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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o živinoreji
- hitri postopek
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 43. seji,
dne 10. 1. 2002, obravnavala predlog zakona o živinoreji (EPA
395-III), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike Slovenije.

socialne zadeve predpiše obvezna tehnična navodila za večjo
varnost pri delu v živinoreji.
Ker je tudi veliko trajnih invalidnosti iz naslova delovnih nezgod in
opravljanja kmetijske dejavnosti ter zaradi raznih okužb z
zoonozami pri delu v živinoreji, bi morali rejcem in strokovnim
delavcem omogočiti invalidsko upokojevanje. Določiti bi kazalo,
kaj se šteje za poklicno obolenje pri delu z domačimi živalmi; s
tem bi tudi kmetom omogočili invalidsko upokojevanje zaradi
obolenj iz naslova opravljanja reje domačih živali.

Po izčrpni predstavitvi predlagateljev je komisija predlog zakona
o živinoreji po hitrem postopku podprla, v razpravi pa oblikovala
naslednje konkretne ugotovitve in stališča:
K 9. členu (reja na zavarovanih območjih)
Poleg zavarovanih območij bi kazalo v tem členu urediti tudi
vprašanja glede vplivnih območij; ta območja so po navadi zunanji
pas zavarovanih območij. Glede na priporočila in v skladu z
zakonom o varstvu narave se tudi na teh območjih usmerja proizvodnjo, ki je običajno manj intenzivna kot na nevarovanih
območjih. Odškodnine iz 2. odstavka tega člena naj se zagotavljajo
tudi na vplivnih območjih.

K 27. členu (kakovost živalskih proizvodov)
Reja živali, načini vhlevitve, krmljenja, paše, pasemska sestava,
genetska pogojenost, vse to lahko vpliva na boljšo ali drugačno
kakovost živalskih proizvodov. Nekateri učinki se odražajo tudi
na boljšem počutju in zdravju ljudi. Namreč, če dalj časa uživamo
živila živalskega izvora z več ornega maščobnih kislin, boljšo
sestavo beljakovin v mleku in izdelkih, večjo prisotnostjo mikroelementov v proizvodu, vse to lahko vpliva na zdravje in boljše
počutje ljudi. Živinoreja ni omejena samo na način reje, zato bi
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano moral imeti
možnost, da predpiše tudi način označevanja in kontrole živalskih
proizvodov, ki imajo te dodatne učinke.

K 10. členu (nemotena reja)
V tem členu bi bilo smiselno jasno opredeliti pravico do reje domačih živali, saj pojem nemotena reja ne zadostuje. V predstavitvah
zakona v letu 2001 je bilo poudarjeno prav to, da se rejcem
zagotavlja pravica do reje domačih živali. Preučiti bi bilo potrebno,
da se izraz "nemotena reja" dopolni z dodatkom "pravica do
nemotene reje", s čimer bi zakonsko končno dodelili rejcem
pravico, ki pomeni več kot samo nemotena reja.

K 100. členu (izobraževanje in usposabljanje)
V tem členu bi bilo potrebno opredeliti, da za potrebe izobraževanja
na področju živinoreje lahko minister za kmetijstvo predpiše dodatne pogoje, predvsem glede praktičnega pouka, kjer se v
programe vključi delo z živalmi. Posebej gre za probleme varstva
pri delu, velikost delovnih skupin, zmanjševanje produktivnosti
živali zaradi motečih posegov.

K 11. členu (izvajanje nemotene reje)
Pri izvajanju nemotene reje, kjer je predvideno, da lahko imetnik
ali rejec živali v posameznih primerih zahteva odškodnino, se v
navedenih alineah beseda "zahteva" nadomesti z besedama "je
upravičen".

Smotrno bi bilo, da bi lahko tehnične in tehnološke pogoje za
praktično delo v izobraževalnem procesu za potrebe živinoreje,
tako glede hlevov, velikostjo obratov, obremenitev, kapacitet in
drugo, predpisoval minister za kmetijstvo. V povezavi z rejo in
intenzivno proizvodnjo že obstajajo določeni normativi, v nekaterih
primerih pa jih še ni. Velik problem so bistveno drugačni stroški,
saj gre za živali, ki jih je potrebno oskrbovati vsak dan, gre pa tudi
za druge kriterije kot jih sedaj dovoljuje šolski in izobraževalni
sistem (individualno delo, delo izven normalnega delovnika).
Živinoreja zahteva znanje, saj so kmetijske šole inštitucije za izobraževanje, ki morajo imeti ustrezne pogoje za tako izobraževanje.

K 15. členu (zootehniška opravila)
V členu naj se doda odstavek, da mora biti imetnik živali
usposobljen tudi za izvajanje zootehniških opravil, namenjenih za
turizem, rekreacijo in šport (trening in učenje živali, vožnja z
živalmi in opravila v zvezi z učenjem ljudi na živalih).
K 19. členu (varno delo v živinoreji)

V nasprotnem primeru kmetijske šole ne bodo več zmogle redno
zagotavljati praktičnega izobraževanja na svojih obratih. Zaradi
vse večjih problemov na področju zdravja živali pa na kmetije ne
bo mogoče voditi učencev ali študentov na praktično usposabljanje.

Glede na izredno število delovnih nezgod v kmetijstvu s smrtnim
izidom, bi vendarle kazalo dati zakonsko možnost kmetijskemu
ministru, ali sam ali v soglasju z ministrom za delo, družino in
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aktih, ki so vezani na ta člen, izdelati takšna napotila, ki se bodo
v življenju lahko izvajala.

K 110. členu (prekrški fizičnih oseb)
Velja opozoriti, da so denarne kazni za prekrške fizičnih oseb
previsoke; zato je potrebno v drugih spremljajočih podzakonskih

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembi zakona o posebnih
pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo
- skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 65. seji, dne 6. 11. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o posebnih
pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v
zemljiško knjigo (EPA 316-111), ki ga je državnemu zboru predložila
v obravnavo in sprejem Vlada Republike Slovenije.

izvirnikov pogodb, ki so temelj za vpis etažne lastnine v zemljiško
knjigo.
Komisija podpira predlog zakona, ob tem pa meni, da bi bilo
potrebno, zaradi možnih zapletov pri vpisih etažne lastnine v
zemljiško knjigo, to problematiko celovito urediti z novo spremembo
zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo.

Predstavnica Ministrstva za pravosodje je obrazložila razloge za
spremembo zakona, ki so posledica odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije.
člani komisije so opozorili na dejanske ovire pri pridobivanju

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - skrajšani postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 49. seji, dne 3.12. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 354-II), ki ga je
v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije predložila
Vlada Republike Slovenije in ga podprla.

2. 150.a člen se v celoti črta

Komisijo je z vsebinskimi spremembami predloga tega zakona
seznanila državna sekretarka Nataša Belopavlovič.

Obrazložitev
Komisija ocenjuje, da se v naši državi oblikuje nov plačni sistem,
ukinja temeljno obrestno mero, pričakuje zmanjševanje stopnje
inflacije in ocenjuje, da v takih razmerah ni primerno vnaprejšnje
zakonsko določanje terminov za usklajevanje stopnje rasti plač
in pokojnin.

Komisija je podprla amandmaje Gospodarske zbornice Slovenije.

3. 150.b člen se v celoti črta.
Obrazložitev
Komisija nasprotuje sprejemu 150.b člena, po katerem se
pokojnine obračunavajo za nazaj. Komisija meni, da bi takšna
določba vnašala v javne finance preveliko obremenitev, poviševala
bi inflacijo, rast plač pa bi zaostajala za pokojninami. Takšna
določba bi bila tudi v nasprotju s prakso, ki smo jo imeli v letih
1996 - 1999, ko poračunov za nazaj ni bilo več. Določba je tudi v
nasprotju z načinom usklajevanja pokojnin, kot ga določa novi
150. člen predloga novele zakona oziroma s temeljnim načelom,
da se pokojnine valorizirajo le, če gre za pozitivna gospodarska
gibanja.

K 18. členu
1. Drugi odstavek 150. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku se opravi v mesecu
februarju in v drugih rokih, določenih za uskladitev plač vseh
zaposlenih, in sicer na način, ki je za tekoče leto določen za
uskladitev plač v dogovoru, zakonu ali drugem aktu, ki ureja
politiko plač na državni ravni".
Obrazložitev
Komisija se ne strinja z usklajevanjem pokojnin kot ga je predvidel
predlagatelj zakona, saj bi hitrejša stopnja rasti pokojnin od stopnje
rasti plač pomenila dodatno finančno obremenitev gospodarstva
in drugih zavezancev za prispevek ter tako poviševala stopnjo
inflacije. Zakonsko določanje terminov za usklajevaje stopnje rasti
plač in pokojnin brez jasno postavljene metodologije oziroma
načina usklajevanja plač in pokojnin v nepredvidljivih gospodarskih
pogojih ni dopustno. Komisija predlaga, naj predlagatelj zakona
pristopi k oblikovanju take metodologije usklajevanja plač in
pokojnin, ki bo za prakso jasna in nedvoumna.

Ne nazadnje velja opozoriti tudi na to, da so se koalicijski partnerji
s koalicijsko pogodbo (november 2000) v poglavju o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju obvezali: "V zvezi z usklajevanjem
pokojnin bo koalicija podprla rešitev, da se ohrani načelo
sorazmernega gibanja pokojnin in plač. S spremembo valorizacijskega pravila bomo odpravili možnost hitrejše ali počasnejše
rasti pokojnin od rasti plač".
Komisija je podprla amandma državne svetnice Vekoslave
Krašovec.
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zakona, navedlo, da bo predlagana taka sprememba zakona, da
bi se v primerih nadomestil prispevki plačevali od višine dejansko
izplačanega nadomestila plač. Pri tem so predvideli spremembo
222. člena zakona, ki določa zavezance za plačilo prispevkov
zavarovanca.

K 27. členu
V 208. členu se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
"(3) Najnižja osnova za obračun prispevkov za zavarovance iz
13. in 14. člena tega zakona je znesek minimalne plače oziroma
znesek prejetega nadomestila plače, v kolikor zavarovanci ne
prejemajo plače".

V predlaganih spremembah zakona so tako predlagali spremembo
222. člena z dopolnilom, ki naj bi se glasilo: "(2) Če se prispevki
plačujejo od najnižje osnove, določene v tretjem odstavku 208.
člena, je ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka, zavezanec
za plačilo prispevka zavarovanca za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zavarovanec za del prispevka, ki odpade na plačo
oziroma nadomestilo plače in delodajalec za del prispevka, ki
odpade na razliko med najnižjo osnovo, določeno v tretjem
odstavku 208. člena in plačo oziroma nadomestilom plače".

Obrazložitev
208. člen zakona določa, da je najnižja osnova za obračun
prispevkov za zaposlene v Republiki Sloveniji (13. člen) ter za
državljane RS, zaposlene pri tujcih (14. člen), minimalna plača.
Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu
za letni dopust v obdobju 1999 do 2001 (Ur.l. RS, št. 39/99, 124/
2000,48/2001) določa, da minimalna plača pripada zaposlenemu
delavcu za opravljeno delo v polnem ali z njim izenačenem delovnem času. Minimalna plača na podlagi zakona znaša od 1. 8.
2001 92.186,00 SIT bruto (Ur.l. RS, št. 64/01).

To pomeni, da bi zavarovanec plačal prispevke na osnovi
izplačanega nadomestila plače, delodajalec pa dodatne prispevke
do razlike v višini minimalne plače.

Uporaba tretjega odstavka 208. člena zakona pomeni, da se
morajo prispevki obračunati najmanj v višini zgoraj navedene
minimalne plače. V praksi pa delavci prejemajo razen plače tudi
nadomestila plač (bolezenska odsotnost, čakanje na delo, suspenz ipd.).

Taka rešitev bi v praksi pomenila številne administrativne probleme
pri obračunu prispevkov, istočasno pa se postavlja vprašanje, ali
je možen obračun prispevkov od osnove, ki praktično ne obstaja.
Zaradi navedenega komisija predlaga spremembo 208. člena in
črtanje predlaganih sprememb 222. člena. S tem bi tako delavci
kot delodajalci plačevali prispevke od dejanskih, ne pa od "fiktivno
določenih" osnov.

V skladu s kolektivnimi pogodbami in ustreznimi zakonskimi
predpisi so nadomestila plač določena v odstotkih od osnove, ki
je praviloma osnovna plača delavca. Osnovne plače delavcev so
določene na podlagi zneskov, ki jih določajo kolektivne pogodbe.
Tako določeni zneski odstopajo od zneska minimalne plače.

Komisija je podprla tudi amandma državne svetnice Vekoslave
Krašovec.

Kot primer komisija navaja, da je najnižja plača po SKP za
Gospodarske dejavnosti za I. tarifni razred 63.181,00 SIT bruto,
e je delavec na čakanju na delo doma, mu pripada v skladu s
kolektivno pogodbo nadomestilo za čas čakanja v višini 70 % (v
nekaterih primerih 80 %) osnovne plače, povečane za dodatek
za delovno dobo. Tako v primeru čakanja na delo doma delavcu
ne pripada minimalna plača v skladu z zakonsko definicijo
minimalne plače, temveč nadomestilo, ki je bistveno nižje od
zakonsko določene minimalne plače.

K 33. členu
Tretji odstavek 33. člena se črta.
Obrazložitev
V povezavi z obrazložitvijo k 27. členu.

Zaradi najnižje določene osnove za obračun prispevkov so v
praksi nastale številne težave. V skladu z nekaterimi navodili so
delodajalci izvršili obračun prispevkov tako, da so obračunali
prispevke od najnižje osnove, pri tem pa za povišan znesek
prispevkov znižali delavcu pripadajoče neto nadomestilo plače.

Komisija je podprla predlog Gospodarske zbornice Slovenije in
spremembo 37. člena, da naj zakonodajalec pripravi poseben
zakon za način izterjave zapadlih prispevkov, za potrebne ukrepe
za zagotavljanje finančne discipline zavezancev, za ukrepe za
učinkovitejšo izterjavo, nadzor nad plačevanjem prispevkov in
za zamudne obresti.

Na navedeni problem je bilo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve opozorjeno že v začetku tega leta. Tako je ministrstvo v
Analizi izvajanja zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 235-III, v kateri navaja tudi potrebe po spremembi

Za poročevalko je bila določena državna svetnica Vekoslava
Krašovec.

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembi
zakona o veterinarstvu - skrajšani postopek
Komisija za kmetl|stvo, gozdarstvo In prehrano je na 43. seji,
dne 10. 1. 2002, obravnavala predlog zakona o spremembi
zakona o veterinarstvu (EPA 378-III), ki ga je Državnemu zboru
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložil poslanec
državnega zbora Franci Rokavec.

pojavilo nekaj težav, saj smo ena redkih držav v Evropi, ki ima za
vsak kakršenkoli premik od kmetije do kmetije predpisano zdravstveno spričevalo. Za premik iz ene dežele v drugo ima npr.
Nemčija t.i. potni list; v praksi se je postavilo vprašanje možnosti
oziroma nezmožnosti izbire za zdravstveno spričevalo hišnega
ali lečečega veterinarja in pa vprašanje preobsežnosti administrativnih postopkov za premike živali.

V predstavitvi je predlagatelj zakona poudaril, da predlog sprememb
zakona o veterinarstvu temelji predvsem na spoznanju, da je
izbirna pravica imetnika živali v možnosti izbire veterinarja tudi za
posredovanje veterinarskega spričevala. V praksi se je dejansko

Drugo vprašanje, ki ga narekuje sprememba zakona, pa je v
zmanjšani konkurenčnosti na področju veterine, saj mnogi
4

veterinarji, ko bodo prišli iz fakultete, ne bodo imeli enakih možnosti,
da se vključujejo na trg v primerjavi z veterinarji, ki sedaj opravljajo
koncesijsko dejavnost.

