEGA OSEBJA

6. člen
1. Sosednja železnica lahko odpre predstavništva na postajah
izmeVijave prometa.

1. Vsaka železnica opravlja na svojem ozemlju na svoje stroške
nadzorstvo, vzdržuje in obnavlja poslopja, tire in vse druge
železniške naprave na mejnih postajah kot tudi na mejnih
progovnih odsekih. Vzdrževanje se opravlja do tistih stičišč
tirov in stičišč vozne mreže, ki so najbližje državni meji.

11. člen
1. Za železniško osebje, ki opravlja službo po tej konvenciji v
drugi državi pogodbenici, veljajo pravni predpisi te države
vključno s tistimi določili, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb.

2. Na postajah izmenjave prometa bodo sosednji železnici dani
na razpolago prostori, objekti, naprave in sredstva za zvezo,
ki so potrebni za opravljanje železniške službe, glede na
razpoložljivost domače železnice pa tudi prostori za počitek
in zadrževanje železniškega osebja.

2. Za osebje iz prvega odstavka tega člena, ki stori disciplinske
prekrške oziroma nezadovoljivo izpolnjuje dolžnosti med
opravljanjem službe na ozemlju druge države pogodbenice,
bodo izključno veljali disciplinski predpisi železnice, pri kateri
je zaposleno.

3. Za uporabo naprav, objektov, prostorov in sredstev za zvezo
iz drugega odstavka bo sosednja železnica dolžna izplačati
domači železnici letno nadomestilo v višini dejanskih stroškov
oziroma dogovorjeno nadomestilo.

3. Železniško osebje sosednje države, ki je zaposleno v domači
državi, je za prejete osebne dohodke in druga denarna
nadomestila, ki mu jih izplača domača država oziroma
železnica, davčni zavezanec v lastni državi.

4. Podrobna določila o uporabi prostorov, naprav, opreme in
sredstev za zvezo ter višino odškodnine za uporabo, stroškov
razsvetljave, ogrevanja in vzdrževanja bodo vsebovana v
Železniškem sporazumu.

poročevalec, št. 12

4. Železnica domače države je dolžna sosednjo državo obvestiti
o vseh nezakonitih dejanjih, ki jih stori osebje sosednje
železnice na ozemlju domače države.
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MEDSEBOJNA POMOČ
12. člen

službeno obleko ali vidne oznake svoje funkcije, in sicer v
službenem ali zunaj službenega časa.

'

2. Železniški sporazum bo določal železniške uslužbence, ki
bodo dolžni nositi službeno obleko ali vidne oznake svoje
funkcije, ter kdaj jih bodo dolžni nositi.

1. Uradne službe in uslužbenci ene od držav pogodbenic so
dolžni uradnim službam in uslužbencem druge države
pogodbenice dati vso potrebno pomoč za opravljanje njihovih
nalog, prav tako morajo vsako njihovo zahtevo obravnavati
po določilih te konvencije, se pravi tako kot zahtevo lastnih
služb in uslužbencev.

PREDMETI, KI JIH IMAJO ŽELEZNIŠKI DELAVCI
ZA OSEBNO IN SLUŽBENO UPORABO

2. Če uslužbenec sosednje države zboli ali je ranjen na mejnem
progovnem odseku, na postaji izmenjave prometa ali že zunaj
te postaje, kot je predvideno v 4. členu, ali se mu to zgodi med
vožnjo, mu zagotovi brezplačno prvo pomoč domača
železnica.

15. člen
1. Vsi službeni predmeti, ki jih uslužbenci sosednje države
vnašajo ali iznašajo z ozemlja domače države med
opravljanjem službe, so oproščeni carinskih dajatev, kot je
določeno v carinskih predpisih sosednje države.

PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE
IN ZADRŽEVANJE NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE
POGODBENICE

2. Prav tako so oproščeni carinskih dajatev in drugih davkov
predmeti za osebno uporabo, vključno s hrano, ki jo imajo
uslužbenci sosednje države pri sebi na poti v službo ali iz
službe v potrebnih količinah za čas službenega zadrževanja
na ozemlju domače države, kot je določeno v carinskih
predpisih sosednje države.

13. člen
1

- Uslužbenci, vključno s kontrolorji in inšpektorji, ki prehajojo
državno mejo zaradi opravljanja nalog po tej konvenciji, morajo
imeti pri sebi službene dovolilnice za prehajanje državne meje
(priloga 1). Te dovolilnice veljajo za prehajanje.državne meje
čez eno ali več prog, označenih v prvem odstavku 3. člena te
konvencije, ter za zadrževanje na ozemlju druge države
pogodbenice.

3. Prepoved vnosa in iznosa ali omejitve vnosa in iznosa
komercialne narave ne velja za predmete, omenjene v prvem
in drugem odstavku tega člena.
PREDMETI, KI SO NAMENJENI ŽELEZNIŠKIM
SLUŽBAM, MATERIAL IN REZERVNI DELI

2

- Službene dovolilnice so izdane za obdobje veljavnosti 5. let.
Izdajajo jih pristojni organi vsake države, potrjujejo pa jih
pristojni organi druge države. Izdaja dovolilnic je brezplačna.

16. člen
1. Vsi predmeti, ki se uporabljajo pri opravljanju službe na
železnici, prav tako pa tudi material in rezervni deli, potrebni
za popravilo ali vzdrževanje lastnih voznih sredstev, ki jih
sosednja železnica pošilja mejni postaji, se prevažajo
brezplačno in so oproščeni carinskih in drugih dajatev.

^ Železniško osebje s službeno dovolilnico iz priloge 1, ki ob
nepredvidenih nezgodah prestopi državno mejo v vlaku za
pomoč ali s snežnim plugom, mora imeti pri sebi poimenski
seznam oseb, ki smejo prestopiti državno mejo (priloga 2).
Osebe, navedene v seznamu, imajo pravico prestopiti državno
niejo na enem izmed mejnih prehodov, navedenih v prvem
odstavku 3. člena, lahko pa se na ozemlju druge države
Pogodbenice zadržijo toliko časa, kot je potrebno za
opravljanje del. Omenjene osebe morajo imeti pri sebi tudi
osebne dokumente s fotografijo. Osebe, ki so na poimenskem
seznamu, morajo prestopiti državno mejo hkrati tako pri
vstopu kot pri izstopu v spremstvu imetnika službene
dovolilnice. Pred njihovim prestopom morajo biti obveščeni
Pristojni mejni organi druge države pogodbenice.

2. Prepoved uvoza in izvoza kot tudi omejitve uvoza in izvoza
komercialne narave ne veljajo za te predmete.
PREJETE OZIROMA ZA OPRAVLJANJE SLUŽBE
POTREBNE VSOTE DENARJA
17. člen
Uslužbenci sosednje železnice lahko prejete oziroma'za
opravljanje službe potrebne vsote denarja na vlakih, ki vozijo čez
državno mejo, prosto prenašajo na ozemlje domače države in
ponovno na ozemlje sosednje države.

Uslužbenci sosednje države pogodbenice, ki imajo pri sebi
službene dovolilnice po prilogi 1, oziroma železniški uslužbenci
sosednje države pogodbenice, navedeni v poimenskem
seznamu po prilogi 2, nimajo pravice zapustiti območja mejne
Postaje in/ali postaje izmenjave prometa in ne smejo zapustiti
n|
ti mejnega progovnega odseka med mejno postajo in državno
tiejo.

SLUŽBENE POŠILJKE
18. člen

SLUŽBENA OBLEKA

1. Službene pošiljke, kot so: pisma, uradni obrazci, vozni redi in
drugi pravilniki, denarne pošiljke in vrednostne pošiljke, poslane
železniškim službam sosednje države v domači državi ali jih te
službe pošiljajo v sosednjo državo, se pošiljajo po železniških
uslužbencih brez posredovanja poštne uprave in brez plačila
poštnih taks.

14. člen
Osebje sosednje železnice, ki opravlja službo na postaji
^menjave prometa ali na mejnem progovnem odseku oziroma
Zv
aja vlečno službo in spremljavo vlakov, mora nositi
23

- februar 2000
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2. Za te pošiljke veljajo carinski in devizni predpisi. Ob sumu
kršitve carinskih in deviznih predpisov se omenjene pošiljke
odpro. Uradne pošiljke, namenjene železniškim službam
sosednje železnice, morajo imeti žig pošiljateljeve službe.

železnici enako odgovorni. Enako merilo porazdelitve
odgovornosti velja tudi za primer, ko ni mogoče določiti, katera
od obeh železnic je odgovorna. Če bi prišlo do nesoglasja o
določitvi odgovornosti, bo o tem v skladu z Železniškim
sporazumom odločala arbitraža.

POŠTNE STORITVE

4. Škodo na stvareh, ki so v lasti ene od obeh železnic, nastalo
zaradi višje sile, krije ta železnica.

19. člen

5. Stroške za izpraznitev in popravilo tira ali naprav, ki nastanejo
po nezgodi, krije železnica, ki je za škodo odgovorna, in sicer
v skladu z zgornjimi določili. Ta določila veljajo tudi za stroške
preiskave in razsodbe.

1. Izmenjava pošte, paketov in zavarovanih pošiljk (opremljenih
s poštnimi plombami) kakor tudi tranzitne pošiljke v prometu
med državama se bo opravljala skladno s sklenjenim
sporazumom med slovensko in italijansko pošto, in sicer na
podlagi Svetovne poštne konvencije in z njo povezanih
sporazumov.

6. Če kakšen železniški ali neželezniški uslužbenec, pristojen
za mednarodni promet, umre ali je ranjen med opravljanjem
službe, ali če se kakšen predmet, ki ga ima pri sebi ali ga
prevaža, poškoduje ali uniči, bo odškodnino plačala tista
železnica, ki ji omenjeni oškodovani uslužbenec pripada,
razen ko odškodnina delno ali v celoti bremeni železnico, ki je
delno ali v celoti odgovorna.

2. Če poštni upravi ne določita drugače, se bo izmenjava pošte
opravljala na postajah izmenjave prometa.
3. Izmenjavo poštnih pošiljk bo opravljalo poštno osebje.

7. Ob škodi na poštnih pošiljkah ali ob škodi, ki jo povzroči
neželezniško osebje, ki sicer sodeluje v železniškem prometu
čez državno mejo, bodo predstavniki zainteresiranih organov
lahko sodelovali v preiskovalnem postopku železniških
organov.

4. Za pošiljanje pošte se lahko uporabljajo poštni vagoni, službeni
vagoni ali drugi primerni vagoni.
5. Železnici obeh držav bosta skupaj določili, katere vrste
vagonov bosta uporabili, in proge, na katerih bodo vozili.

8. Podrobna.določila o urejanju škode, nastale zaradi nezgod,
omenjenih v tem členu, bodo vsebovana v Železniškem
sporazumu.

