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

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

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

I

SKLEPI,

STALIŠČA

IN

DODATNI

SKLEPI

19. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije

SKLEP
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v
Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki
mu je prenehal mandat
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 21.3.2000 ob
določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o
volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek
mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal
mandat, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

SKLEP
Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja
poslanec g. Sašo Peče funkcijo člana v vseh delovnih telesih,
katerih član je bil poslanec Peter Lešnik, ki mu je prenehal mandat.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prenosu premoženja bivših
družbenopolitičnih organizacij med sredstva lokalnih skupnosti in Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, EPA 1570
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 16.3.2000 ob
obravnavi predloga zakona o prenosu premoženja bivših
družbenopolitičnih organizacij med sredstva lokalnih
skupnosti in Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (ZPPBDO) - hitri postopek, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

5. april 2000

SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj v roku treh tednov predloži
Državnemu zboru Republike Slovenije poročilo o obsegu
premoženja bivših družbenopolitičnih organizacij in o obsegu
premoženja, ki je bilo prenešeno na Republiko Slovenijo in na
lokalne skupnosti na podlagi 34. člena Zakona o političnih strankah.
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SKLEPA IN STALIŠČI
Državnega zbora ob obravnavi predloga strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006,
politike zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje, EPA 1001-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 17.3.2000 ob
obravnavi predloga strateških ciljev razvoja trga dela do leta
2006, politike zaposlovanja in programov za njeno
uresničevanje - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Predlog besedila akta za drugo obravnavo pripravi predlagatelj
v skladu z naslednjima
stališčema:

SKLEPA

1. Upošteva naj mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

1. Predlog strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike
zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje je primerna
podlaga za pripravo predloga besedila za drugo obravnavo.

2. Prouči naj mnenje Komisije Državnega sveta Republike
Slovenije za družbene dejavnosti.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi, EPA 844-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji dne, 16.3.2000, ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K) - hitri postopek, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije naproša Vlado Republike
Slovenije, da mu pred nadaljevanjem obravnave 38. točke
dnevnega reda 19. seje, to je predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - hitri postopek, posreduje
podatke o številu županov občin, ki opravljajo svojo funkcijo
profesionalno in podatke o višini njihovih plač.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu pred utopitvami, EPA 1338
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 17.3.2000 ob
obravnavi predloga zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU)
- druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in
drugega odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o varstvu pred utopitvami za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona o varstvu pred utopitvami
se opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika
Državnega zbora.
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o dohodnini,
EPA 60-11

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 17.3.2000 ob
obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o dohodnini
(ZDoh-E) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

ob upoštevanju primerjalne zakonodaje drugih razvitejših
držav.
6. Standardne olajšave naj preoblikuje v obliko odbitka davka
oziroma dohodnine.

SKLEPA

7. Prouči naj možnost, da se poveča procent za znižanje osnove
za dohodnino iz naslova različnih vlaganj in predlaga ustrezno
višji procent.

1. Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini - prva
obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga zakona
za drugo obravnavo.

8. Prouči naj možnosti, da se osnova za dohodnino zmanjša
tudi za plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost
daril v naravi na račun društev in društvenih organizacij.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj v
sodelovanju z Vlado Republike Slovenije v skladu z naslednjimi

9. Pri vštevanju katarstrskega dohodka v dohodninsko osnovo
naj upošteva dejansko možnost ustvarjanja dohodka na
zemljiščih.

stališči:
1. Vključi naj določbe, ki izhajajo iz odločb Ustavnega sodišča
Republike Slovenije.

10. Prouči naj možnost, da se katastrski dohodek, ustvarjen na
najetih zemljiščih, ne všteva v osnovo za odmero dohodnine.

2. Vključi naj razširitev davčne osnove na prejemke rezidentov
Republike Slovenije, dosežene v tujini (svetovni dohodek).

11. Prouči naj možnost, da se iz osnove za odmero dohodnine
izvzame delna pokojnina, ki jo prejemajo delovni invalidi s
pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in
nadomestilo za invalidnost, ki ga prejemajo delovni invalidi
zaradi premestitve na delovno mesto z nižjo plačo.

3. Vključi naj določbe, ki izhajajo iz podpisanega Dogovora o
politiki plač za obdobje 1999 - 2001 in se nanašajo na
razbremenitev plačevanja dohodnine nižjih dohodkovnih
razredov ali vsaj tistih zavezancev, ki ne dosegajo določene
minimalne plače v Republiki Sloveniji.
4. Razbremeni naj zavezance v najnižjem dohodkovnem
razredu in hkrati prouči možnosti za razširitev davčne osnove
z doslej neobdavčenimi dohodki.

12. Prouči naj ustreznost triletne dobe med nakupom in prodajo,
ki je osnova za oprostitev plačila kapitalskega dobička ter
učinke in možnost za določitev spodnjega zneska
kapitalskega dobička, ki ne bi bil obdavčen. Na tej osnovi naj
po potrebi vključi ustrezne rešitve.

5. Prouči naj smiselnost porazdelitve posameznih davčnih
razredov glede na dohodke in višino stopenj v teh razredih

13. V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve naj spremeni datum uveljavitve zakonskega predloga.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga Nacionalnega programa varstva potrošnikov,
EPA 906-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 17.3.2000 ob
obravnavi predloga Nacionalnega programa varstva
potrošnikov (NPVP) - prva obravnava, na podlagi prvega
odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

stališča:
1. Ustrezno naj upošteva pripombe Sekretariata Državnega
zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
2. V prvem odstavku 8. točke (program izobraževanja) III.
poglavja za besedo "strokovnjakov" doda besede "in drugih
udeležencev".

SKLEPA
1. Predlog Nacionalnega programa varstva potrošnikov - prva
obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga
programa za drugo obravnavo.

3. V drugem odstavku 8. točke III. poglavja doda novo alineo, ki
se glasi:predstavnike gospodarstva oziroma gospodarskih
subjektov".

2. Predlog programa za drugo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije in pri tem upošteva naslednja
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodiščih, EPA 1043-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 16.3.2000 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodiščih (ZS-C) - hitri postopek, na podlagi 173.
člena posiovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor pooblašča Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve, da v končni redakciji predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodiščih opravi redakcijske in jezikovne
popravke besedila.

SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi poročila Varuha človekovih pravic za leto 1998,
EPA 796-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 21.3.2000 ob
obravnavi poročila Varuha človekovih pravic za leto 1998, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

6. Državni zbor podpira ugotovitve varuha, da se v zvezi z
ravnanjem z zaprtimi osebami v Sloveniji, dejansko
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih sbvoboščin pri
izvrševanjukazenskih sankcij in še zlasti pri rešpevanju
zaporne kazni odraža predvsem v konkretnem odnosu do
vsakega posameznika, ki je na prestajanju zaporne kazni oz.
v priporu in to merilo je lahko tudi podlaga za dejansko oceno
stanja v slovenskih zavodih za prestajanje zaporne kazni.

SKLEPE
1. Državni zbor se je seznanil s četrtim rednim letnim poročilom
varuha človekovih pravic za leto 1998.

7. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da bi bilo
nujno zaradi varstva ustavnih pravic, ki se omejujejo pri
neprostovoljnem pridržanju in zdravljenju bolnikov z duševno
boleznijo ter zaradi pomankljive zakonodaje, ki ureja sodni
nadzor tega občutljivega področja človekove zasebnosti in
osebnostnih pravic, storiti vse potrebno za čimprejšnje
sprejetje zakona, ki bo celovito uredil to področje.

2. Državni zbor podpira varuha človekovih pravic, ki s svojim
odločnim ukrepanjem in delovanjem zagotavlja v okviru svojih
pooblastil visoko stopnjo zavedanja, da je spoštovanje in
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ena izmed
najpomembneših vrednot demokratične družbe ter podpira
predloge varuha, ki se nanašajo na čimprejšnji sprejem
ustrezne zakonodaje na posameznih področjih, ki je nujna za
uspešno varstvo pravic in je potrebna za izboljšanje pravne
varnosti in formalnega varstva pravic.

8. Državni zbor podpira priporočila varuha, da bo potrebno še
naprej posvečati posebno pozornost različnim oblikam
socialnih problemov, med katerimi še posebej izstopajo primeri
socialne izključenosti zaradi dolgotrajne brezposlenosti ter
primeri revščine, ob čemer velja opozoriti še zlasti na občutljiv
položaj otrok v družinah, ki se srečujejo s temi problemi.

3. Državni zbor podpira ugotovitve varuha, da delovanje pravne
države na posameznih segmentih družbenega življenja še
vedno ni zadovoljivo, saj še ni rešena vrsta sistemskih
problemov, kot so zlasti neusklajena in vsebinsko neustrezna
delovno pravna zakonodaja ter zaostanki v postopkih pred
sodiščih in drugimi državnimi organi, zaradi česar se
državljanom kršijo nekatere temeljne ustavne pravice.

9. Državni zbor podpira prizadevanja varuha za čimprejšni
sprejem zakona, ki bi omogočil dosledno uresničitev določbe
drugega odstavka 39. člena ustave, po kateri ima vsakdo
pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v
zakonu utemeljen pravni interes. Pri tem velja poudariti, da je
javnost dela državnih organov in njihova odprtost z možnostjo
dostopa do podatkov javnega značaja, bistven element
sodobne, demokratične in pravne države.

4. Državni zbor podpira ugotovitve varuha, da zaradi kadrovskih
in drugih razmer pri posameznih prvostopenjskih in
drugostopenjskih organih, dolgotrajnega odločanja o
predhodnih vprašanjih in pravnih sredstvih, ravnanja
udeležencev v postopku ter tudi zaradi zapletenosti, prihaja
do občutnega zavlačevanja postopkov denacionalizacije, kar
narekuje potrebo, da vsi, v proces denacionalizacije vključeni
dejavniki, vložijo prizadevanja v smeri hitrejšega reševanja
denacionalizacijskih zahtevkov.

10. Raziskovalna služba Državnega zbora naj pripravi primerjalni
pregled po evropskih državah glede možnosti ustanovitve
posebnega varuha za otrokove pravice.
11. Državni zbor bo še v tem mandatu pripravil poročilo o realizaciji
sklepov, sprejetih ob obravnavi štirih rednih letnih poročil
Varuha človekovih pravic.

5. Državni zbor podpira ugotovitve varuha, da so mnogi
konkretni problemi, s kateremi se srečujejo posamezniki,
rezultat oz. odraz nepopolne in zastarele zakonodaje, ki ni
prilagojena pravnim temeljem in dejanskemu stanju v družbi.
Zato priporoča Vladi RS, da pospeši s pripravo potrebnih
zakonov ter hkrati sprotno oz. v postavljenem roku s strani
Ustavnega sodišča RS, odpravlja ugotovljena neskladja med
posameznimi zakoni in odpravlja pomanjkljivosti novih
zakonov, ki se pokažejo ob izvajanju v praksi.

12. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da pospeši
reformo javne uprave in Državnemu zboru čimprej predloži
ustrezne zakonske predloge (Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o organizaciji vlade, ministrstev in uprave).
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13. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije naj v roku 3
mesecev pripravi poročilo o tem, kako se odziva na opozorila
Varuha človekovih pravic v zvezi s pomanjkljivo zakonodajo,
ki na mnogih področjih povzroča vrsto pobud oziroma pritožb
državljank in državljanov in celo onemogoča učinkovito
reševanje vprašanj in problemov, ki zadevajo varovanje
človekovih pravic.

zakona o varstvu pacientovih pravic za učinkovitejšo zaščito
pacientovih pravic s čimer se bo izboljšal tudi celotni
zdravstveni sistem.
15. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da z vidika
zaščite pacientovih pravic prouči možnost o ustanovitvi
posebnega varuha pravic na področju zdravstva.

Takšno poročilo naj v bodoče vlada pripravi vsako leto,
Državni zbor pa naj ga vključi na svoj dnevni red in obravnava
hkrati s poročilom Varuha človekovih pravic za posamezno
leto.

16. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi zakona o javnih
medijih prouči možnost uvedbe varuha za področje javnega
obveščanja.

14. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej
pripravi, če je možno še v tem mandatu, predlog posebnega

17. Vlada Republike Slovenije naj Državni zbor seznani s sklepi,
ki jih je sprejela po obravnavi poročila Varuha človekovih pravic
za leto 1998.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi razprave o odgovoru Vlade RS na poslansko vprašanje
poslanca Zmaga Jelinčiča v zvezi z izbiro izvajalca del za predor Trojane
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 15.3.2000 ob
obravnavi razprave o odgovoru Vlade Republike Slovenije
na poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča v zvezi z
izbiro izvajalca del za predlor Trojane, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je odgovor Vlade
Republike Slovenije na vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča v
zvezi z javnim razpisom za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo predora Trojane, ustrezen.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih, EPA 54-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 29.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B) - druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in drugega
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

poslovnih prostorih za tretjo obravnavo pripravijo predlagatelji
predloga zakona - skupina poslancev s prvopodpisanim
Miranom Potrčem.
2. Državni zbor Republike Slovenije bo tretjo obravnavo predloga
zakona opravil v skladu z drugim odstavkom 194. člena
poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA
1. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o referendumu in ljudski iniciativi, EPA 927-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI-D) - prva
obravnava na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

5. april 2000

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
referendumu in ljudski iniciativi - prva obravnava, se ne sprejme,

7

poročevalec, št. 23

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona nacionalnega programa razvoja
telekomunikacij, EPA 772-11
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 29.2.2000 ob
obravnavi predloga nacionalnega programa razvoja
telekomunikacij (NPRTel) - tretja obravnava, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve
naj ob pripravi končnega besedila nacionalnega programa razvoja
telekomunikacij opravi popravke, ki se nanašajo na kazalo
nacionalnega programa, pregled uporabljene literature ter druge
manjše redakcijske nedoslednosti.

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o plačilnem prometu, EPA 1005-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o plačilnem prometu (ZPlaP) prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena in 174.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

8. Predlagatelj naj uredi odgovornost izvajalcev plačilnega
prometa za neizpolnitev oziroma nepravilno izpolnitev kot
profesionalno, torej objektivno odgovornost.
9. Predlagatelj naj podrobneje opredeli določbe, ki varujejo vse
udeležence plačilnega prometa v primeru napak izvajalcev
plačilnega prometa.

SKLEPA
1. Predlog zakona o plačilnem prometu - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

10. Predlagatelj naj jasneje opredeli položaj, status in naloge
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve ter Uprave Republike Slovenije za javna plačila, pri
čemer naj pri Agenciji ustrezno razmeji komercialne storitve
(npr. bonitetna služba), ki jih opravlja Agencija, od javnih
pooblastil te pravne osebe.

2. Besedilo predloga zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije v skladu z naslednjimi

11. Predlagatelj naj predvidi rešitev, da bo Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve (člen 30) organizirana tako,
da bo imela svoje izpostave tudi izven Ljubljane - (na sedanjih
podružnicah APP).

stališči:
1. Predlagatelj naj pri opredelitvi izvajalcev plačilnega prometa
(člen 3) opredeli temeljne pogoje in kriterije za opravljanje
plačilnega prometa in s tem tudi jasneje opredeli kdo so "druge
pravne osebe" kot izvajalci plačilnega prometa.

12. Predlagatelj naj jasneje opredeli način reševanja
prerazporejanja in reševanja problema eventuelnih presežkov
delavcev sedanje APP.

2. Predlagatelj naj jasneje opredeli čimvečje poenotenje
postopkov in standardizacijo tehnoloških rešitev plačilnega
prometa (člen 5).

13. Predlagatelj naj podrobneje uredi časovni okvir prenosa
plačilnega prometa iz Agencije za plačilni promet v medbančno
okolje.

3. Predlagatelj naj jasno uredi vsebino pravnih razmerij (npr.
pogodba o vodenju računov) med imetniki računov ter bankami
in drugimi izvajalci plačilnega prometa.

14. Predlagatelj naj prouči in upošteva pripombe Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve.

4. Predlagatelj naj v zakonu predvidi takšen način oblikovanja
cen storitev plačilnega prometa, da ne bo prišlo do povišanja
cen nad sedanjo ravnijo.

15. Predlagatelj naj prouči pripombe Banke Slovenije.

5. Predlagatelj naj v zakonu predvidi kriterije za oblikovanje cene
izvajanja plačilnega prometa oz. soglasje Vlade RS k tarifi
plačilnega prometa.

17. Predlagatelj naj prouči pripombe Ekonomsko socialnega
sveta.

6. Predlagatelj naj predvidi javnost podatka o številki
transakcijskega računa (12. člen).

DODATNI SKLEP

7. Predlagatelj naj že v samem zakonu zagotovi čimvečjo hitrost
izvedbe plačil. Opredeli naj tudi rok za povratno informacijo
imetniku računa o prometu in stanju na računu ("izpisek").

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v aktu o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve zagotovi takšno razpršenost
izpostav Agencije po posameznih področjih Slovenije, da bodo
njene storitve enako dostopne gospodarskim in drugim subjektom-
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16. Predlagatelj naj prouči pripombe Združenja bank Slovenije.
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o revidiranju, EPA 773-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o revidiranju (ZRev-pz) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

3. uredi področje notranjega revidiranja kot ostala področja,
povezana z revidiranjem;

SKLEPA

5. dopolni 41 .člen tako, da so tuje revizijske družbe izenačene
z domačimi le ob pogoju vzajemnosti;

4. določi minimalni petletni rok za hranjenje revizijske
dokumentacije;

1. Predlog zakona o revidiranju je primerna osnova za pripravo
besedila za drugo obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjimi

6. upošteva pripombe Društva davčnih svetovalcev v delu, ki
se nanaša na pooblastilo Slovenskemu inštitutu za revizijo
za določanje standardov davčnega proučevanja in svetovanja
(12. in 19.člen);

stališči

7. prouči in upošteva pripombe Slovenskega inštituta za revizijo
k 1 .,2.,4.,12., 13., 14., 17., 19., 20., 25., 37. in 39. členu;

1. upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve;

8. prouči pripombe podjetja Deloitte&Touche.

2. dopolni določbe 30.,31. in 64. člena tako, da dovoljenje velja
dve leti in se podaljša, če imetnik dovoljenja opravi ustrezen
program dodatnega izobraževanja;

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevoznih pogodbah v železniškem
prometu, EPA 198-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o prevoznih pogodbah v
železniškem prometu (ZPPŽP) - druga obravnava, na podlagi
drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

SKLEP
1. Predlog zakona o prevoznih pogodbah v železniškem
prometu za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu podzemnih jam, EPA 1454
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.2.2000 ob
°bravnavi predloga zakona o varstvu podzemnih |am (ZVPJ)
" Prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

stališča:
1. pripravi predlog zakona za drugo obravnavo tako, da
upošteva sistemske rešitve iz zakona o ohranjanju narave,
2. preveri in doreče pojme v celotnem besedilu predloga zakona,
3. prouči možnost evidentiranja podzemnih jam in brezen, za
katera se ve ali se bo ugotovilo, da so tudi grobišča,
4. preveri in doreče sistem dovoljen in pogoje za izdajo pooblastila
upravičencu,
5. prouči možnost, da lokalne skupnosti dajejo soglasje in ne le
mnenje k podelitvi koncesije,
6. opredeli kateri podatki niso dosegljivi za javnost,
7. upošteva zahtevo Jamarske zveze Slovenije, da je lastnik
katastra jam,

SKLEPA
■ Državni zbor Republike Slovenije sprejema temeljne cilje in
Poglavitne rešitve predloga zakona o varstvu podzemnih jam
in meni, da je primerna podlaga za pripravo predloga zakona
*a drugo obravnavo.

1

2

- Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva naslednja

5

-april 2000
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že uvaja inštrument prehoda preko zemljišča do vhoda v
jamo, ki zagotavlja dostop do naravnega javnega dobra,
12. upošteva ugotovitve iz mnenja in dodatnega mnenja
Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve,
13. prouči in v največji meri upošteva ugotovitve iz poročila
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Državnega sveta Republike Slovenije in mnenja Jamarske
zveze Slovenije.

8. prouči možnost, da ostane izobraževanje v pristojnosti
Jamarske zveze Slovenije,
9. preuredi določene zakonske rešitve znotraj vsebinskih
sklopov tako, da si bodo smiselno sledile,
10. uskladi zakonske rešitve z zahtevami iz prava Evropske
unije kot so direktiva favna,flora in habitati ter mednarodnimi
konvencijami s tega področja,
11. rešitve, ki se nanašajo na variantne predloge v 3., 4. in 44.
členu predloga zakona ne upošteva, saj predstavljajo poseg
v lastninsko pravico, ki ni nujno potreben, saj predlog zakona

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja
na črno, EPA 553-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 24.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o preprečevanju dela In
zaposlovanja na črno (ZPDZC) - druga obravnava, na podlagi
drugega odstavka 195. člena in drugega odstavka 194. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na
črno za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenije bo tretjo obravnavo predloga
zakona opravil v skladu z drugim odstavkom 194. člena
poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev, EPA
1030-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 24.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o zaposlovanju In delu tujcev
(ZZDT) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

stališči:
1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.
2. Prouči mnenje Komisije Državnega sveta za družbene
dejavnosti.
3. Prouči splošne in konkretne pripombe Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije.
4. Prouči določilo 7. člena predloga zakona, ali je razlog za
omejitev zaposlovanja tudi kršitev predpisov o delu na črno
in kršitev delovno pravne zakonodaje.
5. Upošteva število brezposelnih Slovencev In podatek, da
število tujcev, ki v različnih oblikah dela na ozemlju Republike
Slovenije, trenutno ne presega 5% aktivnega prebivalstva
Republike Slovenija
6. Prouči besedilo petega odstavka 5. člena.

SKLEPA
1. Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev je primerna
podlaga za pripravo predloga besedila za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
v skladu z naslednjimi

poročevalec, št. 23
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SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga Nacionalnega programa socialnega varstva
do leta 2005, EPA 1077
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 24.2.2000 ob
obravnavi predloga Nacionalnega programa socialnega
varstva do leta 2005 (NPSV) - druga obravnava, na podlagi
drugega odstavka 195. člena in drugega odstavka 194. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog Nacionalnega programa socialnega varstva do leta
2005 za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenije bo tretjo obravnavo predloga
Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005
opravil v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika
Državnega zbora.

SKLEPA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o skladu za poplačilo vojne
odškodnine, EPA 1101
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 24.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o skladu za poplačilo vojne
odškodnine (ZSPVO) - druga obravnava, na podlagi drugega
odstavka 195. člena, drugega odstavka 194. člena in 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel
SKLEPA
1 ■ Predlog zakona o skladu za poplačilo vojne odškodnine za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenije bo tretjo obravnavo predloga
zakona opravil v skladu z drugim odstavkom 194. člena
poslovnika Državnega zbora.

5

- april 2000

DODATNA

SKLEPA

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da naj do tretjega branja pripravi poročilo o tem,
kakšne pravice imajo prisilni mobiliziranci iz Štajerske in
Gorenjske po nemški zakonodaji.
2. Vlada Republike Slovenije naj uskladi podatke in izračune, s
katerimi določa obremenitev proračuna z najnovejšimi podatki
o številu žrtev vojnega nasilja.
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

ZAKONA

KNJIGAH

0

IN

DOPOLNITVAH

KNJIGAH

0

MATIČNIH

SPREMEMBI

ZAKONA

O

ZAKONA

0

MATIČNIH

(ZMK-D)

■ EPA 1123 - II ■ skrajšani postopek

Številka: 200-01/2000-1
Ljubljana, 24.03.2000

matičnih knjigah in o spremembi zakona o dopolnitvah zakona
o matičnih knjigah obravnava po skrajšanem postopku, saj
gre le za manj zahtevno spremembo in dopolnitev zakona.

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 23.3.2000 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
MATIČNIH KNJIGAH IN O SPREMEMBI ZAKONA O
DOPOLNITVAH ZAKONA O MATIČNIH KNJIGAH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Matjaž DOLŠINA, državni podsekretar v Ministrtvu za
notranje zadeve.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi zakona o

dolžnosti, ne glede na interes posameznika ali želje svojcev.
Predhoden vpis v matično knjigo je tudi pogoj za izdajo izpiska iz
matične knjige umrlih (mrliški list), pravica do izdaje izpiska iz
matične knjige pa je omejena le na osebe, ki izkažejo pravni
interes. Ključni namen novele zakona je bil, da se odpravi praznina
v sistemskem zakonu in omogoči vpis v matično knjigo umrlih,
tistih zamolčanih žrtev, ki so življenje izgubile neposredno po
koncu II. svetovne vojne ali med njo, pa še niso bile evidentirane
v matičnih knjigah umrlih in se jim na ta način dokončno uredi
njihov osebni status. Svojcem teh oseb, pa je bila s sprejemom
novele dana možnost, da na čim bolj enostaven in hiter način,
brez stroškov, v upravnem postopku dosežejo vpis smrti teh
oseb v matično knjigo umrlih in zanje pridobijo izpiske iz matične
knjige umrlih (mrliške liste). Do sprejema tega zakona je bila pravna
podlaga za vpis smrti v matično knjigo lahko le sklep sodišča,

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
Ministrstvo za notranje zadeve je letu 1995 pripravilo predlog
Zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah (Ur. list RS. št.28/
95), ki je bil sprejet po hitrem postopku in je začel veljati 27.5.1995.
Zakon je določil poseben postopek za ugotovitev in vpis smrti v
matično knjigo umrlih za tiste osebe, ki so umrle med II. svetovno
vojno ali neposredno po njej, pa še niso bile vpisane v matično
knjigo umrlih
Matična knjiga umrlih predstavlja uradno evidenco o smrti
posameznikov. Vpisi v matične knjige se izvršujejo po uradni
5. april 2000
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izdan v postopku razglasitve pogrešanca za mrtvega oziroma v
postopku dokazovanja smrti, po določbah Zakona o nepravdnem
postopku.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlagano dopolnitvijo Zakona o matičnih knjigah in spremembo
Zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah se ne posega v
obstoječa načela zakona ( načelo javnosti in načelo oficialnosti).

Zakon določa, da lahko predlog za uvedbo postopka vložijo
sorodniki umrle osebe v ravni ali stranski vrsti brez omejitev in
svojci po svaštvu, ne glede na njihovo državljanstvo ali
prebivališče in državni tožilec. V postopku je treba le z verjetnostjo
izkazati obstoj smrti. Kot dokaz o smrti se upoštevajo vsa dokazna
sredstva v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Za uvedbo postopka, izdajo odločbe in vpis smrti je krajevno
pristojna upravna enota na območju katere je imel umrli zadnje
bivališče, če je to neznano pa upravna enota po kraju rojstva.

Predlagatelj ocenjuje, da tudi v prihodnje ostaja potreba po posebni
ureditvi ugotavljanja in vpisa smrti v upravnem postopku za osebe,
ki so življenje izgubile v množičnih pobojih med II.svetovno vojno
in neposredno po njej, zato predlaga, da se rok, ki je določen za
vložitev predlogov za ugotovitev in vpis smrti, ki je omejil veljavnost
Zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah na dobo petih
let, črta, hkrati pa predlaga tudi širitev kroga upravičenih
predlagateljev postopka. Po sedanjih določbah zakona, predlog
lahko vložijo le sorodniki umrlega in državni tožilec. Krog
sorodnikov oziroma svojcev je sicer določen dovolj široko, brez
omejitev, ker pa pogosto sorodnikov umrlih ni več ali pa ti niso
zainteresirani za postopek, predlagamo, da se razširi krog
upravičenih predlagateljev tudi na društva, ki izkažejo upravičen
interes.

Za vložitev predlogov za uvedbo postopka za ugotovitev in vpis
smrti je zakon določil 5 letni rok, ki poteče 26.5.2000. Ministrstvo
za notranje zadeve je že ob uveljavitvi zakona in tudi kasneje, z
vsebino sprejetega predpisa, s posebnimi informacijami seznanilo
širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja, kot tudi
posamezne institucije in predstavnike civilne družbe, na katere
se obračajo posamezniki.
Iz poročil upravnih enot je ugotovljeno, da je bilo od začetka
veljavnosti zakona do konca leta 1999 na podlagi tega zakona
vloženih 999 predlogov za ugotovitev in vpis smrti. Zavrženih je
bilo 115 predlogov, ker je bila smrt oseb za katere je bil vložen
predlog, že vpisana v matično knjigo umrlih na podlagi sodne
razglasitve pogrešancev za mrtve, vsi ostali predlogi pa so bili
rešeni pozitivno.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Glede na število predlogov, ki so bili vloženi v obdobju 5 let in niso
zahtevali v okviru upravnih enot nikakršnih dodatnih finančnih
sredstev oziroma zaposlitve novih kadrov, predlagatelj ocenjuje,
da tudi predlagana sprememba ter dopolnitev zakona ne bo
zahtevala novih finančnih sredstev.

2.člen

II: BESEDILO ČLENOV

V zakonu o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah ( Uradni list RS
št.28/95) se 2. člen črta.

1. člen
V zakonu o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74,28/81 in
38/86 ter Uradni list RS št. 28/95) se v drugem odstavku 19. b
člena za besedo "svaštu" postavi vejica in doda besedilo" društva,
ki izkažejo upravičen interes".
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3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV

S predlagano spremembo Zakona o dopolnitvah zakona o
matičnih knjigah in dopolnitvijo Zakona o matičnih knjigah želi
predlagatelj omogočiti vsem, ki imajo interes, pa iz kakršnih koli
vzrokov še niso vložili predloga za ugotovitev in vpis smrti oseb
na katere se zakon nanaša, da lahko to storijo tudi po preteku
določenega 5 letnega roka. Ocenjuje namreč, da razlogi, po
posebni ureditvi ugotavljanja smrti v Upravnem postopku, ki so
predlagatelja vodili ob sprejemu Zakona o dopolnitvah zakona o
matičnih knjigah, še vedno obstajajo, saj kljub relativno dolgemu
roku, ki je bil določen za uvedbo postopka, v matično knjigo
umrlih še vedno niso vpisane vse žrtve množičnih povojnih in
medvojnih pobojev. Predlagatelj pričakuje, da bo s črtanjem roka
za vložitev predlogov za ugotovitev in vpis smrti in s širitvijo
kroga upravičenih predlagateljev postopka na društva, ki izkažejo
upravičen interes, postopoma dokončno uskladil evidence o
osebnem statusu z dejanskim stanjem. Upravičen interes društva,
da predlaga postopek bo presojal upravni organ pristojen za

ugotavljanje in vpis smrti, na podlagi namena zaradi katerega je
bilo društvo ustanovljeno oziroma na podlagi ciljev in nalog, ki jih
je društvo opredelilo v svojem temeljnem aktu (statutu, pravilih).
To pomeni, da je lahko predlagatelj postopka ugotavljanja in vpisa
smrti le tisto društvo, katerega dejavnost je tudi proučevanje tega
zgodovinskega obdobja oziroma dejstev in okoliščin povezanih s
smrtjo posameznikov, ki lahko pripeljejo do podatkov pomembnih
za ta postopek .