V informacijski družbi lahko preidemo iz zdravstvenih spričeval
na potne liste, če funkcionira podatkovna baza. Ta pa kot vemo v
Republiki Sloveniji še ne deluje tako kot v nekaterih državah
Evropske unije. V Republiki Sloveniji predvidevamo, da bo taka
baza podatkov urejena in delovala konec leta 2002; vse kaže na
to, da pred letom 2004 ta baza podatkov ne bo v funkcionalni
obliki, ki bi lahko zagotavljala tovrstno sledljivost. Za funkcionalnost
baze podatkov je treba pridobiti soglasje oziroma komisija v
Evropski uniji mora izdati soglasje, da se lahko nekateri drugi
dokumenti tudi ukinejo. Opozoril je, da je dejansko že precej stvari
rešeno s pravilnikom, ki ga je izdal minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki opredeljuje pogoje za vsebino in obliko
veterinarskega spričevala (pravilnik je objavljen v uradnem listu)
ter vse, tudi finančne zadeve, rešuje na dveh ravneh; imamo
izdajo zdravstvenega spričevala in pregled živali pred nakladanjem, kar lahko opravi tudi veterinar iz ene upravne enote, če ima
koncesijo. Vendar zdravstveno spričevalo izda tisti, ki je povezan
v informacijski sistem in ki tudi odgovarja za poročanje o pojavu
posamezne kužne bolezni oziroma za izvedbo prvih ukrepov, ki
jih mora veterinar, kadar posumi na bolezen, izvesti na
posameznem posestvu.

S temi spremembami zakona bi povečali konkurenčnost in racionalnost na področju veterinarstva, na drugi strani pa zmanjšali
preobsežne administrativne postopke kmetijam in kmetom ter
olajšali tudi finančno plat gospodarjenja. Pri tem pa bi še vedno bil
zagotovljen potreben nadzor centralne veterinarske oblasti na
področju premikov živali, saj živimo v razvitem informacijsko
računalniškem svetu, da si takšen nadzor lahko zagotovimo.
Stališče Veterinarske uprave Republike Slovenije in Veterinarske
zbornice Slovenije je predstavil predstavnik Veterinarske uprave
Republike Slovenije ter opozoril na dejstvo, da hišni veterinar
opravlja svojo storitev za denar, se pravi, da to opravlja kot storitev
in ne kot javno pooblastilo. Tako pridemo v konflikt interesov med
imetnikom živali in tistim, ki izdaja zdravstveno spričevalo v imenu
javnega pooblastila. Zdravstveno spričevalo ni dokument, ki ga bi
izdal veterinar za potrditev svoje storitve, ampak je javno
pooblastilo države, s katerim zagotavlja, da gre žival v promet
brez omejitev. Se pravi, da je zdrava in da ne prenaša kužnih
bolezni in da novemu bodočemu imetniku ali pa klavnici ne bo
povzročila dodatnih prenosov bolezni oziroma škode. To je namen
zdravstvenega spričevala. Hišni veterinar v delu, kakor je tudi
tukaj predstavljeno, kjer bi bila prosta izbira veterinarja na območju
upravne enote, pa postavlja državo, se pravi upravni organ, ki
javna pooblastila podeljuje, v položaj, da ne more več zahtevati
od veterinarja, ki je dobil javno pooblastilo na določenem območju,
da opravi tudi nekatere druge storitve v primeru pojava kužne
bolezni. To so javna pooblastila in so dejansko dolžnost državnih
organov, ki jih v primeru, da bi bila tako obsežna, sami ne morejo
opraviti.Potrebovali bi preveč zaposlenih, zato jih s koncesijo
prenašajo na druge, ki to lahko opravijo ceneje in tudi bolj ustrezno
za posameznega Imetnika.

Zaradi tega menijo, da sprememba zakona o veterinarstvu, ki je
predlagana, ni potrebna, ker je že ustrezno in učinkovito rešena
s pravilnikom.
Po razpravi je komisija predlog zakona o spremembi zakona o
veterinarstvu po skrajšanem postopku podprla; Veterinarski
upravi Republike Slovenije pa predlaga, da pripravi analizo
oziroma poročilo o delovanju in izvajanju zakona o veterinarstvu
ter pripravi morebitne ukrepe za rešitev spornih zadev.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu potrošnikov - prva obravnava
Komlsl|a za gospodarstvo je na 63. seji, dne 19. 12. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o varstvu potrošnikov (EPA 355-III), ki ga je v obravnavo
državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.

uveljavljanju reklamacije iz naslova napake na blagu. S tem se
bistveno spremeni položaj potrošnika pri pogajanjih za uveljavljanje
reklamacij kupljenega blaga. Nujno bi bilo tudi določiti primeren
rok za odpravo napake na blagu ali za zamenjavo blaga.

Komisija meni, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu potrošnikov primerna podlaga za drugo obravnavo. Pri tem naj predlagatelj zakona upošteva načelno stališče,
da se s spremembami in dopolnitvami predloga zakona ne sme
zmanjševati že uveljavljenih pravic potrošnikov ter da se v okviru
zakona obdrži vloga nevladnih organizacij s področja varstva
potrošnikov pri izobraževanju potrošnikov v smislu sodelovanja
pri izobraževalnem delu, vendar ne znotraj šolskih programov.

S spremembami in dopolnitvami zakona o varstvu potrošnikov je
predvideno tudi ukinjanje organizacij potrošnikov kot enega od
nosilcev izobraževanja in osveščanja potrošnikov (44. člen
predloga zakona). S tem bi bilo ovirano delo potrošniških organizacij
kot dela civilne družbe in njihov vpliv na okolje, v katerem delujejo.
Osveščanje in izobraževanje potrošnikov mora izvajati subjekt,
ki deluje na področju varstva potrošnikov.

Komisija ugotavlja, da se s predlagano spremembo 37. člena
zakona ukinja že pridobljene pravice potrošnikov do izbire pri

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi
z delovanjem zimske službe
Državni svet Republike Slovenije je na 71. seji, dne 21. 11. 2001,
v skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi z
delovanjem zimske službe ter na podlagi prvega odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Splošno kritično oceno državnega svetnika glede izvajanja zimske
službe v Republiki Sloveniji brez konkretnih navedb lahko razdelimo in sicer na:
1. porabljena velika proračunska sredstva,
2. slabo organizacijo in izvedbo zimske službe,
3. za domnevno nevzdržno stanje se vedno sklicujemo na
nedisciplinirane voznike,
4. ni ukrepov zoper odgovorne v smislu neizpolnjevanja dolžnosti
in pogodbenih obveznosti.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za promet, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.

Opažamo, da javnost ter mediji pri pisanju in poročanju ne ločijo
kategorizacijo cest in razmejitev obveznosti vzdrževanja, zato
vas uvodoma obveščamo, da se državne ceste glede na pomen
prometa in povezovalne funkcije skladno z zakonom o javnih
cestah (Ur. I. RS, št. 29/97) delijo v:
avtoceste - upravljavec Družba za avtoceste RS (v nadaljevanju: DARS)
hitre, glavne in regionalne ceste - upravljavec Direkcija
Republike Slovenije za ceste (DRSC)
- lokalne ceste - upravljavci lokalne skupnosti (občine).

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi:
Katere ukrepe je/bo Ministrstvo za promet izvedlo, da cestni
promet v Republiki Sloveniji ne bo vsako leto znova in znova
doživel prometnega infarkta, ko zapade nekaj centimetrov snežnih
padavin?
Obrazložitev
Republika Slovenija namenja velika proračunska sredstva za
zimsko vzdrževanje cest, vendar se že vrsto let dogaja, da doživi
cestni promet pravi infarkt vsakokrat, ko zapade nekaj centimetrov
snega, ker ceste niso pravočasno posute in tudi ni drugih intervencij. Tako nastaja velika materialna in gospodarska škoda,
prihaja pa tudi do poškodb udeležencev v prometu. V zadnjih treh
letih zastojev niso povzročile izredne padavine, pač pa le nekaj
centimetrov snega, ki bi ga cestna podjetja, s katerimi ima država
sklenjene pogodbe, morala z lahkoto odstraniti. Doslej javnost še
ni bila obveščena, da bi pooblaščeni organi kakorkoli sankcionirali
nevzdržno stanje ali vsaj temeljito raziskali vzroke za stanje.
Vedno znova se objavljajo le izgovori na nedisciplinirane udeležence v prometu, nikoli pa se ne ukrepa proti tistim, ki prejemajo
velika javna sredstva ne glede na to, ali izpolnjujejo svoje dolžnosti
in pogodbene obveznosti ali ne.

Glede na zgoraj razčlenjeno vprašanje državnega svetnika vam
kot upravljavci hitrih, glavnih in regionalnih cest podajamo naslednji
odgovor:

Ad" 1.
V zimskem obdobju, ki po Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. I. RS,
št. 62/98) traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca
naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim
programom zimske službe. Le te pripravijo izvajalci rednega
vzdrževanja (cestna podjetja) in jih predložijo v potrditev strokovni
službi upravljavca (Družba za državne ceste d.o.o. - v nadaljevanju DDC), ki zagotavlja in organizira tako izvajanje del rednega
vzdrževanja kot tudi nadzor nad njihovim izvajanjem.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET

V izvedbenem programu zimske službe, ki predstavlja osnovni
dokument o organiziranosti zimske službe, so zajeti vsi podatki
in vsa potrebna navodila delavcem, vključenim v izvajanje zimske
službe. V izvedbenih programih sta ključnega pomena organizacija
stalne dežurne službe po cestno vzdrževalnih bazah, ki se stopnjuje glede na vremensko napoved (vključevanje dodatnih ekip)
ter načrt pluženja in posipanja glede na razvrstitev cest v prednostne razrede.

Odgovor Ministrstva za promet na vprašanje državnega svetnika
dr. Zoltana Jan v zvezi z delovanjem zimske službe je pripravila
Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Pred pričetkom zimske službe je potrebno pripraviti naslednje:
zagotoviti zadostno količino posipnih sredstev in materialov,
zagotoviti zadostne kapacitete specialne zimske opreme ter

Državni svet predlaga Ministrstvu za promet, da v skladu s 96.
členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na
vprašanje.
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potrebno število delavcev glede na število kilometrov, ki jih
pokriva posamezno cestno podjetje, upoštevaje večje vzpone
vozišč, povečano širino vozišča in mestne relacije,
pripraviti in opremiti ceste z ustrezno zimsko signalizacijo in
opremo,
organizirati pravočasno obveščanje uporabnikov cest preko
sredstev javnega obveščanja.

Ad 3.
Ponovno poudarjamo, da so ključni problem na naših cestah
brezvestni vozniki tovornih vozil, ki ne spoštujejo Odredbe o
omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 38/
99), ki določa postopek samoizločanja tovornih vozil ob pričetku
sneženja na v ta namen na cestah urejena in s prometno signalizacijo označena mesta. Zaradi navedenega prihaja do zdrsov
tovornih vozil, ki ovirajo normalno odvijanje prometa, praviloma
pa je otežen tudi dostop do njih. Plužna vozila v tem primeru
opravljajo vlečno službo pri reševanju tovornih vozil, s tem pa je
onemogočeno njihovo primarno delo (pluženje in posipanje). V
primeru, da bi se tovorna vozila izločila pravočasno, bi s tem
omogočila neoviran promet drugim udeležencem, za katere pa
nekaj centimetrov snega ne bi smelo povzročati nobenih težav.
Kot dokaz navajamo podatek, da inženirji nadzora, ki aktivno
sodelujejo v akciji zimske službe In ki med drugim opravijo od 300
do 400 km dnevno z osebnimi avtomobili (ne terenci), obvladujejo
svoja področja brez večjih težav.

Glede na zgoraj navedeno se kot upravljavci hitrih, glavnih in
regionalnih cest ne moremo povsem strinjati glede velike porabe
proračunskih sredstev. Res je, da je za izvajanje zimske službe
potrebno neprimerno več sredstev kot za izvajanje letne službe.
Potrebno je namreč zagotoviti finančna sredstva za izvedbo in
pripravo vseh zgoraj navedenih aktivnosti. K tem stroškom je
potrebno dodati še vse obratne ure voznikov, strojnikov in
cestarjev, ki sodelujejo v akciji, vključno z urami strojev (skladno
z izvedbenim programom).
V lanski zimi (sezona 2000/01) je bilo za pokrivanje stroškov
izvajanja zimske službe na hitrih, glavnih in regionalnih cestah
(kjer je upravljavec DRSC) porabljenih 2.3 milijarde tolarjev. DRSC
trenutno upravlja in vzdržuje 5.910 km cest oz. 34 milijonov m2
vozišč, kar pomeni povprečni strošek 68 SIT na kvadratni meter
vozišča. Pri2 upoštevanju, da povprečni dovoz stanovanjske hiše
meri 40 m (10 x 4 m) bi skupni strošek za zimo (4 meseci)
znašal:

Žal se v praksi v težkih zimskih razmerah na posameznih najbolj
obremenjenih odsekih zastojem ne moremo popolnoma izogniti,
saj do njih prihaja tudi v idealnih letnih pogojih (nesreče, dela na
cesti, čas dopustov,ipd.). Kot primer navajamo odsek ceste čez
Trojane, kjer se že ob deževju oziroma veliki gostoti prometa
(ponedeljek, petek) hitrosti vozil v koloni bistveno zmanjšajo, kar
direktno vpliva na pretočno zmogljivost ceste. Pri tem pa izvajalci
vzdrževanja nimajo nobenega vpliva. Kljub temu pa je potrebno
zimsko obdobje v času močnega sneženja jemati kot elementaren
dogodek večjega obsega, ki spremeni še tako dobro pripravljene
programe in zahteva odpravo posledic, ki jih zaradi spleta okoliščin
in razvejanosti obstoječega cestnega omrežja (v upravljanju
DRSC) ni možno vnaprej predvideti.

40 m2 x 68 SIT/m2= 2.700 SIT /dovoz oz. 680 SIT/mesec
Strošek v višini 680 SIT, ki je izvrednoten za vzdrževanje in
čiščenje snega dvorišča oziroma dovoza na mesec pa bi bil
sprejemljiv za marsikaterega lastnika stanovanjske hiše.

Vozniki bi morali upoštevati dejstvo, da se čas vožnje na delo ob
obilnih snežnih padavinah podvoji in se odpraviti na pot pravočasno.in pred jutranjo konico.

Skupni stroški izvajanja zimske službe so po našem mnenju tako
upravičeni, saj način organizacije zimske službe in narava dela
zahtevata takojšnje ukrepanje za zagotavljanje varnega in
neoviranega odvijanja prometa. V primeru zmanjševanja sredstev
bi zagotavljali tudi manjši standard in nivo vzdrževanja, kar bi
lahko pripeljalo do večje gospodarske škode.

Ad 4.
Za strokovni nadzor in pravilnost obračuna so odgovorni inženirji
nadzora DDC, ki so pooblaščeni v skladu s sklenjeno pogodbo
med DDC in DRSC. Zimska služba se izvaja skladno z omenjenim
izvedbenim programom, izvedena dela vključno z dežurstvi pa
se obračunavajo po potrjenem ceniku, ki je sestavni del pogodbe.

Ad 2.
Pri izvajanju zirpske službe, ki obsega sklop že navedenih
aktivnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest
in varnost cestnega prometa v zimskih razmerah, ki nastopijo
zaradi zimskih pojavov (sneg, žled idr.), sta upravljavec (DRSC)
kot tudi pogodbeni izvajalci (cestna podjetja) zavezani k spoštovanju veljavnih zakonov, pravilnikov ter drugih uredb in predpisov,
ki urejajo varen in neoviran promet.

Vsako nepravilnost oz. neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti
je inženir nadzora dolžan obračunati oziroma črtati iz mesečne
situacije, skladno z določili podpisane pogodbe, kar se dosledno
izvaja.

Skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest velja, da je prevoznost
zagotovljena, če višina snega na cestah I. razreda (avtoceste,
hitre ceste) in II. razreda (glavne ceste, pomembnejše regionalne
ceste) ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm.