POŠTNO OSEBJE
20. člen

TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE
IN SREDSTVA

Določila od 11. do 15. člena te konvencije veljajo prav tako za
poštno osebje, ki opravlja železniško poštno službo na ozemlju
druge države pogodbenice.

22. člen
1. Železnici obeh držav sta dolžni namestiti ter ohranjati v dobrem
stanju vsaka na svojem ozemlju telekomunikacijska if1
signalnovarnostna sredstva ter naprave, potrebne za
opravljanje železniške službe čez državno mejo.

ODGOVORNOST
21. člen
1. Odgovornost za izgubo ali poškodovanje prtljage, ekspresnih
pošiljk, blaga, voznih sredstev, nakladalnih pripomočkov,
zamenljivih zabojnikov, kontejnerjev in palet kakor tudi
odgovornost za prekoračitve dobavnih rokov urejajo
mednarodni sporazumi, ki sta jih podpisali državni pogodbenici.

2. Uslužbenci sosednje države imajo pravico do brezplačn®
uporabe telekomunikacijskih sredstev in naprav v službene
namene.
CARINSKA, VETERINARSKA IN FITOSANITARNA
SLUŽBA

2. Če kakšna oseba umre ali je ranjena ali če se kakšen predmet
poškoduje ali uniči na mejni postaji, na postaji izmenjave
' prometa ali na mejni progi, je za to odgovorna:

23. člen

a) železnica, ki ji pripada osebje, ki je nenamerno povzročilo
take nezgode, razen če ni drugače predvideno v spodnjih
določilih;

1. Carinski nadzor bo opravljen po veljavnih predpisih vsak®
države pogodbenice.

b) domača železnica, če je škoda nastala zaradi nezgod,
okvar ali pomanjkljivosti na progi, na napravah ali na vlečnih
sredstvih te železnice;

2. Nadzor uvoza, izvoza in tranzita žive živine, proizvodov,
surovin in ostankov živalskega izvora, živinske krme kotludl
predmetov, ki so lahko nosilci nalezljivih živalskih bolezni, t>°
opravljen v skladu z državno zakonodajo.

c) železnica, na katere progi so vozila v trenutku nezgode ali
okvare, če je ta škoda nastala zaradi napak na njih.

3. Nadzor uvoza in tranzita rastlin in rastlinskih proizvodov k"'
tudi predmetov, ki so lahko nosilci škodljivih rastlinskih 3
živalskih organizmov, bo opravljen v skladu z državi
zakonodajo.

3. Če nastane škoda po krivdi osebja obeh železnic ali napak
na tirih, napravah ali na vlečnih sredstvih obeh železnic, bosta
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MEŠANA KOMISIJA

c) arbitražno sodišče bo določilo postopek. Odloča z večino
glasov. Njegove odločitve so dokončne in zavezujoče za obe
pogodbenici;

24. člen

d) vsaka pogodbenica bo poravnala stroške svojega
razsodnika in pravnega zastopnika. Za Republiko Slovenijo
bodo stroške krile Slovenske železnice d.d., za Italijansko
republiko pa Ferrovie dello Stato S.p.A. Vse druge stroške
bosta obe družbi poravnali v enakih delih.

1- Z namenom, da bi izboljšali železniški promet čez državno
mejo in da bi rešili probleme, ki se lahko pojavijo med izvajanjem
te konvencije, pogodbenici lahko ustanovita mešano komisijo.
2. Mešana komisija se sestaja izmenoma na ozemlju ene in
druge države pogodbenice.

TRANJANJE KONVENCIJE, ODPOVED

3- Podrobna določila o dejavnosti te komisije bo opredelil
poslovnik te komisije.

26. člen

4- Da bi zagotovili optimalno delovanje in odločanje, lahko
železnici obeh držav ustanovita posebne mešane komisije.

1. Ta konvencija je sklenjena za nedoločen čas. Možno jo je
odpovedati šest mesecev pred iztekom koledarskega leta.

ARBITRAŽA

2. Ob morebitni odpovedi začneta državni pogodbenici takoj s
pogajanji za sklenitev nove konvencije.

25. člen
1 ■ Vsako nesoglasje med pogodbenicama v zvezi z razlago te
konvencije bi moralo biti rešeno po možnosti med pristojnimi
organi obeh držav, in sicer s posvetovanji po običajni
diplomatski poti.

3. Z začetkom veljavnosti te konvencije preneha veljati
Konvencija o opravljanju mejne železniške službe med
Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Italijansko
republiko, ki je bila sklenjena v Rimu 5.10.1959. Prav tako
preneha veljati tudi dodatek k omenjeni konvenciji, podpisan
v Trstu 7. junija 1966.

2- Če nesoglasij v zvezi z razlago ne bi mogli rešiti na omenjeni
način, bodo po poteku treh mesecev od datuma začetka
diplomatskih posvetovanj in na zahtevo ene od držav
pogodbenic ta nesoglasja predložena arbitražnemu sodišču.

RATIFIKACIJA
27. člen

3- Arbitražno sodišče bo sestavljeno za vsak primer posebej,
arbitražni ukrep pa bo oblikovan po tehle določilih:

1. To konvencijo je treba ratificirati.
2. Ta konvencija začne veljati na dan izmenjave ratifikacijskih
listin.

a) arbitražno sodišče bo imelo tri člane. Vsaka pogodbenica
bo imenovala enega razsodnika, oba imenovana pa bosta
sporazumno imenovala predsednika, ki mora biti državljan
tretje države, ki ima diplomatske odnose z obema
pogodbenicama;

S tem namenom sta pravilno pooblaščena predstavnika vlad
podpisala to konvencijo in jo opremila s svojima žigoma.
Sestavljeno v Rimu dne 22. 6.1995, v slovenskem in italijanskem
jeziku v dveh enakoverodostojnih izvirnikih.

b) če člani arbitražnega sodišča niso imenovani v štirih
mesecih od takrat, ko sta ena ali obe pogodbenici zahtevali
arbitražo, lahko vsaka od pogodbenic, če se pogodbenici
drugače ne sporazumeta, zaprosi predsednika
Meddržavnega sodišča, da opravi potrebno imenovanje. Če
ie predsednik državljan ene od obeh pogodbenic ali ne more
Poskrbeti za imenovanje, lahko to opravi podpredsednik
Meddržavnega sodišča ali sodnik z najvišjo funkcijo, ki ni
državljan nobene od pogodbenic;
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SLOVENIJE
Igor Umek l.r.
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ZA VLADO ITALIJANSKE
REPUBLIKE
Giovanni Caravale l.r.
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Priloga 1
(Naslovna stran)
Naziv države
Grb

SLUŽBENA DOVOLILNICA ZA PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE

Stran 1
Naziv države
Grb
Službena dovolilnica št.
Ime in priimek
Funkcija

Fotografija 3 x 4 cm

Žig

(podpis)

Šef postaje

Stran 2
Osebni podatki
Datum rojstva
Kraj rojstva
Stalno prebivališče
Vrsta in številka osebnega dokumenta
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Stran 3

Ta službena dovolilnica velja za prehajanje slovensko-italijanske meje
od

do

Žig

Zig

Pristojni organ
sosednje države

Datum

Pristojni organ
domače države

' Datum

Stran 4
Opombe
1)

Službena dovolilnica velja 5 let od datuma izdaje.

2)

Službeno dovolilnico lahko uporablja le oseba, za katero je bila izdana, in ni
prenosljiva. Oseba, za katero je bila dovolilnica izdana, jo mora uporabljati v
skladu z določili 13. člena Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo.

3)

V službeno dovolilnico ni mogoče vnašati nobenih popravkov ali sprememb.

4)

Ob kraji ali izgubi je treba nemudoma obvestiti organ, ki jo je izdal, ta pa mora
prav tako obvestiti pristojne oblasti sosednje države.

Opombe v zvezi s prilogo 1 (13. člen)
1)

Velikost službene dovolilnice je 9 x 12 cm, platnice so iz rjavega platna.

2)

Službena dovolilnica je tiskana in izpolnjena v slovenskem in italijanskem
jeziku. Prednost je dana jeziku organa, ki je izdal službeno dovolilnico.

*3'

fel3r

uar 2000

177

poročevalec, št. 12

Priloga 2
Postaja
POIMENSKI SEZNAM

(1)

uslužbencev, ki v izrednih primerih prehajajo državno mejo zaradi službenih
dolžnosti na/v
:
Uprava
dne
ob uri
z

Ta seznam se šteje kot priloga k službeni dovolilnici za prehod meje št
pripada

Št. [ Ime in priimek | Datum in kraj rojstva | Poklic j Vrsta in številka
oseb. dokumenta

Datum

Šef postaje

Potrdil pristojni organ
domače države
ob izstopu

Potrdil pristojni organ
domače države
ob vstopu

,

ki

| Opombe

(1) Seznam mora izpolniti šef mejne železniške postaje.
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

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

OBRAZLOŽITEV

Konvencijo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo
s
ta 22. junija 1995 v Rimu podpisala Igor Umek, minister za promet
in zveze Republike Slovenije, in Giovanni Caravale, minister za
promet in plovbo Italijanske republike.

končne določbe, ki določajo odškodninsko odgovornost,
arbitražo, mešano komisijo, ki skrbi za uveljavljanje določb
konvencije, ter veljavnost konvencije.
Konvencija začne veljati na dan izmenjave ratifikacijskih listin. Z
izmenjavo pisem med pristojnima ministroma je dogovorjena njena
začasna uporaba od dne podpisa.

Namen konvencije je zagotoviti dogovor o načinu in pogojih
opravljanja železniškega prometa čez državno mejo, ukrepih na
Mejnih železniških progah in postajah za izmenjavo prometa,
Postopke za izmenjavo vlakov ter druge ukrepe, da se bo
železniški promet lahko odvijal pravilno in učinkovito.

Skladno z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih
zadevah sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oziroma sprememb
veljavnih predpisov.