IV. BESEDILO ČLENA ZAKONA O
MATIČNIH KNJIGAH, KI SE
DOPOLNJUJE

Predlog za uvedbo postopka lahko vložijo sorodniki umrle osebe
v ravni in stranski črti brez omejitev, svojci po svaštvu in državni
tožilec.

Predlagatelj ne določa novega roka s katerim bi podaljšal
veljavnost posebne ureditve ugotovitve in vpisa smrti. S črtanjem
2.člena Zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah, pušča
ta rok trenutno odprt. Pri pripravi novega Zakona o matičnih
knjigah, katerega 1. obravnava je predvidena že v letu 2000, bo
predlagatelj ponovno proučil potrebo po ureditvi obravnavane
problematike, bodisi v okviru vključitve v sistemski zakon, bodisi
v okviru posebnega postopka, kot je določen sedaj.

Predlagatelj postopka iz drugega odstavka tega člena mora
predlogu predložiti dokaz, s katerim verjetno izkaže, da je oseba,
katere vpis smrti zahteva v matično knjigo, umrla.

19. b člen Zakona o matičnih knjigah (Uradni list SRS,št.16/74,28/
81 ,38/86 in Uradni list RS št. 28/95)

Kot dokaz iz prejšnjega odstavka se šteje izjava stranke, pisna
izjava priče, ustna izjava priče,podana na zapisnik ter listine ali
druga dokazna sredstva.

Predlog za uvedbo postopka se vloži pri upravni enoti na območju
katere se nahaja kraj, kjer je imela umrla oseba zadnje stalno
prebivališče, če tega ni mogoče ugotoviti pa pri upravni enoti v
kateri je kraj rojstva umrle osebe.

BESEDILO ČLENA ZAKONA O
DOPOLNITVI ZAKONA O MATIČNIH
KNJIGAH, KI SE SPREMINJA
2. člen Zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah ( Uradni
list, RS št. 28/95)

"Predlog za uvedbo postopka iz 1. člena tega zakona se vloži v
5. letih od uveljavitve tega zakona."
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGE SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta
"Zakon o dopolnitvi Zakona o matičnih knjigah In o
spremembi Zakona o dopolnitvah zakona
o matičnih kn|igah"
(EVA: 2000-1711-0002)
2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
o pridružitvi''
a. Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo:
"Na področ|u, kot ga ureja Zakon o spremembi in
dopolnitvi zakona o matičnih knjigah je zagotovljena
suverena pravica države"

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai
navedenimi pravnimi viri ES (leto):
"Ker je pravica suverenosti pri določanju razmeri| na
področju, ki ga ureja zakon popolna, ni določenih
nikakršnih rokov."
5. Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino:
"Pravnih virov, za urejevanje razmerij, kot Jih ureja zakon
in ki bi bili obvezujoči za našo državo, ni."
6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik:
"Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona ni preveden
v noben drug tuj Jezik."

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
"Sporazum ne določa nikakršnih obveznosti za
področje, ki ga ureja predlagani zakon."
c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
"NI potreb za izpolnjevanje obveznosti na tem
področju."
3. Skladnost predloga s predpisi ES

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza)
"Pri izdelavi gradiva niso sodelovali neodvisni
strokovnjaki, kot so primeroma našteti."
8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje rokov za uskladitev:
"Vsebina določil zakona ni povezana z državnim
programom za prevzem pravnega reda ES."

a. Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno,
delno usklajeno, usklajeno):
"Direktiv ali drugih sekundarnih virov prava ES, ki bi se
nanašali na zakon, ni."
b. Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
"NI potrebe po usklajevanju z ostalimi viri prava ES."
c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
"NI potrebe po usklajevanju s predpisi ES."
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za Mojca Maček, l.r.
Matjaž Dolšina
DRŽAVNI PODSEKRETAR

Borut Šuklje, l.r.
MINISTER

Predlog zakona o
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- EPA 1103 - II - prva obravnava

Janko Veber
Samo Bevk
Miran Potrč
poslanci DZ

- PREDLOG ZAKONA O VODNIH ZEMLJIŠČIH IN
VODNOGOSPODARSKI INFRASTRUKTURI

Ljubljana, 8. marca 2000

Državnemu zboru predlagajo obravnavo predloga
navedenega zakona po rednem postopku, čeprav obstojajo
resni razlogi za njegov čimprejšnji sprejem.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS 48/92) ter
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur.l.RS 40/93
in 80/94 in 28/96), vlagajo podpisani v obravnavo in sprejem

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru
in pri delu njegovih delovnih teles sodelovali predlagatelji.
JANKO VEBER, l.r.
SAMO BEVK, l.r.
MIRAN POTRČ, l.r.

Ustava RS v 70. členu namreč določa, da na javnem dobru ni
mogoče pridobiti lastninske pravice, temveč le pravico rabe.
Zastavlja se torej vprašanje, ali že ta določba prepoveduje
pridobitev lastninske pravice na javnem dobru. Nekateri menijo,
da je ta odgovor pritrdilen (če ustava določa, da je na javnem
dobru mogoče pridobiti le posebno pravico rabe, potem a contrario
ni mogoče pridobiti lastninske pravice), drugi pa, da se ustava
glede lastninskega vprašanja ni opredelila.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
S posameznimi področnimi zakoni so se v preteklih letih urejale
razmere pri stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljiščih, vsi pa so
pričakovali, da bo razmere pri vodnih zemljiščih uredil zakon o
vodah, ki pa še sedaj ni medresorsko vsklajen, in ga zato še ni
obravnavala Vlada RS, da bi ga posredovala v obravnavo in
sprejem Državnemu zboru. Izredno nujno pa je, kot enkratno
dejanje, urediti vsaj olastninjenje vodnih zemljišč, ki so še V
družbeni lasti, in urediti gospodarjenje s stvarnim premoženjem
na področju vodnega gospodarstva v lasti RS.

V osnutku ustave je bilo v 67. členu določeno, da se na javnem
dobru lahko pridobi pravica uporabe, izjemoma pa tudi lastninska
pravica, pod pogoji, ki jih določa ustavni zakon. Varianta pa je
predvidevala, da lastninske pravice ni moč pridobiti. Iz osnutka je
bilo mogoče sklepati, da je ustavodajalec zamisel o obstoju
lastninske pravice na javnem dobru opustil. Vendar je potrebno
opozoriti na dejstvo, da je navedeni osnutek ustave v 65. členu
še opredeljeval dva tipa lastnine: zasebno in javno. V končnem
besedilu ustave (v 67. členu, ki utemeljuje lastninski koncept) te
določbe ne najdemo več. To pa govori v prid stališču, da ustava
v 70. členu nI dokončno rešila vprašanja lastninskega
koncepta javnega dobra.

Zakon o varstvu okolja ni opredelil lastništva vodnih zemljišč, saj
jim je podelil le pravni status, ko jih je opredelil kot naravno javno
dobro. Naravno dobro naj bi bilo po definiciji v javni lasti - tu pa
obstaja nejasnost za to pravno področje, saj pojma javne lastnine
v Ustavi RS ni.
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Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) na bolj celovit način ureja
poglavitne značilnosti grajenega javnega dobra in s tem dopolnjuje
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS). V 4. členu namreč
določa, da so objekti javne infrastrukture in zemljišča, na katerih
so zgrajeni, grajeno javno dobro, v 2. odstavku 10. člena pa še,
da nepremičnine, ki so grajeno javno dobro, niso v pravnem
prometu. Ob uveljavitvi ZSZ so bili lastniki infrastrukturnih objektov
še vedno dvoji (glede na 76. člen ZGJS, država ali občina ter
skupine pravnih ali fizičnih oseb, ki so skupaj zgradili oskrbne
sisteme). Pač pa je iz določb ZSZ o predkupni pravici in razlastitvi
razviden namen zakonodajalca, da preidejo objekti grajenega
javnega dobra v državno ali v občinsko lastnino.

urejeno, da je na takih zemljiščih vodni pretok naravna danost in
zato višja sila. Zaradi dinamike voda (npr. erozija, naplavine) pa
tudi ni možno pričakovati, da bi se struga oz. pretočne površine
popolnoma ujemale z lastništvom vodnih zemljišč, saj se pri vsakih
visokih vodah vodotoki lahko prestavijo.
Takšno nespremenljivost vodne struge bi bilo (je) možno doseči
le na odsekih, kjer z vodnimi zgradbami utrdimo in omejimo vodotok
(Ljubljanica skozi mesto), ali pa pri gradnji (umetnih)
zadrževalnikov. Ob takih delih (investicijah) pa se vedno izvedejo
tudi zemljiško-pravni posli, s končnim vpisom v zemljiško knjigo.
Uveljavljanje načela "povrnimo vodi zopet njena zemljišča
(prostor)" bo potekalo na daljši rok, v skladu s finančnimi
možnostmi za postopni odkup zemljišč v državno last od drugih
pravnih oseb, ko bo nedvoumno izkazan javni interes za tak
odkup.

Razlogi za sprejem predlaganega zakona so naslednji:
proces lastninjenja družbene lastnine se končuje praktično
povsod, razen na področju vodnih zemljišč, ki imajo še vedno
status družbene lastnine, ki še nima titularja,
zemljišče morja je še bolj neopredeljeno, saj nima niti določene
parcele, niti katastrske občine,
ker ni znan lastnik, s temi nepremičninami ni možno
razpolagati, kar je bistvena ovira pri izvajanju interventnih
vodnogospodarskih investicij, ali pri posegih drugih pravnih
oseb, kadar bi to sicer bilo možno ob ohranjanju vodnega
režima, ali pa pri pridobitvi pravice podrejene rabe, ipd.,
praktično že deset let z vodnimi zemljišči nihče ne ravna kot
skrben gospodar, saj ni nihče določen kot lastnik,
nedokončani so zemljiško-pravni posli, povezani s preteklimi
posegi, ko še vedno niso osebam zasebnega prava izplačane
odškodnine za zemljišča, potrebna za vodnogospodarske
posege, niti urejen vpis v zemljiško knjigo, kar ustvarja stanje
brez ustrezne pravne varnosti, itd.

Na področju voda obstajajo že danes: infrastruktura v državni
lasti (vodno'gospodarstvo, energetika, idr.), infrastruktura v
občinski lasti ali zgrajeni sistemi (objekti, naprave) v lasti združenj,
v lasti soinvestitorjev ali posameznikov. Obstajajo pa tudi nekateri
primeri, ko je država že nastopala kot soinvestitor, zato je njen
lastniški delež že opredeljen. Lastništva, pridobljenega z veljavnimi
pravnimi posli (tudi npr. po ZGJS) se s tem zakonom ne spreminja,
pridobivanje novega stvarnega premoženja v last države pa je
že na novo uredil tudi zakon o javnih financah (ZJF).
Cilj je torej, da se s takšnim pristopom uredijo razmere na
področju vodnih zemljišč in vodnogospodarske infrastrukture,
ter s tako, enkratno ureditvijo lastninskih razmerij tudi razbremeni
obseg prehodnih določb novega zakona o vodah.
Najpomembnejši cilj pa je zagotovo, hitro urediti naslednje zadeve:
proces lastninjenja družbene lastnine končati tudi na področju
vodnih zemljišč, ki postanejo last države,
- ker bo znan lastnik, bo s temi nepremičninami možno
razpolagati (prodati, zamenjati, dati v zakup) in upravljati (v
skladu z zakonom o javnih financah - vzdrževati, dati v najem,
izvajati podrejeno rabo, itd.).
- pristojno ministrstvo (ali po tem zakonu pooblaščena
strokovno usposobljena institucija) bo s stvarnim
premoženjem na področju vodnega gospodarstva ravnalo
kot skrben gospodar, lahko bo vzpostavilo celovite evidence
o tem stvarnem premoženju in ga izkazalo v centralni evidenci
premoženja države, uredilo in obnavljalo dejansko pravno
stanje, urejalo in nadzorovalo vzpostavljena bremena, ki bi
bila morebiti na njih ustvarjena ter ustvarjalo prihodke
državnega proračuna, pa tudi preprečevalo nedovoljene
posege, rabe, izkoriščanja ali celo prisvojitve, idr.
postopno bodo lahko dokončani zemljiško-pravni posli,
povezani s preteklim urejanjem vodotokov, gradnjo poplavnih
nasipov, ipd., kjer še niso bile osebam zasebnega prava
izplačane odškodnine za zemljišča, potrebna za
vodnogospodarske posege, nato pa jih bo možno tekoče
urejati ob posameznih razvojnih programih, vzdrževalnih ali
interventnih delih, ter urejevati vpis v zemljiško knjigo, Itd.

Navedeni razlogi so tako nujni, da je najbolje s kratkim zakonom,
ki pa ureja osnovna vprašanja lastništva in nato obveznosti
lastnika, sprejeti predlagani zakon.
Posebej bi opozorili, da predlagana materija ni predmet
ugotavljanja skladnosti z evropsko zakonodajo, je pa
nedvomno v nacionalnem Interesu, da ima Republika Slovenija
jasno in nedvoumno urejene lastniške razmere na vodnih
zemljiščih, vključno s slovensko obalo in morjem, ter na področju
vodnogospodarske infrastrukture in vodnogospodarskih objektov
v rabi večih (so)lastnikov. Na ta način bo možno uspešno urediti
tudi bodoče primere tujih vlaganj v primerih vodnogospodarskih
objektov v posebni rabi, na katerih je praviloma vedno prisoten
tudi javni interes na vodah (npr. del volumna akumulacije za
tehnološke vode se nameni za zadrževanje visokih voda, ipd.).

2. Cilji in načela zakona
Predlagani zakon na področju voda in vodnega gospodarstva
zasleduje načelno In |asno rešitev - vodna zemljišča in
infrastruktura na področju vodnega gospodarstva (v nadaljevanju:
vodnogospodarska infrastruktura) postaneta lastništvo države
in pridobita pravni status javnega (naravnega ali grajenega) dobra.
Znani lastnik (država) mora in more s svojim stvarnim
premoženjem upravljati in razpolagati po načelih skrbnega
gospodarja. S statusom javnega dobra pa so varovani |avnl
Interesi, zato je možno razpolagati s takim stvarnim premoženjem
le, če se pod pogoji, ki jih določa ta zakon, z upravnim aktom
najprej ukine status javnega dobra.

3. Ocena finančnih posledic za državni proračun
Nedvomno je pridobitev vodnih zemljišč iz družbeno lastnine v
državno last v javnem interesu. Ker je celotno ozemlje Republike
Slovenije že opredeljeno s parcelami, zakon pa dodatno opredeli
še parcelo slovenskega morja, bo, še posebej po izvedbi projekta
evidentiranja nepremičnin, ki že poteka, v srednjeročnem obdobju
pridobljen pregled nad lastniki parcel, torej tudi nad vodnimi zemljišči
v državni lasti, pa tudi vzpostavljena evidenca o morebitnih
uporabnikih, najemnikih, zakupnikih, ipd. za vse parcele v Sloveniji.

Seveda že danes obstajajo tudi drugI lastniki zemljišč, preko
katerih teče voda (posebej pri manjših vodotokih, kjer struga
potoka pogosto sploh nima svoje parcele - vodnega zemljišča).
Take razmere pa v praksi ne predstavljajo težav, saj je že sedaj
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Prihodke iz naslova gospodarjenja z vodnimi zemljišči je
nemogoče oceniti, saj bo najbrž šele po petih letih vzpostavljena
evidenca dejanskega stanja. Po drugi strani je tudi nemogoče
oceniti vrednost stvarnega premoženja, ki ga bo po tem zakonu
država prejela v last, saj ni mogoče oceniti npr. vrednosti parcele
slovenskega morja, zemljišč pod naravnimi jezeri, ipd., niti ni
mogoče oceniti vrednosti vodnogospodarske infrastrukture. Za
slednjo sploh velja, da prinaša tako merljive, kot nemerljive koristi
(npr. poplavna varnost državnih prometnic), ki večkratno
presegajo stroške investicij. Obstaja sicer ocena, (po
knjigovodskem stanju leta 1996) o vrednosti zgrajene
vodnogospodarske infrastrukture (preko 100 milijard SIT) na
podlagi stroškov investicij.

ocenjevali, kateri od njih so dejansko potrebni kot državna
infrastruktura, (sicer jih prodati ali odstraniti, če je to možno).
Postopoma bi se lahko tudi pričelo strokovno delo ugotavljanja,
katera zemljišča se postopoma zaokrožajo, povezujejo in
"vračajo" vodi in obvodnem pasu (s pridobivanjem v državno
last). Vse skupaj pa bi ustvarilo pogoje, ko bo možno s pravnim
prometom ustvarjati znatne prihodke za državni proračun.
Nove razmere bo potrebno dokumentirati, zato je tudi tako ključna
vloga novoustanovljene Družbe za vode (npr. kot javno podjetje
po ZJF), ki bo lahko take naloge opravljala po pooblastilu iz tega
zakona, v skladu z vsakoletnim programom. Ni mogoče
pričakovati, da bi za takšno delo, ki zahteva posebna znanja,
lahko v večji meri uporabili že zaposlene v državni upravi, saj je
to dodatno, obsežno delo, ki zahteva posebna znanja in praktične
izkušnje.

Stroški vzdrževanja vodnogospodarske infrastrukture (ki je lahko
stara tudi več kot sto let!) so v državnem proračunu predvideni
(čeprav zelo podcenjeni) v delnem obsegu, saj ni urejene
dokumentacije in standardov o obsegu rednega vzdrževanja, in
se zagotavljajo iz proračunske postavke javne vodnogospodarske
službe. Ni pa urejeno financiranje obveznosti države, kot solastnika
v primeru souporabe vodnogospodarskih objektov in naprav v
posebni rabi.

Potrebna zagonska sredstva za takojšnji pričetek Družbe za
vode so že na razpolago, saj je Vlada RS v programu odprodaje
državnega premoženja za leto 2000 že predvidela prodajo dela
svojega premoženja v vodnogospodarskih podjetjih na več vodnih
območjih v Sloveniji, pri čemer gre za podjetja, registrirana po
zakonu o gospodarskih družbah. Izkupiček od prodaje v letu
2000 bo vložek države v Družbo za vode. Za njeno delo so ravno
tako na voljo prostori in oprema, saj je minister za okolje in prostor
predlagal Vladi RS, da likvidira vodnogospodarsko podjetje Nivo,
Celje, ki je tudi v 100% državni lasti. Po končanem postopku
likvidacije se bo zato državno premoženje iz tega podjetja namenilo
kot vložek državnega kapitala v Družbo za vode.

Tudi ocena potrebnih stroškov za ureditev stanja v katastru in
zemljiški knjigi, za stvarno premoženje države na področju
vodnega gospodarstva je nemogoča. Zato je predvideno, da se,
v skladu s finančnimi možnostmi iz proračunskih sredstev v
prehodnem obdobju urejajo evidence in vpis v zemljiško knjigo,
pri tem pa se državni proračun razbremeni vseh plačil davkov in
taks za nepremičnine, ki preidejo v državno last.

Iz navedenega je zato nedvoumno izkazana nujnost,
ekonomska upravičenost In primernost predlagane ureditve,
ter sorazmernost predlaganih ukrepov z dodatnimi
obveznostmi države, opredeljenih v tem zakonu.

Ocenjeno je tudi, da je oportuno prenesti vse objekte, ipd., ki so
bili grajeni na (družbenih) vodnih zemljiščih, v državno last, kadar
zanje ni možno ugotoviti lastništva. Nato pa bi postopoma

družbena ali državna last ali kot last občin ali kot javno dobro, pa
tudi tista zemljišča, ki niso bila vpisana v zemljiško knjigo oziroma
tista, ki so bila vpisana v zemljiško knjigo, pa ni nihče naveden kot
njihov lastnik, ne glede na to, kako so zemljišča vpisana v zemljiško
knjigo, kot voda, vodotok, reka, vode - neplodno, ipd...

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
(predmet zakona)

Vodno zemljišče je tudi parcela morja. Parcela morja je po tem
zakonu določena kot zemljišče, določeno z mejami obstoječih
parcel v katastrskih občinah, ki mejijo z morjem, in z državno
mejo Republike Slovenije na morju.

Ta zakon ureja lastninjenje vodnih zemljišč v družbeni lastnini,
njihov pravni status in varstvo, ter gospodarjenje z vodnimi
zemljišči in z infrastrukturo na področju vodnega gospodarstva v
državni lasti (v nadaljevanju vodnogospodarska infrastruktura).

3. člen
(pripadajoča zemljišča)

Določbe tega zakona se smiselno in sorazmerno uporabljajo tudi
za stvarno premoženje na področju vodnega gospodarstva, ki je
v
mešani rabi ali souporabi več lastnikov, pa je na njem ugotovljen
lastniški delež Republike Slovenije.

Kot vodno zemljišče v državni lasti se štejejo tudi vsa pripadajoča
zemljišča, kot tista, ki so bila po predpisanem aktu določena za
gradnjo vodnogospodarske infrastrukture, in vsa zemljišča, ki so
po prostorskem izvedbenem aktu določena kot pripadajoča zaradi
redne rabe vodnogospodarske infrastrukture.

2. člen
(vodna zemljišča)
Vodna zemljišča so vsa zemljišča, razen stavbnih in kmetijskih
zemljišč,
ter zemljišč, ki so določena kot gozd ali kot zemljišča
n
ad gozdno mejo, določena na podlagi zakona o gozdovih, ki so
n
a dan uveljavitve tega zakona vpisana v zemljiško knjigo kot
5
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Določbe tega zakona se smiselno in sorazmerno uporabljajo tudi
za zemljišča, ki pripadajo objektom, napravam ali ureditvam iz 2.
odstavka 1 .člena tega zakona, razen stavbnih zemljišč.
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4. člen
(lastništvo)

Minister, pristojen za pravosodje, določi v 60 dneh po uveljavitvi
tega zakona obrazec, s katerim se vloži predlog za vpis v zemljiški
knjigi po tem zakonu.

Šteje se, da je Republika Slovenija pridobila lastninsko pravico na
vodnih zemljiščih na podlagi tega zakona z dnem njegove
uveljavitve.

8. člen
(pravni režim)

Šteje se, da je Republika Slovenija pridobila lastninsko pravico na
vodnogospodarskih objektih in napravah v splošni rabi ter objektih,
napravah in ureditvah, ki so bili grajeni na vodnih zemljiščih,
določenih s tem zakonom, pa niso bili vpisani v zemljiško knjigo,
ali pa so bili vpisani v zemljiško knjigo, pa ni nihče naveden kot
njihov lastnik, na podlagi tega zakona z dnem njegove uveljavitve,
če se ne dokaže drugačno pravno stanje.

Nepremičnine iz drugega člena in iz prvega odstavka tretjega
člena pridobijo status grajenega javnega dobra, ki so posledica
posega v prostor po predpisih na področju gradnje ali posegov v
prostor, z dnem, ko postane izdano uporabno dovoljenje
pravnomočno. Ostale nepremičnine imajo status naravnega
javnega dobra po tem zakonu.
Posebna raba, izkoriščanje ali opravljanje dejavnosti na javnem
vodnem dobru so možni samo na podlagi vodnogospodarskega
soglasja ali vodnogospodarskega dovoljenja, če uprava, pristojna
za vode in vodno gospodarstvo ugotovi, da s tem ni bistveno
zmanjšana splošna raba, če ni omejevana skupna raba, če ne
posega v obstoječe pravice drugih, ali če bistveno ne spreminja
vodnega režima in je kot dovoljena opredeljena v prostorskih
aktih lokalne skupnosti oziroma države.

5. člen
(obstoječe pravice)
Če na dan uveljavitve tega zakona obstojijo na nepremičninah iz
prvega ali drugega odstavka tega člena lastninske .ali druge
stvarne pravice drugih pravnih oseb, pridobljene na podlagi
veljavnega pravnega naslova, lahko Republika Slovenija zemljišča
pridobi v last s pravnim poslom ali s postopkom za razlastitev,
skladno z zakonom, če je to potrebno za zagotavljanje osnovnega
namena iz naslova javne vodnogospodarske službe.

Status javnega dobra se po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško
knjigo.

Prenos stvarnega premoženja v last države ne vpliva na pravice
imetnikov drugih stvarnih pravic. Drugi pravni upravičenci (v
nadaljevanju: uporabniki) lahko nadaljujejo z uporabo v dovoljenem
obsegu in po načelih dobrega gospodarja, v skladu s sklenjenim
pravnim aktom.

Prenehanje statusa vodnega javnega dobra ugotovi ministrstvo,
pristojno za vode in vodno gospodarstvo z odločbo o prenehanju
vodnogospodarskega soglasja ali vodnogospodarskega
dovoljenja, na pobudo zainteresirane pravne osebe, če ukinitev
takega statusa ni v nasprotju z javnimi ali državnimi interesi, ne
ogroža namena nepremičnine, če bistveno ne ogroža varovanja
vodnega režima ter je kot dovoljena opredeljena v prostorskih
aktih lokalne skupnosti oziroma države.

6. člen
(zemljiški kataster)
Parcele vodnih zemljišč, ki po obstoječem stanju oziroma podatkih
niso evidentirane v zemljiškem katastru, se vnesejo po uradni
dolžnosti v zemljiški kataster, nato pa vodijo in vzdržujejo v skladu
s predpisi na področju geodetske dejavnosti.

9. člen
(pravni posli)
Nepremičnine iz tega zakona se izkažejo v centralni evidenci
stvarnega premoženja v lasti države na področju vodnega
gospodarstva, v skladu s predpisi o javnih financah.

Parcela morja se vpiše, nato pa vodi in vzdržuje v zemljiškem
katastru enote geodetske uprave, krajevno pristojne za obalne
katastrske občine.

Pri pravnem prometu z nepremičninami iz prvega člena tega
zakona lahko država uveljavlja prednostno predkupno pravico,
kot prva med prednostnimi upravičenci, ki jih določajo drugi zakoni.
O nameri mora lastnik nepremičnine obvestiti ministrstvo, pristojno
za vode in vodno gospodarstvo, ali po tem zakonu pooblaščeno
strokovno institucijo.

7. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
Ministrstvo, pristojno za vode in vodno gospodarstvo, ali po tem
zakonu pooblaščena strokovna institucija, vloži zahtevo za vpis
nepremičnin iz drugega in tretjega člena tega zakona v zemljiško
knjigo.

Za izvedbo postopka uveljavljanja predkupne pravice se smiselno
uporabljajo predpisi, ki urejajo promet s kmetijskimi ali stavbnimi
zemljišči, pri čemer so za zadeve iz tega zakona vedno pristojni
resorni minister, ministrstvo oziroma uprava, pristojni za vode in
vodno gospodarstvo, ali po tem zakonu pooblaščena strokovna
institucija.

Parcela vodnega zemljišča morja se vpiše v zemljiško knjigo
pristojnega sodišča v Kopru v novo, samostojno katastrsko občino
Jadran (k.o. Jadran), ki se ustanovi z dnem veljavnosti tega
zakona.

10. člen
(souporaba)

Ne glede na to, kako so zemljišča vpisana v zemljiško knjigo, kot
voda, vodotok, reka, vode - neplodno, ipd., se od dneva veljavnosti
tega zakona v zemljiško knjigo vpišejo kot vodno zemljišče.

Za souporabo ali podrejeno rabo stvarnega premoženja na
področju vodnega gospodarstva v delni ali polni lasti države,
sklenejo pravne osebe, ki jim je dovoljena takšna raba
(upravičenci), z Republiko Slovenijo, ali po tem zakonu
pooblaščeno strokovno institucijo, družbeniško pogodbo.

Vpis lastninske pravice Republike Slovenije v zemljiško knjigo se
opravi po uradni dolžnosti. Vpisi v zemljiško knjigo po tem zakonu
so prosti vseh dajatev in brez plačila davka na promet z
nepremičninami. Stroške priprave potrebne dokumentacije za vpis
državne lastnine v zemljiško knjigo krije proračun Republike
Slovenije.
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Obseg in namen takšne rabe določa vodnogospodarsko soglasje,
s katerim se ugotovi dovoljena raba, ter pogoji za zakup, najem
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ali opravljanje dejavnosti upravičencev. Razmerja med lastnikom,
upravljalcem in upravičenci so določeni s Pravilnikom o
obratovanju, ki je sestavni del pogodbe.

Pri vzpostavitvi in vodenju baz podatkov iz prejšnjega odstavka
uporablja ministrstvo, pristojno za vode in vodno gospodarstvo,
ali po tem zakonu pooblaščena strokovna institucija, ter upravne
enote enake podatke, kot so določene za vzpostavitev in vodenju
baz podatkov za zemljišča po zakonu o kmetijskih zemljiščih
oziroma po zakonu o stavbnih zemljiščih.

Tako nastala bremena na nepremičninah se vknjižijo v zemljiško
knjigo in v zemljiški kataster.
Neizvršene fizične obveznosti, npr. vzdrževalna dela,
upravičencev naroči v izvršitev usposobljenemu podjetju uprava,
pristojna za vode in vodno gospodarstvo, v breme in za račun
imetnika souporabe ali podrejene rabe.

13. člen
(obveznosti)
Ministrstvo, pristojno za vode in vodno gospodarstvo, ali po tem
zakonu pooblaščena strokovna institucija, mora najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega zakona vložiti zahtevo za vpis v
zemljiško knjigo vseh nepremičnin iz drugega in tretjega člena
tega zakona.