Zakl|uček
Iz zgoraj navedenega sledi, da se zimska služba izvaja po
določenem programu (izvedbeni program) skladno z veljavnimi
zakoni, pravilniki in standardi z upoštevanjem posameznih specifik
terena (glede na Izkušnje iz preteklih let), ki vplivajo na potek
izvajanja zimske službe.

Ocenjujemo, da pogodbeni izvajalci rednega vzdrževanja (cestna
podjetja) pri izvajanju zimske službe vedno zagotavljajo določilo
o maksimalni snežni odeji na državnih cestah po pravilniku.

Obveščamo vas, da smo v letošnji zimi po naši oceni izvedli dve
uspešni akciji In sicer 9.11. in 13.12. 2001, saj po naših podatkih
v prometu ni bilo večjih zastojev.

Zahteve uporabnikov cest so tako velike, da izvajalci v praksi ob
izvajanju akcije po začrtanih plužnih poteh vedno plužijo in
posipajo ceste preden višina zapadlega snega doseže predpisano
dovoljeno vrednost 10 oz. 15 cm.

Na vprašanje državnega svetnika smo pripravili izčrpen odgovor
glede izvajanja zimske službe izključno na hitrih, glavnih in
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Obenem vas prosimo, da gospod državni svetnik dr. Zpltan Jan
glede na različne upravljavce cest (DARS, DRSC, občine)
podrobneje opredeli in navede točne lokacije ter datume povsod
tam, kjer je prišlo oziroma vedno prihaja do zastojev.

regionalnih cestah (v skupni dolžini 5.910 km), ki so v upravljanju
DRSC in s tem sprejemamo vso odgovornost in konstruktivno
kritiko, ki bo pripomogla k odpravi vzrokov za očitano izvajanje
zimske službe in v prihodnje zagotovila boljše pogoje za normalno
delovanje vsem državljanom Republike Slovenije. Za kritične
razmere na drugih cestah pa so odgovorni drugi upravljavci.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Toneta Hrovata v zvezi
z izdajo soglasja k imenovanju in razrešitvi direktorjev zavodov
Državni svet Republike Slovenije je na 71. seji, dne 21.11. 2001,
v skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašan|e državnega svetnika Toneta Hrovata v zvezi z izdajo
soglasja k imenovanju in razrešitvi direktorjev zavodov ter na
podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

V okviru Kmetijsko gozdarske zbornice so bile v zadnjem obdobju
ustanovljene nove institucije in zavodi, v katerih pa je ob imenovanjih in razrešitvah direktorja prišlo do takšnega tolmačenja
zakona, da mora ustanovitelj zavoda izdati soglasje k imenovanju
in razrešitvi preden se opravi seja sveta zavoda, na kateri se
imenuje ali razrešuje direktor. Tako si tolmači določilo 32. člena
zakona o zavodih Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

SKLEP
V praksi ocenjujemo, da tako tolmačenje 32. člena zakona o
zavodih ni v skladu z dosedanjo pravno prakso, omogočalo bo
razne pritiske in nestrokovne izbire direktorjev zavodov in bo tudi
v neskladju z zakonom.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Toneta Hrovata in predlaga Službi Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
i
Vprašanje državnega svetnika Toneta Hrovata se glasi:
Ali izda ustanovitelj zavoda v skladu z 32. členom zakona o zavodih
soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda pred
imenovanjem in razrešitvijo le-tega na svetu zavoda ali po
imenovanju in razrešitvi na svetu zavoda?

Državni svet predlaga Službi vlade za zakonodajo, da v skladu s
98. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Obrazložitev
ODGOVOR SLUŽBE ZA ZAKONODAJO
Zakon o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91 in 8/96) v 32. členu, posebno
še v tretjem odstavku tega člena, določa: "Če poslovodna funkcija
in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, imenuje in
razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem ustanovitelja."
Dosedanja praksa imenovanj direktorjev šolskih zavodov pa je
bila taka, da so soglasje izdali ustanovitelji po imenovanju
direktorjev na svetih zavodov. Tudi v statutih šolskih zavodov je
točno opredeljeno, da se soglasje ustanovitelja zavoda k imenovanju in razrešitvi direktorja izda po imenovanju in razrešitvi letega na* svetu zavoda. S tako prakso se je svetom zavodov
omogočilo, da so samostojno, odgovorno, brez kakršnihkoli
pritiskov izbirali direktorje zavodov. Podobne rešitve zasledimo
tudi v drugi področni zakonodaji in v praksi, ki zadeva zavode
(zdravstvo, sociala).

Določbo 32. člena Zakona o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91 in št. 8/
96) po našem mnenju ni mogoče razlagati drugače od že
uveljavljene prakse, po kateri daje ustanovitelj soglasje k že
izvršenemu imenovanju oziroma izbiri. Svet zavoda je pooblaščeni
organ, ki izmed prijavljenih kandidatov opravi izbiro. Svojo odločitev
sporoči ustanovitelju in ga zaprosi za izdajo soglasja. Akt soglasja
je konstitutivni element za začetek teka mandata. Izbrani kandidat
lahko začne opravljati funkcijo direktorja šele potem, ko ga je
svet zavoda izbral in si je k tej izbiri tudi pridobil soglasje ustanovitelja. O tem dejstvu svet sprejme le ugotovitveni sklep, s katerim
ugotovi, da so vsi pogoji za začetek mandata izpolnjeni in imenovanemu določi dan, ko mu začne teči mandat.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna
glede zadnjih ravnanj koroškega deželnega glavarja dr. Jorga Haiderja
Državni svet Republike Slovenije je na 72. seji, dne 19.12. 2001,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašan|e državnega svetnika prof. dr. Vladlmlr|a Koruna
glede zadnjih ravnanj koroškega deželnega glavarja dr. J6rga
Haiderja ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna in predlaga Ministrstvu za
zunanje zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

8

Vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna se glasi:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE

Kaj je oziroma kaj bo storilo Ministrstvo za zunanje zadeve v
zvezi z zadnjimi ravnanji koroškega deželnega glavarja dr. Haiderja, naravnanimi proti slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem?

MZZ RS preko veleposlaništva RS na Dunaju in generalnega
konzulata RS v Celovcu pozorno spremlja dogajanje, povezano
s položajem in zaščito slovenske manjšine v Republiki Avstriji, ob
tem pa želi opozoriti, daje urejanje vprašanj povezanih z manjšino
v pristojnosti avstrijske zvezne vlade, k čemur jo zavezuje
Avstrijska državna pogodba, še posebej njen 7. člen. MZZ RS je
avstrijsko zvezno vlado že večkrat opozorilo na neizpolnjevanje
določil Avstrijske državne pogodbe, posebno v delu, ki se nanaša
na zaščito slovenske manjšine na Koroškem in Štajerskem.

Obrazložitev
V zadnjih dneh smo spet priča šovinistični in nacionalistični gonji,
ki jo izvaja deželni glavar na avstrijskem Koroškem dr. J6rg Haider
in sicer v zvezi z odločitvijo avstrijskega ustavnega sodišča, da
je potrebno postaviti dvojezične krajevne napise še v krajih, kjer
je zastopanost slovenske manjšine vsaj deset odstotna glede na
celotno prebivalstvo.

Potrebno je omeniti, da je zunanji minister dr. Dimitrij Rupel ob
svojih pogovorih z zvezno ministrico za zunanje zadeve Republike
Avstrije dr. Benito Ferrero-VValdner in drugimi predstavniki avstrijskih zveznih oblasti redno opozarjal na položaj in kratenje z
Avstrijsko državno pogodbo zagotovljenih pravic slovenske
manjšine v Republiki Avstriji.

Navedeno ustavno sodišče je s tem bistveno popravilo dosedanji
oziroma prejšnji tovrstni ključ, ki je določal 25 % manjšinskega
prebivalstva.

Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je bil ves čas v
rednih stikih s predsednikom obeh krovnih organizacij slovenske
manjšine.

Nekateri starejši se še spominjamo gonje koroških nacionalistov,
ki so jo leta 1972 uprizorili zoper tedanje postavljanje dvojezičnih
napisnih krajevnih tabel na avstrijskem Koroškem. Heimatdinstovcem in drugim nemškim nacionalistom je uspelo utišati
avstrijsko demokratično javnost v zvezi z vprašanjem krajevnih
napisnih tabel. Takrat je dunajska vlada pod socialističnim
vodstvom klonila pred takšnimi Korošci kot je to sedanji deželni
glavar.

11. januarja 2002 je bil opravljen temeljit pogovor s predstavniki
slovenske manjšine na Koroškem, ki mu je prisostvoval tudi minister dr. Dimitrij Rupel. Skupna ocena je bila, da gre v Avstriji za
resen spopad med tistimi, ki menijo, da je treba spoštovati načela
in delovanje pravne države in eno politično opcijo, ki temu
nasprotuje. Slovenska manjšina v tem spopadu ne želi biti pretirano
prisotna, saj se zaveda, da bi s tem pomagala tistim, ki želijo na
njen račun priti do ponovne politične zmage na volitvah.

Omenjeno vprašanje sem želel postaviti že nekoliko prej, vendar
sem iz dneva v dan pričakoval kakšno uradno reakcijo Ljubljane,
vsaj v pogledu neke diplomatske note, vendar je v javnih občilih
nisem zasledil. Ta bi bila še toliko bolj utemeljena ob nedavni
Haiderjevi izjavi, da dokler bo on na mestu koroškega deželnega
glavarja, na Koroškem ne bo prišlo do postavljanja novih krajevnih
napisnih tabel.

13. aprila 2001 je bila veleposlaništvu Republike Avstrije v Ljubljani
predana protestna nota zaradi napovedi koroškega deželnega
glavarja dr. Haiderja, da ne bo spoštoval odločbe Ustavnega
sodišča Republike Avstrije z dne 4. oktobra 2000 o zagotavljanju
pravic uporabe slovenskega jezika v javnem življenju v tistih
občinah, v katerih živi deset ali manj odstotkov Slovencev.

Mislim, da je Haiderjeva izjava dovolj zgovorna in določena grožnja,
še posebej ob slovenskih prizadevanjih za vstop v Evropsko
zvezo.

30. julija 2001 je bila veleposlaništvu Republike Avstrije v Ljubljani
predana protestna nota zaradi napovedanega zapiranja nekaterih
dvojezičnih šol in ukinjanja ravnateljskih mest.

V zvezi z vsem predhodno navedenim pričakujem poleg konkretnega odgovora o dejavni slovenski zunanji politiki v smeri
zaščite nacionalnih interesov in tistih, ki so podlaga za nadaljnji
obstoj in razvoj slovenske manjšine v Avstriji, da bo še pred
vstopom Slovenije v Evropsko zvezo naša politika od severne
sosede zahtevala dosledno izpolnjevanje 7. člena Avstrijske
državne pogodbe. Če tega do tedaj ne bo storila, bo potem v
glavnem vse prepozno. Bojim pa se, da kaj odločnega od naše
zunanje politike v tem priključitvenem času ni pričakovati, ker
nas je strah povračilnih avstrijskih ukrepov oziroma ustrahovanja
z referendumom o priključitvi. Zaradi tega je tudi deželni glavar
dobil krila in se ne meni za ustavne odločitve, četudi je to že
notranja avstrijska zgodba.

V pogovoru za avstrijski časopis Kurier (6. januarja 2002) je
veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Ivo Vajgl pojasnil
stališča Republike Slovenije do zaščite slovenske manjšine v
Republiki Avstriji. Obsodil je politiko koroške deželne vlade, še
posebno napade deželnega glavarja dr. Haiderja po odločitvi
Ustavnega sodišča Republike Avstrije glede dvojAičnih topografskih oznak z dne 13. decembra 2001. Ustavno sodišče Republike
Avstrije je odločilo, da je do 31. decembra 2002 potrebno razveljaviti
zvezni zakon o narodnostih iz leta 1976 v delu, ki določa, da
mora za uveljavljanje manjšinskih pravic manjšina predstavljati
četrtinski delež prebivalstva.
Veleposlanik Vajgl je poudaril, da si je Slovenija v zadnjih letih
vedno prizadevala za odprt dialog. Ponovil je stališče Slovenije,
da je za zaščito pravic manjšine pristojna in zato tudi odgovorna
zvezna vlada na Dunaju in ne Koroška deželna vlada ter obsodil
zahteve po tajnem preštevanju Slovencev na Koroškem kot obliko
pritiska na manjšino.

Državni svet predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, da v skladu
s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Slovenska manjšina je vse navedene poteze Republike Slovenije
ocenila kot koristne in razmeram primerne.
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
na vprašanji državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med., v zvezi z izvajanjem 32. člena
Zakona o gimnazijah in 59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
V prvem vprašanju vsebovana trditev o diskriminatornosti dijakov
srednjih šol in o neizvajanju zakonske določbe o prehrani dijakov
("zakaj se ne izvajata 32. člen zakona o gimnazijah in 59. člen
zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki določata,
da mora gimnazija oziroma šola za vse dijake organizirati vsaj en
obrok hrane dnevno oziroma so srednješolci diskriminirani pri
prehrani v odnosu do osnovnošolcev in študentov1') ni točna.
Šole svojo zakonsko obveznost v skladu z možnostmi, ki jih
imajo, izvajajo. Tiste, ki imajo zaradi specifičnih zahtev programov
(gostinskih, živilskih, gospodinjskih ipd.) ustrezne prostore in
opremo ali v njihovem sklopu deluje tudi dijaški dom, katerega
kuhinjske kapacitete so lahko na razpolago organiziranju prehrane za vse dijake in ne le za gojence doma, to zakonsko obvezo
seveda lažje zagotovijo. Ostale si pomagajo na različne načine, v
skrajnem primeru tudi z oddajanjem prostorov zunanjim ponudnikom pripravljene hrane. Od leta 1996 dalje ministrstvo ob
novogradnjah ali adaptacijah šolskih zgradb upošteva tudi potrebo
srednjih šol po primernem prostoru za razdeljevanje hrane.

prehrane študentov ne razpolagamo, posredovalo vam jih bo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Da bi bilo treba na področju šolske prehrane storiti več in da bi se
to s stališča zdravja srednješolcev in tudi s stališča zdravja celotne
populacije obrestovalo, zelo soglašamo. Ministrstvo je v letu 2000
pristopilo k celoviti obravnavi vprašanj zdravja šolajoče se mladine.
Imenovan je bil Nacionalni programski svet za zdravo življenje
šolske mladine, znotraj katerega delujejo štiri področne delovne
skupine: za preventivo proti zasvojenosti, za zdravo šolsko okolje,
za poklic in zdravje ter za prehrano šolske mladine. Skupina za
prehrano šolske mladine si je zastavila nekaj primarnih ciljev, ki
posegajo na področje režima prehrane šolarjev, prehranske
navade mladostnikov in vlogo države pri zagotavljanju normativov
zdravstveno ustrezne prehrane v skladu s priporočili Svetovne
zdravstvene organizacije. Nacionalni programski svet je letošnje
poletje poslal na vse šole anketni vprašalnik z namenom zajeti
vse relevantne podatke o stanju v šolskem prostoru za vsa štiri
področja, za katera ima ustanovljene posebne skupine. Obdelava
podatkov bo zaključena predvidoma do konca tega koledarskega
leta, rezultati pa bodo osnova za nadaljnje aktivno ukrepanje na
področju zdravja šolajočih se otrok in mladine. Razen navedenega
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na področju zdravja in
prehrane otrok in mladine sodeluje z Ministrstvom za zdravje v
okviru Sveta za živila in prehrano.