Konvencija vsebuje:
' splošne določbe, ki opredeljujejo namen njene sklenitve,
opredeljujejo pomen izrazov, ki so uporabljeni v njej;
' splošne pogoje tranzita z določbami o mejnih progah, mejnih
postajah in postajah za izmenjavo prometa in delu, ki se na
njih opravlja, ter o objektih in službenih prostorih na njih;
splošne pogoje o železniški mejni službi in mejni kontroli;
delavcih, potrebnih za odvijanje železniškega prevoza ob
prehajanju državne meje, njihovih pooblastilih, opremi in uporabi
službenega jezika;

*3- februar 2000

Obveznosti finančne narave iz določb konvencije ne izhajajo,
razen obveznosti, ki izhajajo iz dela Mešane komisije, če bo ta
ustanovljena. Stroški dela te komisije se krijejo v breme rednih
proračunskih sredstev Ministrstva za promet in zveze
(proračunska postavka 3345 - materialni stroški oziroma
proračunska postavka 3669 - drugi odhodki za delo na drugih
področjih).
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPURLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPURLIKE

HRVAŠKE

MEDNARODNEM

PROMETU

IN

0

KOMRINIRANEM

(RHRMKP)

" EPA 1082-11-

številka: 340-30/97-2 (T)
Ljubljana, 14. februarja 2000

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 3. februarja 2000
določila besedilo:
" PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
v
LADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
hrvaške o mednarodnem kombiniranem prometu,

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

^ 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

I.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
.P^ike Hrvaške o mednarodnem kombiniranem prometu,
opisan v Zagrebu dne 12. decembra 1997.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:

23
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SPORAZUM

MED

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE

O MEDNARODNEM KOMBINIRANEM PROMETU
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Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Republike Hrvaške

c) pojem" prevoz v/iz terminalov za kombinirani promet" pomeni
del prevozne poti intermodalne prevozne enote kombiniranega
prometa od nakladalnega prostora do terminala kombjniranega
prometa ali terminala kombiniranega prometa do
razkladalnega prostora, pri čemer ta razdalja ne sme preseči
meje, ki je določena s tem sporazumom ;

(v nadaljevanju: pogodbenici)

d) pojem " terminal za kombinirani promet" pomeni mesto, na
železniškem omrežju, rečnih ali morskih pristaniščih, kjer se
menja oblika prevoza;

zavedajoč, da je za blagovno menjavo nujno potreben učinkovit
Mednarodni promet blaga;

e) pojem " spremljani kombinirani promet" pomeni prevoz
cestnega vozila v železniškem, notranjem vodnem ali
pomorskem prevozu s posadko cestnega vozila;

°b spoznanju, da je zaradi okoljevarstvenih razlogov in omejenih
zmogljivosti cestnega prometa potrebno na železniških in vodnih
Prometnicah izoblikovati sodoben prometni sistem zaradi
ustvarjanja sprejemljivih alternativ cestnemu prometu tako s
stališča zaščite prebivalstva kot tudi iz gospodarskih in
°koljevarstvenih razlogov;
v

Prepričanju* da razvijanje kombiniranega prometa pomeni
Možnost reševanja težav v mednarodnem prometu blaga;
°b upoštevanju smotrnih oblik kombiniranega prometa pri
Premagovanju morebitnih omejitev v prometni infrastrukturi;
ln

f) pojem " nespremljani kombinirani promet" je prevoz
interemodalnih prevoznih enot kombiniranega prometa brez
posadke cestnega vozila;
g) pojem " Ro- La " (potujoča avtocesta) je prevoz cestnih vozil
na posebnih železniških vagonih, pri katerih se uporablja način
vodoravnega nakladanja oziroma razkladnja;
h) pojem " Ro-Ro" pomeni prevoz cestnih vozil s posebnim
plovilom, pri katerem se uporablja način vodoravnega
, nakladaja ali razkladanja.

s ciljem vzajemnega sodelovanja,

s,

a se sporazumeli o naslednjem:

NESPREMLJANI KOMBINIRANI PROMET
3. člen

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
sporazum se nanaša na mednarodni kombinirani promet blaga
'ntermodalnih prevoznih enotah kombiniranega prometa, ki se
°Pravlja deloma po železnici ali notranjih vodnih poteh ali morju in
osloma po cesti s cestnimi prevoznimi sredstvi, registriranimi pri
Pristojnih organih ene od držav pogodbenic, in sicer med
ržavama pogodbenic ali v tranzitu čez ozemlje obeh držav
Pogodbenic ali ene od njiju.
v

POJMI
2. člen
^ 'em sporazumu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a

) Pojem" mednarodni kombinirani promet blaga" pomeni prevoz
blaga v isti intermodalni prevozni enoti kombiniranega prometa,
ki se opravlja po železnici, notranjih vodnih poteh ali morju
Med državama pogodbenic ali v tranzitu preko ozemlja obeh
držav ali ene od njiju, pri čemer pa se začetni ali končni
Prevoz v/iz terminalov za kombinirani promet opravlja po cesti
s cestnimi vozili;

^ Pojem " intermodalna prevozna enota kombiniranega
Prometa" je zabojnik dolžine najmanj 6 m, zamenljivo
•ovorišče, tovorna prikolica, sedlasti polpriklopnik in cestno
Vozilo v primeru, če je uporabljen drug način prevoza (po
zsleznici, po notranji vodni poti, in po morju);

*3, ^bruar 2000

1. Pogodbenici se dogovorita, da pri prevozu v/iz terminalov
kombiniranega prometa v nespremljanem kombiniranem
prometu na ozemlju ene pogodbenice z vozili ali vlačilci,
registriranimi v državi druge pogodbenice, lahko opravlja
prevoznik, ki je v državi druge pogodbenice registriran za
opravljanje mednarodnega prometa.
2. Pogodbenici bosta prevoz v/iz terminala v nespremljanem
kombiniranem prometa vzajemno oprostili dajatev za uporabo
cest in plačila drugih pristojbin za cestna vozila, od
nakladališča do terminala oziroma od terminala do
razkladališča znotraj določenih razdalj za vsak terminal
kombiniranega prometa.
3. Pogodbenici se v okviru mešane komisije za kombinirani
promet iz 11. člena tega sporazuma medsebojno obvestita o
terminalih kombiniranega prometa v svoji državi in se
dogovorita o razdalji območja, prevoza v/iz terminala za
kombinirani promet, za vsak terminal posebej.
4. Pri prevpzu v/iz terminala za kombinirani promet v
nespremljanem kombiniranem prometu mora imeti voznik pri
sebi prevozne dokumente. S temi dokumenti dokazuje, na
katerem terminalu ali nakladališču oz. razkladališču je
intermodalno prevozno enoto kombiniranega prometa prevzel,
kam jo pelje in kdo mu je naročil prevoz.
5. Cestno vozilo uporabljeno pri prevozu v/iz terminala za
kombinirani promet v nespremljanem kombiniranem prometu
se lahko shrani na območju terminala za kombinirani promet
ali na parkiriščih v neposredni soseščini terminala za
kombinirani promet kot tudi na zasebnih površinah na podlagi
dovoljenja pristojnih organov in v skladu s predpisi vsake
države pogodbenice, na katere ozemlju je terminal za
kombinirani promet.
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6. Prevoz v/iz terminala za kombinirani promet v nespremljanem
kombiniranem prometu med nakladališčem in razkladališčem
ter terminalom za kombinirani promet je potrebno opraviti po
najkrajši običajni dovoljeni poti.
7. Pogodbenici si bosta prizadevali zagotoviti pogoje, ki bodo
izvajalcem kombiniranega prometa omogočali in jih
vzpodbujali, da bodo dosegli dogovore o medsebojnem
sodelovanju tako, da bo izvajalec kombiniranega prometa iz
ene države pogodbenice v izvajanje prevoza v/iz terminala
za kombinirani promet v nespremljanem kombiniranem
prometu na ozemlju države druge pogodbenice pridobil
prevoznika iz te države.
SPREMLJANI KOMBINIRANI PROMET
4. člen
1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v mejah možnosti
zagotavljali primerne pogoje za realizacijo spremljanega
kombiniranega prometa iz ozemlja države ene pogodbenice
na ozemlje države druge pogodbenice ali čez ozemlje države
ene od njiju.
2. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta vprašanja v zvezi z
obratovanjem Ro-La urejali v skladu z možnostmi in potrebami
svojih držav.
3. Pogodbenici si bosta prizadevali zagotoviti pogoje, da čas
postanka vlakov, ki obratujejo v sistemu Ro-La, na mejnih
postajah ne bo presegel 30 minut.
4. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta Ro - Ro in Ro - La
prevoza oprostili obveznosti pridobivanja dovolilnic za
mednarodni cestni promet.
5. Pri pri prevozu v/iz terminala za kombinirani prometa mora
posadka cestnega vozila imeti dokument, ki se nanaša na
spremljani kombinirani promet (tovorni list CIM-UIRR, ladijska
nakladnica ali rezervacija za tovor).
DOKUMENTI KOMBINIRANEGA PROMETA
5. člen
Dokumenti, s katerimi se potrjuje uporaba mednarodnega
kombiniranega prometa blaga, morajo spremljati intermodalno
transportno enoto in jih je treba na zahtevo pristojnih državnih
organov pogodbenic predložiti zaradi kontrole.
PODPORA KOMBINIRANEMU PROMETU
6. člen
1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta vplivali na izvajalce
železniških, notranje vodnih in pomorskih prevoznih storitev
in na gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s kombiniranim
prometom, na uskladitev ukrepov za podporo predvsem
nespremljanemu kombiniranemu prometu, v upravičenih
primerih pa tudi spremljanemu kombiniranemu prometu.
2. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta podpirali posodobitev
infrastrukture, potrebne za uspešno odvijanje kombiniranega
prometa.
poročevalec, št. 12

3. Pogodbenici bosta prevoz v/iz terminalov za kombinirani
promet, oprostili prepovedi vožnje ob koncu tedna in praznikih.
4. Pogodbenici si bosta prizadevali ustvariti v kombiniranem
prometu razmere za prevoz cestnih vozil pri prevozu v/iz
terminala za kombinirani promet po cestnem omrežju s skupno
maso do 44 ton.
5. Pogodbenici si bosta prizadevali za prenos carinskih
postopkov, ki se nanašajo na intermodalne prevozne enote
kombiniranega prometa, na terminale za kombinirani promet.
6. Pogodbenici si bosta prizadevali, da bodo železniška
infrastruktura in mejni postopki v železniškem prometu
usklajeni s predpisi in normativi sporazuma AGTC (Sporazum
o pomembnih progah kombiniranega prometa in pripadajočih
napravah).
7. Za koriščenje Ro-La ali Ro-Ro prevoza, bosta pogodbenici
izdajali nagradne dovolilnice, v skladu z določbami
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o prevozu potnikov in stvari v mednarodnem
cestnem prometu, ki je bil sklenjen 14. julija 1992 na Otočcu.
O tehnični izvedbi izdaje in prevzema nagradnih dovolilnic se
pogodbenici obvestita pisno po diplomatski poti najkasneje
60 dni po uveljavitvi tega sporazuma.
SODELOVANJE
7. člen
1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta motivirali izvajalce
železniških in notranje vodnih in pomorskih prevoznih storitev,
da v sodelovanju z družbami, ki se ukvarjajo s kombiniranim
prometom, izdelajo konkurenčne ponudbe za kombinirani
promet, s posebnim poudarkom na kakovosti prevoza,
skrajšanju časa prevoza in izpolnjevanju rokov. Prav tako si
bosta prizadevali za izdelavo ekonomsko utemeljenih tarif2. Pogodbenici si bosta prizadevali, da bi cestni tovorni promet
čim bolj izkoriščal prednosti kombiniranega prometa.
3. Pogodbenici se obvezujeta medsebojno obveščati o vset1
ukrepih, ki bi lahko vplivali na nadaljni razvoj kombiniranega
prometa. S ciljem razvoja kombiniranega prometa i"
razreševanja morebitnih težav lahko predlaga vsaka
pogodbenica sklic mešane komisije, ustanovljene po 11. členu
tega sporazuma.
KRŠITEV DOLOČB
8. člen
1. Prevozniki, špediterji in uporabniki storitev kombiniranega
prometa vključno s svojimi uslužbenci morajo upoštevati
zakonodajo druge države pogodbenice.
2. Če prevozniki, špediterji in uporabniki storitev kombiniranega
prometa vključno s svojimi uslužbenci kršijo določbe tega
sporazuma bo zoper njih sprejet eden od naslednjih ukrep°va) opozorilo kršitelju, naj upošteva, zakonodajo;
b) prenehanje izdajanja nagradnih dovolilnic kršitelju za
obdobje, ki ga odredi ministrstvo, pristojno za prom01,
vendar najdalj za obdobje enega leta.