Zapadle finančne obveznosti iz naslova pogodbe o souporabi, z
zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti,
izterja v imenu in za račun države krajevno pristojni urad davčne
uprave, s postopkom prisilne izterjave, ki se prične po 90 dneh
od dneva zapadlosti, po uradni dolžnosti.

11. člen
(gospodarjenje)

Vlada določi letni obseg izdatkov za ureditev evidenc, izdatkov
za vpis v zemljiško knjigo in izdatkov za nakup stvarnega
premoženja na področju vodnega gospodarstva v last države,
ter izdatkov za pripravo dokumentacije, potrebne za sklepanje
pravnih poslov, in sredstva za delovanje po tem zakonu
pooblaščene strokovne institucije, v skladu z zakonom o javnih
financah.

Gospodarjenje po tem zakonu obsega upravljanje, kot to določa
zakon o javnih financah, in razpolaganje s stvarnim premoženjem
na področju vodnega gospodarstva v lasti države.

14. člen
(Družba za vode)

Šteje se, da je sklenjena pogodba o souporabi že podlaga za
izvršbo.

O razpolaganju odloči Vlada RS, na predlog ministra, pristojnega
za vode in vodno gospodarstvo, ki ob pripravi državnega
proračuna pripravi predlog o pravnem prometu s stvarnim
premoženjem države v zadevnem proračunskem letu.

Za opravljanje dejavnosti iz 1 .odstavka petega člena, upravljanje
s stvarnim premoženjem iz 2. odstavka prvega člena, za vodenje
priprave za vpis v zemljiško knjigo iz 6. člena, za pripravo
Pravilnika o obratovanju iz 9. člena, za vzpostavitev in vodenje
baz podatkov iz 12. člena, za opravljanje nalog iz 14. člena, ter za
opravljanje nalog pooblaščenega investitorja v imenu države na
področju voda in vodnega gospodarstva, Vlada Republike Slovenije
ustanovi javno podjetje "Družba za vode", po tem zakonu
pooblaščene strokovne institucije, v roku 90 dni od veljavnosti
tega zakona, v skladu z zakonom o javnih financah.

Predlog mora ločeno prikazati spremembe stvarnega
premoženja, ki je predano v upravljanje izvajalcem javne
vodnogospodarske službe, in spremembe stvarnega premoženja
na področju vodnega gospodarstva iz drugega odstavka prvega
člena.
S stvarnim premoženjem, ki ni nepremičnina, kot je npr. les dreves
na vodnih zemljiščih, ipd., razpolaga upravljalec
vodnogospodarske infrastrukture ali izvajalec javne
vodnogospodarske službe. Prihodki se morajo nameniti za
izvajanje javne vodnogospodarske službe in se izkažejo kot
izredni prihodki podjetja.

Ustanovitveno premoženje Družbe za vode je prihodek državnega
proračuna od prodaje dela državnega premoženja v
vodnogospodarskih podjetjih, Podjetju za urejanje hudournikov in
Vodnogospodarskem inštitutu, določenega z Načrtom prodaje
državnega premoženja v letu 2000 ter prostori in oprema,
pridobljena po končanem
postopku likvidacije
vodnogospodarskega podjetja Nivo, Celje.

12. člen
(pooblastilo)

15. člen
(začetek veljavnosti)

Zaradi določanja nepremičnin in evidentiranja na področju vodnega
gospodarstva, programiranja, načrtovanja in izvajanja del,
priprave vodnogospodarskih vsebin v prostorskih aktih, ter
izvajanja politike gospodarjenja z vodami se kot uradna evidenca
vodijo podatki o vodnih zemljiščih, pravnih režimih ter nastalih
bremenih na nepremičninah na področju vodnega gospodarstva.

5. april 2000

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH

Prvi člen zakona se nanaša na vodna zemljišča in objekte, ki
zaradi javnih interesov sodijo na področje vodnega gospodarstva.
Vodna zemljišča so opredeljena kot tista, ki so še edina v družbeni
lasti, saj so vsa druga (stavbna, kmetijska, gozd) bila že
olastninjena. Ker so že drugi zakoni, ko so izločali vodna zemljišča,
zadevna zemljišča podrobno opredelili, sedaj ni potrebna
podrobnejša definicija vodnih zemljišč. Na novo je potrebno določiti
parcelo morja, ki je na kopnem že določena z mejniki kopenskih
parcel, na morju pa s potekom državne meje. To, da ena meja še
ni določena, ni ovira, saj bo možno kadarkoli, ko bo meja določena,
z mejnim ugotovitvenim postopkom natančno določiti mejnike
parcele morja.

potrebna predkupna pravica ministrstva, pristojnega za vode in
vodno gospodarstvo, saj imajo vode na priobalnem pasu prednost
pred (intenzivno) kmetijsko rabo, in podobno.
Praktično na vseh primerih se pojavlja souporaba nepremičnin
(javni in državni versus zasebni interes). Lahko gre za kmetijsko
rabo na površinah med visokovodnimi nasipi, za podrejeno
(vodnemu režimu) rabo vodnih površin, infrastrukturnih objektov
(npr. prehod ali dovoz čez tak objekt, skupni odvzemni objekt za
gospodarsko rabo vode, ipd.). Ko (in če) je taka podrejena raba
dovoljena, je ključno, da se uredijo pravice in obveznosti (npr.
sorazmerni delež vzdrževanja, ipd.), ter na najučinkovitejši način
tudi prisili v izpolnitev obveznosti, saj objekt, ki je v javnem interesu,
ne more biti izven funkcije, ker posameznik ne izpolni svoj del
obveznosti. Zato je tudi predlagana takojšnja izvršljivost in izvršitev
del v skladu s pravilnikom o obratovanju.

Pripadajoča zemljišča iz 3. člena je opredelil že zakon o kmetijskih
zemljiščih. Ker pa vodnogospodarska infrastruktura služi vsem,
posameznikom, lokalni skupnosti, ipd., je predvideno, da imajo
tudi vsa stavbna zemljišča pod infrastrukturnimi objekti status
vodnih zemljišč, saj je možna, npr. na visokovodnih nasipih kot
sekundama raba tudi pašnik, travnik, ipd., ali pa med poplavnimi
nasipi rekreacijske površine.

Zakon o javnih financah je opredelil upravljanje kot uporabo
premoženja, njegovo vzdrževanje in oddajanje v zakup. Na
področju vodnega gospodarstva pa bodo opravljene tudi prodaje,
nakupi, zamenjave zemljišč in tudi nekaterih objektov (npr. jez iz
državnega lastništva preide v zasebno last za malo
hidroelektrarno, ipd.), potrebno pa je urediti tudi prodajo "plodov"
z vodnih zemljišč (kot je npr. les podrtih dreves, itd.). Zato je
dodatno urejeno še razpolaganje, tako da govorimo o
gospodarjenju, ki je sestavljeno iz upravljanja in razpolaganja.
Ker gre vedno za državno premoženje, so postopki navezani na
zakon o javnih financah.

Glede na dolgo vrsto let, ko te nepremičnine niso bile olastninjene,
je najbolje, da vse preidejo v državno last po tem zakonu.
Pripravljene so vse možnosti, da se upoštevajo veljavni pravni
posli, saj jih je v vmesnem času kar nekaj nastalo. Ker so urejene
razmere na vodah izraziti jasno izraženi javni interes, ga bo na ta
način država lahko v največji meri uveljavila. Ker pa so vodne
površine npr. tako pod možnim vplivom dinamike voda, tudi ni
pričakovati visokih odškodninskih zahtevkov zaradi začasne
omejitve razpolaganja, če bi se kasneje izkazalo drugačno
lastništvo na vodnem zemljišču, saj ni bil možen visok katastrski
prihodek.

Opozoriti velja, da so urejeni tudi primeri, ko je prišlo do gradenj
na "tujem svetu", torej do posegov na družbena zemljišča, ki so
s tem zakonom postala državna. V takih primerih gre za objekte,
ki niso nujno potrebni v javnem interesu, zato je predvideno, da
se takšne razmere sanirajo s posebno presojo, ali država
prevzame objekt, ali pa se uredi podrejena raba (služnost) na
državnem vodnem zemljišču.

Urejeno je tudi dovolj dolgo, petletno obdobje, ko upravičenci do
rabe na podlagi veljavne dokumentacije nemoteno uživajo svoje
pravice, nato pa se razmere uredijo na podlagi pravnega akta o
souporabi. Kasneje bo možno pravice oddati z javnim razpisom
ipd.. Država kot lastnik nepremičnin bo morala urediti tako vpis v
kataster, kot v zemljiško knjigo. Pri tem so predlagane rešitve, ki
zmanjšajo vpliv spremljajočih izdatkov na državni proračun.

Država, kot dober gospodar, bo morala vzpostaviti posebno
evidenco nepremičnin na področju vodnega gospodarstva, da
bo programirala, načrtovala in nadzorovala dogajanje na tem delu
svoje lastnine. Zato je dano potrebno pooblastilo za vzpostavitev
in vodenje baz podatkov. Ker gre tako za zemljišča, kot za zgradbe
(in stavbna zemljišča), zakon v tem delu povzame ureditev iz
zakonov o stavbnih in kmetijskih zemljiščih.

Pravni status javnega dobra služi kot oblika varovanja nepremičnin
za vode in vodno okolje. Uporabljena sta že sedaj znana upravna
akta, ki dobita le še dodatno vsebino (pravni režim) vodnogospodarsko soglasje in dovoljenje. Na ta način se ne
ustvarjajo novi upravni akti in ne dodajajo novi upravni postopki,
temveč se pridruži k obstoječi presoji le še dodatna vsebina, ali je
potrebno varovanje še s statusom javnega dobra. Urejen pa je
tudi ukinitev statusa javnega dobra in s tem omogočen pravni
promet enako kot z drugimi nepremičninami (v državni lasti). Ker
bo na dolgi rok potrebno (in npr. iz EU tudi finančno podprto)
zmanjšati pritiske na vode in na obvodni pas (npr. gnojenje, ipd.),
je to najučinkoviteje možno z odkupom, ali z zamenjavo, ipd.,
takih površin z drugimi v državni lasti. Tako funkcionalno
zaokroženi vodotok in obvodni pas pa je še dodatno varovan s
statusom javnega dobra. Varovanje bo potrebno tudi kolektivno
rabo (npr. neobvezne lokalne javne gospodarske službe, združenja
uporabnikov voda, ipd.), ki ima prednost pred posameznikovo
(komercialno) rabo, itd..

Področje, ki ga zakon naslavlja, je neopredeljivo veliko. Ocenjuje
se, da gre za več tisoč parcel ter za večje število infrastrukturnih
objektov, ki glede na investirana sredstva presegajo vrednost
100 milijard tolarjev. To pa prinaša takšen dodaten obseg nalog,
da je predvidena ustanovitev posebnega podjetja, Družbe za
vode, ki bi opravilo izjemno obsežno delo vzpostavitve evidenc in
baz podatkov, nato pa gospodarilo s stvarnim premoženjem po
načelih dobrega gospodarja, a pod nadzorom pristojne uprave.
Glede na predviden velik obseg nalog je predvideno dovolj dolgo
prehodno obdobje, ko bi se lahko uredile razmere. Dinamika in
obseg del pa je določen z letnim načrtom, ki ga potrdi Vlada in zanj
nameni potrebna proračunska sredstva. S smotrnim
gospodarjenjem je pa možno pričakovati tudi prihodke v državni
proračun, iz naslova podrejene rabe in souporabe premoženja
države. Ne nazadnje pa je pridobljena korist tudi zmanjšanje
stroškov vzdrževanja in obratovanja v tistem obsegu, ki bi ga
prispevali neposredno imetniki pravice (so)uporabe.

Predlagani sta dve evidenci stvarnega premoženja, eno na ravni
skupnega državnega premoženja in ena na namenski ravni, za
potrebe gospodarjenja z vodami. Zlasti zaradi slednjega je
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že ustanovitveni kapital za družbo, ministrstvo za okolje in prostor
pa ima tudi že proračunsko postavko v Proračunu 2000 za urejanje
premoženjsko pravnih poslov.

Ocenjuje se, da je možno že v letu 2000 pričeti z delom Družbe
za vode, saj je Vlada RS že pripravila program prodaje državnih
deležev v podjetjih, ki so doslej opravljala javno vodnogospodarsko
službo, pa so se registrirala kot gospodarske družbe in bodo
javno vodnogospodarsko službo v bodoče opravljala na podlagi
sklenjenih koncesijskih pogodb. Iz tega naslova je torej na voljo

Ker je dela veliko, zanemarjeno premoženje pa velike vrednosti,
je nujno, da se zadeve pričnejo urejati takoj.

IV. IZJAVA O SKLADNOSTI S PRAVNIM
REDOM EVROPSKE ZVEZE
Zakon ureja lastninjenje družbenega premoženja, zato ni potrebna
primerjava o skladnosti s primerljivimi predpisi v Evropski zvezi,
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ORLIKOVANJA
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REPURLIKI
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DRUŽINSKE

SLOVENIJI

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Številka: 560-02/99-1
Ljubljana, 16. marca 2000
Vlada Republike Slovenije je na 150. seji dne 9.3.2000 sprejela:
- ANALIZO IZVAJANJA UKREPOV RESOLUCIJE O
TEMELJIH OBLIKOVANJA DRUŽINSKE POLITIKE V
REPUBLIKI SLOVENIJI,

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- mag. Helena KAMNAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.

ki jo pošilja na podlagi sklepov in stališč 15. seje Državnega
zbora Republike Slovenije z dne 30. junija 1999.

O
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1. UVOD
Državni zbor je 30. 6. 1999 zadolžil Vlado Republike Slovenije, da pripravi analizo
Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike (v nadaljevanju resolucija). Ta je
bila sprejeta leta 1993 in predstavlja pomemben korak k celostnemu obravnavanju
družinske politike v Sloveniji. Že ob njenem sprejemu je bilo zapisano, da je potrebno
besedilo resolucije razumeti razvojno, kar pomeni, da je možno in potrebno
dopolnjevati ali spreminjati tako cilje kakor ukrepe. S to mislijo smo pristopili k
pripravi analize. Želeli smo ugotoviti v kolikšni meri so cilji resolucije še vedno ustrezni
oziroma ali jih je, zaradi spremenjenih razmer, potrebno dopolniti. Hkrati smo želeli
narediti inventuro posameznih ukrepov in njihovih učinkov na različnih področjih
družinske politike, ter jih presoditi skozi resolucijske cilje in načela. Končni namen
analize je: pregledati in oceniti doseženo ter to upoštevati pri načrtovanju novih
ukrepov.
Analiza primerja stanje na področju družinske politike, kot je definirana v resoluciji, v
času pred njenim sprejemom in danes, ne vključuje pa novih dokumentov, ki so v
postopku sprejemanja. Poudarek je na naslednjih elementih:
1. kritična presoja resolucijskih načel in ciljev ob upoštevanju demografskih in
ekonomskih razmer,
2. konkretizacija določil resolucije v zakonodaji,
3. implementacija veljavne zakonodaje v praksi in
4. kvantitativna in kvalitativna analiza posameznih ukrepov in njihovih učinkov.
Analiza temelji na uradnih statističnih podatkih ter podatkih in ocenah pristojnih
ministrstev.

2. EKONOMSKO-FISKALNO PODROČJE (Neposredne in posredne dajatve
družinam)
Prvo vprašanje, ki se zastavi v zvezi z ekonomsko-fiskalnim področjem je, katere so
posredne in katere neposredne dajatve, ki so v korist družini?
Dajatve, ki bi bile namenjene družini, kot celoti pri nas ni. Najbolj se temu približa
denarni dodatek, kot socialna pomoč. Vse druge dajatve so namenjene njenim
posameznikom: predšolskim otrokom, šolarjem, dijakom, študentom, materam, staršem,
brezposelnim ipd. Kadar ta posameznik živi v družini, so vse dajatve, ki jih posamezen
družinski član prejema, dajatve v podporo družini. Zato bomo med neposredne dajatve
poleg tistih, ki jih imenujemo družinske dajatve (otroški dodatek, starševski dodatek,
pomoč ob rojstvu, dodatek za nego otroka in denarno nadomestilo v času porodniškega
dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka) prištevali še štipendije, pomoč za
brezposelnost, denarni dodatek in varstveni dodatek. Med posredne družinske dajatve pa
bomo poleg davčnih olajšav šteli tudi vse subvencije cen (vrtcev, prevozov v šolo,
malice, študentske prehrane, stanarine) ter oprostitve plačil za nekatere socialnovarstvene, izobraževalne in zdravstvene storitve. Gre za širok obseg dajatev, ki jih
pogosto ne obravnavamo v povezavi z družinskimi prejemki saj sodijo med ukrepe
drugih politik in so urejene v različnih zakonih in postopkih ter jih uresničujejo različne
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službe. Vendar se pri določanju njihove višine upoštevajo družinske razmere, njihov
končni učinek pa se vedno kaže tudi na življenjski ravni družin.

2.1. OTROŠKI DODATEK
V resoluciji je zapisan namen, uvesti univerzalne otroške dodatke, kar se utemeljuje s
tem, "da imajo neposredne dajatve družinam največji učinek pri izenačevanju pogojev
življenja družin z različnim številom otrok". Ta trditev ne loči med posrednostjo oz.
neposrednostjo dajatev na eni strani in univerzalnostjo oz. selektivnostjo dajatev na
drugi strani. Ni točno, da s posrednimi dajatvami ni možno doseči enakega učinka kot z
neposrednimi, le opredeliti jih moramo na ustrezen način. Zmanjšanje davčne
obveznosti z možnostjo refundacije neizkoriščene olajšave, čeprav je posredna dajatev,
ima lahko popolnoma enake učinke za družinske proračune kot univerzalni otroški
dodatek. Res pa je, da je neposredne dajatve lažje usmeriti na točno določeno skupino,
medtem ko je to bolj zapleteno pri posrednih dajatvah.
Univerzalnost ali selektivnost otroških dodatkov je drugo vprašanje; odločitev za eno ali
drugo alternativo je odvisna od prevladujočega značaja oziroma namena otroških
dodatkov. Če gre izključno za ukrep družinske politike, so otroški dodatki univerzalni,
saj je namen družinske politike blažiti poslabšanje ekonomskega položaja gospodinjstev
z otroki v primerjavi s položajem posameznikov in gospodinjstev brez otrok. Če pa se
želi z otroškimi dodatki doseči tudi socialno-varstvene cilje, izboljšanje položaja družin
z nižjimi dohodki in krepitev enakih možnosti, so otroški dodatki selektivni, torej
odvisni od družinskih dohodkov. Pomen socialno-varstvenega vidika je razviden iz
ravni dohodkov, kjer preneha upravičenost do selektivnega otroškega dodatka. Če je ta
raven nizka, je otroški dodatek le socialno-varstveni korektiv in bi ga bilo pravilneje
vgraditi v sistem socialno-varstvenih pomoči in ne opredeljevati kot ukrep družinske
politike. Kadar pa je meja postavljena razmeroma visoko, tudi selektivni otroški
dodatek združuje več namenov, ne le socialnega.
Zakon o družinskih prejemkih (1993) je predvidel uveljavitev univerzalnih otroških
dodatkov s 1.1.1996. Z utemeljitvijo, da proračun ne bi prenesel tako visokega
povečanja sredstev za otroške dodatke, je parlament njegovo uveljavitev odložil na maj
1999. Tako kot je zapisano v resoluciji se univerzalni otroški dodatki razlikujejo glede
na starost otrok in sicer 13% zajamčene plače za predšolske otroke, 16% zajamčene
plače za šoloobvezne otroke in 17% zajamčene plače za otroke, stare 15-26 let. To je
ekonomsko opravičljivo, saj se stroški otrok z odraščanjem povečujejo. Z novelo zakona
v letu 1999 je bila uveljavitev univerzalnega otroškega dodatka preložena na leto 2001.
Sprememba zakona o družinskih prejemkih iz leta 1995 j? s podaljšanjem veljavnosti
selektivnih otroških dodatkov omilil njihovo selektivnost s širjenjem kroga
upravičencev na vse otroke iz družin z dohodkom na člana do 110% povprečne plače.
Hkrati se je zvišal otroški dodatek za otroke iz družin s srednje visokimi dohodki (3550% povprečne plače na družinskega člana), saj so že grobe analize kazale, da družine
na tej razmeroma nizki ravni dohodkov niso več upravičene do večine drugih
selektivnih socialnih dajatev in imajo zato manjši razpoložljivi dohodek kot družine z
nižjim lastnim dohodkom.
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Spremenjena so bila rudi določila v zvezi z otroškim dodatkom za otroke z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju. Ti otroci so bili do konca aprila 1996 upravičeni do 50%
višjega otroškega dodatka, od maja 1996 pa prejemajo enak otroški dodatek kot drugi
otroci. Ohranila se je razlika v starostni meji, ki je za otroke z motnjami v razvoju pri
dopolnjenem 18. letu, za druge otroke pa pri dopolnjenemu 15. letu oziroma 26. letu, če
se redno šolajo. Novost iz decembra 1995 je tudi ta, da otroški dodatek ne pripada za
otroka, ki je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima pretežno
brezplačno oskrbo, v času, koje v zavodu. Vse to ne pomeni, da so se dajatve družinam
z otroki z motnjami v razvoju zmanjšali; z majem 1996 je bil namreč uveden dodatek za
nego otroka, ki je opisan v točki 2.3.
V*!*"
.♦ '
Spremembe otroškega dodatka, ki so stopile v veljavo leta 1999 so bile zamišljene kot
nova kombinacija davčnih olajšav in otroških dodatkov, pri čemer naj bi univerzalnost
prevzela davčna olajšava, ki naj bi jo selektivno dopolnjeval otroški dodatek. Nov
selektivni otroški dodatek upošteva osem dohodkovnih razredov, ki so zelo majhni in 24
višin otroških dodatkov. V vsakem dohodkovnem razredno so tri višine otroškega
dodatka. Znotraj posameznega dohodkovnega razreda višine otroškega dodatka
naraščajo z večanjem števila vzdrževanih otrok v družini. Taka kombinacija otroških
dodatkov in davčnih olajšav naj bi zagotavljala bistveno večje koristi za družine z
nizkimi dohodki medtem, ko se za družine z višjimi dohodki stanje ne bi bistveno
poslabšalo. Selektivni otroški dodatek, ki je bil v veljavi do maja 1999 ni upošteval
razlikovanja med otroki, višina otroškega dodatka se je razlikovala le zaradi različne
višine dohodka na družinskega člana. Najvišji otroški dodatek je bil pred spremembo
znatno nižji, znašal je 8.598 SIT za otroka, po spremembi pa je maja 1999 znašal 18.000
SIT. Najnižji dohodkovni razred je bil pred spremembo razmeroma širok dohodek do 25
% povprečne plače v državi, po novem se je ta razred razdelil na dva razreda, prvi do
15 % povprečne plače v državi in drugi od 15 do 25 % povprečne plače v državi.
Spremenjena je bila tudi zgornja meja za pridobitev otroškega dodatka. Ta je pred
spremembo znašala 110% povprečne plače v državi, po novem pa 99% povprečne plače
v državi.
Višine otroških dodatkov se je po spremembi najbolj povišala v najnižjih dohodkovnih
razredih, kjer seje povišala kar za 100 %. Tudi njihova relativna vrednost je visoka, saj
pomeni otroški dodatek za tri otroke v prvem dohodkovnem razredu več kot zanaša neto
minimalna plača. Spremenilo se je tudi razmerje med otroškimi dodatki in davčnimi
olajšavami v korist prvih.
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Tabela 1: Otroci, ki so prejemali otroški dodatek,
in delež sredstev za otroške dodatke v BDP
Leto
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999*.
2000»"

Otroci, prejemniki
otroškega dodatka*
152.393
158.120
149.435
147.478
187.639
222.634
342.443
408.532
410.864
405.811
405.811

Verižni
indeks
100
104
95
99
127
119
154
119
101
99
100

Sredstva za otroške
dodatke (mio SIT)
978,41
1.766,37
4.475,53
7.311,50
10.777,92
14.146,69
20.354,93
25.117,46
26.705,10
36.259,84
40.703,94

Delež sredstev za otroški
dodatek v BDP (%)
0.50
0,51
0,45
0,51
0,58
0,64
0,80
0,86
0,83
1,01
1,03

* Povprečno mesečno število otrok-prejemnikov.
** Sprememba otroškega dodatka je pričela veljati 1.5.1999, tako podatek zajema 4 mesece starega in 8
mesecev novega otroškega dodatka.
*** Gre za predvideno število uporabnikov in sprejeta sredstva v proračunu leta 2000.

Slika 1: število prejemnikov otroškega dodatka, 1990 - 2000
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Slika 2: Delež sredstev za otroški dodatek v BOP (%)

V Sloveniji se število rojstev zmanjšuje od konca 70-ih let, v 90-ih letih se rojeva dobra
polovica otrok glede na rojstva z začetka 50-ih let. To dejstvo že samo po sebi (ob
nespremenjenih merilih) vpliva na zmanjšanje števila upravičencev do otroškega
dodatka. Zato je ob številu prejemnikov pomemben tudi podatek o deležu populacije
otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka oziroma ga dejansko prejema.
Leta 1993 je otroške dodatke prejemalo 28% populacije otrok do 15 let in tistih do 26
let, ki so se še šolali. Leta 1995 se je ta delež povečal na 43% na kar je poleg
spremembe dohodkovnega cenzusa vplivalo poslabšanje ekonomskega položaja družin
pogojenega v veliki meri z brezposelnostjo staršev. Po spremembi meril leta 1996 in
1999 prejema otroški dodatek nekaj več kot 80% potencialnih upravičencev. Po ocenah
bi moral ta odstotek znašati okoli 90 %. Možnih vzrokov za odstopanje od napovedi je
več. Za manj izobražene ljudi in tiste z nizkimi dohodki (ti dve skupini se v precejšnji
meri prekrivata) ponavadi predpostavljamo, da niso natančno seznanjeni s svojimi
pravicami, da ne obvladujejo postopkov za uveljavljanje teh pravic, da dokazovanje
svojega ekonomskega položaja čutijo kot stigmo ipd. Višje dohodkovne razrede pa
absolutna višina otroškega dodatka najbrž ne motivira v zadostni meri, da bi se potrudili
izpeljati postopek za uveljavitev pravice. Na drugi strani pa obstaja precejšnja
verjetnost, da je med prejemniki tudi del otrok iz družin z dejanskimi dohodki nad
opredeljeno mejo, saj del dohodkov izvira iz sive ekonomije in zato ni registriran.
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Slika 3: Prejemniki otroškega dodatka

1993

1995
Prejemniki
otroškega
dodatka
28%

Prejemniki
otroškega
dodatka
43%
Ostali
57%

1998 in 1999

Prejemniki
otroškega
dodatka
80%

Ostali
20%

Struktura prejemnikov otroškega dodatka in njegova višina, ki je veljala do sprememb
sredi leta 1999 je razvidna iz tabele 2. Približno četrtina upravičencev je imela dohodke
na člana v višini do 25% povprečne plače in bila deležna najvišjih otroških dodatkov,
približno četrtina pa v razponu od 55% do 110% povprečne plače. Preostali prejemniki
so bili razmeroma enakomerno razporejeni glede na povprečne dohodke na člana.
Največja koncentracija je bila v razredu od 30 do 40% povprečne plače na člana. To je
na primer tričlanska družina z dohodki v višini 0,9-1,2 povprečne plače ali štiričlanska
družina z dohodki v višini 1,2-1,6 povprečne plače. Ob tem velja pripomniti, da podatki
o dohodkih niso nujno zanesljiv pokazatelj dejanskega ekonomskega položaja družin.
Najbrž ne bi naredili napake, če bi trdili, da bi se ob popolnih podatkih o dohodkih kar
nekaj otrok premaknilo v višje dohodkovne razrede in bi torej prejemalo nižji otroški
dodatek kot sedaj.
Struktura prejemnikov otroškega dodatka in njihove višine po uveljavitvi spremembe
sredi leta 1999 je prikazana v tabeli 2a in 2b. Število otrok, ki prejemajo otroški
dodatek, se je po uveljavitvi sprememb zakona zmanjšalo za 1,6% (6.484 otrok) v
primerjavi z mesecem pred spremembo, v primerjavi s povprečjem leta 1998 pa za 1,3
% (5.630 otrok. Tako majhno zmanjšanje števila upravičencev je posledica zelo majhne
spremembe zgornje dohodkovne meje in dejstva, da se upravičenci do otroškega
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dodatka gostijo v dohodkovnih razredih pod 75 % povprečne plače. Povprečno mesečno
izplačana sredstva za otroške dodatke za obdobje junij - december 1999 so znašala
3.386 mio SIT, kar je za 42,5 % več kot za obdobje januar - maj ter za 49,3 % več kot
je znašalo mesečno povprečje za leto 1998.
Dobrih 60 odstotkov otroških dodatkov je dodeljeno v višini, ki velja za prvega
vzdrževanega otroka, slabih 33 odstotkov v višini, ki velja za drugega vzdrževanega
otroka in le nekaj manj kot 7 odstotkov v višini, ki velja za tretjega in naslednjega
vzdrževanega otrok. Porazdelitev po dohodkovnih razredih se bistveno ne razlikuje od
tiste iz prejšnjih let, iz česar je mogoče sklepati, da se dohodkovni položaj družin,
meijen z dohodkom na družinskega člana, v času bistveno ne spreminja.
Povprečna višina izplačanega mesečnega otroškega dodatka za obdobje junij-december
1999 je znašala 8.357 SIT in je bila za 54 % večja kot je bila izplačana za obdobje
januar - april 1999, koje znašala 5.696 SIT. V primerjavi s povprečjem leta 1998 seje
povprečna višina otroškega dodatka povečala za 64 %. Najvišji izplačan otroški
dodatek, ki je znašal za otroka 18.000 SIT je prejelo 6.261 otrok ali 1,5 % vseh
prejemnikov. Najnižji otroški dodatek, kije znašal 2.600 SIT je prejelo 15.681 otrok ali
3,9 % vseh prejemnikov. Otroški dodatek v višini od 15.000 SIT do 18.000 SIT je
prejelo 47.455 otrok, kar pomeni okoli 12 % vseh prejemnikov otroških dodatkov, v
višini od 12.000 SIT do 15.000 SIT 57.239 otrok ali 14 %, v višini od 9.000 SIT do
12.000 SIT 39.262 otrok ali skoraj 10 %. Otroški dodatek v višini od 6.000 do 9.000
SIT je prejelo 121.364 otrok ali skoraj 30 %, ostalih 139.911 otrok ali dobrih 34 % je
prejelo otroški dodatek v višini med 2.500 SIT in 6.000 SIT.
Očitno je, da se dohodkovni položaj družin slabša s povečevanjem števila otrok v
družini. Tako je v družinah, ki vzdržujejo dva otroka 68 odstotkov prejemnikov z
dohodkom na družinskega člana, ki je pod podpovprečno plačo v državi medtem, ko je
ta delež med prejemniki, ki imajo položaj tretjega in naslednjega vzdrževanega otroka
že 85 odstoten.
Največji skupni otroški dodatek v letu 1999 (za vse vzdrževane otroke v družini) je
prejela družina zli. otroki in je znašal 193.500 SIT, sledijo družina z 10. otroki in
otroškim dodatkom v višini 175.500 SIT, 3 družine z devetimi otroki in otroškim
dodatkom v višini 157.500 SIT, 16 družin z osmimi otroki je prejelo otroški dodatek v
višini 139.500 SIT, 28 družin s sedmimi otroki je prejelo otroški dodatek v višini
121.500 SIT, 79 družin s šestimi otroki je prejelo otroški dodatek v skupni višini po
103.500 SIT.
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Tabela 2: Struktura prejemnikov in sredstev za otroške dodatke v letu 1997
Dohodek na
družinskeg
a člana v %
povprečne
plače v RS
do 25%
25,1-30%
30,1-40%
40,1-45%
45,1-55%
55,1-110%