Na drugo vprašanje "Kakšen delež predstavljajo subvencije v
celotni prehrani osnovnošolcev, dijakov in študentov?" ni mogoče
odgovoriti, ker o "celotni prehrani osnovnošolcev, dijakov in
študentov" nimamo podatkov.
Lahko pa vas obvestimo, da je v sistem regresiranja prehrane, ki
ga ministrstvo zagotavlja iz proračunskih sredstev, v šolskem
letu 2001/2002 vključeno 42.701 učencev oziroma 22,8 % vseh
osnovnošolcev in 23.777 dijakov oziroma 22,8 % vseh srednješolcev. V proračunskem letu 2000 je bilo za regresirano prehrano
porabljeno 692.516.690,00 tolarjev za učence osnovnih šol in
537.307.704,00 tolarjev za dijake srednjih šol, v proračunskem
letu 2001 pa je bilo za regresirano prehrano porabljeno
801.385.246,00 tolarjev za učence osnovnih šol in 536.225.520,00
tolarjev za dijake srednjih šol. S podatki o subvencioniranju

Vprašanji državnega svetnika Bojana
Korošca, dr. med., sta objavljeni v
Poročevalcu državnega sveta, št. 10/2001

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE
na vprašanje državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca glede izjave predsednika
Republike Slovenije o zakonu o varstvu slovenske manjšine v Italiji
Izjava predsednika republike iz jeseni leta 2000, katere pojasnilo
je od Ministrstva za zunanje zadeve RS zaprosil državni svetnik
prof. dr. Franc Vodopivec, sodi v okvir aktivne podpore predsednika republike g. Milana Kučana prizadevanjem slovenske manjšine
v Italiji, da bi si tudi slovenska narodna skupnost v Italiji zavarovala
svoj položaj z globalnim zaščitnim zakonom in da bi Italija tudi
slovenski manjšini priznala to, kar so imeli s podobnimi zakoni že
urejeno in priznano pripadniki drugih manjšin v Italiji.

društev in organizacij. O tem je predsednik Kučan v posebnem
pismu obvestil predsednika Italijanske Republike g. Carla Azeglia
Ciampija, o problemu pa je govoril tudi z ministrom za zunanje
zadeve g. Renatom Ruggierom ob njegovem uradnem obisku v
Sloveniji. Izrazil je pričakovanje, da bodo dobri odnosi med
državama omogočili hitrejše reševanje nekaterih odprtih vprašanj,
še posebej uresničevanje zakona o zaščiti slovenske manjšine v
Italiji, vključno s financiranjem institucij slovenske manjšine in čim
hitrejšim formiranjem ustreznega paritetnega odbora, ki ga
predvideva zakon.

Predsednik je sprejem zakona ocenil za velik dogodek, ker je
pomenil med drugim tudi "pravno priznanje dejstva, da v Republiki
Italiji v vseh treh pokrajinah dežele Furlanije - Julijske krajine
živijo italijanski državljani slovenskega rodu, ki kot manjšina
zaslužijo posebno varstvo in posebne pravice v skladu z evropskimi normami in z ustavno ureditvijo Republike Italije."

Vprašanje državnega svetnika
prof. dr. Franca Vodopivca je
objavljeno v Poročevalcu državnega
sveta, št. 11/2001

O problemih pri izvajanju tega zakona so zamejski Slovenci
podrobneje seznanili predsednika Kučana septembra leta 2001,
predvsem kar zadeva finančne probleme slovenskih ustanov,
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Komisija državnega sveta za gospodarstvo je 8. novembra 2000 pripravila okroglo
mizo na temo: KAKO PRIVATIZIRATI NOVO LJUBLJANSKO BANKO D.D. IN
NOVO KREDITNO BANKO MARIBOR D.D.

Predsednik Komisije za gospodarstvo Borut Meh je uvodoma
dejal, da so okroglo mizo pripravili na pobudo prof. dr. Franca
Vodopivca in članov komisije.

banki. Postopek se bo nadaljeval v razgovorih s potencialnimi
kupci in privedel do tega, da bo vlada dobila ponudbe, ki bodo
zanjo sprejemljive ali pa tudi ne. Končno soglasje k temu, tudi če
bi se vlada za prodajo odločila, še vedno daje Banka Slovenije.

Izrazil je pričakovanje, da bodo udeleženci predstavili svoje
poglede in argumente za in proti privatizaciji dveh največjih
slovenskih bank. Cilj te razprave je torej oblikovanje enotnega
stališča, ki ga sicer tako v politiki kot v stroki na to temo ni.
Predstavitev različnih mnenj bo pomagala oblikovati tudi naš lasten
odnos do izjemno pomembnega procesa, ki bo potekal v
naslednjih letih, je zaključil.

Kot enostransko in celo napačno interpretacijo glede modela
oziroma projekta privatizacije Nove Ljubljanske banke je navedel
razlago, da gre preprosto za prodajo te banke tujcu. Gre namreč
za prodajo ene tretjine lastništva, pogoje pa bodo tudi preučili. Če
bo kupec primeren, če bo imel vizijo, ki jo ima tudi sedanja uprava,
tj. širjenje na Balkan, bo ponudba za nakup ene tretjine sprejeta,
sicer pa ne, je dejal.
Kot preuranjene je označil teze, kaj vse bo tuji lastnik preprečil.
Če se upošteva omejeno lastniško pozicijo in zavezo, ki jo bo
moral glede razvojnih projektov tujec zagotoviti in spoštovati,
seveda ni nobene bojazni, da bi bodoči lastnik preprečil razvojne
usmeritve Nove Ljubljanske banke, ki so popolnoma evidentno
usmerjene k trgom bivše Jugoslavije.

Povzetek uvodnih razprav
Igor Kušar, državni sekretar na Ministrstvu za finance, je
uvod v razpravo strnil v tri točke. V prvi je na kratko predstavil
oba programa. Program privatizacije obeh bank karakterizira
ključna lastnost, ki jo želi zasledovati vlada. To je izstopanje države
iz večinskega lastništva, pri čemer država pri obeh projektih ne
spušča iz rok kontrole nad tako imenovanimi statusnimi spremembami. Med obema programoma je precejšnja razlika. Sedaj
je v postopku testiranje, kako najti primernega kupca za 65 %
lastništva Nove Kreditne banke Maribor. V primeru Nove Ljubljanske banke gre za izrazito drugačen, po njegovem mnenju
celo v javnosti enostransko interpretiran model privatizacije, v
katerem se ta hip testira, ali je možno dobiti primernega kupca za
eno tretjino, se pravi 34 % lastništva v tej banki. Ko sta se oba
programa pripravljala, je bila osnova za njuno pripravo strateška
razvojna vizija oziroma interes managementa obeh bank. To je
bila tudi podlaga za vladni model.

Zatem je definiral tako imenovani nacionalni interes in komentiral
tezo, da se nacionalni interes v tem projektu zanemarja. Vlada
šteje za nacionalni interes predvsem interes davkoplačevalcev,
torej državljanov in podjetij, ki so komitenti obeh bank, da jim
dolgoročno zagotovi kvalitetne bančne usluge po konkurenčnih
cenah in da razbremeni državo oziroma davkoplačevalce izjemno
velikega bremena - plačevanja stroškov sanacije obeh bank.
Vlada torej ne enači nacionalnega interesa z vprašanjem ali pa
pogojem, ki je vezan na lastništvo, bodisi domače ali tuje.
Glede na večkrat poudarjeno problematiko servisiranja obveznosti, ki so nastale zaradi sanacije obeh bank, je nato navedel
nekaj podatkov, ki do sedaj v javnosti še niso bili obravnavani.
Samo za obveznosti iz naslova sanacije bančnega sektorja v
Republiki Sloveniji smo doslej za obresti plačali 89 milijard SIT. Ta
plačila se nanašajo na obdobje od leta 1993 do leta 2000. Od leta
2001 do leta 2022, ko bo zapadla zadnja obveznica, bo potrebno
plačati še 198 milijard obresti za obveznosti, ki so nastale v
procesu sanacije obeh bank. Do leta 2000 smo plačali 76 milijard
SIT glavnice, od leta 2001 do zapadlosti pa bo potrebno plačati še
493 milijard SIT glavnice.To so podatki, ki nikakor niso zanemarljivi.
Interes vlade, da se obseg javnega dolga, ki je nastal tudi s
projektom privatizacije, zmanjša, je popolnoma legitimen. Če bi
na primer prišlo do znižanja glavnice za 120 milijard SIT, bi
servisiranje dolga vsako leto znašalo približno 17 milijard SIT in bi
se zmanjšalo za 6 milijard SIT letno.

V Novi Ljubljanski banki je zdaj 59 % lastništva v rokah Republike
Slovenije, po 7 % v rokah kapitalske in odškodninske družbe in
27 % v rokah drugih delničarjev. Ciljna struktura lastništva, ki jo
predvideva program privatizacije, je 34-odstotni tako imenovani
ključni investitor. Gre za popolnoma jasno definicijo, kaj je interes;
interes je v tem, da se država umika iz lastništva banke. To naj bi
pozitivno vplivalo na poslovanje in na učinkovitost poslovanja
banke, saj se v enotretjinskem delu pri Novi Ljubljanski banki
državni delež nadomesti s takšnim partnerjem, ki je s finančnega
področja in lahko izboljšuje učinkovitost poslovanja banke.
14 % naj bi predstavljalo lastništvo tako imenovanih portfeljskih
investitorjev, ki so lahko domače ali tuje finančne institucije, tudi
podjetja. 27 % bodo imeli že obstoječi (sedanji) domači delničarji
in 25 % bo imela na koncu država. To ciljno strukturo testirajo s
povabilom, je dejal, ki je privedlo do izkaza interesa treh mednarodnih finančnih institucij. Ena izmed teh je EBRD, dve pa sta večji

Del privatizacije, ki vključuje tudi ključnega investitorja, naj bi po
pričakovanjih vlade tudi povečal učinkovitost bank, ker se država
umika iz kontrolnega lastništva. S tem naj bi se izognili problemu
velike prepletenosti komitentov z lastništvom v obeh bankah in
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Pokrajine, ki bodo ustanovljene, so brez bančnega sistema, kar
je seveda zelo težka zadeva.

na ta način bo oblikovana dolgoročno stabilna struktura lastništva.
Ta model naj bi tudi zagotovil vire za dokapitalizacijo, bodisi v
samem postopku privatizacije bodisi - v primeru Nove Kreditne
banke Maribor - s prisotnostjo takšnega strateškega investitorja,
ki bo omogočal vire za širitvene projekte. V procesih globalizacije
in konsolidacije lastništva, ki se dogajajo okoli nas in ki nas bodo
jutri obdajali tudi v Evropski uniji, je torej vlada proaktivna. To
potrjuje tudi izbor partnerja, na katerega ima zdaj vpliv država. V
primeru Pivovarne Union se bo lastnik absolutno legitimno in
pravilno odločil, komu prodati, saj prodaja svoje lastništvo. V
kontekstu zavarovanja nacionalnega interesa je takšna
proaktivnost pravzaprav zaželjena in koristna, je dejal.

Banke so bile sanirane tudi na plečih gospodarstva. Navedene
številke so samo iz javnih sredstev, koliko pa je bilo sredstev
podjetij in prebivalstva na račun visokih obresti, je seveda posebno
vprašanje. Neka anketa, objavljena samo v Večeru, med drugim
navaja, da prebivalstvo bolj zaupa domačim bankam kot tujim in
da so pri nas v gospodarstvu privilegirani tujci.
Očitno se po petnajstih letih ponavlja zgodovina iz 1. svetovne
vojne, ko razprodaja premoženja, potem ko doseže približno eno
tretjino obsega, povzroči paniko med prebivalstvom. Takrat lahko
nastopijo nepredvidljive posledice, je dejal.

Ne nazadnje želimo doseči maksimalno kupnino, ta pa je seveda
en del transakcije, povezana z drugimi elementi ponudbe. V
vsakem primeru pa je proces, ki zdaj traja, proces testiranja
primerne ponudbe. Če te ne bo, se bo vlada odločila, da s tem
procesom ne gre do konca. Glede na obstoječe ponudbe za Novo Ljubljansko banko pa je izrazil optimizem.

Za denarno suverenost je izredno pomembna javna lastnina. V
Nemčiji je je recimo ravno tako kot pri nas v javnih rokah 40 %,
samo da je ta delno državna, delno pokrajinska in delno občinska,
pri nas je pa vsa državna. Izkušnje razvitih držav kažejo na
optimum 40 % v rokah države oziroma pokrajin in občin in to je
nacionalni steber gospodarstva. Razumljivo je, daje odplačevanje
javnega dolga težavno, vprašanje pa je, zakaj se nismo na to
pripravili pravočasno, zakaj imamo razmerje plač 18:1, ko zakon
dovoljuje samo 9. Zakaj so socialni transferi v zadnjih letih zrasli
za 100 %. Sedaj, ko smo zapravili vse, bomo tožili, da nimamo
dovolj sredstev, je nadaljeval. Vendarle moramo ugotoviti, da so
bile te banke uspešne. Rezultati so pozitivni in bi bili še boljši, če
bi bilo dovoljeno, recimo, združevanje s SKB ali če ne bi preprečevali odhajanja na jugoslovanske trge. Prav letos in lani je prihajalo
do odločitev, s katerimi je država preprečila to širitev.

Ali bo 11. september kaj vplival na prodajo, bodo pokazale cene,
ki jih bodo ponudniki pripravljeni plačati. Kar pa se tiče vloge ali
razvojne funkcije našega bančništva v smeri bivše Jugoslavije
oziroma Balkana, pa je ta čas ocenil kot izjemno primeren. Lahko
sicer ostanemo otok, ki ga bodo druge banke obšle, ali pa gremo
kar sami v te projekte, kar je, kot je menil, tudi strategija Nove
Ljubljanske banke. Po njegovi oceni pa bi bila v kombinaciji z
nekim ključnim investitorjem takšna strategija lahko predvsem s
finančnega vidika bolj učinkovito realizirana, kot če bi jo banka
sama izvajala.

V Evropski zvezi so domače banke uspešnejše od tujih, v bivših
socialističnih državah pa so manj uspešne. Slovenija je dosti bližje
razvitim državam, kot pa Češki, Poljski, Ukrajini in podobnim
državam. To dokazujejo tudi naslednji podatki. Največja banka je
praviloma v rokah domačega kapitala. Švedska ima v bančništvu
2 % tujega kapitala. 12 % ne preseže tako rekoč nihče in 12 %
smo imeli mi, preden je šla v prodajo SKB banka in zdaj Banka
Koper. Ob večjem deležu tujega kapitala tudi vodstveni kader ne
bo več slovenski. V Henklu pravkar doživljamo zamenjavo kadrov,
naslednji direktor ni več Slovenec. Tako bo tudi v bankah, kjer
bodo še nekaj let kot managerji Slovenci, saj je tudi v interesu tujih
kupcev, da še nekaj časa delajo skupaj.

Prof. dr. Peter Glavič je govoril v imenu Društva ekonomistov
Maribor in povedal, da so zbrali nekaj javno dostopnih podatkov
ter jih obravnavali na eni od sekcij društva.
Najprej gre za tri banke, tudi poštno banko, saj je bila pravkar
objavljena ponudba za prodajo v marcu leta 2002. Na razpis
mariborske banke se je odzvala ena sama domača skupina in
dve banki sosednjih držav, za Novo Ljubljansko banko pa ni
nobenega domačega kupca. Nihče torej ni razmišljal o tem, da bi
si predhodno zagotovil ustrezne kupce. Slika treh bank kaže, da
imajo te banke približno 43 % tržnega deleža. Toda v teh odstotkih
je po njegovi oceni približno 94 % celotne mreže poslovanja s
prebivalstvom. Rezultati Nove Ljubljanske banke in Nove Kreditne
banke Maribor - 6,7- in 8,9-odstotna donosnost revaloriziranega
kapitala - kažejo na izjemno uspešnost. Če primerjamo ta rezultat
s tujimi bankami, ki imajo 1,3 % donosnost, se postavlja vprašanje,
kdo se od koga lahko kaj nauči. Dve najboljši tuji banki imata za
lansko leto 4,5-odstotno donosnost.