3- Pristojni organi se bodo medsebojno obveščali o sprejetih
ukrepih.

izmenično na ozemlju držav pogodbenic.
2. Mešana komisija ima pravico predlagati spremembe in
dopolnitve tega sporazuma.

VARSTVO PODATKOV
ZAČETEK VELJAVNOSTI

9. člen
1

- Pogodbenici se zavezujeta, da bosta vse podatke in
informacije - razen uradnih statističnih podatkov in izkazov
- varovali pred tretjimi osebami.

12. člen
1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan od dneva prejema
zadnje diplomatske note, s katero se pogodbenici obvestita,
da sta izpolnili pogoje, predvidene v njunih notranjih
zakonodajah, za začetek veljavnosti tega sporazuma.

2- Podatki in informacije iz prvega odstavka tega člena se lahko
dajejo samo državnim organom, tožilstvu in sodišču države
pogodbenice, če je to nujno zaradi sprožitve kazenskega
postopka. Drugim osebam se podatki lahko dajejo le na podlagi
predhodnega dovoljenja osebe, na katero se podatki nanašajo.
3

2. Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na tiste pravice ali
obveznosti obeh držav, ki izhajajo iz drugih, za državi obeh
pogodbenic že veljavnih sporazumov.

Pri dajanju podatkov se mora upoštevati zakonodaja vsake
države pogodbenice.

VELJAVNOST IN ODPOVED SPORAZUMA

IZREDNI DOGODKI

13. člen
Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
ga lahko pisno odpove po diplomatski poti. Sporazum preneha
veljati šest mesecev od dneva, ko je druga pogodbenica prejela
obvestilo o odpovedi.

10. člen
Pogodbenici
bosta ob prekinitvi prometa v trajanju nad dvanajst
Ur
sprejeli posebne ukrepe, da bi zagotovili nemoteno odvijanje
^sdnarodnega kombiniranega prometa.

Sestavljeno v Zagrebu dne 12. decembra 1997 v dveh izvirnikih
vsak v slovenskem in hrvaškem jeziku. Besedili sta enako
verodostojni.

MEŠANA KOMISIJA
11. člen
Pogodbenici bosta za izvajanje in nadzor uporabe določb
tega sporazuma ustanovili mešano komisijo za kombinirani
promet, sestavljeno iz predstavnikov svojih pristojnih organov.
Način dela mešane komisije bo opredeljeval poslovnik te
komisije. Mešana komisija se sestaja najmanj enkrat letno

Za Vlado
Republike Hrvaške

Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l.r.

3. člen

mag. Zlatko Mateša l.r.

4. člen

Ovajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

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

Sporazum je bil podpisan 12. decembra 1997 v Zagrebu. Podpisala
sta ga predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek
in predsednik Vlade Republike Hrvaške mag. Zlatko Mateša.

Sporazum predvideva, da si bosta pogodbenici prizadevali, da
bo cestni promet čim bolj izkoriščal prednosti kombiniranega
prometa.

Sporazum omogoča pospeševanje odvijanja prometnih tokov
med državama in preko njunih ozemelj v kombiniranem prevozu
blaga in stvari v intermodalnih transportnih enotah.

V sporazumu je zagotovljena varnost podatkov in medsebojno
informiranje o izrednih dogodkih pri odvijanju mednarodnega
kombiniranega prometa.

Sporazum zajema vse vrste transporta, ki prihajajo v poštev pri
organizaciji kombiniranega prometa (cestni, železniški in vodni).

Sporazum predvideva ustanovitev mešane komisije, ki bo
spremljala izvajanje sporazuma in ima pristojnost predlagati
spremembe sporazuma.

Sporazum določa pravila, olajšave in potrebne listine pri odvijanju
nespremljanega kombiniranega prometa in spremljanega
kombiniranega prometa na relaciji od terminala do razkladališča
in obratno.

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Sporazum začne veljati trideseti dan od dneva prejema zadnje
diplomatske note, s katero se pogodbenici obvestita, da sta izpolnili
pogoje predvidene v njunih notranjih zakonodajah za začetek
veljavnosti tega sporazuma.

Sporazum zavezuje pogodbenici, da bosta pospeševali
kombinirani promet na temelju Evropskega sporazuma o
pomembnejših progah mednarodnega kombiniranega transporta
in pripadajočih naprav AGCT, kije bil izdelan v okviru Ekonomske
komisije za Evropo pri Združenih narodih - Ženeva 1989 in drugih
v sporazumu zapisanih načelih. Skladno z načeli je cilj sporazuma
preusmeritev prevoza tovora s cest na druge poti (železniške,
vodne), pri čemer se manjši del opravi po cesti.

Zaradi izvajanja sporazuma ne bo potrebno spreminjati obstoječe
ali sprejeti nove zakonodaje.
Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo dodatnih finančnih sredstev
Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga
lahko pisno odpove.

Posebej je potrebno omeniti, da bosta pogodbenici pri
pospeševanju odvijanja kombiniranega prometa oprostili prepovedi
vožnje cestnih vozil v/iz terminalov ob koncu tedna in praznikih.
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Poročilo o

DELU

PRORAČUNSKE

MINISTRSTVA

OBOOBJE

ZA

INŠPEKCIJE

FINANCE

ZA

MAJ-SEPTEMBER

1999

številka: 401-00/98-7 (P)
Ljubljana, dne 14/2-2000

MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA OBDOBJE MAJ-SEPTEMBER 1999,

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 10/2-2000
sprejela:

ki ga pošilja na podlagi 72. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.

• POROČILO O DELU PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE

odrejenih ukrepov za odpravo nepravilnosti in kršitev skladno z
zakonskimi pooblastili.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
POROČILO

I. NADZOR PRI PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

° DELU PRORAČUNSKE inšpekcije ministrstva
FINANCE ZA OBDOBJE MAJ-SEPTEMBER 1999

1. Služba za proračunsko inšpekcijo pri Ministrstvu za finance
je opravila nadzor nad finančnim, materialnim in
računovodskim poslovanjem uporabnikov ter nad zakonitostjo
in namembnostjo upravljanja s proračunskimi sredstvi ter
državnim premoženjem, kot to določa 67. člen ZlPra in sicer
za leto 1997, 1998, v posameznih primerih pa tudi za leto
1996, pri naslednjih proračunskih uporabnikih:
2.

9^0n o izvrševanju proračuna RS (Ur.l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/
v A.le34^8,91/98)'v nadaljevanju ZlPro, določa proračunski nadzor
nih od 67. do 72.a. Po določbi 67. člena ZlPra opravljajo
n

... °9e proračunskega nadzora proračunski inšpektorji pri
ln
'strstvu za finance.
0d|Ve2nos' obveščanja o opravljenem nadzoru, ugotovitvah in
očitvah nalaga Ministrstvu za finance zakonska določba 72.
na ZlPra. Ministrstvo za finance mora o opravljenem nadzoru
v
eščati vlado, vlada pa Državni zbor in Računsko sodišče.

1. Urad RS za varstvo potrošnikov pri Ministrvu za ekonomske
odnose in razvoj
2. Upravna enota Ljubljana
3. Vsa ministrstva-delovne in avtorske pogodbe
4. Upravna enota Slovenj Gradec
5. Ministrstvo za okolje in prostor
6. Upravna enota Litija
7. Upravna enota Lendava
8. Ministrstvo za zunanje zadeve
9. Služba vlade RS za evropske zadeve
10. Geodetska uprava RS pri Ministrstvu za okolje in prostor
11. Direkcija RS za ceste pri Ministrstvu za promet in zveze
12. Upravna enota Žalec

°roč"o o opravljenem nadzoru je sestavljeno za obdobje od
19 do septembra 1999, zajema kratek opis inšpekcijskih
Po ^dov
P" proračunskih uporabnikih z navedbo pregledanih
Ua ,0v'enih sredstev na proračunskih postavkah in kratko navaja
na° 'tve; razne nepravilnosti in zakonske kršitve. V poročilu so
,uc|i
Ua (0cleni
morebitni ugovori, ki so jih na inšpektorjeve
pQ° 0vitve podale stranke v postopku.
Izb °'lšanje
r 0 vsebu
ie povzetek
ukrepanj, uporabnikom,
bodisi predlogov
za
poslovanja
proračunskim
bodisi
Do3

——
- f*bruar 2000

187

poročevalec, št. 12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Upravna enota Mozirje
Ministrstvo za finance-Zakladnica
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za finance-Zakladnica
Upravna enota Kamnik
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

Inšpektorica je ugotovila, da načrtovanje potrebnih sredstev in
ustrezno spremljanje porabe sredstev poteka skladno z 6. in 7.
členom Navodil o finančnem poslovanju upravnih enot.
Pri pregledu porabe sredstev s proračunske postavke "materialni
stroški" je v posameznih primerih ugotovila, da so bila izvršena
plačila v krajših rokih, kot so bila sicer dogovorjena s pogodbo.
Dobavitelji ceno posameznih storitev in blaga običajno povečajo
za zamudne obresti, zato inšpektorica predlaga, naj roki plačil ne
bodo merilo v javnih razpisih, izogniti pa bi se kazalo tudi ocenam
orientacijske vrednosti, itd. Po mnenju inšpektorice so računi za
reprezentanco nepopolni, saj ne izkazujejo namena porabe in ne
navajajo udeležencev, zato predlaga, naj se manjkajoče podatke
za vnaprej vnese že v naročilnice. Pripominja, da se del
neporabljenih sredstev mora vrniti v proračun RS, kot to že določa
opomnik z dne 23.12.1998.