Otroški
dodatek v
%
od
zajamčene
plače
22
19
16
13
10
7

Otroški
dodatek v
SIT
decembra
1997
8.109
7.004
5.898
4.792
3.686
2.580

Otroški
dodatek v %
povprečne
neto
plače
(nov. 1997)
8,2
7,1
6,0
4,9
3,7
2,6

Povprečno
število
prejemniko
v v letu
1997
98.902
36.671
82.296
38.347
60.607
91.710

Struktura
prejemniko
v v letu
1997
(v%)
24,21
8,98
20,14
9,39
14,84
22,45

Delež
porabljenih
sredstev v
letu 1997
36,66
11,74
22,18
8,40
10,21
10,81

Tabela 2a: Število prejemnikov otroških dodatkov po dohodkovnih razredih in po višini, ter
porabljena sredstva - julij 1999
Dohodek na druž.
člana v % povp.
plače RS v
preteklem letu
do 15%
nad 15 % do 25 %
nad 25 % do 30 %
nad 30 % do 35 %
nad 35 % do 45 %
nad 45 % do 55 %
nad 55 % do 75 %
nad 75 % do 99 %
SKUPAJ

Število otroških
1. otrok

dodatkov

2.otrok

21.540
33.131
22.450
25.584
48.632
37.587
40.019
15.681
244.624

3.in naslednji
otrok

12.667
20.805
13.980
15.815
27.569
18.992
17.317
6.139
133.284

6.261
6.987
3.303
2.832
3.764
1.920
1.621
635
27.323

SKUPAJ
število otrok
40.468
60.923
39.733
44.231
79.965
58.499
58.957
22.455
405.231

Delež
porabljenih
sredstev v %
19,48
24,02
12,45
11,00
16,33
7,76
5,96
1,99
100,00

Tabela 2b: Struktura prejemnikov otroških dodatkov po višini in po dohodkovnih razredih
- julij 1999
delež
višina
višina
Dohoodek na
delež
višina
delež
druž. člana v % otroškega prejem- otroškega prejem- otroškega prejempovp. plače RS v dodatka v nikov v dodatka nikov v dodatka nikov v
%
preteklem letu
SIT
%
%
do 15%
nad 15 % do 25 %
nad 25 % do 30 %
nad 30 % do 35 %
nad 35 % do 45 %
nad 45 % do 55 %
nad 55 % do 75 %
nad 75 % do 99 %
SKUPAJ

15.000
12.825
9.775
7.700
6.300
4.000
3.000
2.600

5,32
8,18
5,54
6,31
12,00
9,28
9,88
3,87
60,37

16.500
14.175
10.925
8.800
7.350
5.000
4.000
3.600

3,13
5,13
3,45
3,90
6,80
4,69
4,27
1,51
32,89

18.000
15.525
12.075
9.900
8.400
6.000
5.000
4*600

1,55
1,72
0,82
0,70
0,93
0,47
0,40
0,16
6,74

SKUPAJ
delež otrok v
doh.razredih
v%
9,99
15,03
9,81
10,92
19,73
14,44
14,55
5,54
100,00
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Slika 4: Struktura otrok - prejemnikov otroškega dodatka in delež
porabljenih sredstev, 1997
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Slika 5: Struktura otrok - prejemnikov otroškega dodatka in delež
porabljenih sredstev, julij 1999
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Leta 1991 je bilo v Sloveniji za otroške dodatke namenjeno 0,51% bruto domačega
proizvoda, leta 1992 le 0,45%, leta 1993 0,53%, leta 1996 0,83%, leta 1997 0,86%, leta
1999 in leto 2000 pa že malo več kot 1 % bruto domačega proizvoda (tabela 1).
Uveljavitev univerzalnega otroškega dodatka, kot je opredeljen v Zakonu o družinskih
prejemkih, bi po ocenah teijala dober odstotek BDP. Težko bi ocenili, ali je to v
primerjavi z drugimi evropskimi državami veliko ali malo. Realna ocena bi namreč
morala upoštevati vse dajatve družinam z otroki ali pa vsaj še davčne prihranke zaradi
olajšav za otroke, ki po ocenah predstavljajo prav tako okoli odstotek BDP. Če
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primerjamo skupne koristi od davčnih olajšav in od otroških dodatkov in opazujemo
njihov delež v razpoložljivem dohodku ugotovimo, da se Slovenija med 22 evropskimi
državami, po spremembi v letu 1999, uvršča med prve tri države z najvišjim deležem
davčnih olajšav in otroškega dodatka med razpoložljivimi dohodki prebivalstva.
Realna višina sredstev za otroške dodatke se je leta 1997 v primerjavi z letom 1993
približno podvojila, hkrati pa seje število otrok-prejemnikov povečalo za 1,8-krat. Iz
tega lahko sklepamo, da smo za otroške dodatke v tem obdobju namenjali vse več
sredstev, da pa se je hkrati zniževala njihova povprečna realna vrednost. Pri razlagi
dejstva, daje povprečni otroški dodatek leta 1997 znašal le približno tri četrtine tistega v
letu 1993, je treba upoštevati vpliv sprememb v strukturi prejemnikov, predvsem zaradi
razširitve kroga upravičencev maja 1996; višji dohodkovni razredi namreč prejemajo
skoraj simbolični otroški dodatek. Realna vrednost otroških dodatkov za nižje
dohodkovne sloje se je v istem obdobju realno zmanjšala zaradi zmanjšanja realne
vrednosti zajamčene plače, na katero so vezani otroški dodatki. To zmanjšanje je bilo v primerjavi z letom 1993 - leta 1994 za 4,92%, leta 1995 za 1,25%, leta 1996 za 2,21%
in leta 1997 za 5,64%. Novi otroški dodatki v letu 1999 so se občutno povečali, tako da
znaša povprečna vrednost otroškega dodatka v prvh mesecih po spremembi v primerjavi
z mesecem pred tem kar 55,7% več. Ker so v zakonu določeni nominalni zneski, ki se
letno usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin, pa ni več nevarnosti, da bi otroški
dodatki realno padali.
Za otroške dodatke za najnižjo dohodkovno skupino je bilo v letu 1997 porabljenih
največ sredstev: za 24,2% upravičencev 36,7% celotne mase sredstev, po spremembi v
letu 1999 pa je za 25% upravičencev porabljenih 43% vseh sredstev (tabela 2). Zato pa
je 22,5% upravičencev iz zgornjega dohodkovnega razreda prejelo v letu 1997 le 10,8%
vseh sredstev. Po spremembi v letu 1999 se povečuje koncentracija sredstev v spodnjih
dveh dohodkovnih razredih, ki sta primerljiva s prejšnjim najnižjim razredom. V tem
razredu je 25% upravičencev zanje pa se namenja kar 43% vseh sredstev za otroške
dodatke. V zadnjih dveh dohodkovnih razredih, ki sta primerljiva s prejšnjim zadnjim
razredom, je po novem 20% vseh upravičencev, zanje pa je namenjeno malo manj kot 7
odstotkov vseh sredstev (tabela 2a).
Bolj nazorno predstavo o višini otroških dodatkov in njihovem pomenu za družine
dobimo, če jih primerjamo s povprečno plačo v Sloveniji. Ustreznejša je primerjava z
neto plačo, ker je tudi otroški dodatek neto prihodek. Najvišji otroški dodatki so
novembra 1997 dosegali 8,2% neto povprečne plače, najnižji pa le 2,6% (tabela 2). Z
drugimi besedami, družine z dohodki, ki na člana niso presegale Četrtino povprečne
slovenske plače, so za vsakega otroka v letu 1997 prejele otroški dodatek v približni
višini ene mesečne povprečne neto plače. Letni znesek najnižjega otroškega dodatka pa
je na otroka dosegal slabo tretjino mesečne povprečne neto plače.
Stanje seje bistveno spremenilo s spremembami v letu 1999. Najvišji otroški dodatek se
je v letu 1999, po spremembi, podvojil in znašal 16,2 % neto povprečne plače. Najnižji
otroški dodatek pa se je v razmerju s povprečno plačo v državi še znižal in znašal 2,3%
neto povprečne plače. To pomeni, da dobi družina z najnižjimi dohodki na družinskega
člana (prvi dohodkovni razred) za enega otroka 1,6 povprečne neto plače letno, za
drugega vzdrževanega otroka 1,8 povprečne neto plače letno in za tretjega vzdrževanega
otroka skoraj 2 povprečni neto plače letno. Družina, ki ima tri otroke in eno plačo v
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višini 70% povprečne državne plače, prejme mesečno okoli 52% povprečne neto plače v
državi, ali letno malo več kot 6 povprečnih neto plač, kar pomeni, da otroški dodatki v
taki družini pomenijo polovico razpoložljivega letnega dohodka. S tem prevzemajo
otroški dodatki izjemno močno socialno funkcijo. V drugem dohodkovnem razredu
prejme družina letno za tri otroke 4 neto plače, kar v njenih razpoložljivih dohodkih
pomeni okoli 40 % razpoložljivega dohodka.
Delež otroških dodatkov v razpoložljivem dohodku družin je odvisen tako od višine
dohodkov in otroškega dodatka kot tudi od drugih elementov, ki določajo razpoložljivi
dohodek (davčne stopnje in davčne olajšave za vzdrževane družinske člane). Iz tabele 3
je razvidno, da se pomen otroških dodatkov z večanjem dohodkov zmanjšuje ter da se
na isti ravni družinskih dohodkov povečuje, kadar je v družini več otrok .
Glede na merila za upravičenost so se otroški dodatki zelo približali univerzalni dajatvi.
Do otroškega dodatka dejansko niso upravičeni le otroci iz družin, katerih življenjska
raven je kljub prisotnosti otrok vsaj zadovoljiva. Pri teh družinah nikakor ne moremo
govoriti o ekonomski ogroženosti. Poleg tega, celo če bi prejemale (najnižji) otroški
dodatek po veljavnih merilih, se razpoložljivi dohodek teh družin ne bi bistveno
spremenil.

Tabela 3: Otroški dodatki v razpoložljivem dohodku (%)
Zaslužki kot Samohranilec Samohranilec
% povprečne z 1. otrokom z 2. otrokoma
plače

Par-en
zaposlen
z 1. otrokom

Par-oba
Par-en
Par-oba
zaposlen
zaposlena z 1. zaposlena z 2.
z 2. otrokoma otrokom
otrokoma

33
1997
1999

18.57
32.58

30,64
77,52

16,70
36,91

23,44
77,52

(D

(D

66 oz. 33/33
1997
1999

8,20
10,53

18,89
35,01

10,59
16,92

18,36
33,83

10,56
16,86

18,84
33,22

100 oz. 66/33
1997
1999

3,71
3,78

10,46
14,75

5,58
6,79

13,55
23,57

133 oz. 66/66
1997
1999

2,12
2,27

7,02
9,71

3,71
4,57

8,20
11,30

3,57
4,36

8,13
12,25

1,52
(2)

2,86
3,62

1,48
1,57

2,78
4,51

1,37
1,46

3,71
4,20

5,61
6,95

13,63
23,51

200 oz.
100/100
1997
1999

300
oz.
200/100
2,04
0,99
1997
2,08
1,07
1,90
(2)
2
1999
2,54
2,2
(2)
(2)
( )
Opombe:
(1) Za družino, kjer sta zaposlena oba starša, ni relano predpostaviti raven dohodkov v višini 33%
povprečne plače, zato je ta kombinacija tipa družine in dohodkov izpuščena.
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(2) Zaradi previsokih dohodkov ni upravičen do otroškega dodatka.
(3) V družini samohranilca je en družinski član manj, zato je povprečni dohodek na člana ustrezno višji
kot v dvoroditefjskih družinah z enakimi dohodki.

V času, ko so težave na gospodarskem področju finančno ogrozile številne družine z
otroki, se kaže potreba, da bi otroški dodatki dobili izrazitejši socialno-varstveni značaj,
kar se je s spremembo zakona v letu 1999 tudi zgodilo. Podobni trendi so tudi v drugih
državah v tranziciji. V Evropski uniji imajo od dohodkov odvisne otroške dodatke v
mediteranskih državah (Italiji, Španiji, Grčiji in na Portugalskem), ki so z izjemo Italije
najrevnejše države EU. Iz tega bi lahko sklepali, da si univerzalne otroške dodatke lahko
privoščijo le bogate države.
Preprostost te logike in sklepe na njeni podlagi podre dejstvo, da starši v večini
"revnejših" držav lahko uveljavljajo davčne olajšave za vzdrževane otroke, ki pa so le
posredna oblika namensko enake dajatve. In ne samo to: v nekaterih državah (med njimi
je tudi Slovenija) se davčne olajšave uveljavljajo z zmanjšanjem davčne osnove, ki ob
progresivnem obdavčenju dohodkov omogoča večji davčni prihranek premožnejšim
družinam.

2.2. SUBVENCIJA PREHRANE, PREVOZOV IN PROGRAMOV VRTCEV TER
UČBENIŠKI SKLADI
Kot dopolnilo univerzalnim otroškim dodatkom predvideva resolucija selektivne
ukrepe, ki bi upoštevali ekonomski položaj družin. Otrokom iz družin z nižjimi dohodki
naj bi subvencionirali predšolsko vzgojo, šolsko prehrano, javni prevoz, nakup
učbenikov in podobno.
Obseg subvencioniranja predšolske vzgoje v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo je
odvisen od cene programov in dohodkovnega položaja družin. Občine (praviloma tiste,
v katerih imajo otrokovi starši stalno prebivališče) zagotavljajo javnim vrtcem sredstva
za kritje razlike med ceno programov in plačilom staršem, pa tudi sredstva za investicije
in investicijsko vzdrževanje. Zasebnim vrtcem s koncesijo, ki izvajajo javno službo,
zagotavljajo lokalne skupnosti sredstva v skladu s pogodbo (običajno je to 100%),
zasebnim vrtcem (brez koncesije) pa do marca 1999 100% sredstev, ki jih lokalne
skupnosti za plače in materialne stroške zagotavljajo na otroka v javnem vrtcu. Po
marcu 1999 se bo obseg sredstev na otroka v teh vrtcih zmanjšal na 85%.
Iz državnega proračuna se financirajo oddelki vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je
namenjena območju države, v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami, višji stroški v oddelkih, v katerih vzgojno delo poteka dvojezično ter v
oddelkih otrok Romov. Iz državnega proračuna pa se zagotavlja tudi del sredstev za
investicije na narodno mešanem območju.
Zasebni vrtci so upravičeni do sredstev iz proračuna lokalne skupnosti, če izvajajo
najmanj pol dnevni program, če imajo vključenih najmanj za dva oddelka predšolskih
otrok, če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje za izvedbo
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programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in če so dostopni vsem otrokom.
Možnost ustanavljanja zasebnih vrtcev omogoča konkurenčnost na področju
institucionalne predšolske vzgoje.
Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za šolstvo in šport dne 16.9.1992
sprejela sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev za regresiranje šolske prehrane za
socialno ogrožene otroke v osnovnih in srednjih šolah. Leta 1994 je bil sprejet Zakon o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v
vzgoji in izobraževanju, kjer je bilo uvedeno regresiranje šolske prehrane kot socialni
korektiv. Zakon je zagotavljal sredstva do konca leta 1995. Od leta 1996 je podlaga za
regresiranje šolskih malic Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Odredba o normativih in standardih v osnovnem šolstvu določa sistemizacijo delovnega
mesta organizatorja šolske prehrane (eno delovno mesto na 4200 malic dnevno) in eno
delovno mesto kvalificiranega kuhaija za pripravo 400 malic dnevno.
Vse osnovne šole v Sloveniji imajo centralne ali razdeljevalne šolske kuhinje, ki
zagotavljajo šolske malice vsem otrokom. V Sloveniji malico v šoli prejema 97% otrok.
Sredstva so v šolskem letu 1992/93 zadoščala za subvencioniranje prehrane za 11,40%
učencev in 18,80% dijakov, v šolskem letu 1993/94 pa za 11,40% učencev in 17,40%
dijakov. V naslednjih letih se je višina sredstev za regresiranje šolske prehrane
poviševala. V šolskem letu 1994/95 je regresirano prehrano prejemalo 19,89% učencev
in 21,50% dijakov, v šolskem letu 1995/96 21,79% učencev in 21,48% dijakov, v
šolskem letu 1996/97 22,5% učencev in 22,2% dijakov ter vajencev in v letu 1997/98
22,8% učencev in 22,6% dijakov ter vajencev. V šolskem letu 1998/99 znaša višina
regresa za učence 90 SIT dnevno, za dijake in vajence pa 120 SIT dnevno.

o

Slika 5: Regresiranje šolske prehrane za socialno ogrožene otroke v
osnovnih in srednjih šolah, 1992 - 1998
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Na Ministrstvu za šolstvo in šport je bil za sistematično urejanje prehrane imenovan
Programski svet, ki je sprejel kriterije za dodelitev regresirane prehrane. Ti kriteriji so:
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višina povprečnega osebnega dohodka v občini ter brezposelnost v občini, pri srednjih
šolah pa se upošteva še vrsto šole in izmenskost pouka. Ministrstvo za šolstvo in šport
na podlagi teh kriterijev razporedi razpoložljiva sredstva na posamezne šole. Šole na
podlagi kriterijev kot so: minimalno preseganje socialnega minimuma, brezposelnost
staršev, dolgotrajnejši socialni problemi ali bolezni v družini, alkoholizem v družini,
samohranilstvo itd., izberejo učence in dijake, ki najbolj potrebujejo regresirano
prehrano in podatke o številu otrok posredujejo Ministrstvu za šolstvo in šport.
Poleg tega subvencionirajo centri za socialno delo šolska kosila za otroke iz družin z
zelo nizkimi dohodki; subvencija lahko znaša tudi 100% cene kosila.
Prehrana študentov se subvencionira s prehrambenimi boni. Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve regresira ceno kosila v višini 60% povprečne cene študentovskega
kosila (v prvi polovici leta 1998 je znašal regres 360 SIT na kosilo, v letu 1999 pa 389
SIT) in sicer približno 90 bonov na študenta letno. Gostinske in druge organizacije, ki
pripravljajo kosila za študente (leta 1997 jih je bilo 81) so izbrane z javnim razpisom,
distribucijo bonov ter kontrolo upravičencev in kakovosti prehrane pa izvajata
študentski organizaciji obeh univerz.
Pomoč družinam pri nabavi učbenikov se je začela postopoma realizirati v šolskem letu
1994/95 z uvedbo učbeniških skladov. Ti so od leta 1996 zakonsko obvezni v vseh
osnovnih šolah in omogočajo izposojo in cenejši način plačevanja učbenikov. Leta 1994
je 40% osnovnih šol že imelo vzpostavljene učbeniške sklade. Ostale šole so tega leta
nabavile učbenike za 8.razred, leto potem za 6. in 7. razred, leta 1996 pa še za 1.-5.
razred.
Izposojevalnina za učbenike znaša največ do ene tretjine maloprodajne cene novih
učbenikov, otroci iz socialno ogroženih družin pa imajo možnost brezplačne izposoje.
Šolske učbenike si izposoja v povprečju 62,2% učencev vseh osnovnih šol.
Leta 1997 je Ministrstvo za šolstvo in šport začelo financirati nabavo učbenikov za
srednje šole. Začeli so z učbeniki za zadnje letnike. Učbeniške sklade je že prej imelo
12,3% srednjih šol, leta 1998 seje v akcijo vključilo skupno 83,8% srednjih šol.
V skladu z Zakonom o osnovni šoli imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza v
šolo, če stanujejo 4 km ali več od svoje šole (za otroke s posebnimi potrebami
oddaljenost ni pomembna), ter tisti učenci, katerih poti v šolo so določene kot nevarne.
Avtobusni in železniški prevozniki tudi sami priznavajo popuste učencem, dijakom in
študentom. Ti imajo pravico do subvencionirane cene mesečne vozovnice mestnega in
medmestnega avtobusnega prometa. Železnica priznava dijakom in rednim študentom,
ob predložitvi izkaznice, 30% popust v notranjem prometu. Otroci, stari 6-15 let, imajo
50% popust. Veljajo tudi različni skupinski popusti.
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2.3. POSEBNE POMOČI ZA BOLNE, TELESNO ALI DUŠEVNO PRIZADETE
OTROKE
Resolucija predvideva višje otroške dodatke za otroke z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju, poleg tega pa še posebno nadomestilo za invalidnost.
Prvo določilo je konkretiziral Zakon o družinskih prejemkih (1993) s tem, daje otroški
dodatek za te otroke zvišal za 50% v primerjavi z otroškimi dodatki za zdrave otroke.
Tako so do aprila 1996 družine z otrokom z motnjami v razvoju (glede na dohodke)
mesečno dodatno prejemale od 3,5% do 11% zajamčene plače. Toda do tega "dodatka"
so bili upravičeni samo prejemniki otroškega dodatka, to je otroci iz družin z
dohodkom, ki na člana ni presegal 50% povprečne plače v Sloveniji.
To pomanjkljivost je odpravil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih
prejemkih (1995) z uvedbo dodatka za nego otroka s 1. majem 1996. Hkrati je bila
ukinjena pravica otrok z motnjami v razvoju do zvišanega otroškega dodatka. To sicer
ni bilo v skladu z resolucijo, pa tudi ne v nasprotju z njo, saj je dodatek za nego otroka
višji od prejšnjega "dodatka" k otroškemu dodatku in zato dejansko pomeni dodatno
dajatev družinam z otroki z motnjami v razvoju.
Dodatek za nego otroka je namenjen kritju povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi
nege in varstva hudo bolnega otroka ali otroka z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju, starega do 18 let. S tem je bil torej utemeljeno razširjen krog upravičencev do
tega dodatka, česar resolucija sicer ni predvidela.
Višina dodatka za nego otroka je določena na ravni 30% zajamčene plače (12.282 SITjanuar 2000); če je otrok v dnevnem institucionalnem varstvu, v katerem ima brezplačno
oskrbo, pa na ravni 20% zajamčene plače (8.188 SIT- januar2000). Dodatek ne pripada
otroku v času, ko je v celodnevni brezplačni oskrbi v zavodu. V letu 1999 je dodatek za
nego prejemalo 4.379 otrok, od tega je višji znesek dodatka prejemalo 97% vseh otok.
Čeprav znesek dodatka za nego otroka ni absolutno visok, je v primerjavi s povprečnim
otroškim dodatkom, primeren. S stališča načel družinske politike je pomembno to, daje
pravica univerzalna in neodvisna od dohodkov. Pravica do otroškega dodatka in dodatka
za nego otroka se ne izključujeta. Ukrep prispeva k zmanjševanju razlik v
obremenjenosti družin z zdravimi otroki in družin s hudo bolnimi otroki oz. z otroki z
motnjami v razvoju.
Zaposleni starši težje bolnih otrok in otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
imajo po preteku porodniškega dopusta še dodatne pravice (Zakon o delovnih razmerjih,
1990, 84. in 85. člen; Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju):
1. mati, ali pa ob njenem soglasju oče, ima pravico delati polovico delovnega časa na
dan do tretjega leta otrokove starosti, če je otroku zaradi njegovega zdravstvenega
stanja potrebna skrbnejša nega; ta čas se šteje v pokojninsko dobo kot polni delovni
čas, mati pa prejema najmanj polovico plače,
2. isto velja za enega izmed staršev, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje
ali težko duševno prizadetega otroka.
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Mati, oče ali druga oseba, ki skrbi za invalidnega otroka, ki ni zmožen za samostojno
življenje in delo, se lahko prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavaruje.
Invalidnost otrok se upošteva tudi pri davčnih olajšavah (točka 2.7.), do sprejema
zakona o davku na dodano vrednost pa tudi pri nakupu posameznih artiklov,
namenjenih otrokom (točka 2.8.), pri predšolski vzgoji (točka 3.1.1.), porodniškem
dopustu (4.1.) in pravici do različnega delovnega časa (4.2.).

2.4. DODATEK ZA VARSTVO IN VZGOJO ZA OTROKE V STAROSTI DO 3
LET, KI NISO V VRTCU
Resolucija predvideva, postopno uvajanje denarne dajatve družinam, ki imajo otroke
stare od 11 mesecev do 3 let in niso vključeni v vrtec ali kakšno drugo družbeno
organizirano in subvencionirano obliko predšolske vzgoje. S tem ukrepom naj bi
omogočili svobodno izbiro med različnimi oblikami vzgoje in varstva otrok neposredno
po porodniškem dopustu.
Zakonodaja ne zagotavlja podpiranja, spodbujanja in subvencioniranja bivanja otrok v
lastni družini z materialnimi in pravnimi spodbudami staršem, ki želijo sami varovati in
vzgajati svoje predšolske otroke, sledi pa načelu izbire med različnimi programi v obeh
starostnih obdobjih, to je v starostnem obdobju od 1 do 3 let in obdobju od 3 do 6 let.
Starši so deležni subvencije za programe predšolske vzgoje samo, če je otrok vključen v
javni vrtec, vrtec s koncesijo, oziroma zasebni vrtec ali varstveno družino, ki izpolnjuje
pogoje po Zakonu o vrtcih. Če se starši odločijo za drugo obliko vzgoje in varstva ali pa
za otroke skrbijo sami, niso deležni finančne podpore, torej morajo v prvem primeru
plačati tretji osebi celotne stroške storitev, v drugem primeru pa njihovo neformalno
delo ni denarno priznano.
Ne glede na resolucijsko določilo velja pripomniti, da tudi na drugih področjih
družbenih služb nimamo zakonodaje, ki bi neomejeno dodeljevala namensko subvencijo
oziroma neko obliko vavčeija, ne glede na to ali upravičenec storitev koristi ali ne.
Praviloma so subvencije deležni uporabniki ob plačilu cene za tiste storitve, ki jih
država skladno s posebnimi zakoni opredeli za primerne. Pri uresničevanju
resolucijskega določila bi bilo potrebno posebej upoštevati nekatere izjeme (npr. kadar
gre za varovanje otrok s posebnimi potrebami). Primeijalne raziskave kažejo, da
"neformalnega dela" staršev, ki ga imajo le-ti z vzgojo otrok, tudi v drugih državah ne
plačujejo. Imajo pa pravico do:
1. plačanega porodniškega dopusta do otrokovega 3. rojstnega dne (na Finskem, v
Franciji za drugega in nadaljnjega otroka, v Luxemburgu za tretjega in nadaljnjega
otroka ter za otroka z motnjami v razvoju, na Madžarskem za matere z nizkimi
dohodki - le v Franciji se upravičenost do dopusta pogojuje z dvema letoma delovne
dobe v zadnjih desetih letih);
2. višjih otroških dodatkov za otroke do 3. leta (na Finskem in Norveškem);
3. davčnih olajšav na račun stroškov predšolske vzgoje (v Luxemburgu, Belgiji, ZDA,
Novi Zelandiji in na Portugalskem; v Franciji, Španiji in Kanadi velja za zaposlene
starše, v Nemčiji praviloma za samohranilce in če sta oba starša zaposlena, v Grčiji
in na Cipru za zaposlene matere, če otrok ni v subvencioniranem programu
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predšolske vzgoje; v letu 1998 so načrtovali takšne olajšave tudi v Veliki Britaniji) davčne olajšave praviloma ne izključujejo direktne subvencije programov predšolske
vzgoje in se ne omejujejo le na otroke do 3 let, toda pogosto se jih uveljavlja le ob
predložitvi računa izvajalca, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti.
Omeniti velja tudi rešitev Švedske, ki se v praksi ni obnesla. Julija 1994 so uvedli
nadomestilo stroškov predšolske vzgoje za starše otrok, starih 1-3 leta, ki niso bili v
subvencioniranem vrtcu. Če so bili otroci vključeni v skrajšane programe, se je
nadomestilo zmanjšalo. Hkrati so bili izdatki za privatne programe predšolske vzgoje
izvzeti iz davčne osnove. S tem ukrepom so nadomestili 90 dni porodniškega dopusta.
Nov ukrep je veljal le do decembra 1994. Iz tega je jasno, da je za Švede pravica do 3
mesece daljšega plačanega porodniškega dopusta za zaposlene starše pomembnejša od
nadomestil stroškov predšolske vzgoje otrok nezaposlenih staršev in tistih otrok
zaposlenih staršev, ki niso vključeni v subvencionirane programe.
V Sloveniji so starši na porodniškem dopustu pokojninsko zavarovani. Po preteku
porodniškega dopusta pa se lahko mati, oče ali druga oseba, ki skrbi za otroka, mlajšega
od sedem let, in ni obvezno pokojninsko zavarovana, zavaruje prostovoljno.