Glede vprašanja preživetja v konkurenci tujih bank bosta po njegovem mnenju odločala mreža in vodenje. Dokazano je, da imamo
dobre voditelje, ki lahko postanejo še boljši. Res je tudi, da imamo
mrežo, vendar jo lahko izgubimo in jo bomo morali ustvarjati na
novo, kot smo jo pred 100 leti.
V nadaljevanju je menil, da je za nakup in dokapitalizacijo dovolj
sredstev, če je to primerno organizirano. Obstaja sicer nevarnost
prepletenosti lastništva, ampak imamo baselski standard; če se
ga držimo, te nevarnosti ni. Neurejeni odnosi z varčevalci v državah
bivše Jugoslavije so eden od minusov. Domači privatni kapital je
včasih še radikalnejši od tujega. Nevarnost prodaje po zgledu
lastnikov Banke Koper obstaja, ker ni nacionalne vizije.

Nova Kreditna banka Maribor Una skupaj z banko v Novi Gorici
med drugim tudi 45 % Zavarovalnice Maribor, 25 % avstrijske
Adria Bank, 72 % DZU-ja Infond, ki je največji v Sloveniji in je med
drugim tudi lastnik 30 % Večera, pa 30 % Intereurope, je 100odstotna lastnica borzne hiše s tremi vzajemnimi skladi, leasinga,
pokojninskega sklada. Torej gre za dosti več kot samo za banke,
kajti to vse je naprodaj skupaj z banko, je dejal.

Glede kakovosti dosegajo tuje banke kot kupci kriterij A+, niso pa
AAA. To je torej drugačen razred banke, kot je bilo pričakovano.
Mislili smo, da bo prišla morda City Bank ali pa katera druga, ki še
nima mreže v tem delu. To se ni zgodilo.

Zatem si je na retorično vprašanje, ali je možno po obsegu in po
morebitnih posledicah tako pomembno zadevo, kot je prodaja
bank, izpeljati brez razprave v parlamentu, odgovoril da vlada za
to nima mandata, pa tudi volitve niso dale koaliciji takega mandata, da bi lahko v tej zadevi na hitro in zasebno ravnala. Drugo
pomembno dejstvo je, da so bile vse banke, ki so sedaj v tem
paketu, regionalne banke, torej mariborska, dolenjska, celjska,
koroška itn., ki jih je država najprej s svojo politiko hiperinflacije
uničila, jih potem pobrala v državni koš in jih sedaj prodaja.

V nadaljevanju je omenjal še več problematičnih zadev, kot na
primer: kakovost današnjih posrednikov, ki so kompromitirani v
nekaterih zadevah na srednjeevropskih trgih; sestava komisije
za privatizacijo, ki je že povzročila hude težave na borznem tržišču pri uničevanju vzajemnih skladov; vprašanje ponujene cene;
odsotnost primarnega trga, zaradi česar smo postali popolnoma
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bančno gospodarstvo. Kjer je gospodarstvo odvisno od bank, je
moč bank nad podjetji večja od moči lastnikov, zato bo seveda
tisti, ki bo dobil v roke banke, nadzoroval celotno gospodarstvo.
Favoriziranje matičnih podjetij bo pripeljalo do tega, da bo prišlo
do velikih pritiskov in tudi do zapiranja še nekaterih domačih
bank, je dejal.

v inovacije in tudi v bolj tvegane naložbe. S tem se je začelo šele
letos.

Izrazil je tudi predvidevanje, da bo tudi Banka Slovenije težje
nadzorovala poslovanje tujih bank, čeprav ima pravico do tega.
Postali bomo podpodružnica tuje banke in imeli bomo omejene
kompetence, kar je ilustriral s primerom banke SKB v Mariboru,
ki lahko odobri do 3 milijone evrov, potem pa mora v Pariz po
nadaljnje dovoljenje. Tuje banke želijo dobiti trg, ne pa izhodišče
za jugovzhodno Evropo. Trg brez možganskega centra bo cenejši,
dobiček bo zato večji, vendar ne bo šel komitentom, pač pa
lastniku.

Po besedah gospoda Tolarja je dobiček SKB banke nižji zato, ker
se daje tujemu kapitalu kredite pod ugodnejšimi cenami kot
slovenskemu. Na Hrvaškem imajo podobne izkušnje, v Bosni so
tuje banke potegnile iz države 800 milijonov mark bosanskih
prihrankov, ker gre za to, da se poceni pokupi uničena podjetja.
To je premišljena strategija, saj to niso naivni ljudje, je dejal in
nadaljeval z nekaj ocenami minulih in aktualnih dogajanj. Politiki
zadnjih 11 let ščitijo nerizično varčevanje državljanov z davčno
diskriminacijo trga kapitala. Zavira se slovenske podjetniške
gazele. Breme sanacije so plačala podjetja, državljani in davkoplačevalci. Sicer pa podjetja v naši državi niso zadolžena, prisotna je
ekspanzija kreditiranja. Trg je še ogromen. Podjetja, ki so preživela
tudi tak negativen odnos države, so dozorela in so sposobna za
ekspanzijo.

Kaj počno tuji lastniki? Takoj, ko so delovna mesta predraga,
gredo drugam. Zato se odprimo tujemu kapitalu samo v tistih
segmentih, kjer niso prizadeta delovna mesta, je dejal.

Naše naložbe zelo počasi rastejo, tuje zelo hitro. In neto imetje, ki
ga imamo, že od leta 1995 upada.
Nova ekonomija ni tisto, kar so nam obetali, je dejal in to misel
ilustriral z nekaj primeri omejevanja gospodarskega razmaha v
Italiji, Avstriji, pa tudi v Sloveniji.
Orisal je še nekatera dogajanja na finančnem področju in izrazil
predvidevanje, da bo Ljubljanska borza doživela nov udarec, pa
ne samo zaradi tega, ker se dve obmejni banki ne bosta pojavljali
na trgu, ampak zato, ker bo izginila še vrsta drugih podjetij.

34 % prodaje pomeni ostati strateški vlagatelj, ki ve, da bo še
naprej vladal. Torej so se v vladi odrekli konceptu partnerske
družbe, saj v tem primeru potrebuješ 75 %, da se lahko recimo
združiš, ne pa plačaš in prevzemaš, z velikimi bankami, zlasti iz
jugovzhodne Evrope. Zamujamo torej priložnost postati novi
Luksemburg tega dela sveta.

Za zaključek je dejal, da je bila akcija prenagljena in premalo
premišljena, upajoč, da še ni tako daleč, da se je ne bi dalo
ustaviti. Rezultati razpisa, kolikor jih lahko zdaj ugotavljamo, niso
zadostni, tako glede cene kot tudi glede doseganja zastavljenih
strateških ciljev, je dejal. Posebno vprašanje je, ali je bilo to brez
parlamenta izvedeno legalno ali ne in zakaj nihče v parlamentu ni
načel te teme.

Odnos lastni - tuji kapital v razmerju 1:11 ni pravi. Treba je
vzpostaviti razmerje vsaj 1:5. Kar se učinkovitosti tiče, je to
vodstvo, v pogojih nižjih plač in državnega lastništva, ko ni
možnosti za motiviranje, kar precej naredilo in mu je treba čestitati,
je dejal. Na seminarju z vodstvom enega od sindikatov je vprašal,
ali obstaja pripravljenost delati več in dvigati učinkovitost. Njihov
odgovor je bil pozitiven.
Pravijo, da so banke visoko donosne, lahko pa bi si postavili za
cilj, da bo donos na kapital 12 in več, je dejal in ugotovil, da
izkušnje iz privatizacije v realnem sektorju sploh ne izkoristimo.
Dve leti je že obče znano, da so podjetja - gazele tam, kjer je
dober management z zaposlenimi prevzel kontrolo. To je ugotovil
profesor Prašnikar. Ne razumem, je dejal, zakaj teh izkušenj ne
izkoristi banka. Pri nas je zaposlenim prepovedano imeti delnice
banke, prepovedano je dobiti kredit za to, da kupiš delnice v
banki in nato odgovarjaš s svojim premoženjem za dobičkonosno
in odgovorno poslovanje. V drugih evropskih državah je precej
drugače. Predlagal je, da se oblikuje skupina aktivnih lastnikov, ki
bi dolgoročno skrbeli, da bo ta bančna skupina iz generacije v
generacijo pod kontrolo Slovencev. Sam se je dvanajst let učil na
managerski šoli in v zvezi s prevzemi so ga naučili, da noben
narod ne proda dobrih podjetij.

Prof. dr. Gojko Stanič, Inštitut za delničarstvo, je kot novo alternativo, ki je pred nami, napovedal pluralizacijo sveta, ekonomsko
demokracijo. Morali bi graditi na tem, da ustvarimo v določenih
točkah tako kritično maso človeškega kapitala, ki je lahko izhodišče za globalno konkurenčnost. Mislim, je dejal, da smo zmožni
zlasti z jugovzhodno Evropo razviti partnerske kapitalske multinacionalke, seveda na podlagi nečesa izvirnega. V tem pogledu te
banke še niso zadosti dobre.
Imamo središčni geografski prostor, tako da te institucije lahko
vzgojimo in da nas ta del sveta sprejema kot potencialno, recimo,
slovensko Švico.
Če hočemo kvalitetno živeti, moramo imeti visoko zaposlenost
prebivalstva, predvsem samozaposlenost, in sicer v taki obliki,
da smo lastniki svojih podjetij, svojih bank in družinskih podjetij.
Nihče namesto nas ne bo skrbel za naša delovna mesta. To je
seveda mogoče samo na podlagi konkurenčnosti in dobičkonosnosti poslovanja.

Pri nakupu naj bi bil udeležen management z zaposlenimi. Če bi
jim po polovični ceni prodali delnice, bi moral vsak prispevati 3
^milijone. To je čisto realen scenarij; z dividendami in regresi to
lahko vrnejo v desetih letih. To smo delali v realnem sektorju in ni
bilo nobenih problemov. Treba je organizirati neki pool, kjer bo npr.
prenos lastnine kontroliran s soglasjem nadzornega sveta. Treba
je imeti odprt prostor za partnerje drugih držav. Ena od teh bank
ima pač scenarij, priti npr. tudi do Moskve z nakupom manjših
bank.

Presenečen sem, je dodal, da z najvišjega mesta izvem, da je
vseeno, kdo je lastnik. Moram reči, da bi bilo normalno, da bi se
postavilo vprašanje zaupnice, če se izjavi kaj takšnega. Domače
lastništvo namreč pomeni, da odločamo o lastni zaposlitvi in celoviti
kakovosti življenja v tej državi, o tem, ali bomo vlagali naše
človeške vire in ali bodo ostali tu; o tem, kam bo šel dobiček, kam
bo šla akumulacija.

Druga delnica, prednostna neglasovalna, z minimalno dividendo
4 do 6 %, bi bila namenjena portfolio vlagateljem. Lahko se proda
na borzi ali pa bi jo predvsem v obdobju, ko je treba v državi
varčevati, uporabili za 5, 10 % plač, ki grejo iz proračuna; na
podlagi teh delnic se torej troši v določenem razdobju. S pomočjo
tega scenarija pride tudi precej denarja v državni proračun.

Dobiček in akumulacija ostajata za skupne potrebe in če imamo
vse v svojih rokah, lahko ustvarjamo razmere, da se bo vlagalo
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Pomemben del nemškega in francoskega bančnega sistema je
danes še vedno v državni lasti. Seveda država ni vedno nujno
dober lastnik, zlasti če se preveč politično vmešava v razne kadrovske ureditve in druge ureditve, je dejal in nadaljeval, da ne
razume želje, da preide slovenski bančni sistem ali največje
bančne institucije pod tuji vpliv, tudi pod vpliv tuje politike. Vsaka
politika v katerikoli državi na svetu v nekih kritičnih trenutkih
potrebuje lastne bančne finančne vzvode in lastne bančne institucije, je dejal.

Predlagal je tudi, da bi formirali finančni holding banke, zavarovalnice ter mogoče še katere druge take institucije, da vsaka
ohrani svojo avtonomijo, da pa skupno nastopajo na borzi. V
okviru posameznih hčerinskih podjetij bi potekala delitev dobička
in tekmovanje med njimi. Rezultati tega scenarija bi bili, da bi bila
boniteta banke, v kateri morajo vsi zaposleni s premoženjem
jamčiti za to, da bodo dobro poslovali, zelo visoka.To bi omogočilo
ekspanzijo in celo nova delovna mesta ter zaposlovanje še več
vrhunskih strokovnjakov. S prodajo neglasovalnih delnic, z njihovo
uporabo za plačilo dela plač ali drugih obveznosti proračuna se
lahko v proračun zelo hitro prelije od 120 do 170 milijard tolarjev.
Bančna skupina bi se dokapitalizirala v višini 60 do 120 milijard,
kar zadošča za take naložbe, da bi bila po učinkovitosti, po znanju
in po informacijski tehnologiji lahko svetovna špica.To bi omogočalo
razcvet domače informatike, obogatitev pokojninskih skladov in
proračuna. Če pa dobička ni, pasivni delničarji prevzamejo oblast
ter zamenjajo management in delavce. To je igra, ki lahko lepo
funkcionira v taki inštituciji, kot je recimo banka ali zavarovalnica,
in v srednje močnih podjetjih. Človeški faktor na tem segmentu je
ključen. Če bo visoko motiviran, je dejal ob zaključku, se ni bati,
da taka nova mednarodna združba s sedežem v Sloveniji ne bi
uspela.

Švicarskemu Svvissairu ali nemškemu Holzmannu so pomagale
domače banke, da nista bankrotirala. To seveda ne pomeni, da
vlada oziroma njeni predstavniki vsak teden vplivajo na bančne
odločitve, so pa trenutki v vsaki državi, v vsakem gospodarstvu,
ko je takšen vpliv treba izkoristiti v smislu nacionalnih interesov.
Domača aroganca in skoraj norčevanje iz nacionalnih interesov
deluje, kot da slovenska država nima nacionalnih interesov; vsaka
jih Ima, tudi mi jih imamo, je dejal, vprašanje pa je, ali so jasno
opredeljeni.
Proračunski cilj vlade je prodaja njenega premoženja. To je legitimno, vprašanje pa je, če je to tudi dolgoročno učinkovito. S
prodajo večinskih paketov namreč tuji lastnik transferira dobičke
prek transfernih cen, zakona o preprečevanju prelivanja dobička
prek transfernih cen pa še vedno nimamo, je dejal, rekoč, da o
tem govori tudi iz izkušnje Nacionalne finančne družbe kot
pomembnega lastnika v slovenskem podjetju, kjer je v vsakem
trenutku dokazljivo veliko prelivanje prek transfernih cen, ukrepati
pa ni mogoče.

Stane Valant, Nacionalna finančna družba, je izrazil zadovoljstvo, da je prišla ta tema tudi v državni svet, prepričan, da je
pomembnejša od večine dosedanjih referendumskih pobud. Po
njegovem mnenju je namreč odločilna za nadaljnji razvoj slovenske
države in državljanov in sicer ne samo z ekonomskega vidika;
finančni sektor je povsod po svetu pomemben mecen in sponzor,
kar seveda vpliva tudi na nadaljnje financiranje naše kulture,
znanosti, športa itn., torej na celotno družbeno bit v tej državi.

Posebej je poudaril, da je prodaja deležev v slovenskih bankah
nekaj drugega kot prodaja deležev v bankah drugih držav, ki so
kandidatke za vstop v Evropsko unijo. Slovenske banke so trdne
institucije, ki ustrezajo vsem kriterijem mednarodnega bančnega
poslovanja, sanacija bank pa ena učinkovitejših v svetu. Če bi šle
v stečaj, bi bil strošek za državo pomembno višji. Zato seveda
tudi primerjava, češ da so bile banke v deželah v tranziciji, ki so
prav tako kandidatke, v pretežni meri tudi prodane, ne zdrži, kajti
mi moramo vstopati v EU pod enakopravnimi pogoji, tako kot
Finska, Portugalska ali Grčija, ki so glede lastništva in strukture
bančnega sistema na naši ravni razvoja.