2. Služba za proračunsko inšpekcijo je obravnavala tudi vlogi
na podlagi 98. člena Zakona o upravi. Prejela je pobudo za
pregled poslovanja samoupravne lokalne skupnosti in pobudo
za pregled društva, obe pa je po proučitvi odstopila v pristojno
reševanje Računskemu sodišču.
II. UGOTOVITVE, UGOVORI, PRIPOROČILA IN UKREPI
1.

Urad RS za varstvo potrošnikov pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj

Pri pregledu porabe sredstev s proračunske postavke št. 5404 je
inšpektorica priporočila zmanjšanje zalog zaračunljivih tiskovin.

Inšpekcijski pregled je zajemal porabo proračunskih sredstev po
naslednjih posameznih proračunskih postavkah:

Pregled porabe zadnje proračunske postavke ni odkril
nepravilnosti.

4518 - Materialni stroški
6118 - Informiranje, izobraževanje in svetovanje potrošnikov

3. Vsa ministrstva-delovne in avtorske pogodbe
Pregled posameznih avtorskih pogodb in pogodb o delu je bil
opravljen pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih z vidika
vsebine pogodb in s primerjavo pogodbenega dela z opisom del
in nalog oseb, ki so zaposlene v državni upravi. Pregledanih ja
bilo približno 240 pogodb ali 2-3% vseh pogodb.

Pri pregledu porabe sredstev za proračunski postavki "materialni
stroški" inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.
Inšpektor ugotovlja, da zaradi neizvajanja, oziroma pomanjkljivega
izvajanja nadzora Urada za varstvo potrošnikov, poraba sredstev
iz proračunske postavke "informiranje, izobraževanje in
svetovanje potrošnikom" v letih 1996, 1997 in 1998 nima
prepričljivih utemeljitev. Urad za varstvo potrošnikov v letu 1996
ni izvajal nadzora nad porabo sredstev. Postopoma je Urad začel
vzpostavljati določene kontrole šele v začetku leta 1997, ki pa so
bile do konca leta 1998 še nezadostne in neučinkovite.

Inšpektor je v poročilu ugotovil, da so bila dela po pogodbah
izvršena, opisi del in nalog pa se ne pokrivajo s pogodbami. V
posamičnih primerih inšpektor sicer ugotavlja, da so bile določene
pogodbe le sklenjene z delavci za dela, ki bi jih le-ti morali opravljati
po svoji delovni dolžnosti. Vzroki za neskladja so predvsem v
pomanjkanju kadrov ali sami naravi del, ko je šlo za občasna
dela. Pri tem zaključuje, da so razmejitve nejasne, po njegovem
mnenju bi bil za ureditev razmejitev takih del potreben poseben
pravni akt. Proračunski uporabniki bi odlive sredstev za
posamezne namene morali planirati, zato inšpektor predlaga, da
bi Vlada morala določiti planiranje teh sredstev s posebnim aktom,
v katerem bi upoštevala vse posebnosti posamezni!1
proračunskih uporabnikov.

Oddaja storitev svetovanja in informiranja se je izvajala brez javnih
razpisov do konca leta 1996. V proračunskem letu 1997 in 1998
je Urad pričel izvajati posamezne kontrole nad izvajalci. Prejemnika
sredstev (društvo in zavod) nista na zahtevo inšpekcije in Urada
za varstvo potrošnikov utemeljila in predložila ustreznih listinskih
dokazil. Društvo ni izvajalo vseh obveznosti brezplačnega
svetovanja v obsegu kot jih je predvidevala izvajalska pogodba.

Inšpektor je ob pregledu naletel tudi na kršitve določb Zakona 0
delovnih razmerjih, predvsem 107., 109. in 110. člena navedenega
zakona, zato je Služba za proračunsko inšpekcijo obvestil0
pristojno Inšpekcijo za delo pri Ministrstvu za delo družino in
socialne zadeve, da ukrepa skladno z svojimi zakonskim1
pooblastili.

Na ugotovitve inšpektorja Urad za varstvo potrošnikov ni podal
vsebinskih pripomb.
Inšpektor je predlagal vrsto podrobnejših in konkretnih predlogov
za izboljšanje poslovanja, s katerim bi Urad dosegel pregled nad
porabo sredstev, posebej za svetovalno dejavnost, za izdajanje
publikacij za informiranje potrošnikov in računalniško mrežo za
podporo svetovanja potrošnikom.

4. Upravna enota Slovenj Gradec

Na poziv inšpektorja je Urad podrobno poročal o izvršenih ukrepih.
Inšpektor ocenjuje, da je Urad ob upoštevanju danih priporočil
dosegel transparentno finančno poslovanje potrošniških
organizacij in tako zagotovil namensko porabo proračunskih
sredstev.

Pregled je zajemal porabo sredstev na naslednjih proračunski'1
postavkah:
2792-Materialni stroški
5462-lzvajanje upravnih postopkov
3662-Manjše investicije

2. Upravna enota Ljubljana

Ugotovljene so bile razne pomanjkljivosti in nedoslednosti Pn
sklepanju pogodb, predvsem pri določitvi zapadlosti računo"1
dogovorjeni roki plačil morajo biti skladni z določilom 9. člena
Navodila o izvrševanju proračuna.

Opravljen je bil pregled porabe in upravljanja s sredstvi proračuna
v letu 1998 in delno v tekočem letu, na proračunskih postavkah:
2711-Materialni stroški
5404-lzvajanje upravnih postopkov
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Upravna enota nima sklenjenega zavarovanja, kot jo k temu
zavezuje najemna pogodba za poslovne prostore. Po mnenju
inšpektorja Upravna enota neprimerno shranjuje gotovino na več
lokacijah namesto v skupnem trezorju.

amortizacije in revalorizacije, za poenotenje in preglednost vodenja
evidenc zalog obrazcev za vse upravne enote in drugo.
7. Upravna enota Lendava

pregledu ažurnosti odvajanja pobranih sredstev za povračila
2
a uporabo cest, ki jih vplačujejo uporabniki cest, je ugotovil, da
odvajanje ni dnevno, kot to določa pogodba za opravljanje storitev.
Gotovinski iztržek na vplačilni račun se nakazuje z zamudo od
nekaj dni do več tednov.

Inšpekcijski pregled porabe sredstev je bil opravljen za porabo
sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:
2701 - Materialni stroški
5396 - Izvajanje upravnih postopkov
3629 - Manjše investicije

'nšpektor je ob vsaki navedeni in ugotovljeni nepravilnosti podal
konkreten predlog za izboljšanje.

Inšpektor je pri pregledu ugotovil v posameznih primerih
nespoštovanje posameznih določil Navodila o izvrševanju
proračuna in sicer v delu, ki določa obvezne roke plačil pri
prevzemanju obveznosti. Pri pregledu postopka javnega razpisa
je ugotovil več kršitev določil Odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil; 8. člena, ker v dokumetaciji
ni sklepa o imenovanju komisije, razpisna dokumetacija, ki jo
določa 11. člen ni bila predana vsem potencialnim ponudnikom,
itd.

5

- Ministrstvo za okolje in prostor

Opravljen je bil pregled porabe proračunskih sredstev na
Proračunski postavki
?

640- Rezerva RS

ln

sicer v tistem delu, ki se nanaša na izvajanje Zakona o
Popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju.
n

Upravna enota nima določenega deleža obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, zaradi česar plačuje obratovalne stroške
v pavšalnih zneskih, po predlogu inšpektorja se morajo določiti
deleži vnaprej s pogodbo na osnovi kriterijev.

p

Inšpektor je podal več predlogov.

' špektor je izvedel pregled dokumentacije in postopkov
dodeljevanja državne pomoči v približno 40 naključno izbranih
končanih projektih sanacij objektov.
ri pregledu dokumentacije obnovljenih objektov je inšpektor
lz
Postavil dva primera, za katera je menil, da so dela popotresne
Sa
nacije obsežnejša od del, ki jih je potrdila Državno tehnična
P'sarna v Bovcu. Podatek o škodi ob potresu v enem primeru
'kazuje lažje poškodbe na zunanjih stenah, razpoke v predelnih
ste
nah in stropu in delno tudi ostrešju. Objekt je bil zgrajen
Protipotresno,
saj je bil zgrajen leta 1976. Investitorju je bila pri
Sa
naciji objekta priznana zamenjava strehe, čeprav je bila
Poškodba strehe le delna. Inšpektor meni, da streha ni utrpela
®čjih poškodb kot posledico potresa, pač pa je bila dotrajana,
2ar
adi česar za celotno zamenjavo strehe ni bilo dejanskega
Pravičenja do nepovratne pomoči v višini 30% obnove.

8. Ministrstvo za zunanje zadeve
Opravljen je bil pregled porabe sredstev na:
2541 - Materialni stroški diplomatsko konzularnih predstavništev
2542 - Najemnine in druge pogodbene obveznosti diplomatsko
konzularnih predstavništev
5202 - Oprema za predstavništva.
Inšpektorica je opozorila na razne pomanjkljivosti pri knjiženju,
posebej na ne dovolj sprotno evidentiranje porabe sredstev
diplomatsko konzularnih predstavništev. Poročila o nakazilih in
porabi so sestavljena v tuji valuti, zaradi česar prihaja do otežene
kontrole pri primerjanju podatkov z računovodskimi podatki.

lns

Pektor je zadolžil Ministrstvo za okolje in prostor, da v
delovanju z nadzorno komisijo Državno tehnične pisarne
P°novno preuči vso dokumentacijo in postopke za sanacijo v
av0
denih spornih primerih.

Pri pregledu dokumentacije diplomatsko konzularnih
predstavništev je ugotovila nejasnosti in nedoslednosti, saj računi
v več primerih niso žigosani, ne vsebujejo vseh potrebnih
podatkov, v prilogah ni povzetkov v slovenskem jeziku, ni
seznamov izdanih čekov, blagajniški izdatki oz. prejemki niso
oštevilčeni, itd. Finančna komisija v Ministrstvu za zunanje zadeve
je potrdila izplačilo stroškov za nazaj v dveh primerih, kar ni v
skladu z določili Pravilnika o finančnem poslovanju diplomatsko
konzularnih predstavništev. Nalog za službeno potovanje je
podpisal predlagatelj in odredbodajalec v isti osebi, konzularne
takse so bile odvedene samo enkrat letno, kar ni v skladu z
omenjenim Pravilnikom, presežen je bil dovoljen limit za
reprezentanco, za dana darila pa ni bilo obveznih obrazložitev.