2.5. POMOČ ZA OPREMO NOVOROJENCA
Resolucija predvideva pomoč za opremo novorojenca. Zakon o družinskih prejemkih
daje pravico do pomoči za opremo novorojenca vsem otrokom, katerih mati ali oče ima
stalno prebivališče v Sloveniji. Do sprememb leta 1994 so imele to pravico matere s
stalnim prebivališčem v Sloveniji.
Tako, kot je predvideno v resoluciji, lahko starši izbirajo med materialno obliko
(paketom) in denarno pomočjo. Povprečno število upravičencev in sredstev prikazuje
tabela 4. Center za socialno delo lahko odvzame staršem pravico do izbire, če je to v
korist otroka. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je leta 1995 dodalo še
tretjo inačico, da bi starše spodbudilo k izbiri paketa. Podatki kažejo, da se starši vedno
pogosteje odločajo za denarno obliko pomoči.

Tabela 4: Povprečno število upravičencev in sredstev izplačanih
za pomoč pri opremi novorojenca
Leto
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

5. april 2000

Upravičenci
19.632
18.912
18.408
18.428
18.111
17.637
17.124

Izplačana sredstva v MIO SIT
316,35
343,17
406,25
396,86
443,34
428,99
449,10
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2.6. STARŠEVSKI DODATEK
Resolucija o družinski politiki je napovedala uvedbo denarne dajatve porodnicam, ki ne
izpolnjujejo pogojev za prejemanje nadomestila za čas porodniškega dopusta. To seje v
celoti uresničilo z Zakonom o družinskih prejemkih (1993). Do uveljavitve tega zakona
so bile do družbene pomoči v zvezi z rojstvom otroka upravičene le dijakinje, študentke
in iskalke zaposlitve. Pomoč so prejemale 84 dni. Sedaj so do starševskega dodatka
upravičene tudi gospodinje in kmečke matere, ki nimajo pravice do nadomestila, kar
letno pomeni približno 40% upravičenk več kot pred razširitvijo upravičenosti. Pravica
temelji na državljanstvu in stalnem prebivališču matere v Sloveniji. Z uveljavitvijo
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v letu 2000, so upravičenci do
starševkega dodatka tudi vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, za kar jim
država plačuje prispevke.
Čas prejemanja je izenačen s trajanjem celotnega porodniškega dopusta (365 dni, od
tega 28 dni pred predvidenim datumom poroda in 337 dni po porodu). Upravičenka med
tem časom ne sme prejemati nikakršnega nadomestila plače. Po 105 dnevih lahko mati
prenese pravico na otrokovega očeta, če je ta brez zaposlitve iz razlogov, ki niso nastali
po njegovi volji ali krivdi.
Višina starševskega dodatka je določena v višini 52% zajamčene plače, kolikor znaša
tudi denarni dodatek (socialno-varstvena pomoč) za odraslo osebo. To je praviloma
denarni prejemek, ki ga izjemoma lahko dodelijo v funkcionalni obliki.
Iz tabele 5 je razvidno razmeije med povprečnim mesečnim številom prejemnikov
porodniškega nadomestila in starševskega dodatka. Groba ocena je, da starševski
dodatek pripada materi/očetu za približno vsakega šestega otroka, rojenega v Sloveniji.
Skupno število prejemnikov presega število rojenih otrok tekom enega leta, ker je na
podlagi določil Zakona o delovnih razmeijih precej staršev upravičenih do podaljšanega
porodniškega dopusta in prejemanja nadomestila.
Tabela 5: Živorojeni otroci ter prejemniki porodniškega nadomestila
in starševskega dodatka
Leto

Število
Povprečno mesečno Število
prejemnikov porodniškega
živorojenih
nadomestila
otrok
1993
19.793
18.873
1994
19.463
19.257
18.980
1995
17.261
18.788
1996
17.080
18.165
1997
16.916
17.856
1998
16.290
17.600*
1999
'16.206
* predhodni podatek SURS
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Povprečno mesečno število
prejemnikov starševskega
dodatka
2.474
3.013
2.822
2.734
2.590
2.554
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Slika 6: Število živorojenih otrok, prejemniki porodniškega nadomestila
i 11 starševskega dodatka
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Bilo bi smotrno spremeniti zakonodajo tako, da bi v primerih, ko je mati učenka ali
dijakinja, ki se še naprej redno šola, koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka in
prejemanje nadomestila omogočili osebi, ki dejansko skrbi za otroka, če sama izpolnjuje
pogoje za upravičenost do nadomestila. Tega veljavna zakonodaja ne omogoča, ker je
mati primarni upravičenec do porodniškega dopusta in nadomestila. Torej oče otroka ne
more koristiti porodniškega oz. dopusta za nego in varstvo otroka, če je zaposlen in
plačuje za to prispevek, če tudi mati ni upravičena do porodniškega nadomestila.

2.7. DAVČNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANEGA DRUŽINSKEGA ČLANA
Resolucija povzema v času njenega sprejetja veljavno davčno zakonodajo, ki davčne
olajšave za otroke opredeljuje v obliki zmanjšanja davčne osnove. To pa ne pomeni, da
se istih ciljev ne bi dalo (bolje) doseči na druge načine, na primer z zmanjšanjem davčne
obveznosti na račun vzdrževanih otrok.
Tudi zahteva, naj davčne olajšave delujejo v korist družin z večjim številom otrok, je
povzeta po takrat veljavni zakonodaji. Poleg tega resolucija terja, naj davčne olajšave za
vzdrževane družinske člane skupaj z otroškimi dodatki tvorijo "sinhronizirano socialno
politiko, ki bo delovala v korist družin z večjim številom družinskih članov in z nižjimi
prejemki oziroma dohodki".
V času sprejetja resolucije je davčna olajšava za prvega otoka znašala 8% povprečne
leme plače zaposlenih v Sloveniji, za vsakega nadaljnjega otroka pa se je povečala za
3% te plače (Zakon o dohodnini, 1990). Za otroka, ki se je šolal izven stalnega
prebivališča, se je olajšava povečala z:a 4% letne povprečne plače. Olajšava za otroka,
motenega v telesnem in duševnem razvoju, je znašala 20%, za otroka, trajno
nezmožnega za delo, pa 50% letne povprečne plače v Sloveniji.
Z letom 1994 je stopil v veljavo nov Zakon o dohodnini (1993), ki je davčno olajšavo za
prvega otroka zvišal na 10% povprečne letne plače, olajšavo za vsakega nadaljnjega
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otroka pa povečal za dodatnih 5% povprečne plače. Za otroka z zmerno, težjo in težko
motnjo v telesnem in duševnem razvoju znaša olajšava 50% povprečne plače zaposlenih
v Republiki Sloveniji. Starostna meja je pri 18 letih, razen če se otrok redno šola (takrat
je pri 26 letih). Za otroke, nezmožne za delo, ni starostne omejitve. Z novim zakonom
sta bili odpravljeni določilo v zvezi s šolanjem izven kraja stalnega prebivališča in
razlikovanje v višini olajšave za otroke z motnjami v razvoju in otroke, trajno nezmožne
za delo. Taka zakonska ureditev glede olajšav velja tudi v letu 1999.
Zakon torej enako obravnava različno stare otroke in upošteva le število vzdrževanih
otrok. Večje zmanjšanje osnove za vsakega nadaljnjega otroka bi lahko imeli za ukrep
demografske politike.
Z vidika družinske politike je pomembna še sprememba v novem Zakonu o dohodnini
(1993), po kateri se davek od osebnih prejemkov plačuje tudi od prejemkov iz naslova
plačila za začasno ali občasno opravljanje dela učencev in študentov, razen plačil
učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojnoizobraževalnem procesu. Osnovni namen te spremembe je bil preprečiti izkoriščanje
tega določila za izogibanje plačilu davka oseb, ki nimajo statusa učenca ali študenta.
Hkrati je začelo veljati določilo, po katerem se v lastne dohodke vzdrževanega člana, za
katere se zmanjša olajšava za tega vzdrževanega člana, poleg prejemkov iz naslova
socialno-varstvenih pomoči (med katere sodita tudi otroški dodatek in dodatek za nego
otroka) ne štejejo prispevek za preživljanje otroka, štipendije, plačila za opravljeno
obvezno praktično delo, prejemki iz naslova plačila za začasno ali občasno delo,
opravljeno prek študentskih in mladinskih servisov, in sorazmerni del družinske
pokojnine, ki jo prejema vzdrževani družinski član.
Praktične učinke sedanje davčne zakonodaje vidimo v tabeli 6 s primerom
davkoplačevalca s povprečno plačo. Razvidno je, da ta višina dohodkov ne dovoljuje
izrabe celotne davčne olajšave za četrtega otroka, na račun 5. in nadaljnjega otroka pa ni
več nobenega dodatnega davčnega prihranka. Če davčni zavezanec vzdržuje še kakšno
odraslo osebo, se učinki davčnih olajšav za otroke zmanjšajo oz. izgubijo že pri
manjšem številu otrok.

Tabela 6: Učinek davčnih olajšav za otroke pri dohodkih v višini povprečne plače
(leto 1999)
Število
otrok

Davčna olajšava kot %
od povprečne plače

Kumulativno zmanjšanje
davčne osnove leta 1996
(SIT)
10
207.894
25
519.735
45
935.523
1.455.258
66,9 (potencialno 70)

Davčni
prihranek
(SIT)
72.773
143.901
214.585
283.725

Davčni prihranek kot % od
leme povprečne plače
bruto
neto
3,50
5,55
6,92
10,97
10,32
16,36
13,65
21,64

1
2
3
4
Opombe:
1. Povprečna bruto plača leta 1999 " 2.078.940 SIT letno (173.245 SIT mesečno).
2. Povprečna neto plača leta 1999 = 1.311.348 SIT letno (109.279 SIT mesečno).
3. Davčna osnova samske osebe znaša 1.422.891 SIT.
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V zadnjih dveh kolonah tabele 6 primerjamo višino davčnega prihranka s povprečno
plačo. Bolj smiselna je primerjava z neto plačo, ker davčni prihranek povečuje
razpoložljive družinske prihodke (neto družinski prihodek). Davkoplačevalec s
povprečno plačo in dvema vzdrževanima otrokoma je deležen letnega davčnega
prihranka v višini 1,4 povprečne mesečne neto plače.
Vpliv vzdrževanih otrok na davčno obveznost lahko prikažemo s povprečnimi davčnimi
stopnjami, to je razmerjem med davčno obveznostjo (dohodnino) in bruto plačo. To
razmerje kaže, kolikšen del bruto zaslužkov je za davčne zavezance "izgubljen" zaradi
plačila davkov (tabela 7).
Tabela 7: Povprečne davčne stopnje (leto 1999)
Zaslužek kot %
Povprečne davčne stopnje
od
povprečne Samska oseba Oseba, ki uveljavlja Oseba, ki uveljavlja
plače
olajšavo za 1 otroka olajšavo za 2 otroka
2,80
33
7,90
0,00
10,67
66
8,10
4,23
100
13.64
10.14
6,73
133
18,18
15,55
11,60
21,89
20,04
200
17,26
300
25.65
24.15
21,90

V tabeli 8 in 9 vidimo, da z veljavno zakonodajo ni uresničena zahteva, da bi davčne
olajšave skupaj z otroškimi dodatki delovale v korist družin z nižjimi dohodki.
Pravzaprav je resolucija v tej točki nekonsistentna, saj hkrati opredeljuje davčne
olajšave kot zmanjšanje davčne osnove, čeprav je znano, da pri tej obliki olajšave
davčni prihranek narašča z dohodki (tabela 10). Spremembe otroškega dodatka v letu
1999 so tako stanje popravile, vendar so nekatere nelogičnosti v sistemu še vedno
prisotne v bistveno manjšem obsegu.

Tabela 8: Davčni prihranki in otroški dodatki - družine samohranilcev z otroki
Zaslužki v
% od povprečne
plače v državi

Davčni prihranki in otroški dodatki
Samohranilec
z 1 otrokom
z 2 otrokoma
leto 1996

0,33
0,66
1,00
1,33
2,00
3,00

leto 1999*

114.352
90.350
94.237
82.236
85.335
69.727

215.345
127.742
120.773
108.763
76.921
93.552

leto 1996

leto 1999*

214.762
241.876
241.796
239.594
199.335
229.423

432.713
412.355
341.901
345.707
276.302
233.881

*Upo5tevana je višina otroških dodatkov po spremembi leta 1999.
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Ker gre za dva med seboj ločena in premalo usklajena sistema, v skupnih učinkih
otroških dodatkov in davčnih olajšav za otroke ni možno zaslediti neke premišljene ali
načrtovane logike. Od davčnih olajšav imajo več koristi družine z višjimi dohodki, od
otroških dodatkov - ker so selektivni - pa družine z nižjimi dohodki. Tako so na primer
za družino s tremi otroki pri dohodkih v višini približno dveh povprečnih plač letne
koristi od otroških dodatkov za približno 50.000 SIT večje od koristi od davčnih olajšav
za otroke, pred spremembo otroškega dodatka leta 1999 pa sta bili ti dve koristi
izenačeni.
Tabela 9: Davčni prihranki in otroški dodatki
- dvoroditeljske družine (2 zaposlena) z otroki
Davčni prihranek in otroški dodatek
Zaslužek staršev v
% od povprečne
za 1 otroka
za 2 otroka
plače v državi
leto 1996
leto 1999 leto 1996 leto 1999
33/33
114.352
189.242
214.762
394.984
66/33
90.350
127.742
241.876
412.355
66/66
78.349
110.942
193.870
286.355
106.239
100/33
147.937
241.796
286.355
100/100
82.236
108.773
193.790
253.466
133/66
82.236
108.773
215.591
289.907
200/100
85.335
76.921
199.335
276.302
•Upoštevana je višina otroških dodatkov pred spremembo leta 1999.

Tabela 10: Davčni prihranek v odvisnosti od mejne davčne
stopnje in števila otrok
Davčna
stopnja (%)
17
35
37
40
45
50

Davčni prihranek (v % povprečne bruto plače)
1 otrok
2 otroka
3 otroci
1,70
4,25
7,65
3,50
8,75
- 15,75
3,70
9,25
16,65
4,00
10,00
18,00
4,50
11,35
20,25
5,00
12,50
22,50

Pomanjkljivost veljavnih davčnih olajšav kot ukrepa družinske politike je tudi v tem da
so davčnega prihranka deležni le davkoplačevalci (torej ne najrevnejši sloji prebivalstva
ki ali ne plačujejo davkov ali pa zaradi nizkih dohodkov lahko izkoristijo le del
olajšave), kar je ne samo nelogično, temveč tudi nepravično. To bi bilo moKoče
spremeniti z določilom, da so starši, ki olajšave ne morejo (v celoti) izkoristiti
upravičeni do gotovinske dajatve v višini neizkoriščenega davčnega prihranka
Prednost davčnih olajšav pred otroškimi dodatki je v avtomatičnem letnem usklaievaniu
vrednosti vezane na kategorijo, kot je na primer povprečna plača Posledica tesa ie da
se v težavnih časih za državni proračun davčne olajšave realno ne zmanjšujejo L se
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pogosto dogaja z neposrednimi socialnimi dajatvami. To je posledica neutemeljenega
razlikovanja med neuresničenimi proračunskimi prihodki in dejanskimi proračunskimi
izdatki, čeprav je jasno, da ima določena vsota direktnih ali indirektnih dajatev enak
neto vpliv na državni proračun.
Glede na navedeno in ob dejstvu, daje univerzalni pristop bolj skladen z osnovnimi cilji
družinske politike (to je prerazporejanje dohodka v korist družin z otroki), je - zlasti v
trenutku, ko je zaradi javnosti posebno treba zagotoviti največjo stopnjo učinkovitosti
pri porabi proračunskih sredstev za posamezne namene - smotrno ohraniti davčne
olajšave za otroke. Očitno slabost davčnih olajšav, da več dajejo bogatejšim, lahko
preprosto odpravimo s tehnično spremembo: tako, da zmanjšanje davčne osnove
nadomestimo z zmanjšanjem davčne obveznosti. Toda še vedno bodo predvidene koristi
deležni samo tisti davkoplačevalci, ki bodo lahko svojp davčno obveznost zmanjšali za
celotni znesek olajšave. To pomanjkljivost lahko odpravi že omenjeno določilo, da se
neizkoriščena davčna olajšava izplača kot gotovinsko dajatev, ali pa se sorazmerno bolj
povišajo otroški dodatki v najnižjih dohodkovnih skupinah, kot je bilo že storjeno s
spremembo v letu 1999.
Novembra 1996 je Ustavno sodišče odločilo, daje višina olajšave za vzdrževane člane v
Zakonu o dohodnini neskladna z Ustavo, ker ne izvzema iz obdavčitve minimalnih
življenjskih stroškov otroka, to je minimalnih sredstev, ki jih roditelj mora nameniti za
vzdrževanje otroka.
Glede na to, da vsak nadaljnji otrok stane manj, je davkoplačevalec že pri absolutno
enaki davčni olajšavi relativno bolj razbremenjen stroškov za vsakega nadaljnjega
otroka. Tudi v drugih državah so davčne olajšave za otroke praviloma enake za vse
otroke. Izjeme so Belgija, Italija, Grčija in Kanada, kjer priznavajo večje olajšave za
(vsakega) nadaljnjega otroka v družini. Davčni sistemi pa ponekod (npr. na Norveškem,
Malti, Cipru in v Kanadi) upoštevajo starost otrok, t.j. višje stroške preživljanja
starejšega otroka.

2.8. ZNIŽANJE TARIFNIH STOPENJ IN OPROSTITEV PLAČEVANJA
PROMETNEGA DAVKA
Resolucija izhaja iz predpostavke, da bo sistem davčnih oprostitev pri izdelkih za otroke
pomemben element družinske politike. Ta predpostavka z uveljavitvijo davka na
dodano vrednost ni več realna. Zakon o prometnem davku, ki je veljal do leta 1999, je
za številne izdelke, potrebne za vzdrževanje otrok, določil najnižjo stopnjo prometnega
davka. To naj bi, po besedah resolucije, v naslednjih letih še nadgradili s povečanjem
števila izdelkov, ter s popolno oprostitvijo plačevanja prometnega davka za
najpomembnejše izdelke, ki so potrebni za vzdrževanje otrok.
Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku je že leta 1992 določil, da so plačila
prometnega davka oproščeni mleko za dojenčke ter hrana za dojenčke, izdelana iz
mleka, mlečnih izdelkov in posameznih mlečnih sestavin, nekatera zdravila, aparati za
zboljšanje sluha in vida ter ortopedski pripomočki in naprave, ki invalidnemu otroku
nadomeščajo funkcijo zdravega človeka, kot tudi novi osebni avtomobili in kombiji
namenjeni prevozu invalidnih oseb.
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V Sloveniji je bila, pred uveljavitvijo davka na dodano vrednost, najnižja stopnja
prometnega davka 5%. Ta je med drugim veljala za oblačila in perilo do vključno
številke 14, plenice in drugo perilo za dojenčke, obutev (za dečke do vključno številke
38, za deklice do vključno številke 36, za športno obutev pa do vključno številke 36),
šolske potrebščine, knjige, revije, kasete, videokasete, plošče, filme ipd., namenjene
otrokom, otroške vozičke in otroške varnostne sedeže ter igrače z oznako "dobra
igrača".
5% prometni davek so plačevale tudi osebe, ki so vzdrževale tri ali več otrok, mlajših od
18 let, kadar so kupovale nov osebni avto s petimi ali več sedeži. Pravico so lahko
uveljavljale enkrat v treh letih (do marca 1996 enkrat v petih letih).
5% stopnjo prometnega davka oziroma oprostitev plačila prometnega davka je bilo moč
realizirati avtomatično pri nakupu. Posebni postopki pa so bili predvideni pri nakupu
avtomobila za družine s tremi ali več otroki in pri nakupu zdravstvenih in ortopedskih
pripomočkov za otroke s posebnimi potrebami.
Nov položaj je nastopil po uvedbi davka na dodano vrednost, ki je nadomestil sedanji
prometni davek. Do sprememb je prišlo pri davčnih stopnjah, pa tudi v razporeditvi
proizvodov v tarifne razrede. S stališča družinske politike je pomembno, da se učinki
davka na dodano vrednost ocenijo, zato ministrstvo od sprejema zakona spremlja
gibanje cen pomembnih za otroke, kar bo osnova za oceno vpliva davka na dodano
vrednost na življenjsko raven družin in v odvisnosti od tega za načrtovanje novih
ukrepov. Po prvih podatkih, nadomestni ukrepi ne bodo potrebni, saj se kaže, da cene ne
odstopajo bistveno od povprečne ravni cen v državi.
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Tabela 11: Skupni prikaz ukrepov na ekonomsko-fiskalnem področju
UKREP

LETO

UPRAVIČENCI

MIO SIT

% OD BDP

OTROŠKI DODATEK

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
**2000

147.478
187.639
222.634
342.443
408.532
410.864
405.040
406.000

7.311,50
10.777.92
14.146.69
20.354.93
25.117,46
26.705,10
35.159,89
40.703.70

0,509
0,582
0,637
0,797
0,864
0,830
0,984
1,031

SUBVENCIJA
PREDŠOLSKE
VZGOJE
(samo dejavnost, brez

1993
1994
1995
1996
1997
1998

*

10.237
12.876
16.653
17.914
20.186
21.790

0,713
0,695
0,750
0,702
0,694
0,677

1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99

25.046
42.283
45.123
47.748
46.705
45.188
16.453
21.714
22.702
23.261
23.970
24.044

526,94
656,13
662,28
705,60
823,39
782,10
368,06
427,86
402,04
410,23
525,70
538.20

0,028
0,030
0,026
0,024
0,025
0,022
0,020
0,019
0,016
0,014
0,016
0,015

Študentje

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

•
*
*
*
*
»
*

786,65
926,53
1.000,00
1.016,59
1.009,12
1.234,40
1.461,58

0,055
0,039
0,045
0,040
0,035
0,038
0,041

UČBENIŠKI SKLADI

1994
1995
1996
1997
1998
1999

•
•
*

295,47 (OŠ)
419,02 (OŠ)
375,34 (OŠ)
159,21 (0Š + SŠ)
207,30 (OŠ + SŠ)
290,90 (OŠ + SŠ)

0,016
0,019
0,015
0,005
0,006
0,008

1.499,82
1.922,48
2.307,06
2.783,46
2.012,88

0,081
0,087
0,090
0,096
0,063

investicij)
SUBVENCIJA ŠOLSKE
PREHRANE
Osnovna šola

Srednja šola

PREVOZI UČENCEV

»
*
*

«

*
•
»
*
*

1994
1995
1996
1997
1998

•
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DODATEK ZA NEGO
OTROKA

1997
1998
1999
**2000

3.705
4.132
4.424
4.450

495,35
567,60
631,13
778,60

0,017
0,018
0,018
0,020

POMOČ ZA OPREMO
NOVOROJENCA

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
**2000

19.632
18.912
18.408
18.428
18.111
17.63-7
16.968
17.500

316,35
343,17
406,25
396,86
433,34
428,99
449,00
575,69

0,022
0,019
0,018
0,016
0,015
0,013
0,013
0,015

STARŠEVSKI
DODATEK

1994
1995
1996
1997
1998
1999
**2000

2.474
3.015
2.822
2.735
2.616
2.518
2.550

423,48
559,36
554,28
566,33
573,75
601,63
693,44

0,023
0,025
0,022
0,019
0,018
0,017
0.018

DAVČNE OLAJŠAVE
ZA OTROKE

1995
1996
1997

-

22.546
24.502
27.075

1,015
0,960
0,931

PORODNIŠKO
NADOMESTILO

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

18.873
19.257
17.261
17.080
16.914
16.374
16.174
16.500

11.930,29
14.865,35
16.566,94
18.887,18
21.202,24
22.569,82
24.401,08
26.430,03

0,831
0,802
0,746
0,740
0,729
0,701
0,682
0,682

Opombe:
Podatki o otrocih v vrtcu so po Šolskih letih, poleg tega pa gre za različne programe, zato upravičenci ne bi bili
homogena skupina.
* Podatki so nepopolni, zato niso zabeleženi.
♦•Predvidena sredstva v proračunu za leto 2000.
BDP:

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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1.435.095 mio SIT
1.852.997 mio SIT
2.221.459 mio SIT
2.555.369 mio SIT
2.907.277 mio SIT
3.243.490 mio SIT
3.574.000 mio SIT (ocena)
3.947.400 mio SIT (ocena)
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3. PODROČJE DRUŽBENIH SLUŽB IN DRUGIH DEJAVNOSTI
Delovanje družine in delno prevzemanje njenih nalog naj bi podprle družbene službe in
druge dejavnosti. Poleg temeljnih načel, navedenih v uvodu resolucije, naj bi upoštevali
tudi načelo vključevanja in sodelovanja družine kot subjekta porabe v okviru lokalnih in
nacionalnih skupnosti. Resolucija loči splošne in posebne službe. Med splošne službe
sodijo vrtci in druge predšolske dejavnosti, šola ter zdravstveno varstvo. Posebne službe
so namenjene neposredno družini oziroma njenim posameznim članom. Resolucija
namenja posebno mesto servisom za informiranje, izobraževanje in svetovanje staršev,
partnerjem zakoncem in otrokom, servisom za pomoč družini na domu ter zavodskim in
drugim oblikam varstva in vzgoje za družine in družinske člane s posebnimi potrebami.
Že na začetku velja omeniti, da organizacija družbenih služb ne sledi delitvi iz
resolucije, kar pa ne pomeni, da v njihovem okviru ne izvajajo naštetih nalog.
Organizacija in delovanje posebnih družbenih služb je pogosto sestavni del organizacije
in delovanja splošnih družbenih služb. Tako se, na primer, z dejavnostjo vrtcev,
zdravstvenih zavodov, odvija velik del svetovalnega dela staršem in otrokom, hkrati z
izobraževanjem in informiranjem. Zdravstveni in socialni zavodi nudijo tudi
izobraževanje, informiranje ter svetovanje partnerjem.