Kot izraziti podpornik privatizacije je nasprotoval dejstvu, da je ta
postala sinonim prodaje tujcem; to seveda nima nič skupnega s
privatizacijo. Vsaka država na svetu, ki ima nacionalno identiteto
in suverenost, ima namreč nekatere strateške panoge za pomembnejše od drugih - finance in bančni sektor sodijo zagotovo
mednje. Tudi zibelka demokracije Združene države Amerike ima
zelo jasna določila, kakšen sme biti vstop tujcev in o čem lahko
odloča tudi senat, ko gre za pomembnejše stvari.

Zato je izrazil dvom o tem, da prihod tujih strateških partnerjev
pomeni večjo učinkovitost in boljšo storitev; povprečna storitev v
naših bankah je povsem primerljiva s storitvijo v povprečni
italijanski ali avstrijski banki; v kakšni povprečni portugalski banki
je pa verjetno naša storitev za običajnega komitenta boljša, je
dejal. Tujci ne ponujajo več produktov, kot jih potrebujemo, po
visoko specializiranem investicijskem bančništvu pa ni povpraševanja, zato tudi ni ponudbe. Zaradi privatizacije češkega gospodarstva in zaradi vseh transakcij pripajanja, prevzemanja, združevanja in tako naprej so vse tuje velike mednarodne investicijske
banke imele tam svoje enote. Danes jih vse dokaj hitro zapirajo,
ker povpraševanja po njihovem produktu ni več, celotna češka
ekonomija je bolj ali manj prodana in ti produkti preprosto niso več
potrebni.

Dejstvo je, da vsaka od držav pravzaprav vgrajuje posebne
varovalke za te strateške panoge in posebej vgrajuje varovalke
za bančni oziroma finančni sektor. V razpravi o prodaji Banke
Koper je guverner Italijanske nacionalne banke decidirano izrazil
svoje stališče, naj v tem trenutku ne bi prevzemali tuje banke
oziroma naj ne prihaja do povezav italijanskih bank z velikimi
tujimi bankami. To je stališče, ki je poluradno, upoštevajo ga pa
tudi tuje banke, ko vstopajo na italijanski trg.
Ob koncu 19. stoletja so si naši dedje zelo prizadevali, da so prišli
do lastnih finančnih zavodov, vedoč, da razpolaganje s finančnim
kapitalom pomeni možnost vplivanja na razvoj. Tudi Tržaška
kreditna banka in Kmečka banka v Novi Gorici sta nauk iz zelo
nedavnih let, hkrati pa nedavna ustanovitev nove posojilne
zadruge naših zamejcev v Stari Gorici potrjuje, da nek čar, neka
vsebina vsega tega mora biti, je dejal.

Enako je tudi pri nas. Storitev v Novi Ljubljanski banki ali Novi
Kreditni banki Maribor je povsem identična storitvi v Londonu ali v
Nemčiji.

V zvezi s strukturo lastništva bančnega sektorja v svetu je ponovil,
da je pri vseh članicah Evropske unije delež tujih lastnikov
sorazmerno majhen. Izjema je le Luksemburg, ki ima poseben
zakon o finančnih holdingih, kar je neke vrste davčna olajšava za
številne bančne in finančne institucije v svetu. Zato je tam toliko
tujih institucij. Domače institucije pa nudijo osnovne produkte, ki
jih prebivalstvo potrebuje, torej hranilno vlogo, kredit, kredit za
male podjetnike itd.

Dejstvo je, da mala ekonomija ne more izkoristiti vsega in da je v
njej vse dražje. Ima pa nekatere druge prednosti: ni tako velikih
stroškov varnosti, kvaliteta življenja je drugačna, kar nam priznajo
vsi tujci. V svetu obstaja cela ekonomska znanost o ekonomskih
vidikih malih ekonomij.
Ob koncu je ocenil razpravo o privatizaciji bank kot zelo smiselno.
Morala bi biti racionalna, argumentirana, ne konfliktna. Ne bi se
14

zaprla ali bo živela naprej. S tega zornega kota je seveda potem
bolje biti tuja podružnica v Sloveniji, ker je ista pravna oseba, kot
pa hči v Sloveniji; tuja podružnica deli usodo matere, hči pa ne.
Hči ima svoje življenje. In pri tem svojem življenju so imele tuje
banke v zadnjem obdobju približno 12 % udeležbe na kapitalu, na
trgu s posli pa samo 7 ali 8 %. Banke so se seveda prilagodile
temu trgu. Glede obresti je tako, da ima vsaka valuta svoj obrestni
riziko. Šibkejše, mehkejše valute imajo same po sebi višjo obrestno
mero. Plačevali smo višjo ceno in vemo zakaj: zaradi bank, pa
tudi zaradi denarne politike. Najbolj šibki pa smo v izvajanju logike
delniške družbe, je dejal. Pri tem je ponovil svoje stališče, da je
država toliko dober gospodar, kolikor ima dobre menedžerje,
kolikor skrbi zanje, za njihovo odgovornost in seveda za sankcije,
če stvari ne gredo v redu. Glede tega smo mehki, je dejal, in če je
tako, če je večina brez hrbtenice, je kateri koli, ne samo enotretjinski
veto paket za obvladovanje take delniške družbe dovolj, saj bo
diktiral vso logiko ravnanja. Potemtakem je škoda, da ne prodamo
vsega naenkrat, ker bi bila cena večja, je dejal.

smeli ločiti na tiste, ki so za in tiste, ki so proti. Na koncu razprave
bi moralo prevladati neko večinsko mnenje o tako usodnem
vprašanju, ki definira naš bodoči razvoj.
Zavzel se je za postopno privatizacijo, postopno v tem smislu, da
se bodo mogli vanjo vključiti domači investicijski potenciali.
Polemiziral pa je z izjavo, da je bil razpis za udeležbo pri dajanju
ponudb za Novo Ljubljansko banko enakopraven. Ni bil, je dejal,
ker je bil izločilni pogoj, da mora sodelovati banka, ki ima 10
milijard bilančne vsote. Takšne banke v Sloveniji ni, brez bančne
podpore pa ni skupine slovenskih podjetij kot investitorjev.
Zaključil je z mislijo, da je tudi v bančnem sektorju še veliko
prostora za večjo učinkovitost, za višje dobičke in za večjo
konkurenčnost. Tako bodo laže pridobile investitorje, ki bodo potem
zadovoljni z donosom naložbe pri tej privatizaciji.

Dr. France Arhar, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, je
začel z ugotovitvijo, da banka velja v svetu za poseben subjekt
nasproti ostalemu realnemu sektorju, saj je treba samo pri banki
izpolniti terjatev ali obveznost na prvi poziv, torej ni dolžniške
zamude, drugič zato, ker je banka steber v plačilnih sistemih in
tretjič, ker je banka posebne vrste finančni posrednik, pri katerem
je običajno lastniški kapital v veliki manjšini in je de facto "v lasti
upnikov", torej vseh tistih, ki ji zaupajo svoje premoženje. Na
drugi strani je država, ki ima seveda posebno moč; je regulator.
Noben drugi subjekt v realnem sektorju ni tako reguliran kot je
banka, z množico domačih in mednarodnih predpisov, vse to
zaradi rizikov in nevarnosti, s katerimi je soočen bankir. Bankir
mora biti umetnik, saj sprejema likvidno premoženje in mora
vzdrževati čim bolj likvidno aktivo. Vemo, kaj se zgodi, če pride do
razkoraka med enim in drugim.

Situacije, kakršna je v Sloveniji, nima nihče v tranziciji, da bi namreč
ena banka imela toliko trga. Poleg tega so lastniki banke običajno
institucionalni investitorji, zavarovalnice, razni skladi in tako naprej.
Če se v taki banki zgodi nesreča, bo vsaka država poskrbela za
banko, saj država ne sme gledati samo na trenutni izkupiček in
preštevati obresti. Država mora videti globalno in delovati lokalno
ter gledati, kaj bo jutri.

Za banke smo včasih, v nekdanji državi govorili, da so v lasti
organizacij združenega dela. Na vprašanja tujcev, s čim jamči
naša banka, je bil vedno odgovor, da jamčijo ustanovitelji, lastniki
z vsem svojim premoženjem. Dolgo časa je veljala ta formula, ki
so jo tujci sprejemali, dokler ni prišlo v Jugoslaviji do kolapsa.
Takrat je tudi banka izgubila zaupanje. Država je bila prisiljena
dati državno garancijo na komercialne bančne rizike. Država je
torej postala lastnik s skupno odločitvijo za novo slovensko državo,
pri čemer pa ima pomemben del bančne aktive, zaradi katere je
šla v sanacijo nasproti bivši državi.

Nobenega zagotovila nimamo, kdaj bo Slovenija v denarni uniji.
Dokler je tolar pri nas zakonito plačilno sredstvo, je domača prva
banka še kako pomemben faktor za denarno in gospodarsko
politiko. Ne nazadnje, bančne krize so bile zabeležene pri treh
četrtinah članstva mednarodnega denarnega sklada, vključno z
Združenimi državami Amerike. Pri njih gre 2,4 % BDP-ja za
sanacijo, v Argentini pa do 50 % BDP-ja. Torej tudi iz tega zornega
kota ne more biti vseeno, koga bomo dejansko imeli za partnerja.
Regulativo bomo sicer imeli v svojih rokah, ampak ta je vse bolj
mednarodna, saj smo prevzeli vse baselske standarde, trgi pa
so vse bolj liberalni. Pri liberalnih trgih pa je odgovornost tako
države kot vseh subjektov večja. Če je vse regulirano, je namreč
odgovoren tisti, ki to regulira.

Banka Slovenije ima dva sklopa pogodbenih odnosov z bankami.
Prvo so pogodbe za delovanje na deviznem trgu, pomembne
zato, ker se po tej poti lahko ugotavljajo nacionalni stroški, politika
gibljivega tečaja omogoča manjše stroške, pogodbeno sodelovanje
pa spremlja tako imenovana solidarnost za likvidnost, ki smo jo
formirali v Sloveniji leta 1996 po nemškem zgledu.

V zvezi s sanacijo je opozoril na tri modele, ki smo jih prakticirali
v Sloveniji. Prvi, ko smo šli v tri banke, drugi, ko smo šli v vse
stare banke po linearni poti zaradi deviznih vlog in tretji, ko smo šli
v realni sektor, v Splošno plovbo Piran, v železarne. Še vedno pa
govorimo, da ni premoženja za privatizacijsko luknjo. Nihče se ne
sprašuje, koliko je država direktno pomagala realnemu sektorju,
zaradi česar je seveda banka živela naprej. Država se ne sprašuje
za banko, tako kot se sprašuje za zavarovalnico, koliko je tam
družbenega oziroma državnega kapitala. In države ni poleg, da bi
sama in skupaj z ostalimi upniki in lastniki postavila vprašanje, kaj
bi bilo s to banko, če nas vseh ne bi bilo. Ob tem je spomnil na IMV
in na KSrting ter na poziv bankam: "Vnovčite garancije, odpišite
terjatve." Ta zgodovina je danes živa realnost povsod tam, kjer
imajo države vpliv na banke, je dejal. Ko so na Portugalskem
Španci kupovali banko, ki ni bila državna, je vlada sprejela sklep,
da tak nakup ni zakonit, in to tudi utemeljevala.

Dejal je, da ni nacionalist in da se tujega kapitala ne boji, da pa bi
se prav od tujcev lahko naučili, kako delovati v tej sferi. Ni res, da
/nas Evropa v kaj sili. Sami smo zapisali urnik privatizacije, sedaj
pa nas sprašujejo, kdaj bo ta urnik uresničen. Povejmo, je dejal,
kaj se je spremenilo v tem času - od leta 1998 do danes - in če je
treba modificirajmo ta urnik. Evropa ni proti državni lastnini. Če bi
pustili državo v mešani lastnini, bi mogoče sedaj ti, ki bodo v večji
meri privatni lastniki, drugače skrbeli za te banke. Kajti še malo, je
dejal, pa lahko država pride v manjšino. Vemo, v katerih bankah je
udeležena prva banka, kot se je izrazil; ta lastnina naj se združi in
deluje naprej v prehodnem obdobju. Dolg bo seveda kar naprej
nastajal. V situaciji, v kakršni smo, moramo videti, kje in zakaj
nam nastaja; ker imamo na eni strani še vedno odprto privatizacijsko luknjo, ker smo izvajali sanacijo bank in realnega sektorja
na tri načine, pozivam, je dejal, da naredimo inventuro in da smo
korektni do davkoplačevalcev, ko govorimo o lastnini. Banka je
namreč samo eden od subjektov, kot rečeno, pa eden najpomembnejših. Brez bank se na žalost življenje obrne na glavo, nacionalni
stroški pa so popolnoma drugačni, če stvari potekajo normalno.

1. januarja 2002 je predvidena uvedba evra; do sedaj virtualne,
jutri de facto valute. Pri Evropski centralni banki in v Evropi imajo
zelo jasna pravila: bančna supervizija je nacionalna odgovornost.
To pomeni, da je bančna kriza nacionalna kriza tudi v prihodnje. In
pri nacionalni bančni krizi je zopet edini steber država. Samo
država skupaj z davkoplačevalci lahko odloči, ali se bo banka
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Toda četudi imamo ustrezno podlago za možnost opravljanja
nadzora in povezave s tujimi nadzorniki glede možnosti izmenjave
informacij in seveda opravljanja neposrednega nadzora, po
zakonu, po katerem mora ravnati Banka Slovenije, nimamo nobene
argumentirane osnove, da bi rekli nekemu vložniku da ali ne, je
dejal. Običaj v bančnem svetu, predvsem tujem, pa je naslednji:
tuji bankir si ne bo privoščil poraza v postopku pridobivanja
pomembnega prevzemnega kvalificiranega deleža v državi, kot
je na primer Slovenija. Ponavadi ugledni bankirji, preden vložijo
formalno vlogo, pridejo vprašat tudi centralnega bankirja, kakšne
so možnosti oziroma kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko
računajo na pozitivno stališče oziroma na pozitivno mnenje. Mi v
takšnih primerih elemente, ki so potrebni za vlogo, razložimo.
Odločitev o tem, ali je takšen bodoči lastnik primeren ali ni, pa je
seveda stvar Banke Slovenije.

Nacionalni bančni sistemi so zelo različni. Nova Zelandija ima
popolnoma tuje banke in nobene supervizije, pač pa zahtevo po
razkritju. V Sloveniji nihče od Slovencev, ki so do danes imeli
denar v banki, ni izgubil niti tolarja. Slovenija je v ustavni zakon
zapisala, da daje garancijo vsem varčevalcem, ki imajo svoje
vloge v domačih bankah. Bala se je za banko, čeprav formalnopravno ni imela v lasti ničesar, prvi dan samostojnosti pa je dala
državno garancijo in jo je imela do 31.12. 2000.
V zvezi z vprašanjem, kaj je lokalno, kaj je deželno, je spomnil na
demonstracije, ko se je Goriška banka priključevala k Novi Kreditni
banki Maribor. Ko se prodaja koprska banka, je situacija drugačna.
Po njegovih besedah pa je osnovni problem tako velika koncentracija na enem mestu in izguba tega stebra pri državi, pri oblasti.
Denar in banka temeljita samo na zaupanju, tudi do države, do
oblasti.Tega bi se morali zavedati na dolgi rok, je dejal, in ne videti
samo kratkotrajne koristi v kupnini, v prihranjenih obrestih. Bolj bi
bilo treba tudi spremljati, kdo kaj dobi in pod kakšnimi pogoji je že
dobil, zato da bi resnično naprej varovali nacionalne interese, ker
Evropa ni federacija. Pravimo, da želimo v Evropi zadržati svojo
entiteto, identiteto, jezik, pa še kaj drugega. Vsaka država ima
pravico do tega. V finančnem svetu pa kot vemo, ne veljajo enaka
pravila za majhne in za velike.