^'nistrstvo za okolje in prostor je po ponovni preučitvi podalo
govor na navedbe v zapisniku in pri tem navedlo razloge za
ojo odločitev v spornih primerih, ki so dodatno utemeljevali
P ačilo nepovratne pomoči. Razlogi so bili strokovno tehnične
rave, utemeljevali so dodelitev sredstev za izvedena dela,
r
adi česar je inšpektor zaključil, da ni podlage za ukrepanje.
Spravna enota Litija
9led porabe sredstev je bil opravljen za proračunske postavke
363n0 ~~ Manjše
Materialni
stroški
investicije.
ni odkril nepravilnosti, pregled
Po ° skega evidentiranja poslovnih dogodkov pa le
pomanjkljivosti, ki pa niso vplivale na namenskost in zakonitost
p Proračunskih sredstev. Z uvedbo enotne podatkovne baze
^AC se omenjene pomanjkljivosti ne bodo več pojavljale.

V enem primeru je diplomatsko konzularno predstavništvo
nabavilo avtomobil in računalniško opremo, nabave pa niso bile
predvidene v planu, s čimer je kršilo Zakon o izvrševanju
proračuna. Najemnina za najem stanovanjskih prostorov je bila
plačana za vnaprej, kar je v nasprotjg z določili Zakona o
izvrševanju proračuna, ki določa obvezno pridobitev soglasja
Ministrstva za finance za dane avanse.

I^Pektor je p0C|a| vrst0 predlogov za izboljšanje poslovanja; za
''*enje dobavljene računalniške opreme, obračunavanje

Nekatera diplomatsko konzularna predstavništva nimajo urejene
evidence za posamezen službeni avto, ki bi izkazovala relacije,

r

e

ra ®9' d dokumentacije
Un VOc|
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prevožene kilometre in porabo goriva. Nekateri nakupi opreme
so se opravili brez poprejšnjega sklepa finančne komisije.

6345 - Vodenje geodetskih evidenc
2411 - vzpostavitev evidenc nepremičnin
6819 - vzpostavitev digitalnih topografskih baz
7810 - nakup specialne geodetske informacijske opreme

Inšpektorica je podala vrsto predlogov in priporočil za izboljšanje
poslovanja in doslednejše upoštevanje internih navodil. Ministrstvo
za zunanje zadeve mora za kršitve internih pravilnikov in navodil
v skladu s predlogi po 68. členu ZlPra dopolniti interna navodila in
določiti sankcije. Potrebno je dopolniti določbe internih pravilnikov
in navodil in odpraviti nekatere nejasnosti, ki urejajo področje
nakupov, najemov in opremljanje rezidenc.

Pri pregledu materialnih stroškov je inšpektor z vidika namenskosti
in upravičenosti porabe sredstev ugotovil nenamensko porabo
sredstev, ki predstavlja kršitev 6.člena Zakona o izvrševanju
proračuna in nespoštovanje 34. člena Zakona o izvrševanju
proračuna, ki za proračunska sredstva za odplačno pridobitev
osnovnih sredstev zahteva načrt nabav in gradenj. Ugotovil je,
da je bila poraba sredstev nenamenska, saj so bila sredstva
porabljena za nabavo novega pisarniškega pohištva, namesto
za popravilo pisarniškega pohištva, brušenje in pleskanje.
Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela, investicijska
dela razsvetljave in računalniških vodov, investicijska dela
adaptacije podstrešja, za novo telefonsko centralo in drugo.

Ministrstvo za zunanje zadeve je podalo pripombe na zapisnik o
inšpekcijskem pregledu, v katerih je dodatno pojasnilo nekatere
nejasnosti, navedlo razloge za nekatere očitane nepravilnosti ter
poročalo o ukrepih in spremembah poslovanja, ki so se že začeli
izvajati po priporočilu inšpektorice.
9. Služba vlade RS za evropske zadeve

Poraba sredstev za izvedbo aerosnemanja na proračunski
postavki št. 2411 je bila nenamenska, saj so sredstva namenjena
za aerosnemanja odobrena na proračunski postavki št. 6817.

Opravljen je bil pregled finančnega in materialnega poslovanja na
naslednjih proračunskih postavkah:

V pogodbi o sofinanciranju natisa knjige ni določila o odstotku
sofinanciranja, zaradi česar ni pogodba sestavljena skladno z
17. členom Odredbe o načinu dajanja subvencij, dotacij in drugih
transferov iz sredstev proračuna RS.

2639 - Materialni stroški
4093 - Usposabljanje
4094 - Prevajanje
2846 - Manjše investicije

Inšpektorje podal več predlogov, ki naj bi zagotavljali doslednejši
nadzor nad porabo sredstev.

Inšpektor je opravil pregled z vidika zakonitosti porabe in
ekonomske namenskosti, preverjal je pravilnost javnega
naročanja po Zakonu o javnih naročilih in spoštovanje določil
Zakona o izvrševanju proračuna.

Geodetska uprava RS je na zapisnik podala pripombe, ki so se
nanašale na obseg nenamensko porabljenih sredstev, navedla
pa je tudi ukrepe, s katerimi bo zagotovila odpravo nepravilnosti-

Inšpektor je pri pregledu dokumentacije ugotovil nekaj
nepravilnosti. Opozoril je na nepotreben preobsežen postopek
pri podpisovanju najemnih pogodb in aneksov. Predlagal je, da se
pridobi mnenje Vlade RS o tem ali se je pri sklepanju najemnih
pogodb obvezno ravnati po Navodilih o sklepanju pogodb o
upravljanju s premoženjem RS, ki določa postopek.

Inšpektor je upošteval pripombe o obsegu nenamensko
porabljenih sredstev in ugotovitve v tem delu spremenil ter izdal
dopolnilni zapisnik. Nanj stranka ni podala pripomb.
Inšpektor je skladno z določili 69. člena Zakona o izvrševanju
proračuna podal predlog pri sodniku za prekrške za uvedbo
postopka o prekršku zoper odgovorno osebo proračunskega
uporabnika, zaradi prekrška po 86. členu Zakona o izvrševanju
proračuna.

Pri pregledu naključno izbranih računov je ugotovil, da v
dokumentaciji ni pisnega naročila v primeru izstavljenega računa
za reprezentanco. Pogodba o sofinanciranju izvedbe posveta je
izvajalca zavezovala, da poda pisno poročilo po končani izvedbi,
Služba vlade za evropske zadeve pa poročila ni zahtevala. V
drugem primeru pa je iz poročila, ki ga je podal izvajalec razvidno,
da sta projekt financirala tudi dva druga proračunska uporabnika.
V tem primeru bi bila po določilih Zakona o izvrševanju proračuna
lahko sklenjena le ena večstranska pogodba.

11.

Opravljen je bil inšpekcijski pregled, ki je bil namenjen preverjanj11
rednosti pri dnevnem odvajanju pobranih pristojbin v proračunVplačujejo jih uporabniki cest za cestna motorna in priklop"3
vozila. Pregled je zajemal spoštovanje določil po Odredbi o računi
ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkom
in pogodbenih določil po pogodbah sklenjenih med Direkcijo P®
za ceste in izvajalci. Inšpektorje tudi preveril, če je DRSC uskladila
pogodbena določila z navedeno Odredbo in tako ravnala v skladu
z navodili, ki jih je inšpektor podal v prejšnjem inšpekcijske"1
pregledu.

Za nakupe manjše vrednosti, je mogoče sredstva črpati iz
posebne proračunske postavke, pri tem pa se ne sme deliti
predmeta nabave, ki predstavlja funkcionalno celoto na manjše
enote, kar se po mnenju inšpektorja ni upoštevalo, saj je bila
nabava zaves in drogov prikazana kot nakup manjše vrednosti.
Inšpektor je podal več predlogov za dopolnitev organizacije
poslovanja.
10.

Inšpektor je ugotovil, da izvajalci v treh od skupaj petih primero*'
pogodbenih določil za dnevno odvajanje ne spoštujejo in Direkcij3
RS za ceste ne izvaja sproti nadzora nad pravočasnim izvajanje'T1,
kot to določa pogodba.

Geodetska uprava pri ministrstvu za okolje in
prostor

Inšpekcijski pregled porabe sredstev je bil opravljen za porabo
naslednjih proračunskih sredstev:

Direkcija RS za ceste mora pregledati dokumetacijo o vplač'1'^
tudi za ostale mesece v letu 1998 in 1999 ter od izvajale®:
zahtevati dosledno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti- u
rezulatatih pregleda mora obvestiti Službo za proračunsk0
inšpekcijo.

3353 - Materialni stroški
1932 - Promocije, razstave, publikacije
6817 - Ciklično aerosnemanje
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12.

Upravna enota Žalec

mnenju inšpektorice potrebna ukinitev računov, predlagala je
dopolnitev navodila o praznitvi prihodkov po Odredbi o računih
ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov,
itd.

inšpekcijski pregled je bil opravljen po naslednjih proračunskih
Postavkah:
2809 - Materailni stroški
5493 - izvajanje upravnih postopkov
3691 - Manjše investicije

15. Ministrstvo za obrambo

'nšpektorica je pri pregledu naključno izbranih računov in
^okumentacije
ugotovila, da upravna enota plačuje račune v
kr
ajšem roku od dogovorjenega in tudi predpisanega 30 dnevnega
r
°ka, ki ga predpisuje 9. člen Navodila o izvrševanju proračuna.

Opravljen je bil inšpekcijski pregled nad upravljanjem s
premoženjem, ki je v upravljanju Ministrstva za obrambo za leto
1997 in delno za leto 1998. Premoženjska bilanca MORS-a za
leto 1997 je bila sestavljena 29.9.98. Sestavljena je v skladu z
odredbo o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in
občin in metodologijo, ki je sestavni del navedene odredbe.

mnenju inšpektorice je neprimerno za predsednika strokovne
^misije, ki vodi postopek oddaje javnega naročila, zlasti če
kadrovska zasedba omogoča drugačno sestavo komisije,
lr,
ienovati načelnika upravne enote.

Inšpektor je pregledal stanje terjatev za leto 1998. Ugotovil je, da
večina izkazanih terjatev do kupcev izvira iz poslovnih dogodkov
pred letom 1998. V izbranem pregledu terjatev je ugotovil, da je
največ neplačanih terjatev iz naslova neplačanih kupnin za
prodane nepremičnine in neplačanih najemnin za najem prostorov.
Ministrstvo za obrambo ni postopalo po načelu gospodarnosti,
saj od zapadlih terjatev ni niti obračunavalo zamudnih obresti, niti
ni skušalo terjatev dosledno sodno izterjati. S tem je povzročilo
zmanjšanje prihodka proračuna, saj so prihodki od prodaje zgradb
in prihodki od najemnin nedavčni prihodki proračuna, za katere 5.
člen Zakona o izvrševanju proračuna nalaga uporabnikom
obveznost rednega vplačevanja v proračun.

lnš

Pektorica je podala predlog; upravna enota in občina naj do
sklenitve pogodbe o uporabi prevzetih poslovnih prostorov in
°Preme ter načinu poravnavnavanja finančnih obveznosti vezanih
na
uporabo poslovnih prostorov skleneta dogovor o roku
P'ačevanja računov za vzdrževanje.
1

3- Upravna enota Mozirje

'n^Pekcijski pregled je bil opravljen po naslednjih proračunskih
P°stavkah:

Najemne pogodbe za najem prostorov ne določajo pogojev in
kriterijev za določitev vrednosti vlaganj v objekte, najemodajalec
pa tudi ne kontrolira rednega vzdrževanja in investicijskih vlaganj.