•

3.1. SPLOŠNE SLUŽBE
3.1.1. Vrtci in druge predšolske dejavnosti
3.1.1.1. Uresničevanje določil resolucije
Za vzgojo predšolskih otrok je, kot navaja tudi resolucija, v prvi vrsti odgovorna
družina, družba pa zagotavlja pogoje za usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti
staršev, otrokom pa možnost socializacije in vzgoje izven družinskega okolja ter razvija
vrtce in druge oblike vzgoje in varstva. Resolucija predvideva naslednje ukrepe:
1. Postopno razvijanje različnih programov, oblik in servisov na tem področju, kot so:
igralne skupine, stanovanjske zadruge, varstvene družine ter druge oblike in servise ter
povezovanje vrtcev in drugih izvajalcev predšolske vzgoje in varstva z osnovno šolo,
starši in družino
Tako nov Zakon o vrtcih kot sprejete kurikularne rešitve predvidevajo ponudbo
različnih programov - različnih z vidika organizacije, trajanja in vsebine. V prihodnje bo
potrebno tako na ravni konceptualnih izhodišč kot same organizacije ponuditi staršem
čimveč različnih, tudi poldnevnih programov, podobno kot jih izvajajo v evropskih
državah in jih imenujemo, npr. igralne urice, dnevna varstva, ipd. Do sprejetja Zakona
o vrtcih (1996) so bile varstvene družine namenjene samo otrokom do treh let starosti, s
sprejetjem novega zakona pa so lahko vključeni vsi predšolski otroci. Ta oblika vzgoje
in varstva se izvaja na domu strokovnega delavca. Dejavnost lahko opravljajo za otroke
v starosti do treh let osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vzgojitelja ali pomočnika
vzgojitelja, za otroke v starosti od treh let do vstopa v šolo, pa tiste osebe, ki
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izpolnjujejo pogoje za vzgojitelje, če imajo v skladu z normativi in standardi
zagotovljen prostor in opremo.
Število varstvenih družin se je od leta 1990/91, ko jih je bilo 107 s 640 otroki,
zmanjšalo v šolskem letu 1998/99 na 30 z 245 otroki. Povprečno pride 8 otrok na
vzgojno-varstveno družino (povprečje zadnjih petih let je znašalo 7 otrok).
Za otroke, ki niso vključeni v vrtec se izvajajo oblike igralnih skupin in drugih krajših
programov, ki jih vrtci dodatno izvajajo (80-urni vzgojni program, potujoči vrtec,
cicibanove urice, urice pravljic,...) in so najpogosteje za starše brezplačni.
Vrtci so povezani z osnovnimi šolami, starši in okoljem. Načini in oblike njihovega
sodelovanja so opredeljeni v letnem delovnem načrtu (npr. sodelovanje s starši,
sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami,
aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce
za potrebe vzgoje predšolskih otrok itd.). Stanovanjskih zadrug zaenkrat v Sloveniji še
ni.
,
2. Omogočanje takih programov predšolske vzgoje in varstva, ki ustrezajo posebnim
potrebam otrok
Programi za otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi
in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter
otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov
za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe) so
obstajali že pred sprejemom resolucije, Zakon o vrtcih jih predvideva tudi v bodoče.
Otroci s posebnimi potrebami imajo prednost pri sprejemu v vrtec, prav tako tudi
otroci, za katere starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine.
V šolskem letu 1998/99 je v Sloveniji v vrtcih delovalo 56 razvojnih oddelkov (1,7 %
vseh oddelkov v vrtcih). Večina razvojnih oddelkov je bila namenjena duševno
prizadetim otrokom - 62,5%, 22% oddelkov pa telesno prizadetim otrokom. V
razvojne oddelke je bilo vključenih 277 otrok (0,44% vseh vključenih otrok) in sicer je
bilo 156 otrok vključenih v oddelke za duševno prizadete (65%), 67 otrok pa v oddelke
namenjene telesno prizadetim otrokom (21%). V razvojnih oddelkih je bilo v šolskem
letu 1997/98 zaposlenih 151 strokovnih delavcev, med njimi je bilo 80 (53%)
specialnih pedagogov.
Nov Zakon o vrtcih opredeli organizacijo predšolske vzgoje na domu za otroke, ki
zaradi bolezni ne morejo biti vključeni v vrtec. Predšolsko vzgojo na domu izvaja vrtec
ali druga pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje tovrstne dejavnosti in ima
ustrezne delavce. Ta oblika še ni zaživela v praksi, razen v okviru javnih del.
Natančneje bo ta oblika urejena z zakonom o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami.
3. Razvijanje raznovrstnih programov predšolske vzgoje, tako po vsebini,
organiziranosti in ustanoviteljih; razvijanje programov za otroke s posebnimi
potrebami, dodatnih programov za nadarjene otroke in otroke s posebnimi interesi,
dopolnilnih programov za otroke iz socialno prikrajšanih družin
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Zakon o vrtcih določa, da predšolska vzgoja v vrtcih kot sestavni del sistema vzgoje in
izobraževanja poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti,
strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše (z
upoštevanjem različnosti med otroki), pravice do izbire in drugačnosti in ohranjanja
ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
Večja pluralnost ponudbe in uzakonjeno načelo do izbire naj bi zagotavljala staršem
možnost vključitve otrok v tiste vrtce in programe, ki bodo bolj v skladu z njihovimi
potrebami. Pluralizacija se razvija v smeri dopolnjevanja z izvajalci zunaj javnega
sektoija in v smeri razvijanja različnih programov. V ta namen je z zakonom
predvideno:
1. predšolsko vzgojo lahko izvajajo tako javni kot zasebni vrtci , ki jih ustanovijo
fizične ali pravne osebe,
2. starši imajo pravico izbirati programe predšolske vzgoje za svoje otroke; vrtec je
dolžan staršem v posebni publikaciji predstaviti svoje programe, njihove cilje,
vsebine in metode dela; zasebni vrtec pa mora v publikaciji objaviti tudi mnenje
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
3. vrtci lahko glede na trajanje izvajajo dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur
in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično, pol dnevne
programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali
izmenično, krajše programe, ki trajajo od 240 do 600 ur letno za otroke iz odročnih
in demografsko ogroženih krajev (namenjeni otrokom od tretjega leta starosti do
vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok); vrtec lahko
organizira tudi občasno varovanje otrok na domu in predšolsko vzgojo na domu (za
dalj časa bolne otroke),
4. programi javnih in zasebnih vrtcev s koncesijo niso podrobno predpisani. Strokovni
svet RS za splošno izobraževanje določi le splošni okvir, na osnovi katerega vrtci
oblikujejo osnovni program;
5. strokovni svet RS za splošno izobraževanje je potrdil nov kurikulum za vrtce, v
katerem je posebej izpostavljeno načelo uravnoteženosti področij dejavnosti in
prepletanje ciljev s področja jezika, umetnosti, gibanja. Nekateri programi zasebnih
vrtcev imajo verske vsebine, dva vrtca delujeta po waldorfskih vzgojnih načelih,
eden pa je jezikovni; posebnih programov za nadatjene otroke in dopolnilnih
programov za otroke iz socialno ogroženih skupin ni, vendar je vzgojiteljica dolžna v
skladu s cilji in načeli zakona o vrtcih in strokovno usposobljenostjo upoštevati
različnost med otroki pri izvajanju programa; otroci iz socialno ogroženih družin
imajo prednost pri sprejemu v vrtec.
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Tabela 12: Vrtci, oddelki in število vključenih otrok
Leto

1980/81
1985/86
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99*

Št. otrok starih Št. otrok
od 11 mesecev vrtcih
do 6,5 let
174.100
154.185
145.058
141.764
137.380
133.615
128.394
122.549
116.929
113.227
106.932
106.703

v

66.872
75.669
75.838
73.631
69.370
66.029
67.178
66.703
66.553
65.332
62.662
62.848

% vključenosti Št zaposlenih Št otrok na
glede
na oseb za nego in strokovnega
delavca
vzgojo
celotno
populacijo
otrok
5.932
11,3
38,1
11,2
6.739
49,1
10,9
6.978
52,3
10,6
6.950
51,0
10,6
6.544
50,0
10,3
6.396
49,0
10,6
6.343
52,3
10,2
6.526
54,4
9,97
6.672
56,9
9,70
6.709
57,7
6,00
6.911
58,6
9,20
6.852
58,9

Vir: Statistični letopis 1998, SURS.
* podatki so ocenjeni

Slika 7: Odstotek vključenosti otrok v vrtce glede na celotno populacijo
otrok,
1980/81 - 1998/99

Šolvkoleto

Število oddelkov v vrtcih se v zadnjih letih rahlo zvišuje, kljub počasnemu upadanju
absolutnega števila otrok, ki so vključeni vanje. Relativno gledano se delež vključenih
otrok v vrtce nekoliko povečuje, vendar pa je še vedno za skoraj polovico otrok v
starosti do 7 let organizirana drugačna oblika varstva. Predvsem gre za neformalno skrb
v okviru družinskih in sorodstvenih mrež. Število otrok na strokovnega delavca v
oddelku (vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja) postopoma pada od 11,3 v šolskem letu
19980/81 na 9,7 v šolskem letu 1996/97.Programe predšolske vzgoje je v šolskem letu
1996/97 izvajalo 91 samostojnih vrtcev in 145 enotah vrtcev pri osnovnih šolah.
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V programe predšolske vzgoje je bilo v šolskem letu 1998/1999 vključenih 58,9%
otrok od enega leta do vstopa v šolo. Delež vključenih otrok v vrtec se je glede na leto
1993 povečal zvečal za 9,9 odstotne točke. Največ je oddelkov z otroci, starimi od treh
let do priprave na vstop v šolo, v teh oddelkih je kar 40% vseh otrok, vključenih v vrtec.
4. Zagotavljanje celoletne priprave na šolo za vse otroke v letu pred vstopom v šolo
Kot je razvidno iz tabele 13, je v šolskem letu 1997/98 pripravo na šolo obiskovalo
23.185 otrok, kar je za 6 % manj v primerjavi s prejšnjim šolskim letom. Število otrok,
ki obiskuje pripravo na osnovno šolo v programu vrtca ali zunaj njega, se znižuje,
znižuje pa se tudi število otrok na zaposlenega. MČd vsemi otroci, ki obiskujejo
program priprave na osnovno šolo, jih je dobre tri četrtine vključenih v oddelke
programa vrtca, približno četrtino pa je otrok zunaj programa vrtca. Število oddelkov
zunaj programa vrtca se v zadnjih letih ni bistveno spremenilo. Program priprave na
osnovno šolo se bo v vrtcih izvajal samo še nekaj let ( do uveljavitve devetletne
osnovne šole za celotno populacijo šestletnih otrok).

Tabela 13: Priprava otrok na osnovno šolo: otroci, vključeni v dnevno varstvo, zunaj dnevnega
varstva ter zaposlene osebe, Slovenija; 1992/93 - 1996/97
Otroci v dnevnem varstvu
Otroci zunaj dnevnega varstva
št. otrok št.
št. otrok / št. št. otrok
št.
št. otrok / št.
Zaposlenih
zaposlenih
zaposlenih zaposlenih
21.477
1992/93
1.593
13,5
8.728
495
17,6
1993/94
13,4
22.710
1.699
8.146
458
17,8
1994/95
21.724
1.700
12,8
7.801
451
17,3
1995/96
21.311
1.793
11,9
6.847
490
14,0
1.641
1996/97
18.593
6.069
399
15,2
11.3
1997/98
18.225
1.843
9,9
4.960
332
14,9
Vir: Statistične informacije, št. 325/1998, SURS, Ljubljana.
Leto

Slika 8: Priprava otrok na osnovno šolo: otroci, vključeni v dnevno varstvo in
otroci zunaj dnevnega varstva, 1992/93 - 1997/98

Število otrok
■ Št. otrok v dnevnem varstvu □ St. otrok zunaj dnevnega varstva

5. april 2000

59

poročevalec, št. 23

Ker je priprava otrok na osnovno šolo program vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki je
v letu pred vstopom v osnovno šolo obvezen, je organizirana v večini občin v Sloveniji.
Izven programa vrtca je bila v šolskem letu 1996/97 organizirana priprava na šolo v
desetih občinah ( tu gre v večini primerov za majhne občine: Destmik-Tmovska vas,
Gorišnica, Juršinci, Loški Potok, Lukovica, Moravče, Osilnica, Podčetrtek, Videm,
Vodice).
Zunanjo pripravo na osnovno šolo lahko izvajajo tudi drugi subjekti in ni nujno, daje to
vrtec. Tako sedaj ta program izvajajo nekatere osnovne šole, ki nimajo vrtčevskih
oddelkov.

5. Razvijanje svetovalnih in izobraževalnih programov za otroke in starše;
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) določa, da mora v
vsakem javnem vrtcu delovati svetovalna služba, ki svetuje otrokom, vzgojiteljem in
staršem; sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja vrtca in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Svetovalna služba
tudi sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi
potrebami. Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi,
pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. Veljavni normativi za
predšolsko vzgojo zahtevajo enega svetovalnega delavca na 30 oddelkov vrtca.
Poleg tega se za organizirano uresničevanje interesa staršev v javnem vrtcu oblikuje svet
staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga
starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev predlaga nadstandardne
programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o
predlogu programa razvoja vrtca in letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih
ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z
vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet vrtca in opravlja druge naloge
v skladu z zakonom in drugimi predpisi..
3.1.1.2. Kvaliteta programov predšolske vzgoje
Zakon o vrtcih je prinesel postopno izboljševanje kadrovskih normativov in
zmanjševanje velikosti skupin od leta 1997/98 do leta 2000. Velikost skupin najmlajših
otrok se bo zmanjšala od 16 na 12 otrok (že ob uveljavitvi zakona se je zmanjšala na
14), velikost skupin otrok, starejših od treh let, pa od 30 na 22 otrok (24 ob uveljavitvi
zakona). Hkrati seje podaljšala sočasna prisotnost vzgojiteljice in pomočnice v oddelku
dnevne vzgoje, za mlajše otroke od 4 na 6 ur dnevno, za starejše otroke pa od 1 na 4 ure.
V šolskem letu 1996/97 je bilo v enem oddelku povprečno 19 otrok (od povprečno 14
otrok v oddelkih otrok do 3 let do 22 otrok v oddelkih za pripravo na šolo. V zadnjih
letih se je zaradi sprememb delovnega časa staršev podaljšal tudi obratovalni čas vrtcev,
ki se v okviru možnosti prilagaja staršem.
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3.1.1.3. Cene programov in plačilo staršev
Pred sprejetjem Zakona o vrtcih je bil pri določanju plačil staršev upoštevan le
dohodkovni položaj družin, sedaj pa je plačilo odvisno tudi od cene programa. Osnova
za plačilo staršev je cena programa, v katerega je bil otrok vključen. Cena programa
obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za
investicije in investicijsko vzdrževanje. Program priprave na šolo je za starše
brezplačen.
Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa za druge enako
stare otroke. Plačilo staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše
razvršča v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primeijavi s povprečno
plačo za zaposlenega v Republiki Sloveniji. Najnižje plačilo znaša 15%, najvišje pa
80% cene programa.
Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu, so plačila v celoti
oproščeni. Poleg tega lahko lokalna skupnost v izjemnih primerih pri določitvi plačila
staršev upošteva na podlagi mnenja pristojnega davčnega organa ali socialne službe
poleg dohodka in premoženja tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski
socialni položaj družine. Če pa je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za
drugega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno.
Cene programov predšolske vzgoje se po občinah močno razlikujejo. Od 1. maja 1999
so cene za otroke do treh let znašale od 38.924 SIT do 57.528 SIT, za starejše otroke pa
od 33.749 SIT do 43.856 SIT. Vzrokov za to je več, možna razloga za take razlike sta:
1. občinski sveti ne dovoljujejo dviga cen v skladu s povečanjem stroškov,
2. cene namenoma ne vsebujejo vseh stroškov, da bi bila podlaga za določanje plačil
staršev nižja, občine pa na druge načine krijejo razliko v stroških programov.
Posledica različnih cen po občinah je velika razlika v obremenjenosti družin z enakimi
dohodki s plačilom programov predšolske vzgoje. Starši namreč vedno plačajo določen
odstotek od cene. Če je cena 57.528 SIT, plačajo tisti v zgornjem plačilnem razredu
46.022 SIT, če je cena 38.924 SIT, znaša najvišje plačilo staršev 31.239 SIT, kar je
mesečno za 14.883 SIT manj (letna razlika je 178.596 SIT ali približno 1,7 povprečne
neto plače v maju 1999).
V zadnjih letih sta dve spremembi bistveno vplivali na realno povečanje cen programov
predšolske vzgoje, delno pa tudi na povišanje prispevkov staršev:
1. poenotenje načina določanja plač zaposlenih na področju predšolske vzgoje s tistim,
ki velja za druge zaposlene v šolstvu (po vključitvi predšolske vzgoje v pristojnost
Ministrstva za šolstvo in šport),
2. novi normativi, ki jih je prinesel Zakon o vrtcih (zmanjšala se je velikost oddelkov,
povečalo število vzgojnega osebja na oddelek, podaljšala se je sočasna prisotnost
dveh odraslih oseb v oddelku ter zvišala zahtevana izobrazbena raven vzgojnega
osebja).
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3.1.2. Družina in šola
Na področju družine in šole resolucija opredeljuje naslednje ukrepe, s katerimi se bo v
okviru šolskega sistema uresničevala družinska politika:
1.Postopno uvajanje bolj pestre izbire izobraževalnih programov, ki bodo omogočali
razvoj potencialov vsakega otroka in zagotavljali različne izobraževalne možnosti glede
na otrokove potrebe
Z novo šolsko zakonodajo bo predvidoma v šolskem letu 2002/2003 (v predlogu
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli v šolskem letu
2003/2004), uvedena diferenciacija pouka. V 1., 2. in 3. razredu bo učitelj pri pouku
znotraj oddelka posameznega razreda diferenciral delo z učenci glede na njihove
zmožnosti, sposobnosti, interese in znanja. V 4. 5., 6. in 7. razredu bo delo pri pouku
organizirano kot temeljni in nivojski pouk, pri čemer se lahko nivojski pouk organizira
le pri matematiki, slovenskem jeziku in tujem jeziku, in sicer največ v obsegu ene
četrtine ur namenjenih tem predmetom. V 8. in 9. razredu pa bo pri slovenskem pouku,
matematiki in pri tujem jeziku potekal samo nivojski pouk. Učenec oziroma učenka se
za raven zahtevnosti pouka odloča ob pomoči staršev, učiteljev in šolske svetovalne
službe.
Z uveljavitvijo nove devetletne osnovne šole, mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9.
razreda, poleg obveznih predmetov, izvajati tudi pouk izbirnih predmetov iz
družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa. Šola mora
ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz posameznega sklopa. V okviru
družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika,
nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Predloge in učne načrte
izbirnih predmetov trenutno pripravljajo predmetne kurikularne komisije. S ponudbo
izbirnih predmetov naj bi osnovna šola, v kateri imajo danes vsi učenci enake
predmete, omogočila, da učenci in starši s svojo dejansko izbiro ustvarijo oz. oblikujejo
'svoj' predmetnik - izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole
individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec lahko vsako leto zamenja izbirni
predmet. Izbirni predmeti bodo trajali najmanj eno in največ tri leta. Učenec mora med
izbirnimi predmeti izbrati tri predmete, od tega največ dva predmeta iz posameznega
sklopa. Učenec bo lahko izbiral med novimi predmeti in/ali poglabljal znanje iz skupnih
predmetov glede na svoje izobraževalne in (prihodnje ) poklicne interese (npr. glasbena
vzgoja, likovna vzgoja, tuji jezik, računalništvo itd.). Izbirni predmeti bodo tudi šolam
omogočili uspešnejše odzivanje na potrebe ter interese učencev in staršev v njihovem
okolju.
Za učence s posebnimi potrebami se lahko obvezni in izbirni predmeti določijo s
prilagojenimi izobraževalnimi programi ali . posebnim programom vzgoje in
izobraževanja.
2. Omogočanje možnosti za pospešen razvoj otrok in odpiranje alternativnih možnosti
za izobraževanje in dodatno izobraževanje
Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti,
ki so določene v letnem delovnem načrtu. Prav tako pa lahko osnovna šola organizira
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tudi druge dejavnosti. Za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene
standarde znanja, osnovna šola organizira dodatni pouk in druge oblike individualne in
skupinske pomoči, ki so financirane iz državnega proračuna.
Glede alternativnih možnosti je potrebno omeniti tudi zakonsko reguliranje zasebnih
osnovnih Sol. Zasebne osnovne šole bodo določile program v skladu s svojimi akti,
zakon pa jim nalaga, iz katerih obveznih predmetov bodo morale izvajati pouk. Sicer pa
zakon zasebnim šolam na nekaterih področjih izobraževanja omogoča določen
manevrski prostor, npr. glede določitve programa, vzgojno izobraževalnih obdobij,
šolskega koledarja, izvajanja vzgojno izobraževalnega dela, načinov ocenjevanja,
napredovanja in popravnega izpita, hitrejšega napredovanja itd. Zakon ureja tudi
delovanje zasebnih šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških
načelih (Steiner, Decroly, Montessori). Prva Waldorfska šola v Ljubljani je bila
ustanovljena že jeseni 1992, v letošnjem šolskem letu 1998/99 pa šolo obiskuje 190
otrok v osmih razredih. V obdobju 1993 - 1999 ni bila ustanovljena nobena nova
zasebna oziroma alternativna osnovna šola. Pri odpiranju možnosti za alternativno
izobraževanje obstaja nevarnost, da bodo teh možnosti v prvi vrsti in najprej deležni
otroci v večjih mestnih središčih, kar bi seveda vodilo k večanju regionalnih razlik.
3. Razvijanje različnih oblik pomoči učencem pri odpravljanju določenih intelektualnih
in psihosocialnih primankljajev
Osnovna šola je dolžna za vse učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, organizirati
dopolnilni pouk in pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči. Za izvedbo
le-teh so osnovnim šolam namenjena sredstva iz državnega proračuna.
Otrokom s posebnimi potrebami morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo
vzgojo in izobraževanje. Tisti otroci, ki so usmeijeni v izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v prilagojene izobraževalne
programe ali v posebne programe vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do
individualiziranih programov. Osnovna šola mora za izvajanje osnovnošolskega
programa otrok s posebnimi potrebami zagotoviti strokovne delavce za pripravo,
izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov.
4. Zagotavljanje enake dostopnosti do šole z ustrezno mrežo šol oziroma s prevozi otrok
v šolo
Na začetku šolskega leta 1998/99 je v Sloveniji delovalo 820 osnovnih šol (v 146
občinah) s skupno 9.192 oddelki. Število oddelkov se je v primeijavi z prejšnjim
šolskim letom zmanjšalo prav tako tudi število učencev. Osnovne šole je obiskovalo
190.004 učencev. Poleg tega je v Sloveniji delovalo še 61 osnovnih šol s prilagojenim
predmetnikom in učnim načrtom (v 51-ih občinah); v 420 oddelkov je bilo vključenih
2.896otrok.
Učenci imajo prevoz do šole brezplačen oziroma subvencioniran, kar je opisano v točki
2.2.
5. Zagotavljanje varstva učencem, ki to potrebujejo (podaljšano bivanje)
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Po določilih Zakona o osnovni šoli (1996) mora osnovna šola z 9-letnim programom
organizirati podaljšano bivanje za učence od prvega do šestega razreda. Za učence s
posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z
dodatno strokovno pomočjo, prilagojene izobraževalne programe ali posebni program
vzgoje in izobraževanja, pa lahko šola organizira podaljšano bivanje tudi od sedmega do
devetega razreda, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi. Sedanja 8-letna osnovna
šola organizira oddelke podaljšanega bivanja za učence od 1. do 4. razreda.

Tabela 14: Podaljšano bivanje učencev v obdobju 1989/90- 1997/98
PodaljSano bivanje učencev
ŠL Šol
št oddelkov Št učencev
1.002
1989/90
365
1990/91
375
988
1991/92
379
936
399
1992/93
973
1993/94
418
1.009
1994/95
443
1.055
1.109
1995/96
463
1996/97
480
1.165
509
1.221
1997/98
Vir. Statistični letopis RS 1998, SURS

delež
učencev

21.468
21.383
20.258
20.898
22.165
23.430
24.666
25.406
26.676

9,3
9,5
9,1
9,6
10,4
1U
11,9
12,7
13,7

Slika 9: Deleži učencev, vključenih v podaljšano bivanje, 1989/90- 1997/98
504540-

! 989/90
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1995/96

199S/97

1997/98

Število šol in število oddelkov, ki omogočajo izvajanje podaljšanega bivanja se
postopoma povečuje, narašča pa tudi število otrok, vključenih v to obliko varstva in
izobraževanja. Kljub temu pa je bilo v šolskem letu
1994/95 le 11,2% vseh
osnovnošolcev in osnovnošolk vključeno v podaljšano bivanje. Osnovne šole z 9letnim programom organizirajo za prvošolce tudi jutranje varstvo, v predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli pa je predvideno jutranje varstvo
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tudi za učence 2. razreda 9-letne osnovne šole, ker bodo ti učenci stari približno toliko,
kot so učenci sedanjega 1. razreda.
Programi podaljšanega bivanja se financirajo iz državnega proračuna in sicer 100% za
podaljšano bivanje učencev od prvega do četrtega razreda, najmanj 50% sredstev
namenjenih za podaljšano bivanje učencev' od petega do šestega razreda ter sredstva za
izvedbo jutranjega varstva učencev prvega razreda.
6. Skrb za nadaljnje izobraževanje nadarjenih učencev, zlasti za pospeševanje njihove
socialne mobilnosti
Izobraževanje posebej nadarjenih učencev se izvaja v skladu z Zakonom o osnovni šoli
tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jjm omogoči vključitev v dodatni
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Posebna strokovna skupina je
pripravila strokovna izhodišča za delo z nadarjenimi učenci, ki jih je potrdil Strokovni
svet RS za splošno izobraževanje in so v fazi implementacije..
Učencem, ki dosegajo nadpovprečni uspeh v učenju, mora osnovna šola na predlog
staršev, učiteljev ali šolske svetovalne službe omogočiti, da prej kot v devetih letih
končajo osnovnošolsko izobraževanje in s tem izpolnijo osnovnošolsko obveznost. O
hitrejšem napredovanju učenca odloča učiteljski zbor v soglasju s starši.
Učencem, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo
javno veljavne programe in perspektivnim športnikom, se lahko prilagodi opravljanje
obveznosti na način, ki ga določi minister.
7. Z razvijanjem različnih vzgojno-izobraževalnih programov, povezanih s
humanizacijo odnosov, z enakimi možnostmi spolov, z oblikovanjem partnerskega
odnosa, z nastajanjem in razvojem družine
Uresničitev teh ukrepov v zakonodaji ni eksplicitno navedena, so pa splošno vsebovani
v ciljih osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) kot so npr: spodbujanje
skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika,
vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, vzgajanje za medsebojno strpnost,
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in
ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči
razsojanja, razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za doživljanje umetniških del in za
umetniško izražanje.
Uresničevanje ukrepov, navedenih v resoluciji, je v dobršni meri zadeva celotne
kurikulame prenove, zlasti pa priprave učnih načrtov in programov izbirnih predmetov
v osnovni šoli. Seveda pa bodo učni načrti predmetov zasnovani učno-ciljno, kar bo
učiteljem omogočalo več samostojnosti pri izbiri vsebin, časovni razporeditvi ter izbiri
metod in oblik dela.
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Ko analiziramo stanje na področju družine in šole ne moremo izpustiti področja
štipendiranja. Temeljne oblike štipendiranja v RS ureja Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (1998), in sicer:
1. kadrovske štipendije, ki jih zagotavljajo delodajalci v skladu s svojimi načrtovanimi
kadrovskimi potrebami;
2. republiške štipendije, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna RS;.
3. Zoisove štipendije za izrazito nadaijene dijake in študente.
Štipendiranje izvaja Zavod RS za zaposlovanje, ki vsako leto objavi skupen razpis za
kadrovske in republiške ter Zoisove štipendije, podrobnejša merila ureja pravilnik, ki je
izdan na podlagi 58. člena navedenega zakona.
Kadrovske štipendije naj bi bile temeljna oblika štipendiranja, vendar so zaradi padca
ekonomske moči gospodarstva prevzele to vlogo republiške štipendije. Višina teh
štipendij je odvisna ekonomsko-socialnega položaja družine. Cenzus za pridobitev
štipendije je bil do leta 1994 80% zajamčene plače na člana družine, v letu 1994 pa seje
zvišal na 100% zajamčene plače za tiste, ki se izobražujejo v kraju stalnega bivališča in
130% zajamčene plače za tiste, ki se izobražujejo izven kraja bivanja. Leta 1998 je bil ta
cenzus izenačen na 130% zajamčene plače za vse kandidate.
Štipendije niso sledile ekspanziji izobraževanja, posebej v visokem šolstvu (število
rednih študentov seje zvišalo od 27.945 v leta 1993 na 37.000 v letu 1997), bolj pa je
izražen porast pri Zoisovih štipendijah. Cenzus je bil pri teh štipendijah odpravljen leta
1996. Število je poraslo do 6.581 v letu 1993 na 10.259 v letu 1998.

Tabela 15: Število republiških in Zoisovih štipendistov
Šol.leto

Republiške
štipendije

Verižni
indeks

Zoisove
štipendije

Verižni
indeks

4
1
2
3
1993/94
47.830
100
6.581
95
6.921
1994/95
45.482
103,7
7.437
1995/96
47.200
1996/97
98
46.210
8.733
9.952
1997/98
45.803
99
94
10.259
1998/99
43.136
* sredstva se nanašajo na proračunsko in ne na šolsko let o

5
100
105,0
107,5
117,5
114,0
96,4

Skupaj

Porabljena
sredstva
v mio SIT*
6
7
7.342.,09
54.411
8.886,66
52.403
54.637
10.097,59
13.043,27
54.943
55.396
12.802,70
53.396
15.083,45

Verižni
indeks
8
100,0
121,0
136,4
129,2
98,2
117,8

Vzrok za povečano število Zoisovih štipendistov pa je med drugim v tem, da je
odpravljen cenzus in zaostrena pogoja šolskega uspeha in nadaijenosti.
Izenačen materialni cenzus na 130% zajamčene plače za vse republiške štipendiste bo
stanje na področju štipendiranja le deloma izboljšal. Vsekakor je potrebno zagotoviti
večjo prilagodljivost sistema štipendiranja in zlasti izrazito nadaijenim štipendistom
nuditi ustrezno materialno podporo za pridobivanje in uporabo znanja. Republiške
štipendije naj bi poleg socialne funkcije izražale tudi javni interes za dvig splošne

poročevalec, št. 23

66

5. april 2000

izobrazbene ravni prebivalstva. Skupaj z drugimi ukrepi na tem področju (kreditno
štipendiranje in spodbujanje delodajalcev za kadrovsko štipendiranje) naj bi v
prihodnosti zagotovile tisto raven slovenskega znanja, ki bo zagotavljajo ustrezno mesto
tako v evropskih kot tudi v svetovnih povezavah.
Sredstva za štipendije so se sicer nominalno podvojila, vendar ne zadoščajo, saj jih
prejema manj kot ena tretjina šolajoče mladine. Pri načrtovanju potrebnih sredstev
moramo vedeti, daje štipendiranje le deloma socialna kategorija. Štipendiranje moramo
razumeti kot investicijo. Vsak državljan z osnovnošolsko izobrazbo ali celo manj je
namreč potencialni prejemnik ene izmed oblik denarnih pomoči iz javnih sredstev.

3.1.3. Družina in zdravstveno varstvo
V resoluciji večina ukrepov na področju družine in zdravstvenega varstva temelji na
preprečevanju bolezni in krepitvi zdravja članov in članic družin. Navodila za izvajanje
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (v nadaljevanju navodila), ki so
to področje uredila, so bila izdana 12. marca 1998.
Navodila določajo naslednji obseg reproduktivnega zdravstvenega varstva:
1. Pregledi in svetovanje o načrtovanju družine, preprečevanju nenačrtovane zanositve
in spolno prenesenih bolezni ter posledične neplodnosti s poudarkom na posebnostih
mladostniške populacije v obsegu:
a) Do deset sistematičnih pregledov v nosečnosti in dve ultrazvočni preiskavi
b) Odkrivanje okuženih s povzročitlji toksoplazmoze, sifilisa in/ali hepatitisa B
c) Obisk patronažne sestre pri otročnici in pri nosečnici
d) Zdravniški pregledi po porodu, spontani ali umetni prekinitvi nosečnosti
e) Indirektni Combsov test pri vsaki nosečnici in Rh desenzibilizacija v 28.
tednu nosečnosti
f) Zgodnje odkrivanje raka na vratu maternice in dojk pri ženskah starih 20 let in
več
g) Kariotipizacija in genetsko svetovanje po 35. letu starosti.
2. Svetovanje o načrtovanju družine
3. Šola za starše
4. Individualno svetovanje in izdaja materinske knjižice
1. Izobraževanje in svetovanje obeh partnerjev o krepitvi zdravja in varovanju zdravja v
rodni dobi
Navodila pravijo, da preventivni program opravlja osebni ginekolog, ki si ga ženska ali
ženska in njen partner izbereta v dispanzerski ginekološki dejavnosti. Aktivni
zdravstveni nadzor je omejen samo na ženske.
Navodila predvidevajo kadrovske normative za izvajanje kakovostnega preventivnega
zdravstvenega varstva. Ciljni kadrovski normativi predvidevajo 6500 žensk , starejših
od 13 let na enega specialista ginekologa, eno višjo medicinsko sestro za dispanzersko
dejavnost in eno (oziroma najmanj 0,5) srednjo medicinsko sestro. Minimalni kadrovski
normativi pa so 9000 žensk na enega specialista ginekologa, eno višjo medicinsko sestro
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in eno (najmanj 0,5) srednjo medicinsko sestro. Statistični podatki kažejo, da so na
državni ravni minimalni normativi doseženi za ginekologe specialiste in srednje
medicinske sestre, premalo pa je višjih medicinskih sester (glej tabelo 16).