V nadaljevanju je zagotovil, da bo Svet Banke Slovenije pri svojem
odločanju o vlogah bodočih kvalificiranih imetnikov v tokrat
omenjenih bankah skrbel tudi za to, da bo regionalna ali lastniška
struktura, ki bo seveda izhajala iz postopka privatizacije, ko bo ta
prišel do te faze, da bomo imeli konkretne vloge za pridobitev
kvalificiranih deležev, uravnoteženo zastopana tudi v Sloveniji.
Ampak to je praktično vse, kar lahko storimo, če hočemo delati
po zakonu o bančništvu, je dejal. Edini argument, na podlagi
katerega lahko vlogo kateregkoli tujca ali pa tudi domače osebe,
ki želi pridobiti kvalificiran delež v banki, zavrnemo, je, da po
svojih bonitetah oziroma po svojih performansah ni primeren
oziroma ne ustreza kriterijem in ne izpolnjuje omenjenih dveh
pogojev. To je praktično edina možnost centralne banke, da v
določeni fazi, ko do tega pride, reče ne oziroma reče da.

Za konec pa je dejal, da finančni del zgodbe z Jugoslavijo še ni
končan in da so tam še pomembni potencialni riziki.

Samo Nučlč, Banka Slovenije, je opozoril na vlogo Banke Slovenije. Ta deluje v smislu nadzornika bančnega sistema v skladu z
zakonom o bančništvu, ki je bil sprejet februarja 1999. leta. Sprejeti
so bili členi, ki definirajo vlogo Banke Slovenije pri spremembi
lastniške strukture posamezne banke oziroma pri tako
imenovanem izdajanju soglasij za pridobitev kvalificiranega deleža
v posamezni banki in razloge, zaradi katerih lahko Banka Slovenije
zavrne izdajo ali ne izda pozitivnega mnenja ali soglasja vložniku
za pridobitev kvalificiranega deleža. V primeru Nove Kreditne
banke Maribor bo šlo za kvalificiran delež nad 51 %, v primeru
Nove Ljubljanske banke pa za kvalificiran delež nad 33 %. Ta
zakon je tudi po izjavah bančnikov iz Evropske komisije v Bruslju
v celoti usklajen z evropskimi direktivami.

V zvezi z idejo o privatiziranju bank prek kreditiranja delavcev
banke, ki odkupijo s temi krediti tudi delnice taiste banke, je spomnil
na to, da slovenska bančna regulativa v celoti ali pretežno izpolnjuje
merila, ki so svetovno priznana. Predvsem gre za tako imenovane
baselske standarde. Po tej regulativi je tovrstna transakcija, se
pravi kreditiranje odkupa lastnih delnic banke, strogo prepovedana
in se praktično po vseh mednarodnih pravilih in standardih obravnava kot prepovedano dejanje. Ta prepoved je jasno zapisana
tudi v zakonu o bančništvu, ki je v tem delu usklajen z mednarodnimi
standardi.
Izrazil je tudi svoj osebni pogled na interesente oziroma ponudnike,
ki so prisotni v samem postopku privatizacije; to niso slabe banke,
je dejal. V tem delu se Slovenci nekoliko precenjujemo, včasih
smo oholi. Pričakovati, da se bodo v Sloveniji pojavile velike
nemške ali ameriške banke, ki bodo ponujale visoke cene v
postopku privatizacije, je morda nekoliko pretirano. Slovenija je
namreč majhna država, ki jo pozna predvsem okoliški svet tja do
Nemčije, je menil. Tudi primerjava, ki je bila tu izrečena glede
prodaje češke banke in cene, ki je bila pridobljena v samem
postopku privatizacije te banke v primerjavi s slovenskimi bankami,
seveda lahko odraža velikost trga, ki ga takšne banke pokrivajo.

Pogoja za zavrnitev izdaje omenjenega soglasja, natančneje
opredeljena v 20. členu zakona, sta dva:
-

če novi kvalificirani imetnik oziroma vložnik za pridobitev
kvalificiranega deleža opravlja takšno dejavnost oziroma se
domneva, da bo opravljal takšno dejavnost, ki je v nasprotju
s pravili obvladovanja tveganj, ki sicer veljajo v bankah in ki
so predpisana tudi s samim zakonom o bančništvu;
če bi bil zaradi dejavnosti in poslov, ki jih opravlja bodoči
kvalificirani imetnik, otežen nadzor nad poslovanjem te banke
oziroma če bi bila lahko iz tega naslova kakor koli ogrožena
stabilnost ali pa dobro poslovanje banke.

Po uvodnem delu je predsednik komisije Borut Meh povabil
prisotne k razpravi.

To sta praktično edina razloga. Nikjer ni govora o kakšni nacionalni
ali pa nenacionalni podobi, o nikakršni pripadnosti, kateri koli
politični, gospodarski ali regionalni grupaciji. Prisotne je informiral,
da Banka Slovenije še ni dobila nobene vloge za pridobitev
kvalificiranega deleža v zadevah, o katerih teče beseda. Ob obravnavi takšne vloge banka presoja predvsem boniteto bodočega
kvalificiranega lastnika: ali je vložnik sorazmerno solidna banka z
dobro mednarodno boniteto, z dobrimi rejtingi in seveda z dobrimi
performansami, dohodkovnim oziroma profitnim položajem. Presoja pa tudi po drugih kazalcih.

Povzetek razprave
Zoran Jankovlč je poudaril, da pri nakupih podpira prednost
domačih ponudnikov. Predlaga je, naj bi domači ponudniki redno
sodelovali in kupili ne samo banke, ampak tudi druge vitalne dele
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poslovno uspešnost so namreč vgrajene milijarde tolarjev vseh
davkoplačevalcev v Sloveniji. Najmanj, kar mora narediti Banka
Slovenije zoper oddajo večinskega deleža Banke Koper italijanski
banki, je to, da ne dš soglasja zaradi enakih argumentov, kakršni
so vodili italijanske bančne oblasti, da niso dale soglasja za to, da
bi slovenske banke prevzele Tržaško banko in še kakšno drugo
banko. Gotovo so to pomembni argumenti, ki jih je sprejela
mednarodna bančna skupnost.

gospodarstva. Vlada naj ne bi bila proaktivna samo pri prodaji
bank, ampak tudi pri prodaji celotnega državnega premoženja.
Načelno je podprl uvodni besedi prof. Glaviča in prof. Staniča, češ
da imamo dovolj znanja in kvalitete in se lahko enakovredno
merimo s tujci. Pri tem je mislil na trgovino, zavarovalništvo in
bančništvo. V Beogradu ali Sarajevu še vedno obstaja blagovna
znamka Mercator in še vedno bo obstajala blagovna znamka
Pivovarna Union, Pivovarna Laško, je dejal. Če to izgubimo, res
ne bomo imeli nič več.

Ker ne zaupa v modrost politike, ki jo imamo danes, je prepričan,
da tako pri Banki Koper kot pri Novi Kreditni banki Maribor in pri
Novi Ljubljanski banki ne bo izbrana rešitev, ki je pomembna za
državo. Vseeno pa je opozoril na to, da po zgledu Nemčije in
njenih predpisov tudi mi prav gotovo ob meji ne smemo prodati
banke Italijanom. Ti ne spoštujejo mednarodnih sporazumov in
lastnih zakonov, je dejal. Banko v Kopru pa kupujejo predvsem iz
političnih interesov, z željo, da bi ta prostor obvladovali še bolj kot
ga že danes.

Prof. dr. Franc Vodoplvec se je, kot je sam dejal, oglasil kot
eden tistih, ki verjetno kar precej dobro poznajo proračun in ve,
da je kupnina od bank vgrajena v projekcijo državnega proračuna
od leta 2004 naprej. Poročevalec, glasilo državnega zbora, to
dokazuje. Seveda je nekako treba sanirati stanje, da lahko
proračun vlade funkcionira letos samo z zadolževanjem v višini
233 milijard, je dejal, kar pa je za navadnega državljana nepojmljivo
veliko.

Na koncu je še dejal, da banke ne prodaja država, saj nobenega
državljana niso o tem nič vprašali; banke prodaja vlada. Če bodo
posledice te prodaje slabe, bo za to odgovorna vlada, ne država.
To odgovornost naj torej vlada javno razglasi.

Slovenci smo v zborniku IMD po motiviranosti na 46. mestu med
49 državami; pred nami so vse države Južne Amerike in Evrope,
razen Poljske in Rusije. Lahko se vprašamo, zakaj je pri nas tako
majhna motiviranost, ampak to se nihče ne vpraša.
Povedal je, da je ta okrogla miza sklicana na pobudo prof. dr.
Glaviča in dr. Staniča, sam pa da je bil samo neke vrste transmisija
v državni svet, ker je član komisije za gospodarstvo.

Jožko Štrukelj je izrazil začudenje, da se je vlada odločila na tak
način prodajati banke. Dejansko so se že vnaprej, ko so določili
minimum, odločili, da je to prodaja tujcem. Umikati se sedaj, je
izredno delikatno politično vprašanje, je dejal. V Italiji so dovolj
namigi, da se stvari urejajo, saj nočejo političnih konfliktov.

Najprej je kot Slovenec in kot Primorec spregovoril o Banki Koper.
Začudilo ga je, da je neki bančnik za banko ponudil več kot je
vredna po knjigah, saj dober bančnik ne ponuja več, kot je neka
stvar vredna, je dejal. Iz našega državnega premoženja nismo
niti ene stvari, razen morda Tobačne tovarne, prodali po vrednosti,
zapisani v knjigah. Če torej nekdo ponuja več, kot je zapisano v
knjigah, se vprašamo, iz kakšnih interesov. Vemo, kakšen interes
ima država Italija in italijanska politika v slovenski Istri, zato sem
trdno prepričan, je dejal, da je za milijardami, ki so dane za nakup
Banke Koper, tudi nekaj državne subvencije. Italijani so mojstri
nad mojstri, kako skriti take stvari. Znano je, da so javni dolg
zmanjšali od 120 % na 60 % v enem letu. To se pravi, da se lahko
od njih učimo.

Vprašal je, zakaj odločitev, da se gre za trg s toliko bankami. V
nadaljevanju pa je namenil nekaj kritičnih besed na račun slovenske vlade, tako glede prodaje bank kakor tudi glede izgube
Kmečke banke in Tržaške banke ter banke v Gorici. Osvetlil je
dogajanja v zvezi z novogoriško banko, ki sojo podredili mariborski.
Bančništvo ima na Goriškem stoletno tradicijo in se je ohranjalo
kljub političnim pritiskom. Nobenega pravnega razloga ni bilo za
odvzem te banke, to je bilo storjeno brez morale in etike. Povedal
je, da tožijo mariborsko banko in bodo svojo banko zahtevali
nazaj; zahtevajo 2/5 svojega kapitala. Če ne bo šlo drugače, se
bodo obrnili na ustavno sodišče ali sodišče v Strassbourgu, je
zaključil svojo razpravo.

Vprašal se je, kakšen je interes določene italijanske banke in
italijanske države v Kopru, v pristanišču, ki se odpira v svet in v
Srednjo Evropo. V bližini imajo na pol umirajoče in že zgrajeno
pristanišče v Trstu, ki ima celo dvotirno železnico. Koper je še
nima, tudi avtoceste še nima, pa vendarle silijo v Koper. Zanimalo
ga je, ali silijo v Koper dejansko zaradi ekonomskega interesa ali
pa je njihov ekonomski interes, da koprska luka počasi peša in
da bodo vsi tisti, ki bodo danes veliko zaslužili z njeno prodajo,
čez leto ugotovili, da so pravzaprav izgubili vir, temeljno osnovno
sredstvo, iz katerega so ustvarjali dobiček. Očitno je torej tuji
kapital v našem bančnem sistemu potreben. Ker pa ga je tu že
zelo veliko, bi morali glasno reči, da tega nacionalni interes
enostavno ne dovoljuje. Toda iz besed gospoda Nučiča sklepa,
da Banke Slovenije nacionalni interes ne zanima, kar ga zelo
čudi.

Miran Goslar je menil, da je zelo pomembno, da danes pri poudarjanju nacionalnega interesa ni prišlo do čustvenih in še kakšnih
potenciranj. Bilo bi namreč zelo napačno, če bi razumeli tudi to
razpravo v smislu omejevanja odprtosti, ki jo Slovenija mora imeti,
ne samo zato, ker gremo v Evropsko unijo, ampak tudi z vidika
modernih konceptov razvoja.
Globalizacija in vsi procesi, ki so s tem povezani, tudi odpiranje, je
nujen proces, ki ima tudi negativne posledice. Bilo bi napačno, če bi
se zapirali z raznimi sentimentalnimi in administrativnimi ovirami.
Jasno iz te razprave je po njegovem mnenju naslednje: finančni
sektorje vendar tako pomembna stvar za nacionalno ekonomijo,
da ne more biti predmet lahkomiselnega in prenagljenega ravnanja.

Tuje firme, kjer so tujci večinski lastniki, so bolj učinkovite. Ampak
tuje banke so prevzele vse naše manire, kar pomeni, da se
enostavno prilagodijo takim razmeram, ki jim nudijo boljšo možnost
za delo.

Človek se ne more znebiti vtisa, je dejal, da so vlada in njeni
funkcionarji pod vtisom politikov iz Bruslja, katerih stalnica je
privatizacija finančnega sektorja, bank, zavarovalnic.

V zvezi s tem se je vprašal, kdo bo v prihodnje skrbel za obstoj in
za gospodarski razvoj tega dela slovenske Istre, ki meri v zračni
črti od enega do drugega konca le 8 km. V te kraje, v to njihovo

Izrazil je upanje, da bi morda lahko še kaj rešili, če bi ugotovitve s
te okrogle mize vsaj malce spodbudile razmišljanja pri naših
oblastnih strukturah.
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V zvezi s prodajo bank je dejal, da ceni tri velike direktorje, vendar je neodpustno, da se v tej državi ne najde nekdo v vladnih in
drugih strukturah, pa ne s formalnim, ampak z neformalnim
opozorilom, razgovorom, opominom, naj ne delajo tega, naj še
počakajo. Ne more biti individualni poslovni interes treh podjetij, ki
so med drugim zrasla tudi s pomočjo države, odločilen za to, da
ukrepajo popolnoma svobodno, je dejal. Še pred podpisom
pogodbe bi se moral nekdo znajti in opogumiti, da bi to povedal.

kdo se vse tu pojavlja, kakšne pozicije že ima pri nas in kakšno
vlogo uveljavlja. Nato je še enkrat poudaril, da je civilna družba
tista, ki naj bi izpostavila to vprašanje in postavila mejo, do kam
se sme z neko prodajo.

Marjan Stare je uvodoma dejal, da sam ni bančnik, vendar je
spremljal prodajo Banke Koper in menil, da imajo te stvari v rokah
resni in odgovorni ljudje. Že junija je bil pobudnik ideje, je dejal, da
se to ne naredi, ampak ni bilo nobenega odziva.Tudi ne na odprto
pismo Primorskim novicam. Na žalost nismo mogli biti bolj agresivni, ker vemo, da so pogajalski partnerji zavezani molčečnosti in
so se pogajali z Novo Ljubljansko banko in z Italijani. V soboto, 27.
oktobra, je v Delu končno prebral, da bo čez tri dni podpis okvirne
pogodbe ali predpogodbe. V nedeljo je poklical odgovornega
urednika Dela in ga prepričal, da mora na prvi strani Dela nujno
objaviti javni poziv. Besedilo se je glasilo:

Če je prodaja banke gotova stvar in Banka Slovenije ne bo našla
poguma, da reče ne, pa je treba pragmatično gledati naprej. Če
se realizira prodaja Banke Koper, upa pa, da se ne bo, bi morale
biti poslej ostale kandidature italijanskih bank zaprte za druge
slovenske banke. Pa tudi za avstrijske banke, ki že imajo tu svoje
samostojne banke, bomo najbrž morali najti razloge, da jih za
naprej omejimo. Naj razvijajo svoje samostojne banke, ki so jih
tukaj ustanovile, ne pa da pustimo, da gredo neovirano naprej, je
dejal. Seveda bi si tu želeli tudi kakšne druge, npr. ameriške in še
kakšne druge banke, vendar smo majhna ekonomija in si tega ne
moremo privoščiti. To je dejstvo, zato lahko počakamo in ne hitimo.
Pojdimo postopoma, da se bo stvar v letih morda sanirala. Če pa
je to cena našega vstopa v Evropsko unijo, kar pa upa, da ni, je
cena, ki jo plačujemo, najbrž neupravičena in se da v pogajanjih
še o vsem dogovoriti. Včasih je treba imeti pogum, da se reče ne,
čeprav so formalni pogoji kandidatov izpolnjeni. Najbolj delikatno
vprašanje za privatizacijo slovenskega finančnega sektorja je
kapital iz Italije in Avstrije. To ni nič novega in zato moramo biti
previdni. Ob vseh slabih izkušnjah, ki jih imamo, je to toliko bolj
upravičeno.