2729 - Materialni stroški
, b37 - Izvajanje upravnih postopkov
36 - Manjše investicije

Inšpektor je predlagal nekaj sprememb, ki bi zagotovile sprotno
spremljanje plačevanja najemnin. Predlagal je, da ob sklepanju
novih najemnih pogodb najemodajalec obvezno določi način in
pogoje za redna in investicijska vlaganja najemnikov in zagotovi
ustrezni nadzor, za nazaj pa je potrebno ugotoviti stanje vlaganj
In napraviti obračun.

^špektorica
je ugotovila, da so bili nekateri računi za plačilo
a
'eralnih stroškov plačani v krajših rokih kot to določa 9. člen
av
odila o izvrševanju proračuna.
0

Pregledu porabe sredstev iz ostalih proračunskih postavk ni
ugotovljenih nepravilnosti.

Inšpektor je izdal odločbo, v kateri je odredil obvezno sprožitev
ustreznih postopkov izterjave že zapadlih terjatev z zamudnimi
obrestmi od dneva zapadlosti do plačila in zamudnih obresti po
obračunih zamudnih obresti za nazaj v vseh primerih prejetih
plačil z zamudo v letu 1998.

Inšpektorica
meni, da je imenovanje načelnika upravne enote za
na
strokovne komisije, ki vodi postopek javnega naročanja
ala e
2ak>r°iskih
'rnern0,
Predla
i odrugačen
izbor članov v okviru
določil
po 9Zakonu
javnih naročilih.

16. Ministrstvo za finance-Zakladnica
Ministrstvo za finance - Zakladnica

Opravljen je bil inšpekcijski pregled danih poroštev Republike
Slovenije za izpolnitev posojilnih in drugih obveznosti.

ja^nrav,
i0n je
,ina
|
°
nčnih
VD

bil pregled računa 845- Evidenčni računi
prihodkov proračunskih uporabnikov in način
ločevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov v letu 1999.
p'lektorica
je s primerjavo mesečnih izpisov Agencije za plačilni
met
pregledala dinamiko oziroma pogostost praznenja računov.

Na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o izvrševanju proračuna
daje Vlada RS poroštva za izpolnitev posojilnih in drugih obveznosti
domačih pravnih oseb skladno z Zakonom o merilih in postopku
za dajanje poroštev RS. Vlada je v letu 1998 lahko odločala o
dajanju poroštev do višine glavnic 15.000.000.000 SIT. Na podlagi
59. člena Zakona o izvrševanju proračuna o drugih poroštvih
države odloča Državni zbor s posebnim zakonom.

nava a da
Odr?'°
i ' je bilo na dveh računih stanje nespremenjeno
1
2.1998 do 30.7.1999. Izvor sredstev inšpektorica ni mogla
hr
ker stranki ne razpolagata s podatki. Po Navodilih o
arhiviran u
Plačv
i dokumentarnega gradiva v Agenciji RS za
lj ' ni Pr°met se dokumenti plačilnega prometa hranijo tri leta.
0vila
je relativno visok saldo na evidenčnem računu, ki izvira
0cj
aS9 en0
°sta| 9 sre
* stva9°,ovine iz fiasov v bivši državi, medtem ko se
Prirn er d
tekoče odvajajo. Inšpektorica je v posameznih
'h na računih ugotovila, da se sredstva neredno odvaja ter
av
Up0r°^ edla razloge in obrazložitve, ki so jih ji posredovali

Republika Slovenija je v letu 1998 izdala 50 jamstev RS za kreditne
obveznosti domačih pravnih oseb, od tega štiriinštirideset jamstev
za obveznosti do domačih upnikov in šest jamstev za obveznosti
do tujih upnikov. Jamstva RS na podlagi posebnih zakonov so
bila izdana na podlagi devetih zakonov.
Pregled je zajemal tudi zaračunavanje provizije od dela glavnic,
za katere so dana poroštva, ki jo zaračunava država. Inšpektorica
je ugotovila, da v letu 1998 dva koristnika poroštev nista plačala
provizije, za plačilo pa je že sprožen postopek izterjave.

perica je podala vrsto predlogov. Predlagala je, naj v
e,
*a irnrneznern
Primeru
Zakladnica
MF vponovno
potrebo
ie takega
evidenčnega
računa,
določenihpreveri
primerih
je po
*3'

fe
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17. Upravna enota Kamnik

je bilo določilo Pravilnika o postopkih za izplačila iz proračuna,
ker uporabnik ni pridobil soglasja Ministrstva za finance pred
sklenitvijo pogodbe.

Inšpekcijski pregled je bil opravljen za porabo sredstev na
naslednjih proračunskih postavkah:

Sklenitev podnajemne pogodbe za poslovne prostore ni bila v
skladu s predpisi, saj bi moral biti izveden javni razpis, ker je
vrednost presegla določen znesek. Ugotovljene so bile kršitve
določb Odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih
transferov iz sredstev proračuna RS; v objavi javnega razpisa ni
bilo navedenega roka za obvestitev izidov javnega razpisa, itd.
Kršeno je bilo določilo Zakona o izvrševanju proračuna, ki določa,
da uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih
dobav in storitev, v konkretnem primeru pa je bilo izvršeno plačilo
za storitev, ki ni bila še opravljena in drugo.

2690 - Materialni stroški
5384 - Izvajanje upravnih postopkov
3622 - Manjše investicije.
Inšpektorica je zajela v pregled naključno izbrane račune za plačilo
materialnih stroškov, pregledala pogodbe z dobavitelji za nabavo
obrazcev, tiskovin in registrskih tablic, preverila rednost praznjenja
prehodnega računa in blagajniško gotovinsko poslovanje za prejeto
gotovino. Pregledala je del računov za manjše investicije ter ni
ugotovila nepravilnosti.

Inšpektorica je podala nekaj predlogov. Zaradi ekonomičnosti naj
se izvede javni razpis za nabavo pisarniškega materiala tudi za
enoto v Ljubljani. Potrebno je pridobiti dokumente o zavarovanju
opreme in izdelati skupna merila za javne razpise po ekonomskih
namenih posamezne proračunske postavke, itd.

18. Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
Inšpekcijski pregled je bil opravljen za porabo sredstev na
naslednjih proračunskih postavkah:
2652 - Materialni stroški
3984 - Center za promocijo turizma
3986 - Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
4126 - Promocija malega gospodarstva
4129 - Sofinanciranje turističnih programov
4134 - Sofinanciranje turističnih prireditev
4135 - Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično
zakonodajo veljavno v državah članicah EU
4137 - Garancijski skladi.

19.

ZAKLJUČEK
Proračunska inšpekcija je pri odkrivanju nepravilnost'
proračunskih uporabnikov v obravnavanem obdobju največkar
ukrepala v skladu z določilom 68. člena ZlPra in konkretn0
predlagala uporabnikom spremembe poslovanja. Poudarjamo, da
je v tem delu vloga inšpekcije še posebej koristna, saj se predlog1
inšpektorjev razumejo tudi kot preventivno svetovanje in so tak"
uvedeni v poslovanje proračunskih uporabnikov.

Inšpektorica je ugotovila nekatere nepravilnosti in kršitve za
porabo sredstev iz zgoraj navedenih proračunskih postavk, z
izjemo postavk 3984- Center za promocijo turizma, 4126promocija malega gospodarstva, 4129-sofinanciranje turističnih
programov.
Ugotovila je kršitev 22. člena Zakona o javnih naročilih, ker
strokovna komisija za vodenje postopka oddaje javnega naročila
v primeru javnega razpisa ni pred odločitvijo o objavi ocenila, da
je iz vsebine razpisne dokumetacije možno pričakovati uspešen
razpis, morala bi navesti v zapisniku strokovno izobrazbo
predsednika in članov komisije, kot to določa 36. člen Zakona o
javnih naročilih, ni sestavila poročila o ustreznosti in kakovosti
ponudb ter navedla najustreznejšo ponudbo po objavljenem merilu
za izbiro, k čimer jo zavezuje določilo 39. člena Zakona o javnih
naročilih, niso bile navedene ugotovitve in razlogi za sprejeto
odločitev, naročnik ni objavil osnovnih podatkov o izidu javnega
naročila, kot to določa 42. člen Zakona o javnih naročilih. Kršeno
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Inšpekcijski pregled Slovenske obveščevalnevarnostne agencije (SOVA) je bil opravljen nad sredstvi specialnega fonda za leto 1998.
Gradivo je označeno z oznako "državna
skrivnost".

Razmere so se pri nekaterih proračunskih uporabnikih izboljša16
zgolj na podlagi inšpekcijskih ukrepanj, za druge kršitve pa sov
glavnem odgovorni konkretni skrbniki oziroma odredbodajalciza
posamezne proračunske odhodke. Ugotovitve, pomanjkljivosti1,1
kršitve, ki so v poročilu opisane, temeljijo le na zapisanih dejstvi'
ki obravnavajo konkretne proračunske postavke v inšpekcijsk'n
zapisnikih, kot to določa 72. člen ZlPra.

N

Datum: 10.2.2000
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Predlog za

OBVEZNO

0

RAZLAGO

ZAGOTAVLJANJU

2.

SREDSTEV

REALIZACIJO

TEMELJNIH

PROGRAMOV

OBRAMBNIH

LETIH

1994-2003

(Ur.l.RS,

Vlada Republike Slovenije je na 147. seji dne 17. februarja
2000 obravnavala:

ZA

RAZVOJNIH

SIL

RS

V

13/94)

- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo
- Miran BOGATAJ, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo;
- Bojan STARMAN, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo.

ki

9a pošilja na podlagi 208. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, s predlogom, da jo Državni zbor
obravnava na 20. seji Državnega zbora Republike Slovenije.

februar 2000

ZAKONA

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOG ZA OBVEZNO RAZLAGO 2. ČLENA ZAKONA O
zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil
RS V LETIH 1994-2003 (Ur.l.RS, 13/94),

o

ČLENA
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

programov po predmetnem zakonu določa Vlada Republike
Slovenije. Tako pooblastilo je bilo vladi dani, ker je v zakonodajnem
postopku prišlo do znižanja tako skupnih sredstev kot podaljšanja
dobe, v katerem naj bi se zakon izvajal. Take letne programe je
vlada doslej sprejela v celotnem obdobju izvajanja zakona in sicer
07.07.1994, 29.06.1995, 25.01.1996, 19.06.1997, 30.10.1997,
30.07.1998 in 08.07.1999.