Tabela 16: Število žensk, starih 13 let in več, na enega zdravstvenega delavca
v primarnem zdravstvenem varstvu žensk, 1993 - 1996

Ginekologi specialisti in
specializanti
Višje medicinske sestre
Srednje medicinske sestre
Vir: IVZ RS.

1993
8.979

1994
8.491

1995
8.794

1996
8.423

1998
9.182

12.334
7.799

12.896
7.545

13334
7.330

13.857
7.455

10.158
7.066

V nadaljevanju bomo predstavili nekatere podatke o dosedanjem izvajanju preventivnih
storitev na področju reproduktivnega varstva.
Ad la) Sistematični pregledi v nosečnosti
Uradni podatki kažejo, da se v prvih treh mesecih nosečnosti oglasi v posvetovalnicah
manj kot polovico vseh nosečnic. Strokovnjaki ugotavljajo, daje delež žensk, ki pridejo
prvič v posvetovalnico za nosečnice v prvem trimesečju nosečnosti 72% v letu 1993,
68,1% v letu 1994, 68,4% v letu 1995 in 72,0% v letu 1996. v letu 1998 pa 70% .
Ad lf) Zgodnje odkrivanje raka vratu maternice in dojk pri ženskah starih dvajset let in
več
Navodila pravijo, da je treba do izvajanja nacionalnega programa aktivnega presejanja
raka materničnega vratu vzdrževati trenutno pasivno presejanje vseh žensk, starih
dvajset let in več, ki pridejo na ginekološki pregled enkrat letno. Od leta 1993 do 1996
je na prve preventivne preglede v letu prišlo približno1 14 do 16 % žensk starih 20 let in
več.
Navodila tudi določajo preventivne pregled dojk. Pri ženskah starih od 20 do 40 let se
opravljajo na tri leta, pri ženskah starih nad 40 let pa enkrat letno. Mamografija se
opravi pri ženskah, starih od 50 do 69 let enkrat na dve leti, pri ženskah, starih od 40 do
49 let pa le pri bolj ogroženih ženskah. Umrljivost zaradi raka dojk predstavlja
najpogostejši vzrok med umrljivostjo zaradi rakavih obolenj. Razmeije med
umrljivostjo zaradi raka materničnega vratu in raka dojk je 1:6 (v letu 1996), zato, bi
bilo utemeljeno pričakovati tudi aktivnejše preprečevanje slednjega. Na tem področju se
je v letu 1997 oblikovala mreža preventivnih mamografskih centrov v Sloveniji. S
centrom v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj bo mreža v letu 1998
dokončno oblikovana.
Tabela 17: Standardizirana umrljivost žensk na 100 000 žensk
Vzrok
rak dojk
rak materničnega vratu
1

1993
36,0
4,7

1994
30,6
4,3

1995
31,8
6,4

1996
29,4
5,3

1998
29.3
4,6

Ocena je približna, ker se beleži obiske in ne posameznice.
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Vir: IVZ RS
Ad2) Svetovanje o načrtovanju družine
Navodila predvidevajo skupinske posvete o načrtovanju družine in metodah
uravnavanja rodnosti, ki naj bi jih organizirali javni zdravstveni zavodi oz. za to delo
usposobljeni strokovnjaki. Pri tem velja omeniti, da Slovenija nima ustanove, ki bi bila
specializirana za to področje. Inštitut za načrtovanje družine, ki je to nalogo dobro
opravljal in uspešno svetoval velikemu številu mladih je ukinjen.
Ad 3) Šole za starše
Navodila pravijo, da je šola za starše velikega pomena za normalen potek nosečnosti in
poroda ter za pravilno nego in razvoj dojenčka. Udeležila naj bi se je vsaka nosečnica
skupaj s partneijem, vsaj med prvo nosečnostjo. V nadaljevanju prikazujemo število
tečajnic in tečajnikov v šolah za starše od leta 1993 do 1996.
Tabela 18: Število tečajnic in tečajnikov v Šolah za starše, 1993 - 1996
1993
7.032
2.308
9.340

ženske
moški
skupaj

%
75
25
100

1994
7.182
2.652
9.834

%
73
27
100

1995
7.133
2.926
10.059

%
71
29
100

1996
8.383
3.686
12.069

%
69
31
100

1998
12.724
4252
16.976

%
75
25
100

Vir: IVZ RS

Število tečajnic in tečajnikov narašča iz leta v leto, čeprav število porodov pada. Hkrati
raste tudi odstotek moških udeležencev. Ugotovimo lahko, da okrog 40% nosečnic v
šolah za starše spremljajo partnerji, 10% manj moških pa partnerko spremlja tudi pri
porodu. Odstotek očetov prisotnih pri porodu vedno hitreje narašča, leta 1987 se je
porodov udeležilo samo 3 % očetov, danes pa se jih udeleži 30 %.
2. Izobraževanje in svetovanje obeh staršev in otrok o krepitvi in varovanju zdravja
otrok, preprečevanja bolezni in dejavnikov tveganja, ki ga ogrožajo zaradi načina
življenja in okolja
Zdravstveno izobraževanje in svetovanje staršem in otrokom je v navodilih predvideno s
programirano zdravstveno vzgojo in sicer v poglavjih, ki urejata zdravstveno varstvo
dojenčkov in predšolskih otrok do 6. leta starosti ter zdravstveno varstvo šolskih otrok
in mladine do 19. leta starosti.
Za programirano zdravstveno vzgojo v zdravstvenem varstvu dojenčkov in predšolskih
otrok do 6. leta starosti mora javni zdravstveni zavod in zasebnik vsako leto pripraviti
načrt. Ciljne skupine za zdravstveno vzgojo so poleg staršev in otrok tudi pedagogi.
Izvajata jo specialist pediater in medicinska sestra. Zdravstveno vzgojno delo lahko
poteka v različnih oblikah: posveti, predavanja, učne delavnice itn. Poleg tega se
predvideva tudi preventivno delo v vrtcih in zavodih, ki bo obsegalo številna področja:
analiza zdravstvenega stanja otrok in izdelava poročil o njem; svetovanje glede varnosti
prostora, pravilne prehrane, ergonomskih standardov itn.
Tudi za programirano zdravstveno vzgojo v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in
mladine do dopolnjenega 19. leta mora zdravstveni zavod pripraviti načrt. Delo
opravljata zdravnik specialist in medicinska sestra. Zdravstveno-vzgojno in svetovalno
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delo za mlade se je usmerjalo predvsem na naslednje vsebine: motnje v telesnem
razvoju, oblikovanje samopodobe, problemi socializacije, tvegano vedenje v cestnem
prometu in športu, kajenje, uživanje alkoholnih pijač, uporaba nelegalnih drog, motnje
koncentracije, izostajanje iz šole, strah pred šolo, anti stresne veščine, debelost, motnje
hranjenja, nizko kalorične diete, alternativno prehranjevanje, spolno prenesene bolezni,
mladostniške nosečnosti, načrtovanje družine ipd.
Programirano zdravstveno-vzgojno delo poteka v različnih oblikah: predavanja,
posvetovalnice za mlade, problemsko naravnani posveti s starši, učitelji in svetovalnimi
delavci. Predvideva se tudi preventivno delo v šolah in zavodih, ki bo potekalo podobno
kot delo v že omenjenih vrtcih.
Od leta 1993 v Sloveniji poteka mednarodni program Zdrave šole in zdravi vrtci, ki
skrbijo za zdravje vseh, ki vanje hodijo. Cilji zdravih šol so podpiranje pozitivne
samopodobe učencev, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, spodbujanje učencev k
raznovrstnim dejavnostim, zdrava šolska prehrana, dobre povezave med šolo, domom in
skupnostjo itn. V pilotski fazi projekta se je v mrežo šol, ki promovirajo zdravje
vključilo 11 osnovnih in ena srednja šola. Načrtuje se še vključitev 120 šol. Do uvedbe
devetletne OŠ pa naj bi cilji zdravih šol postali cilji vseh slovenskih osnovnih šol.
3. Uveljavljanje možnosti koriščenja bolniškega dopusta enega od staršev v času
otrokove bolezni in tudi v času bolezni ostarelih staršev
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l., RS, št. 9/92, 13/93,
9/96 in 29/98) določa pravico do nadomestila plače zaradi nege ožjega družinskega
člana (zakonec in otroke zavarovanca, ne pa za ostarele starše) in sicer največ do sedem
delovnih dni (za otroke mlajše od sedmih let pa do 15 delovnih dni). Zdravniška
komisija pa lahko podaljša trajanje pravice do nadomestila osebnega dohodka za nego
otroka tudi v primerih, ko je to potrebno zaradi težke možganske okvare, rakavih
obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja. Trajanje odsotnosti je
odvisno od stanja bolezni in se glede na dinamiko poteka bolezni presoja individualno
(Ur.l., RS, št. 6/99).
Bolniki, ki so negovani doma predstavljajo od 11 do 13% prebivalstva RS (podatki
patronažne službe, Statistični zdravstveni letopis 1993 - 1996). Med temi je približno
tretjina starejših od 75 let. Slovenska populacija se stara, zato lahko pričakujemo, da bo
domačo nego potrebovalo vedno več ljudi. Zato bi bilo potrebno razmisliti tudi o
možnosti bolniškega dopusta za ostarele starše.
Statistični podatki kažejo, da predstavlja bolniški dopust zaradj nege družinskih članov
zanemarljiv odstotek izgubljenih delovnih dni na enega zaposlenega, saj ne predstavlja
niti enega odstotka. Ženske ga jemljejo veliko pogosteje kot moški, povprečna odsotnost
z dela zaradi nege družinskega člana pa je v obdobju od 1. 1990 do 1996 znašala 6.5 dni.
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Tabela 19: Bolniški dopust zaradi nege družinskih ilanov, 1990- 1996
Leto

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Vir: IVZ RS

Odstotek izgubljenih
delovnih dni enega
na zaposlenega
moški
ženske
0,7
0,1
0,6
0,1
0,5
0,1
0,6
0,1
0,6
o.l
0,5
0,1
0,08
0,45
0,44
0,05
0,06
0,44
0,05
0,44

Št primerov na 100
zaposlenih v enem letu
moški
6,2
4,7
4,6
5,9
6,3
5,6
4,4
3,88
3,92
3,81

ženske
40,9
32,6
27,8
31,5
29,4
28,4
24,42
26,85
27,02
26,4

4. Zagotavljanje sistematičnih preventivnih interventnih programov in ukrepov in skrbi
za zdravje otrok vseh starosti
Navodila določajo sistematične preventivne preglede in druge preventivne preglede
otrok do 6. leta starosti, šolskih otrok in mladine ter študentov.
Sistematični pregledi predšolskih otrok se opravijo v starosti enega, treh, šestih, devetih,
dvanajstih, osemnajstih mesecev, treh (poleg je še sistematični psihološki pregled) in
petih letih. Dosedanja ureditev preventivnih pregledov dojenčkov je omogočala štiri
sistematične preglede.
Namenski pregledi dojenčkov so predvideni v starosti dveh mesecev, otrok pred
vstopom v vrtec, pred odhodom na organizirano zdravstveno letovanje, pred
zdraviliškim zdravljenjem, za preprečevanje šiijenja nalezljivih bolezni ter ob pojavu
epidemij nalezljivih bolezni.
Določeni so še preventivni zobozdravstveni pregled dojenčkov v starosti 6-12 mesecev,
preventivni zobozdravstveni pregled v četrtem, petem in šestem letu starosti.
Za šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti se predvideva sistematične
preventivne preglede otrok pred vstopom v osnovno šolo, v 1., 3., 5. in 7. razredu OŠ; 1.
in 2. letniku srednje šole, mladine izven rednega šolanja v 18. letu starosti.
Predvideni so še namenski pregledi po sistematičnem pregledu in pred odhodom na
organizirano zdravstveno letovanje.
Mlade, ki se ne šolajo redno, vabijo na sistematične pregled v 18. letu starosti z osebni
vabilom zavarovancu na dom. Mlade, ki so redno zaposleni, sistematično pregledajo
specialisti medicine dela, prometa in športa v obratnih ambulantah.
Sistematičnih pregledov se vsako leto udeleži približno 95% šolaijev. Najpogostejše
zdravstvene težave, kijih na teh pregledih ugotovijo zdravniki so slaba drža (20 - 22%),

71

poročevalec, št. 23

deformacije stopal (18 - 19%), slaba prehranjenost (14 - 15%), karies (13 - 15%), in
motnje vida (15%).
Zagotovljeni so tudi preventivni zobozdravstveni pregledi v vsakem razredu osnovne
šole ter v 1. in 3. letniku srednje šole. Cepljenja in druge storitve za preprečevanje
šiijenja nalezljivih bolezni, ki jih določata zakon o nalezljivih boleznih in republiški
program imunoprofilakse in kemopraofilakse in druge zdravstvene storitve in vzgojni
ukrepi za preprečevanje epidemij nalezljivih bolezni
Študentje imajo zagotovljene sistematične preglede v prvem in zadnjem letniku višje in
visoke šole. Preventivni zobozdravstveni pregledi v 1. in 3. letniku višje in visoke šole.
Namenski pregled študenta po sistematičnem pregledu. Cepljenje in druge storitve za
preprečevanje epidemij nalezljivih bolezni, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih.

Tabela 20: Vsi preventivni obiski otrok v posvetovalnicah
za otroke na 1 000 prebivalcev, 1993 - 1996
Dojenčki
Otroci od 1 do 6 let
Otroci od 7 do 19 let
Vir: IVZ RS

1993
6.419,7
432,0
640,6

1994
6.456,6
490,8
616,0

1995
6.124,4
558,7
555,9

1996
6.158,3
567,32
612,4

1998
7.391,3
532,4
565,9

5. Zagotavljanje specializiranih medicinskih storitev diagnostike, terapije in svetovanja
za družino
Družinska medicina v Sloveniji še ni vzpostavljena, ker še niso sprejeta doktrinama
stališča za njeno izvajanje.
6. Razvijanje duševno zdravstvene vzgoje in zagotavljanja znanj in motivacij za
optimalno psiho-socialno delovanje družin in razvoj otroka
Navodila v poglavju o patronažnem varstvu predvidevajo tudi zdravstveno vzgojo v
družini. Cilj te vzgoje je obravnava družine v domačem okolju in podpora družini v
prelomnih obdobjih. Navodila predvidevajo različne vsebine zdravstvene vzgoje za tri
različne opredelitve družin: zdravo družino, potencialno ogroženo družino in
zdravstveno in/ali socialno ogroženo družino.
7. Vključevanje mentalno higienskega dela za družino in otroka v mrežo osnovnega
zdravstvenega varstva otroka in družine
Navodila predvidevajo sistematično preventivno spremljanje otrok z razvojnimi in
vedenjskimi motnjami. Preventivno zdravstveno varstvo izvaja osebni zdravnik po
programu, ki je predpisan za vse otroke. Ta program se dopolnjuje s programom
razvojnih ordinacij, ki ga v krajih, kjer ni razvojnih ordinacij, opravlja začasno eden od
specialistov pediatrije ali šolske medicine, podiplomsko usposobljen za delo z razvojno
in vedenjsko motenimi otroki oz. mladino pristojnega dispanzerja. V Sloveniji ima
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razvojne ordinacije 37 % zdravstvenih domov. V vsaki regiji je vsaj en tak zdravstveni
dom.
Poleg sistematičnih pregledov se otrokom zagotavlja leme celotne preglede (po potrebi
tudi večkrat letno), habilitacijski program ter preventivne obiske na domu itn. Namen
dodatne obravnave razvojno in vedenjsko motenih otrok je tudi tesno sodelovanje z
družino teh otrok, ki seji svetujejo seznanja s pravicami iz zdravstvenega in socialnega
varstva, servisnih storitev ter pridobivanja pripomočkov.

3.2. POSEBNE DRUŽBENE SLUŽBE
Posebne službe so namenjene neposredno družini oziroma njenim posameznim članom
in podpirajo njeno nastajanje in delovanje. Kot smo omenili v poglavju o splošnih
družbenih službah, se velik del nalog, ki jih resolucija opredeljuje pod posebnimi
službami, izvaja znotraj splošnih služb. Zato bomo na tem mestu obravnavali predvsem
tisti del posebnih družbenih služb, ki se izvajajo na različnih področjih v mrežah javnih
socialnih služb in v nevladnih organizacijah.
Opozoriti velja, da novejša zakonodaja na področju družbenih služb (družbene
dejavnosti) ni sledila delitvi, ki je navedena v resoluciji, zato je natančen pregled teh
dejavnosti po "resolucijski shemi" otežen. Na primer, servisi niso definirani v nobenem
zakonu niti pravilniku, omenjeni so zgolj in edino v resoluciji, ki pa jih enkrat
obravnava kot organizacijsko obliko programa oziroma ukrepa, drugič pa s tem pojmom
označi status izvajalca.
Kljub temu pa, kot je razvidno iz dosedanjih ugotovitev in kot bo razvidno tudi iz tega
poglavja, v našem prostoru prihaja do kvalitativnega in kvantitativnega napredka pri
uresničevanju resolucijskih ciljev. Na področju socialnega varstva, je opazen premik k
pluralizaciji programov in izvajalcev. Pomembno je, da so nevladne organizacije
prevzele velik del nalog o katerih govori resolucija in so postale pomemben dejavnik, ki
dopolnjuje javno službo.
Kljub vsemu v nadaljevanju sledimo besedilu resolucije, ki je na področju posebnih
družbenih služb namenila pomembno mesto servisom za informiranje, izobraževanje in
svetovanje staršem, partnerjem, zakoncem in otrokom, servisom za pomoč družini na
domu in zavodskim in drugim oblikam varstva in vzgoje za družine ali družinske člane s
posebnimi potrebami.

3.2.1. Servisi za informiranje, izobraževanje in svetovanje staršem, partnerjem,
zakoncem in otrokom
Poglavitni cilji teh služb, kot navaja resolucija so " ..., izobraževanje, svetovanje in
pomoč družini in njenim članom z namenom zdravega družinskega, partnerskega in
zakonskega razvoja oziroma kakovosti partnerstva in starševstva". Izobraževanje,
urejanje in pomoč zajemajo socialne, psihološke in zdravstvene ukrepe, ki zagotavljajo
kakovosten družinski, partnerski in starševski oziroma otrokov razvoj ter svetovanje

5. april 2000

staršem ob otrokovih težavah. Resolucija navaja, da naj bi se ukrepi izvajali v treh
vrstah servisov:
1. za svetovanje in terapijo staršem in otrokom, ki bi obsegali ukrepe svetovanja,
terapije in kolektivnega dela ter druge oblike pomoči za otroke in starše ob
razvojnih, učnih in psiho-socialnih težavah;
2. za družinsko svetovanje, ki bo obsegalo ukrepe oziroma storitve s področja
informiranja staršev o vprašanjih vzgoje in razvoja otrok ter o otrokovih potrebah;
3. za izobraževanje partnerjev, ki bo obsegalo informativno-izobraževalne storitve za
partneije, ki bodo sklenili zakonsko zvezo.
Kot smo že ugotovili del teh nalog izvajajo v vrtcih, zdravstvenih domovih in šolah. V
nadaljevanju so zajeti ukrepi, ki se izvajajo kot socialno-varstvene dejavnosti, saj so
drugi delno zajeti v sklopu splošnih služb (glej, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.3.)
Zakon o socialnem varstvu je te naloge združil v eni od samostojnih storitev "pomoč
družini za dom", ki obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med
družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje
družine za opravljanje njene vsakdanje vloge. Upravičenci teh storitev so posamezniki
in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v
družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, kadar družina išče
strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar poznani vzorci vedenja in
znanja članov družine ne zadoščajo za odpravljanje težav ter v primerih, ko socialne
stiske dveh ali več družinskih članov za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in
razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje.
Z dejavnostmi informiranja, izobraževanja in svetovanja se ukvarjajo vsi centri za
socialno delo (v nadaljevanju CSD), nekateri so v ta namen razvili posebne
organizacijske enote. V letu 1998 je imelo zakonsko ali družinsko svetovalnico, kot
samostojno organizacijsko enoto 8 CSD, vzgojno svetovalnico za otroke in mladostnike
pa trije. Ustanovljeni so bili tudi 4 samostojni svetovalni centri za otroke, mladostnike
in starše v Ljubljani, Kopru, Mariboru in Novem mestu. V letu 1998 je približno 3.505
otrok in njihovih staršev prejelo različne oblike pomoči, kot so: svetovanje pri težavah v
odnosih med družinskimi člani, pomoč otrokom z učnimi in vedenjskimi težavami,
pomoč fizično in psihično zlorabljenim otrokom. Število uporabnikov se, kot so
ugotovili v svetovalnem centru v Ljubljani, zadnjih deset let zvišuje. V tem obdobju je
40 CSD razvilo in izvajalo 368 različnih dodatnih programov. Število dodatnih
(preventivnih in razvojnih) programov, namenjenih izobraževanju, informiranju in
svetovanju staršem, zakoncem in otrokom pa se je povečalo v letu 1993, ko je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve začelo, na podlagi javnih natečajev,
sofinancirati izbrane programe. Sistem javnih natečajev je omogočil, da so se v
izvajanje socialne preventive in drugih dopolnilnih dejavnosti socialnega varstva,
vključili tudi izvajalci nevladnih organizacij. Namen teh programov je uvajanje novih
oblik dela na različnih področjih, kot so rejništvo, pomoč staršem in otrokom ob
razvezi, pomoč spolno zlorabljenih otrokom, pomoč romski populaciji, pomoč staršem
in otrokom s psiho-socialnimi težavami, organiziranje SOS telefonov za otroke in
ženske, žrtve nasilja idr. Posamezni CSD so razvili kot tipične dejavnosti informiranja,
izobraževanja in svetovanja različne projekte, kot so: Čepovanski projekt (namenjen je
otrokom iz socialno ogroženih družin, ki si pod nadzorom in v obliki skupinskega dela
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izrazito podobnega družinskemu okolju pridobivajo znanje in socialne veščine za svoj
uspešen razvoj), Piranski model (namenjen ie otrokom z lažjimi motnjami vedenja in
osebnosti), Projekt mediaciie (predstavlja poseganje v družino v času ločevanja staršev),
in različne Mladinske delavnice (predstavljajo projekt primarne preventive, ki je
usmeijen na populacijo šolskih otrok), itd.
Leta 1994 so bila v proračun uvrščena sredstva namenjena Mednarodnemu letu družine
in uresničevanju resolucije. Ta sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov
družini in izdajanju publikacij. Leta 1995 je bil prvič objavljen javni razpis za dodelitev
sredstev za sofinanciranje programov Vzgoje za družino (20 programov) in Preventivnih
programov za pomoč družini (6 programov). Leta 1996 je bilo sofinanciranih 16
programov vzgoje za družino. Leta 1997 razpisa za sofinanciranje programov, zaradi
pozno sprejetega proračuna, ni bilo, vendar pa so bila .kljub temu na podlagi Pravilnika
o sofinanciranju, razdeljena sredstva za sofinanciranje 11. programov za podporo
družini. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je z razpisom za leto 1998
financiralo 55 programov za podporo družini, v dveh razpisih leta 1999 pa 7 programov
priprave na partnerstvo, 6 programov priprave na starševstvo, 24 programov za
kvalitetnejše življenje družin, 15 programov za rejnike in posvojitelje in 19 programov
za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Izvajalci programov
so bile pretežno nevladne organizacije Našteta prednostna področja naj bi prispevala k
čim večji pluralizaciji izvajalcev in vsebin, ter jih približala potrebam družin.
Zaradi osnovnega poslanstva imata v slovenskem prostoru poseben položaj dve
nevladni organizaciji, to sta Slovenski odbor za Unicef in Zveza prijateljem mladine
Slovenije. Slovenski odbor za Unicef predstavlja Unicef v Sloveniji, podpira njegovo
delo pri promociji in uresničevanju otrokovih pravic ter pomaga pri zadovoljevanju
potreb otrok širom po svetu in doma, širi javno zavest in spodbuja javno podporo
Unicefu z neposrednim izvajanjem programov ter zbiranjem sredstev za Unicef iz
privatnih virov. Tudi položaj Zveze prijateljev mladine Slovenije, kot nacionalne
organizacije za področje otroka in družine, je specifičen predvsem zaradi svoje
tradicionalne vloge v tem prostoru in stem povezano razširjenostjo tako v regionalnem
kot v programskem smislu. Njeni programi so usmeijeni tako k krepitvi otrokovih
pravic kakor tudi skrbi za preživljanje prostega časa in v tem okviru tudi posebni skrbi
za materialno slabo preskrbljene otroke. ZPMS na državni ravni načrtuje enotne
usmeritve dejavnosti občinskih Zvez prijateljev mladine, jih povezuje, usposablja in
usklajuje njihove programe in dejavnosti ter samostojno izvaja programe na nacionalni
ravni. Utrjuje organiziranost in delovanje ter razvoj dejavnosti v podporo otroku in
družini preko društev in občinskih zvez in izvaja samostojne nacionalne programe in
programe, ki so sinteza dejavnosti društev in občinskih zvez. ZPMS združuje 171
društev, občinskih in mestnih zvez prijateljev mladine in predstavlja največjo tovrstno
nacionalno organizacijo v državi, ki pokriva celoten prostor.
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Tabela 21: Število sofinanciranih programov socialnega varstva
skupaj
društva
zasebniki
drugi subjekti
CSD
leto
97
7
5
1993
85
94
4
6
136
1994
32
114
62
7
16
199
1995
154
1996
56
8
9
81
7
1997
58
93
1
159
4
132
12
223
1998
75
236
1999
»61
**175
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Sofinanciranje programov s področja socialnega
varstva.
* vse javne ustanove
** vse nevladne organizacije