"Javni poziv Vladi RS in slovenskemu podjetju Intereuropa,
da kot odgovorna lastnika v funkciji dolgoročnega ekonomskega razvoja in družbenega stabilizatorja mlade države
in naše regije in ne trenutnega dobička ne prodata z davki
slovenskih davkoplačevalcev in varčevalcev ter roparsko
formulo TOM + R (veliki R plus mali r) sanirane Banke Koper
italijanskemu kupcu. Istrani nočemo ponovno postati obrobje
Trsta in preddverje Italije, kar smo že bili, ampak cvetoči del,
z jasnim in odgovornim razvojnim konceptom enakomerno
razvijajoče se mlade slovenske države."

Na koncu je spomnil na stališče Nika Kavčiča, naj bi ne delali
nobenih ovir za komercialne banke in za njihov tuj kapital, ki naj
pride v Slovenijo za komercialne banke. Toda obdržimo osnovno
pozicijo razvoja, potegnimo iz velike banke vsa državna, paradržavna sredstva in sredstva skladov in ustvarimo potencial,
osnovo za to, da bo neka močna banka vendarle ostala v slovenskih rokah, je dejal. Nič hudega, če bo pod državno kontrolo, le da
bo uspešna in da bomo lahko tudi naprej suvereno odločali o
svojih razvojnih vprašanjih.

Zato, da si je kupil slovenski medijski prostor, je plačal 157.000
tolarjev. Novinarji so ga oblegali ves teden in ni mu žal, da je prebil
medijski kliše. V ponedeljek zjutraj je v zvezi z nameravano prodajo
Banke Koper poslal gospodu Drnovšku naslednje sporočilo:
"Spoštovani gospod predsednik Vlade RS,
v prilogi vam dostavljam fotokopijo plačanega javnega poziva,
ki sem ga objavil v današnjem Delu potem, ko sem v soboto,
27. 10. 2001, v istem prebral, da je podpis pogodbe o prodaji
Banke Koper tik pred zdajci, s tem da jo morajo potrditi prej še
predstavniki treh glavnih lastnikov Banke Koper, med katerimi
je država RS kot večinski lastnik Luke Koper ključni in odločujoči z največjim 32,4 % paketom delnic.

Ivan Zupan je menil, da javno mnenje ni naklonjeno zastavljeni
politiki razvoja in prihodnje usode slovenskih bank in oblikuje
specifično slovensko stališče do tega vprašanja. Civilna družba
pridobiva svojo vlogo in zdaj je edinstvena prilika, da ob nekem
problemu spregovori javnost in uveljavi svoj vpliv.

Ker smo davkoplačevalci zaupali gospodarjenje z državnim
premoženjem izvoljeni Vladi RS za vodenje države vključno z
oblikovanjem in uveljavljanjem jasnega in odgovornega
dolgoročnega razvojnega koncepta države, Vas kot predsednika Vlade RS pozivam in prosim, da Vlada RS še.enkrat
temeljito razmisli, predno odobri sedanjo prodajo deleža Luke
Koper v Banki Koper, s čimer bi omogočila prodajo te
italijanskemu kupcu, in to vsaj odloži za iskanje strateško
primernejše odločitve, ki bi bila bolje vgrajena v celovit razvojni
koncept naše specifične regije in države.

V teh naših razpravah tujcem nismo naklonjeni, kar v nekem
smislu razume. Slišimo, da nimamo veliko izbire, ampak poklekniti
nam tudi ni treba, je nadaljeval. V zvezi s tem je spomnil na obisk
nemškega veleposlanika, ki je v 70. letih uradno obiskal Slovenijo
in na uradnih pogovorih med drugim dejal: "Ne razumem vas,
zakaj se v vaših političnih, gospodarskih in drugih odnosih tako
orientirate samo na te svoje ožje sosedske države. S temi državami vas veže cela vrsta negativnih stvari, germanizacija, potujčevanje, svetovne vojne, gospodarski pritiski, pa še vrsta drugih
stvari, to okolje vam ni naklonjeno, in vi se s tem okoljem nekako
preveč povezujete. Obrnite se Izven tega okolja, sezite v severni
del Nemčije, Beneluks, Francijo, skandinavske države; tam vas
ne poznajo, nimajo nikakršnih negativnih odnosov do vas,
nastopali boste kot bolj enakopravni partnerji in ustvarili čisto
drugo ravnotežje."

V današnji razviti Evropi so najuspešnejše male države, kot
so Republika Irska, Finska, Danska, Luksemburg, z jasno
oblikovanim in izvajanim dolgoročnim celovitim razvojnim
konceptom, temelječim na družbi - ekonomiji znanja, ob jasno
identificiranih nacionalnih interesih. Naša mala država ima
tudi po zaslugi Vaše vlade sicer uspešno tranzicijo, ob
vratolomnem privatiziranju in prodaji tujcem štirih največjih
slovenskih bank v nekaj mesecih pa se bojim pomanjkanja
celovitega razvojnega koncepta države. Kot Istrana-Primorca
me ne prepriča sedanja vehemenca pri prodaji Banke Koper
italijanskemu kupcu, saj ostajajo jasni nacionalni interesi temelj

Danes se postavlja podobno vprašanje, je dejal. V odnosih s sosedskimi državami imamo celo vrsto negativnih izkušenj. Koroška
bi nas rada učila obnašanja, da ne govorimo o italijanskih,
avstrijskih in drugih zahtevah. Praksa zadnjih sto let nas uči, daje
iz teh dogajanj treba potegniti določeno izkušnjo. Treba je pogledati,
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mednarodne menjave, globalizacije in nove Evrope. Bojim se,
da se izvaja neka "velika" državna trgovina, s katero naj bi
Slovenija za velikodušni pripust Luke Koper k sodelovanju pri
koncesiji pri enem od tržaških terminalov kot manjšinski lastnik
s tem, da si tudi omeji nadaljnji razvoj kontejnerske dejavnosti
v Kopru, Italiji zagotovila pridobitev večinskega lastništva
edine primorske banke, s čimer naj bi si Slovenija "kupovala"
tudi podporo Italije za EU, izkupiček treh lastnikov pri prodaji
Banke Koper Italijanom pa naj bi tudi sicer bil dober "posel", ki
naj tudi državi pomaga krpati njene finančne luknje. Odgovoren
lastnik in dober gospodar, kar država mora biti, se ne obnaša
tako.
Kot takratni poslanec sem bil po instinktu iniciator preprečitve
podpisa spletkarsko izseljevalskega "tripartitnega sporazuma"
z Italijo, nakar so odgovorni italijanski državniki (ne de
Michelis) v letu 1992 najprej mednarodno priznati Slovenijo in
kmalu zatem tako rekoč sami uredili Sloveniji nostrifikacijo
prenosa veljavnosti vseh pogodb in meddržavnih sporazumov
s SFRJ na Slovenijo, s čimer so odnosi med Italijo in Slovenijo
rešeni. Vsi dotakratni in vsi poznejši "zapleti"z Italijo so rezultat
šibkosti in nezrelosti Slovenije, saj Slovenija Italiji ničesar ne
dolguje, ob čemer so italijanska pritizovanja Sloveniji z njeno
"podporo" slovensko evroatlantskim povezavam samo neokusno spletkarsko poniževanje in žaljenje Slovencev. Prodaja
Banke Koper Italijanom je nedopustna zgodovinska napaka
in zabloda, ki nima nikakršnega opravičila in Slovenci bomo
lahko zelo lepo sodelovali z Italijani, v kolikor jim bomo pokazali,
da nismo dovzetni za njihove stalne spletke.
Moj javni poziv sem naslovil na Vlado RS, katere predsednik
ste Vi, in na slovensko firmo Interuropa. Na slovensko avstrijsko firmo OMV-lstrabenz tega poziva razumljivo ne morem
naslavljati, saj je njen lov za trenutnim dobičkom logičen in
brez odgovornosti za dolgoročne interese naše regije in
države, ob čemer tudi ne morem zanemariti dejstva, da je bil
v lanskem letu direktor Istrabenza, katerega osebno zelo
spoštujem in cenim, vendarle v uradni kazenski preiskavi o
dozdevnem pranju denarja, kar se je potem sicer pokazalo
kot neutemeljeno.
Gospod predsednik Vlade RS, pozivam vas, da do nadaljnjega
zadržite prodajo Banke Koper Italijanom. S spoštovanjem."

To pismo je dostavil tudi predsedniku republike gospodu Kučanu,
predsedniku državnega zbora Borutu Pahorju in guvernerju Banke
Slovenije gospodu Gaspariju. Kot je dejal, je bil naiven in upal, da
bo mogoče predsednik vlade, če bo imel interes, enostavno rekel
predstavniku in predsedniku nadzornega sveta Luke Koper, naj
preloži odločitev za en dan ali nekaj dni. Kaže, da je bilo to vse
vnaprej dogovorjeno in kot je sam neuradno slišal, je vlada pravzaprav pritiskala na Luko Koper, naj se proda. O spremembi
lastniške strukture sprejemajo odločitve lastniki. Glede prodaje
Banke Koper Italijanom je imela ključ v rokah vlada, ne pa
Istrabenz ali Intereuropa. Istrabenz in vsi ostali so seveda silili v
to, da se proda kontrolni delež; s tem so dosegli višjo ceno, kar je
normalno. Italijane zanima 51 %, ne 100 %.
Na koncu je repliciral gospodu Nučiču in sicer, da se z uradniško
in formalno razlago vloge Banke Slovenije ne more strinjati, ker je
Banka Slovenije tisti razsodnik, ki daje končno odobritev ali pa ta
posel zavrne. Italijani ne bodo prav nič presenečeni, če jim bo
Banka Slovenije to ponudbo zavrnila, je dejal in napovedal medijski
pritisk ter vse kar bo treba, da do tega posla ne pride.

Marjan Poljšak je ob razpravah in izraženih idejah želel, da se
tudi kaj dogovorijo, da ne bi ostalo le pri izrečenih besedah. Bila bi
narejena škoda, če se Banka Koper proda Italijanom, zato, je
poudaril, je sam proti prodaji, ki jo je treba preprečiti.

Dr. Draško Veselinovič, Ljubljanska borza, je povedal, da je bil
že pred leti pripravljen model za Novo Ljubljansko banko, ki je
temeljil na primeru banke iz Varšave.Tisti model je bil po njegovem
mnenju za banko primeren, morda celo primernejši od tega.
Dejstvo je, da je danes časovna komponenta za to privatizacijo
dokaj neugodna. Škoda, da ta javna strokovna razprava ni bila
sprožena že prej, je menil, toda tipično slovensko je, da diskutiramo
sedaj, ko je neformalni razpis že v teku. Privatizacijo bi lahko
peljali kot nekakšno kombinacijo med domačimi in tujimi razpršenimi finančnimi investitorji. Večinsko bi vključili tako pravne kot
fizične osebe. S tem bi privatizirali samo manjšinski del. Res bi
izgubili prevzemno premijo, vendar bi spet pridobili nekaj časa in
zaenkrat držali kontrolo še v večinskem državnem paketu.
Verjamem, je dejal, da bi finančni investitorji, če so banke res tako
uspešne, kot se dokazuje, da so, pokazali interes za takšno
delno odprodajo tako doma kot v tujini. Ob tej priložnosti bi se
lahko opravila tudi kotacija na domači in tuji borzi, čeprav za to ne
vidi pravega vzroka, kar sta tudi dokazali dve slovenski podjetji,
ki sta opravili kotacijo v tujini in nista dosegli ciljev, ki sta jih takrat
želeli doseči. Ob tem bi hkrati opravili poglobitev finančnega trga.
Danes namreč spet govorimo samo o bankah, ne govorimo pa o
drugem polu financ, ki je sicer v Sloveniji zelo mlad, obremenjen
s hipoteko privatizacij oziroma lastninskega preoblikovanja, pa
vendar bi bil zelo potreben slovenskemu gospodarstvu.

Anton Kožar, Gospodarska zbornica Slovenije, je sporočil,
da je upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije na zadnji
seji pozval vlado, naj pri morebitni prodaji Nove Ljubljanske banke
ob enakih pogojih da prednost domačim kupcem. Nato je govoril
v svojem imenu in se vrnil predvsem na tisto izhodišče, ki ga je na
začetku podal državni sekretar, ko je dejal, da vlada po scenariju,
kot je predlagan, prihrani 6 milijard na leto, če Novo Ljubljansko
banko proda v tem obsegu.
To izhodišče je ocenil kot dobro, ker se da na osnovi tega kalkulirati.
Če želi vlada 6 milijard dividend od Nove Ljubljanske banke, vemo,
kakšen je celotni kapital in je seveda pomembno samo to, kakšen
donos zahtevamo od managementa. Opozarjam, da med državo
in Novo Ljubljansko banko ni bil nikoli narejen in dogovorjen model
dividendne politike.
Gospodarstvenikom ni jasno, kaj je predmet prodaje: ali je to
prodaja Nove Ljubljanske banke s hipoteko oziroma morebitno
tožbo hrvaških in bosanskih varčevalcev vred? Bojijo se, da
bodo s tem dodatno obremenjeni davkoplačevalci ali samo
gospodarstvo. Pogodba bi morala določati, kdo bo nosil te stroške.
Po zakonu o javnih financah je država dolžna vsaki dve leti poročati
o premoženjski bilanci parlamentu. Nazadnje je bil ta dokument
predložen konec leta 1998. Pretekli sta že dve leti, zakon je kršen,
prodaja se del finančnega premoženja brez tega, da bi bila tudi
javno predstavljena analiza tega premoženja, je nadaljeval.
Kupnina, ki bo uporabljena za odplačevanje javnega dolga, ki pa
v bistvu v Sloveniji ni problematičen, zato da bi se zmanjšali
proračunski izdatki v makrofiskalnem scenariju v naslednjih letih,
znaša le nekaj odstotkov. Po mnenju mednarodnega denarnega
sklada pa je takšna prodaja neke vrste potuha spremembam v

javnih financah. To, kar se sedaj dogaja, ni nič presenetljivega. V
naslednjih letih je v makrofiskalnem scenariju predviden
primanjkljaj v plačilni bilanci, kije okoli 2,5 % BDP-ja.V Sloveniji se
je izčrpal nek scenarij razvoja. V naslednjih letih se pač predvideva
primanjkljaj, je zaključil.

preobrazbo, prestrukturiranje bančništva, ki je vitalni del tega
gospodarstva, niso enaki. Izrazil je prepričanje, da bodo tisti, ki
izvajajo ta projekt, tudi na podlagi današnjih razprav še enkrat
razmislili in da bodo poskušali upoštevati nekatere sugestije in
argumente s te okrogle mize.

Predsednik Komisije za gospodarstvo Borut Meh je zaključil
z ugotovitvijo, da je bilo vredno prisluhniti vsem razpravam, saj
so pokazale, da gre za izjemno aktualno temo. Pogledi na

Sicer pa ni bil cilj te okrogle mize, da se poenotimo o vsem, ker
mislim, da je to v pluralni družbi tudi nemogoče. Cilj je bil, da
povemo različna mnenja, ki bodo z objavo dostopna tudi širši
javnosti.

Spletna stran Državnega sveta Republike Slovenije: http://www.sigov.si/dsvet/
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