17.2.2000

PREDLOG
ZA OBVEZNO RAZLAGO 2. ČLENA
ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU
SREDSTEV ZA REALIZACIJO
TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV
OBRAMBNIH SIL RS V LETIH 1994-2003
(Ur. I. RS, 13/94)

2. člen zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil torej določa pravico, koliko
sredstev se lahko nameni v razvoju obrambnih sil oziroma
Slovenske vojske, za temeljne razvojne programe v obdobju
1994-2003 upoštevaje usklajevanje teh sredstev z gibanjem tečaja
DEM. Temeljni razvojni programi pa obsegajo borbene sisteme iz
1. člena predmetnega zakona.

v naslednjem besedilu:

Ker gre za programe, ki se izvajajo več let in njihovega izvajanja
ni mogoče zagotoviti z vsakoletnim proračunom države, je v
prvem odstavku 4. člena zakona določeno, da se potrebna
sredstva za realizacijo temeljnih razvojnih programov p°
predmetnem zakonu zagotovijo v proračunu Republike Slovenije
s sredstvi iz najetih posojil. O najetju posojil odloča vlada, posojil"®
pogodbe pa sklepa finančni minister. Glede na temeljni princip
zakona, da se v 2. členu določa sredstva, ki so potrebna za
izvedbo temeljnih razvojnih programov v okvirih kot jih določa 1;
člen (našteti so borbeni sistemi) je razumljivo, da stroški obresti
in najetih posojil ne bremenijo navedenega skupnega zneskaSeveda pa morajo biti ti stroški izkazani v ustreznih postavka*1
državnega proračuna pri Ministrstvu za finance tako, kot s"
izkazani stroški drugih posojil, s katerimi se zagotavlja izvajanj®
državnega proračuna. Takšna rešitev je bila z zakonom določen®
zato, da se je zagotovilo normalno izvajanje proračuna in normah0
izvajanje temeljnih razvojnih programov. Zato je bila s četrtim
odstavkom 4. člena zakona uveljavljena tudi posebna rešitev
glede izkazovanja vrednosti-nabavljene opreme v posameznem
letu.

"Šteje se, da 2. člen zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 2003 pomeni, da se v znesek 76.600 milijonov tolarjev, ki se
usklajuje z gibanjem tečaja DEM v skladu z zakonom, ne vštevajo
obresti in stroški za najeta posojila, s katerimi se v skladu s prvim
odstavkom 4. člena zakona zagotavljajo sredstva potrebna za
realizacijo temeljnih razvojnih programov."
O BRAZLOŽITEV
2. člen zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 - 2003 (Ur. I.
RS, št. 13/94) določa, da se za temeljne razvojne programe na
področju protiletalske in protioklepne obrambe, sistema nadzora
zračnega prostora in zvez ter za obalno obrambo, namenjajo
sredstva v višini 76.600 milijonov tolarjev.Ta sredstva se usklajujejo
z gibanjem tečaja DEM po kriterijih, ki jih določa zakon.
Da je znesek 76.600 milijonov tolarjev neposredno namenjen za
izvajanje temeljnih razvojnih programov v navedenih borbenih
sistemih je potrjeno s tem, da je bil predlogu zakona vloženem v
prvo obravnavo št. 801/93-11 z dne, 12.08.1993 priložen tudi
okvirni kosovni načrt predmetnih borbenih sistemov ocenjen v
višini 1.295 milijonov DEM v letih 1994 do 2001. Pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo kosovni plan ni bil ponovno priložen,
ker se je predlagala enaka višina sredstev kot v prvi obravnavi,
pri čemer pa je v tej fazi obravnave zakona prišlo do znižanja
sredstev od 97.000 milijonov tolarjev na 76.600 milijonov tolarjev
in podaljšanja obdobja veljavnosti zakona do leta 2003. Vlada je
ob pripravi zakona za tretjo obravnavo poskušala z amandmajem
k 2. členu skupna sredstva zagotoviti v višini 84.835 milijonov
tolarjev, vendar amandma ni bil sprejet. Zakon v 2. členu torej
določa skupno višino sredstev, ki se jih po cenah 30.11.1993
namenja za temeljne razvojne programe na področju v prvem
odstavku 1. člena zakona opredeljenih borbenih sistemov. Dejstvo,
da omenjeni kosovni plani niso sestavni del zakona ampak, da so
z zakonom le opredeljeni borbeni sistemi, takega stališča ne
spreminja, saj zakon v 5. členu določa, da dinamiko izvajanja in
prednostne letne naloge uresničevanja temeljnih razvojnih
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Pomembno je zato upoštevati, da se za izvedbo zakona "®
zagotavljajo viri sredstev iz vsakoletnega državnega proračun®
(torej iz davčnih in nedavčnih virov), ampak na podlagi posebnež)®
zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvoj"^
programov in to samo iz zadolževanja. Obseg zadolžitev pa
nobenem primeru ne more biti zmanjšan za stroške teh zadolžit®
razen, če bi se v zmanjšanem obsegu realizirali tudi temelj"
razvojni programi. Zakon o zagotavljanju sredstev za realizadj
temeljnih razvojnih programov v 2. členu torej jasno opredeljuj
pravice, ki jih imajo obrambne sile pri financiranju temelj"1
razvojnih programov v obdobju, ki ga določa zakon.
Glede na povedano, se je v celotnem dosedanjem obdoPF
izvajanja zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temelj"
razvojnih programov obrambnih sil RS izkazovalo vrednos
nabavljene opreme skladno s četrtim odstavkom 4. člena za*°^a
pri Ministrstvu za obrambo, glavnice, obresti in stroške naje I
posojil pa pri ustreznih postavkah Ministrstva za finance. To I
razvidno iz naslednje tabele:
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TRP postavke po letih

1995

1996

1997

1998

6625

6625

6625

4149

4149

6640

6640

6640

4148

4148

6590

6590

6590

4145

4145

6600

6600

6600

4146

4146

6522

6522

6522

6522

6522

1999

Glavnice
Domače
Juje
Obresti
Domače
„Tuje

Stroški

Nunsko sodišče se je pri nadzoru izvajanja temeljnih razvojnih
^r°9ramov v Ministrstvu za obrambo, poročilo št. 1203-12/97-7 z
®. 12.02.1998, postavilo na stališče, da morajo obresti in stroški
l®tja posojil bremeniti skupni znesek, ki je z zakonom v 2. členu
^6njen za izvajanje temeljnih razvojnih programov. Na tako
'^0 se je Računsko sodišče postavilo kot revizijski organ, pri
ža HdSr pa ni uP°Stevalo mnenj, ki jih je v zvezi s tem vprašanjem
ala Služba Vlade RS za zakonodajo pod št. 800-00/97-1-KV
°n0n®. 28.01.1997 in št. 403-07-8/98-KV z dne, 30.09.1998. V teh
iih se potrjuje pravilnost dotedanje prakse pri izvajanju zakona
Q
Ugotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
v, 9'amov, po kateri so obresti in stroški najemanja posojil niso
pr 6vali v skupni znesek za realizacijo temeljnih razvojnih
3ramov. Glede na stališče Računskega sodišča, da obstaja
8J^'ajenost med razumevanjem zakona o zagotavljanju
Udi . ev za realizacijo temeljnih razvojnih programov med
jstrstvom
za finance in Ministrstvom za obrambo, sta pristojna
s,r
a 19.10.1999 tudi pisno potrdila skupna stališča glede

*3- f*bruar 2000

nevštevanja obresti in stroškov posojil v sredstva določena v 2.
členu zakona. Prav tako je enako stališče zavzela vlada
25.11.1999 ob obravnavi poročila o izvrševanju temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil RS v obdobju 1994 do 1999 ter pojasnila,
odgovori in ukrepi glede ugotovitev Računskega sodišča v
predhodnem poročilu o opravljenem nadzoru v Ministrstvu za
obrambo.
Dosedanji letni programi, ki jih je sprejemala vlada za realizacijo
temeljnih razvojnih programov so se sprejemali tako, da se z
obrestmi in stroški za najemanje posojil ni zmanjševalo skupnega
zneska za programe določenega z zakonom. Zakon je doslej že
realiziran okoli 60 % glede na skupni znesek in posamezne temeljne
razvojne programe je mogoče zaključiti kot tehnološke,
organizacijske in funkcionalne celote posameznih borbenih
sistemov, le tako, da se nadaljuje tudi v prihodnje z enakim načinom
izvajanja zakona kot doslej.
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Umik

PREDLOGA

REPUBLIKE

POMORSKEGA

ZAKONIKA

SLOVENIJE

*EPA 767-druga obravnava

številka: 340-04/94-5/3-8 (Z2)
Ljubljana, dne 15/2-2000

- PREDLOG POMORSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE
SLOVENIJE - DRUGA OBRAVNAVA,

ZADEVA:

ki ga je poslala z dopisom št. 340-04/94-5/3-8 (Z2) dne 14/61999.

Umik predloga pomorskega zakonika Republike
Slovenije - druga obravnava iz zakonodajnega
postopka

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka

)

197

poročevalec, št. 12

Umik

predloga

zakona

ZAKONA

SOCIALNEM

O

o

spremembah

VARSTVU

(ZSV-B)
' EPA 956 - II -

d

Ržavni zbor
Republike Slovenije

Podpisani poslanci obveščajo, da iz zakonodajnega postopka
umikajo

Ri

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-B) - EPA 956-II.

chard BEUERMANN, poslanec
Stanislav
BRENČIČ, poslanec
'van KEBRIČ, poslanec

Richard BEUERMANN, l.r.
Stanislav BRENČIČ, l.r.
Ivan KEBRIČ, l.r.

Ljubljana, 15.2.2000
ZADEVA: Umik predloga zakona

*3, februar 2000
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Umik

PREDLOGA

RAZLAGE

ZAKONA

ZA

5.

0

SPREJEM

TOČKE

21.

OBVEZNE

ČLENA

PROMETNEM

DAVKO

■ EPA 602 - II -

Eda Okretič Salmič
Poslanka Državnega zbora

dne, 23. oktobra 1998, podpisana poslanka DZ obvešča, da
omenjeni predlog umikajo iz parlamentarnega postopka.

Ljubljana, 17. februarja 2000
Zadeva: Umik predloga za sprejem obvezne razlage 5. točke
21. člena Zakona o prometnem davku - EPA 602-II

Obrazložitev:
Predlog za sprejem obvezne razlage 5. točke 21. člena Zakona
o prometnem davku je postal zaradi uveljavitve davka na
dodano vrednost brezpredmeten.

V irtienu sopodpisnikov predloga za sprejem obvezne razlage
5- točke 21. člena Zakona o prometnem davku, ki so ga vložili

Eda Okretič Salmič, l.r.
prof. fizike, spec.
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije ■ Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12'
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Repi>b'' ^
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 131S-0169
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stop
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