3.2.2. Servisi za pomoč družini na domu
Servisi za pomoč družini na domu so v resoluciji opredeljeni kot
profesionalni
servisi, s katerimi se nudi pomoč družini v primerih, ko njeni posamezni člani oziroma
družina potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih."
Resolucija navaja štiri vrste ukrepov, dejansko pa predstavljajo dvoje socialnovarstvenih storitev:
Pomoč družini na domu (opredeljuje Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev - Ur.l., RS, št.52/95) predstavlja storitev javne službe. Obsega
socialno oskrbo in mobilno pomoč. Socialno oskrbo lahko upravičenci uporabijo v
primerih invalidnosti in starosti ter v drugih primerih, ko oskrba na domu lahko
nadomesti institucionalno varstvo. Upravičenci socialne oskrbe na domu so: osebe, stare
nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno; osebe,
mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega
stanja; osebe s statusom invalida, nesposobni za samostojno življenje, vendar jim
uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji; družine kronično bolnih otrok ali otrok
z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, Če jim uporaba storitve nadomešča
institucionalno varstvo. Storitev obsega: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju
osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Pomoč na domu za osebe
starejše od 65 let je gotovo ena ključnih usmeritev pomoči in srbi za stare v prihodnje.
Ne samo zato, ker veliko starejših potrebuje takšno pomoč, ker je kapacitet v domovih
za stare premalo, ker je to ena najprimernejših oblik pomoči, temveč tudi zato, ker stare
in bolne ljudi v zelo kratkem času odpustijo iz bolnice tako, da doma še potrebujejo
stalno nego in pomoč. Mobilna pomoč pa je oblika strokovne pomoči na domu, s
katero se osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna
obravnava na domu. Odvisna je od potreb obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na
njihove svojce. Upravičenci do mobilne pomoči so otroci, mladostniki in odrasle osebe
z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katerim ta oblika
storitve nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali
institucionalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo možno pričakovati ublažitev stanja
oziroma ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti. Obsega opravila in postopke za
korekcijo motenj ter za svetovalno in terapevtsko delo. Namenjena je predvsem
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specialno pedagoški, socialni in psihološki obravnavi ter zaposlitvi. Pomoč na domu
lahko izvajajo javni socialno varstveni zavodi, na podlagi koncesije pa tudi druge
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Mrežo javne službe za
pomoč na domu vzpostavi in organizira občina. Programe javnih del izvaja Slovenija od
leta 1991 v okviru aktivne politike zaposlovanja. To so lokalni ali državni zaposlitveni
programi, ki omogočajo razvoj novih delovnih mest in hkrati ohranjajo in razvijajo
delovne sposobnosti brezposelnih. Programi se izvajajo zlasti na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravno varstvenih, komunalnih, kmetijskih in
podobnih področjih. Socialno varstveni-programi, med katere uvrščamo pomoč
ostarelim na domu, gospodinjska pomoč in nega na domu za ostarele, pomoč socialno
ogroženim družinam, varstvo prizadetih otrok v popoldanskem času, zdravstvena nega
bolnika na domu itd., predstavljajo najštevilčnejše in najbolj raznolike programe javnih
del. Tako je bilo leta 1993 v programe javnih del vključeno 4.367 brezposelnih oseb
(od tega 38% v socialno-varstvene programe), leta 1997 jih je bilo že 5.354 (od tega 38
% v socialno varstvene programe). Prav tako se je skokovito povečevalo tudi število
programov javnih del, in sicer od 188 socialno varstvenih programov javnih del v letu
1993 na 434 programov v letu 1999.
Udeleženci socialno varstvenih programov javnih del so dolgotrajno brezposelne osebe,
ki imajo večinoma enega izmed naslednjih poklicev: medicinski tehnik, socialna
delavka, gimnazijski maturant. Pred udeležbo v posameznem programu izvajalci
organizirajo za udeležence posebno usposabljanje.
Socialno varstveni programi javnih del predstavljajo realno osnovo za nastajanje novih
neprofitnih organizacij na socialnem področju. Programi javnih del pomoči na domu in
drugih dejavnosti bodo torej postopoma prerasle v javne službe s koncesijo ali servisne
storitve.
V letu 1998 so bili vzpostavljeni pogoji za pomoč na domu kot redna dejavnost. V
začetku leta so pomoč na domu organizirale kot redno dejavnost štiri občine, ob koncu
leta pa že 47 občin, ki so zagotovile redno zaposlitev 137 usposobljenim negovalkam in
negovalcem. Večina občin je v ta namen sklenila ustrezne pogodbe s centri za socialno
delo, tri občine pa so dejavnost zaupale najbližjemu domu za starejše osebe. Na ta način
se storitev zagotavlja več kot 600 upravičencem. Po podatkih občin pa se pomoč na
domu zagotavlja preko javnih del in sicer za približno 1200 občanov. Prvi razpis javnih
del je bil objavljen že v letu 1991 in kot tipična področja dela so bili prav socialnovarstveni programi. Raznovrstnost teh programov se je hkrati z zahtevnostjo iz leta v
leto povečevala. Vanje so se vključile tudi osebe z višjo in visoko izobrazbo. Leta 1993
je bilo v javna dela vključenih 4,5% brezposelnih oseb. V preteklem letu je bilo v 434
programov vključenih 2.059 udeležencev. Vsako leto se povečuje delež zaposlitev, kar
kaže, da imajo javna dela poleg socialne tudi zaposlitveno funkcijo.
Področje različnih oblik pomoči na domu je zaradi velikega povpraševanja postalo tudi
področje, kjer vladajo tržne zakonitosti in kjer je iz različnih razlogov prisotna tudi siva
ekonomija (npr. varstvo otrok na domu, gospodinjska pomoč na domu ipd.).
Socialni servis, ki obsega pomoč pri hišnih opravilih v primeru otrokovega rojstva,
bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter drugih primerih, ko je ta pomoč
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Tudi te storitve se izvajajo preko
javnih del in so za uporabnike v večini primerov dostopne brezplačno.
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3.2.3. Zavodske in druge oblike varstva in vzgoje za družino ali družinske člane s
posebnimi potrebami
Resolucija navaja, da so zavodske in druge oblike varstva in vzgoje za družinske člane s
posebnimi potrebami "
namenjene zagotavljanju pomoči, varstva in vzgoje družini
kot celoti ali tistim posameznim družinskim članom, ki potrebujejo posebno zaščito in
pomoč". Resolucija k temu prišteva zavodske in druge oblike varstva in vzgoje za
otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, varstvo ogroženih nosečnic in
mater z dojenčki in varstvo trpinčenih žena, individualne in skupnostne pomoči in
varstvo za odvisnike od drog ter varstvo starih. Sistem, ki ga določa resolucija ne
ustreza dejanskemu stanju. Na primer, posebne oblike vzgoje in izobraževanja za otroke
s posebnimi potrebami v glavnem sodijo na področje vzgojno-izobraževalnih institucij.
Za skupine otrok z zmerno, težko in najtežjo motnjo- v razvoju organizirajo v okviru
socialno-varstvenih institucij različne oblike varstva in usposabljanja.
Zakon o socialnem varstvu posebej opredeljuje socialno-varstveno storitev
insitucionalnega varstva kot del javne službe in določa podlage za njegovo
standardiziranje in normiranje. Zakon navaja, da institucionalno varstvo obsega vse
oblike pomoči v zavodu, s katerimi se nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in
lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno
varstvo. Med javne socialno-varstvene zavode, ki nudijo institucionalno varstvo sodijo
domovi za stare, posebni socialno varstveni zavodi za odrasle, varstveno delovni centri,
domovi za otroke in socialno varstveni zavodi za usposabljanje.
Dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starih ter pomoč posamezniku in
družini na domu. Po vsej Sloveniji imamo mrežo domov za stare, ki zagotavljajo
zavodsko domsko oskrbo za 11.225 starih oseb (podatek velja za leto 1999). Do leta
2005 pa bo glede na sedanji položaj in glede na pričakovano staranje prebivalstva
predvidoma zagotovljenih še 3.000 dodatnih mest v javni mreži. Poleg institucionalnega
varstva delujejo tudi različni programi razvoja storitev za stare v njihovem bivalnem
okolju. Naj omenimo dnevne centre, centre za pomoč na domu, skupine starih za
samopomoč. Na tem področju prihaja do pomembnih sprememb, saj naj bi bila javna
mreža, v katero bo vključen tudi zasebni sektor razširjena še z zasebno ponudbo
tovrstnih storitev.
Posebni socialno varstveni zavod za odrasle opravlja posebne oblike institucionalnega
varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe. V Sloveniji je 7 takšnih zavodov,
ki zagotavljajo 2.455 mest (podatek velja za leto 1999). Leta 1995 je bilo v posebnih
socialno varstvenih zavodih za odrasle 1.602 oseb (po podatkih MDDSZ).
Varstveno delovni centri opravljajo naloge vodenja in varstva ter organiziranje
zaposlitve pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe. V
Sloveniji deluje 39 varstveno delovnih centrov. V to obliko oskrbe je vključenih 1.882
oseb (podatek velja za leto 1999). Varstveno delovni centri so manjši, običajno
vključeni v vsakdanje okolje. Ta oblika varstva duševno in telesno prizadetih odraslih
oseb pomeni zelo kvalitetno pomoč družini z invalidno osebo. Poleg javnih zavodov
lahko to dejavnost izvajajo tudi druge fizične in pravne osebe, ki si to pravico pridobijo
na podlagi javnega razpisa, potem, ko sklenejo koncesijsko pogodbo. To so lahko
zasebniki, gospodarske družbe, zavodi in drugi, ki so registrirani za opravljanje
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dejavnosti institucionalnega varstva. Pogoji opravljanja dejavnosti institucionalnega
varstva, so določeni v Pravilniku o koncesijah na področju socialnega varstva.
V Sloveniji trenutno nimamo doma za otroke, ki sicer opravlja naloge insitucionalnega
varstva otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje. Vsi otroci
v starosti do sedem let, ki ne morejo živeti v biološki družini, so zato nameščeni v
družinsko varstvo - rejniške družine. Izjema so le otroci, ki so nameščeni v zavode z
namenom usposabljanja. Tudi šolajoči otroci in mladostniki so v velikem številu
nameščeni v rejniške družine. V Sloveniji imamo približno 750 rejniških družin v
katerih je v povprečju nameščenih 1.490otrok in mladostnikov (leta 1999, MDDSZ).
Hkrati pa obstaja možnost nameščanja otrok in mladostnikov v vzgojne zavode in
mladinske domove. V Sloveniji deluje osem vzgojnih zavodov in dva mladinska
domova. Vzgojno delo poteka v vzgojnih ali pa v stanovanjskih skupinah. Skupno
število otrok na začetku šolskega leta je v vseh zavodih 409 in so razporejeni v 33
vzgojnih oziroma 17 stanovanjskih skupinah (podatki Ministrstva za šolstvo, 1997).
Socialno varstveni zavod za usposabljanje opravlja institucionalno varstvo otrok in
mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju. Poleg vseh ostalih
storitev, ki jih zagotavlja institucionalno varstvo obsegajo socialno varstveni zavodi za
usposabljanje še oskrbo in vodenje. V Sloveniji je 5 takšnih zavodov v katerih je
vključeno 790 otrok in mladoletnikov (podatek velja za leto 1997).

Tabela 22: Javni socialno varstveni zavodi, 1994-1998
leto

domovi
stare

1994
1995
1996
1997
1998
Vir: Statistični letopis

za

varstveno
delovni centri

otroški domovi

37
43
47
39
39
48
47
39
55
39
1998 SURS in MDDSZ

1
1

posebni
socialno
varstveni
zavodi
7
6
7
7
6

socialno
varstveni
zavodi
za
usposabljanje
5
5
5
5
5

Kot socialno varstveni zavodi se po Zakonu o socialnem varstvu lahko organizirajo
alternativne oblike varstva kot so sprejemališča, materinski domovi, svetovalnice,
stanovanjske skupine, centri za neodvisno življenje invalidov in druge oblike
organizacij.
Resolucija kot primere dopolnilnih oblik varstva navaja: dnevne centre, stanovanjske
skupine, in terapevtske skupnosti.
Po podatkih MDDSZ (za leto 1999) obstajajo:
1. na področju oseb s težavami v duševnem zdravju: 4 stanovanjske skupine in 3
dnevni centri;
2. na področju oseb s težavami z zasvojenostjo: 4 terapevtski skupnosti in 4 dnevni
centri;

s
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3.
4.
5.
6.
7.

področje mladoletnikov: 2 krizna centra;
področje duševno prizadetih: 13 bivalnih enot pri VDC;
področje prizadetih s cerebralno paralizo: 3 bivalne enote;
dnevno varstvo po težki poškodbi glave: 2 dnevna centra;
materinski dom: 4 materinske domove, od katerih delujeta 2 v okviru javnih
socialnih zavodov in 2 v okviru katoliških ustanov, ter 5 zavetišč za ženske in
otroke, žrtve nasilja.

S socialno-varstvenimi programi javnih del lahko izvajalci zapolnijo vrzeli znotraj
institucionaliziranega sistema socialnega varstva, saj je z njimi mogoče izboljšati
standarde in kvaliteto storitev predvsem v domovih za stare, varstvo delovnih centrih,
vzgojnih zavodih in drugod (več o javnih delih glej poglavje 3.2.2.)

4. DELO, ZAPOSLITEV, ZAPOSLOVANJE
V resoluciji sta izpostavljeni dve področji, kjer se stikata politika zaposlovanja in
družinska politika in sta podrobneje analizirani v nadaljevanju, in sicer: (1) porodniški
dopust in dopust za nego otroka ter nadomestilo izgubljenega zaslužka za čas tega
dopusta in (2) pravica do različnega delovnega časa za starše z majhnimi otroki do 3
leta.
Vsi ukrepi politike zaposlovanja v večji ali manjši meri bistveno vplivajo na kakovost
družinskega življenja, saj so socialne razmere bistveno odvisne od razmer na trgu dela.
Čeprav resolucija ne izpostavlja posebej ukrepov politike zaposlovanja moramo
vendarle omeniti:
1. pasivne ukrepe politike zaposlovanja, ki obsegajo predvsem začasno finančno pomoč
brezposelnim osebam (denarna nadomestila in denarne pomoči za brezposlene
osebe). S temi ukrepi kratkoročno blažimo posledice brezposelnosti;
2. aktivne ukrepe politike zaposlovanja, ki dolgoročno prispevajo k zmanjševanju
brezposelnosti in so namenjeni: (1) brezposelnim osebam, da bi s posredovanjem
dela, izobraževanjem in usposabljanjem ter svetovanjem povečali njihove
zaposlitvene možnosti, (2) opredeljeno trajno presežnih delavcev v podjetjih, da bi z
dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem obdržali zaposlitev ali se prezaposlili,
(3) zaposlenim v podjetjih s ciljem ohraniti njihove zaposlitve ter (4) lokalnim
skupnostim s ciljem zagotavljanja pomoči pri organizaciji in izvajanju projektov
lokalnih zaposlitvenih iniciativ za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v okviru Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leto 1999 kot tudi v okviru Nacionalnega akcijskega programa
zaposlovanja, 2000-2001 namenilo posebno pozornost tej problematiki in predlagalo
uvedbo nekaterih novih programov oziroma projektov:
1. projekt razvoja centrov za pomoč eno roditeljskim družinam, ki bodo nudili
samohranilkam/samohranilcem ustrezno pomoč pri vključevanju v zaposlitev
(varstvo otrok v okviru javnih del, vključevanje v izobraževanje in usposabljanje,
pomoč pri iskanju zaposlitve, idr.);
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2. projekt zagotavljanja organizirane pomoči podjetnicam v okviru posebnih centrov
(varstvo otrok, različne druge storitve, informacijska pisarna, idr.);
3. program omejevanja nadurnega dela;
4. program nadaljnjega pospeševanja uvajanja novih fleksibilnih oblik dela; posebni
programi za lajšanje dostopa do zaposlitve tistim osebam, ki so bile dalj časa brez
nje, to je ženskam po porodniških dopustih, odvisnikom, postpenalnim osebam, itd.
(prilagoditev obstoječih psihosocialnih programov idr.).

4.1. PORODNIŠKI DOPUST, DOPUST
ZA NEGO
NADOMESTILO PLAČE V ČASU TEGA DOPUSTA

OTROKA

IN

Pravica do porodniškega dopusta in dopusta za nego otroka se - razen v podrobnostih - v
času po sprejemu resolucije, kljub več poskusom, ni spremenila. Porodniški dopust traja
praviloma 365 dni. Od tega je 105 dni porodniškega dopusta namenjenega materi, 260
dni t.i. dopusta za nego in varstvo otroka pa lahko izrabi tudi oče, če mati s tem soglaša.
Dopust za nego in varstvo otroka se lahko podaljša :
1. za nedonošenčka za toliko, kolikor je bila nosečnost krajša od 37 tednov,
2. za tri mesece za dvojčka in vsakega nadaljnjega hkrati rojenega otroka, še za tri
mesece,
3. do 15. meseca starosti težje telesno ali duševno prizadetega otroka.
Dopust za nego in varstvo otroka se lahko kombinira z delom s polovičnim delovnim
časom, tako da upravičenec prejema polovico mesečnega denarnega nadomestila ter
plačo za polovični delovni čas. S tem se lahko porodniški dopust podaljša praviloma do
17. meseca otrokove starosti oziroma ustrezno dalj kadar gre za podaljšan dopust (do
23. mesecev starosti otroka).
Do nadomestila plače za čas porodniškega dopusta so upravičene zavarovane zaposlene
in samozaposlene ženske, lastnice zasebnih podjetij, vrhunske športnice ter kmetice, ki
so bile pred nastopom porodniškega dopusta zavarovane. Pravico ima mati, ki je bila
zavarovana pred dnevom obveznega nastopa porodniškega dopusta2, pa tudi v primeru,
če ji je delovno razmeije prenehalo med nosečnostjo ali v času porodniškega dopusta
oz. dopusta za nego in varstvo otroka, vendar brez njene volje ali krivde. Leta 1994 je
bilo to določilo dopolnjeno s pogoji, daje bilo delovno razmeije sklenjeno za nedoločen
čas, za določen čas, daljši od 10 mesecev3, ali pa za določen čas do 10 mesecev, potem
ko je materi brez njene volje ali krivde prenehalo delovno razmeije, sklenjeno za
določen čas.
Višina denarnega nadomestila je enaka povprečni plači upravičenca - oziroma povprečni
osnovi, od katere je upravičenec plačeval prispevek za porodniško varstvo - v zadnjih
12 mesecih pred obveznim nastopom porodniškega dopusta. Če so bili upravičenci
zavarovani manj kot 12 mesecev, se jim za manjkajoče mesece upošteva le zajamčena
2

Če se mati zaposli po tem datumu, ima pravico do porodniškega dopusta in starševskega dodatka.

3

Tudi, če je zaporedoma sklenila več delovnih razmerij za določen čas v skupnem trajanju več kot 10 mesecev (spremembe in
dopolnitve Zakona o družinskih prejemkih, 1994,1. člen).
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plača. Osnova za odmero nadomestila in nadomestilo se usklajujeta z gibanjem
povprečne plače v državi, tako, da koriščenje dopusta ne pomeni poslabšanja finančnega
položaja družin. Spodnja višina denarnega nadomestila je od sprememb Zakona o
družinskih prejemkih leta 1995 omejena z minimalno plačo, omejitve zgornje višine
nadomestila ni.
Povprečno denarno nadomestilo je v 90-tih letih znašalo le okrog 70% povprečne plače
v državi, saj so upravičenke praviloma mlade ženske s kratko delovno dobo in nižjim
položajem v delovni hierarhiji in so pogosto zaposlene v nizko akumulativnih, delovno
intenzivnih panogah, v katerih nasploh dosegajo podpovprečne plače.
Resolucija predvideva, da bo družba spodbujala enakopravno delitev dopusta,
namenjenega negi dojenčka, med oba starša. Pri tem pa ne navaja spodbud, ki bi lahko
bile učinkovite. Primeri drugih držav nakazujejo, da je konkretne posledice možno
pričakovati le od ukrepov, ki določeno ravnanje na nek način kaznujejo (na primer z
omejevanjem pravice le na očete) ali materialno spodbujajo (na primer z višino
nadomestila).
V Sloveniji je leta 1999 koristilo porodniški dopust le 0,6% očetov. Tako majhen delež
očetov, ki bi namesto mater koristili pravico do starševskega dopusta, ne moremo
pojasniti z razliko v izpadu dohodka, ker je starš na dopustu upravičen do 100%
nadomestila plače. Starševski dopust tudi ni tako dolg, da bi po njegovem preteku - in
prav zaradi delavčeve odsotnosti - temu grozila izguba delovnega mesta.
V Sloveniji ni izrabljena ena od možnosti, kako bi lahko več očetov aktivno vključili v
nego in varstvo majhnega otroka. Ker očetje nimajo avtonomne pravice do
porodniškega dopusta, veljavna zakonodaja ne omogoča zaposlenim očetom, da bi
koristili dopust za nego in varstvo otroka in prejemali nadomestilo svoje plače, če tudi
mati ni zavarovana (t.j. zaposlena). Vzrok za takšno opredelitev je v bojazni, da bi
nezaposlene matere (gospodinje, dijakinje, študentke ipd.) skrbele za otroka tudi takrat,
ko bi oče formalno koristil dopust za nego in varstvo otroka, ta pa bi se ta čas morda
ukvaijal s sivo ekonomijo ali kakšno drugo dejavnostjo. To bi bilo še kar verjetno v
družinah z materami-gospodinjami, toda dijakinje in študentke so polno zaposlene s
svojim študijem in bi bila prisotnost očeta še kako dobrodošla tako za mater kot za
otroka.
Predlog novega Zakona o delovnih razmerjih ne ureja več porodniškega in starševskega
dopusta, daje pa vsem delavcem pravico do koriščenja tega dopusta in nadomestila
plače. To vprašanje podrobno ureja predlog zakona o starševskem varstvu, ki prinaša
tudi avtonomno pravico očetov do očetovskega dopusta in dopusta za nego in varstvo
otroka ter ustreznega nadomestila plače oziroma starševskega dopusta in nadomestila.
Ena od možnosti za večjo vključenost očetov pri skrbi za novorojenca v času, ko mati
okreva po porodu, je zakonska določitev pravice do plačane odsotnosti z dela ob rojstvu
otroka v trajanju vsaj 15 dni (ob hkratnem rojstvu več otrok tolikokrat 15 dni). Možnost
za takšno odsotnost je sedaj urejena s splošnimi akti in praviloma ne presega 5 dni
dopusta, predlog novega zakona pa predvideva 45 do 90 dni.

poročevalec, št. 23

5.

Resolucija pravi, da bomo postopoma in v skladu z materialnimi razmerami družbe
iskali možnost za morebitno podaljšanje porodniškega dopusta (na dve oziroma tri
leta). Pri tem naj bi strogo spoštovali načela enakih možnosti in pravic za oba starša.
Zaradi tega naj zakonodaja:
1. ne bi destimulirala zaposlovanja (nezaposleni nikakor ne bi smeli biti v ugodnejšem
položaju v primerjavi z zaposlenimi),
2. ne bi zmanjševala možnosti žensk pri zaposlovanju,
3. bi pomagala podjetjem, katerih delavke oziroma delavci so na starševskem dopustu,
tako da starševstvo (predvsem za ženske) ne bi bilo (več) razlog za manjše možnosti
na področju zaposlovanja.
Na tej podlagi so bile v letih 1994-1996 predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o
delovnih razmetjih in Zakona o družinskih prejemkih, s katerimi bi se porodniški dopust
podaljšal na tri oziroma dve leti. Predlogi niso bili deležni zadostne podpore, so pa
izzvali živahno razpravo o motivih in posledicah morebitnega podaljšanja porodniškega
dopusta. Ena od šibkih plati predlogov je bila predpostavka, da bi daljši porodniški
dopust že sam po sebi vplival na zvišanje rodnosti. Ankete sicer kažejo, da si prebivalci
v povprečju želijo enega otroka več, toda to ne pomeni, da bi bili tudi dejansko
pripravljeni imeti enega otroka več, še manj pa, da je vzrok za neodločanje za otroka
prekratek porodniški dopust. V nobeni anketi niso anketirancev vprašali, ali bi imeli
otroka več, če bi bil porodniški dopust daljši, pri čemer bi navedli konkretno časovno
podaljšanje, pa tudi višino nadomestila, do katerega bi bili starši upravičeni. Znano je
namreč, da je za rojevanje večjega števila otrok nekaj ovir, med njimi sta zlasti pereča
ekonomski položaj in z njim povezano breme stroškov otrok ter pomanjkanje cenovno
dostopnih stanovanj za mlade družine.
Tudi izkušnje drugih držav niso potrdile trajnejšega vpliva dolžine porodniškega
dopusta na rodnost. Pogosto ugotavljajo, da družine z nizkimi dohodki zaradi nizkega
ali neobstoječega nadomestila večinoma niso mogle koristiti pravice do razmeroma
dolgega starševskega dopusta. V Avstriji se je na primer leta 1981 za podaljšanje
porodniškega dopusta do otrokovega 3. rojstnega dne4 odločila samo polovica
samohranilk, čeprav je bilo komaj kaj možnosti za vključitev tako majhnega otroka v
organizirano izven-družinsko vzgojo, kar je še dodaten vzrok za precejšnje finančne in
organizacijske obremenitve mater. Podatki kažejo, da so se za podaljšanje porodniškega
dopusta odločale predvsem (89%) matere, ki so do takrat že izgubile službo in zato niso
imele sredstev za preživljanje. Samohranilke, ki so se imele možnost ponovno zaposliti,
so se zaposlitvi zelo redko odpovedale kljub nadomestilu, do katerega bi bile upravičene
med porodniškim dopustom. V povprečju so od možnih dveh let podaljšanega dopusta
samohranilke koristile 1 leto in 4 mesece, torej skupno približno dve leti in pol.
Na podlagi razmeroma pogostih pomislekov anketirancev glede negativnih posledic
daljšega porodniškega dopusta sklepamo, da čim je dopust daljši in nadomestilo plače
nižje, tem manj zaposlenih mater in očetov bi dopust izkoristilo v celoti. Eni se bodo

4

5- april 2000

To pravico so imele samohranilke, ki niso mogle zagotoviti varstva za svoje otroke.

83

poročevalec, št. 23

tako odločili zato, ker so zaposleni predvsem iz finančnega razloga, drugi pa zato, ker bi
tako dolga odsotnost škodovala njihovi poklicni karieri.
Že sedaj imajo pri nas starši z otroki, mlajšimi od treh let, pravico do neplačane začasne
odsotnosti z dela, če s tem soglaša delodajalec ("če se uskladijo njegovi interesi z
možnostmi delovnega procesa"), za to pa se ne odločajo. To imamo za dokaz, da je na
eni strani za zaposlene starše nesprejemljiva možnost neplačanega dopusta za vzgojo
otroka (in izpad delovne dobe), na drugi strani pa se delodajalci izogibajo
organizacijskim spremembam (težavam) in dolgotrajni odsotnosti ustrezno
usposobljenih delavcev.
Podaljšanje porodniškega dopusta, ki že traja eno leto, bi lahko utemeljili z interesi
posameznikov, družin in družbe, nikakor pa ne z interesi trga dela.5 Zato bi bilo najbrž
težko zagovarjati povečanje prispevne stopnje, s katerim bi financirali nadomestilo
tistim staršem, ki bi koristili daljši porodniški dopust. Temu bi verjetno nasprotovali
zlasti delodajalci, in to iz dveh razlogov: ker bi se zaradi višjega prispevka podražila
delovna sila in ker njihovim interesom ne ustreza daljša odsotnost izkušenih delavcev.
Zato bo pri morebitnem podaljšanju porodniškega dopusta težko doseči, da bi ostala
pravica do denarnega nadomestila pravica iz dela, kot to predvideva resolucija.
Nadomestilo v drugem letu porodniškega dopusta ni v nobeni državi razen na
Hrvaškem, kjer imajo za to posebne razloge, odvisno od višine plače.
Pregled pravic staršev v zvezi s koriščenjem plačanega porodniškega in starševskega
dopusta (dopusta za vzgojo otroka) v drugih državah jasno pokaže, da nikjer (z izjemo
Hrvaške) nimajo tako radodarnega sistema kot je naš. Resda ponekod lahko starši dalj
časa izostanejo z dela ob zagotovitvi ponovne zaposlitve, toda ta čas praviloma ni
plačan. Nobena od držav (razen Hrvaške) nima tako ugodnega razmeija med plačo in
porodniškim nadomestilom v tako dolgem obdobju kot Slovenija, in to celo za vse
zaposlene starše (v nekaterih državah so javni uslužbenci v ugodnejšem položaju) in
brez določenega trajanja predhodne zaposlitve kot pogoja za upravičenost. Zato
menimo, da je sicer pohvalen, toda zaenkrat ne tudi realno dosegljiv cilj iz resolucije o
družinski politiki, da bi bilo nadomestilo med podaljšanim porodniškim dopustom
približno enako izgubljenemu zaslužku upravičenca.
Edini alternativni vir sredstev za financiranje daljšega porodniškega dopusta je državni
proračun. V tem primeru to ne bi bila več pravica iz zavarovanja temveč univerzalni
ukrep družinske politike. Porodniško nadomestilo bi moralo zagotavljati vsaj minimalna
sredstva za preživljanje, drugače bi iz koriščenja dopusta avtomatično izločili nižje, pa
tudi srednje dohodkovne skupine. V tem primeru bi bilo smotrno uveljaviti lestvico, po

* V razmeroma dolgem obdobju, ko so zahodnonemSki krSčanski demokrati poskuSali uveljaviti (relativno nizko) plaćan dopust za
vzgojo otrok do otrokovega tretjega leta (to jim je uspelo sredi 80-tih let), so analize ugotavljale, daje ta opcija zanimiva za
— nezaposlene matere,
— tradicionalno usmerjene matere in
— matere, ki so zaposlene na manj vrednotenih delovnih mestih, ter dajo bodo podprli,
— moSke, ki menijo, da jih ženske vse bolj ogrožajo na trgu dela in
— tiste, ki zagovarjajo materialno priznanje materam za njihovo družbeno koristno delo.
Predvidevali so, da bodo to možnost odklonile ženske, ki so v službi uspeSne in zato ne bodo želele prekiniti svoje poklicne kariere
za tako dolg (as.
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kateri bi se višina nadomestila po prvem letu postopoma zmanjševala glede na višino
družinskih dohodkov.
Lahko bi tudi posnemali države, kjer višino porodniškega nadomestila povezujejo z
nadomestilom za primer brezposelnosti.
Kazalo bi tudi pretehtati možnost, da bi dopust hkrati koristila oba starša, ki bi na
delovnem mestu delala s polovičnim delovnim časom. V tem primeru se celotno trajanje
dopusta sicer ne bi podaljšalo, za pričakovati pa je druge pozitivne posledice. Starša bi
se laže odločila za koriščenje (podaljšanega) porodniškega dopusta, če to ne bi pomenilo
nujne daljše popolne odsotnosti z dela - ne samo zaradi ohranjanja njihovega človeškega
kapitala, temveč tudi zaradi organizacije dela in drugih interesov delodajalca.
Za odločitev staršev (zlasti mater) za koriščenje starševskega dopusta oziroma dopusta
za vzgojo otroka je pomembno tudi to, ali jim je potem zagotovljena vrnitev na delovno
mesto. V Sloveniji je po enoletnem porodniškem dopustu zagotovljena vrnitev na
prejšnje delovno mesto. Začasne odsotnosti zaradi izrabe porodniškega dopusta in
dopusta za nego in varstvo otroka se ne sme upoštevati kot kriterij za ugotavljanje
nepotrebnih delavcev. Zaposlenemu za nedoločen čas lahko preneha delovno razmerje
ali ob stečaju ali ob ugotovitvi prenehanja potrebe po delavcih. Slednji sklep se lahko
vroči po preteku porodniškega dopusta, uresniči pa se lahko šele po šestih mesecih.
Eden od problemov v zvezi z vrnitvijo na delo po daljšem porodniškem dopustu je v
tem, da lahko država z zakoni jamči enakovredno zaposlitev le formalnopravno in ne
tudi dejansko. Delodajalci lahko vedno najdejo možnost, da se izognejo zakonski
obveznosti, če je to v njihovem interesu. To dokazujejo tudi primeri iz prakse, saj je
delodajalcem največkrat težko dokazati, da so delavcem kratili pravice.

4.2. PRAVICA DO RAZLIČNEGA DELOVNEGA ČASA ZA STARŠE Z
MAJHNIMI OTROKI DO 3 LET
Kot smo že povedali lahko 260 dni dopusta za nego in varstvo otroka starši koristijo
tudi ob delu s polovičnim delovnim časom. V tem primeru se porodniški dopust
podaljša do 17. meseca otrokove starosti.
Poleg tega zakonodaja (84. člen Zakona o delovnih razmerjih) omogoča materi (ali
očetu, ob materinem soglasju) delo s polovičnim delovnim časom, dokler ni otrok star 3
leta in ob zdravniškem spričevalu, da mu je potrebna skrbnejša materina nega. Če gre za
težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadetega otroka, pravica ni časovno
omejena (85. člen). Ta čas se priznava polna pokojninska doba, delodajalec pa je po
zakonu dolžan omogočiti delo s skrajšanim delovnim časom.
Zakon o delovnih razmerjih (45. člen) vsebuje tudi precej splošno določilo, da lahko
zaposleni dela krajši delovni čas, ne pa manj kot polovico delovnega časa, kadar to
teijajo koristi predšolskega otroka ("koristi otroka" niso podrobno opredeljene). V tem
primeru prejemajo starši plačo po dejanskem delu, če pa želijo oz. zmorejo, se lahko
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prostovoljno zavarujejo za razliko do polnega delovnega časa. Tudi to možnost koristi
le manjše število staršev.
Čeprav se v številnih dokumentih in deklaracijah pri nas poudarja pomen fleksibilnih
oblik zaposlovanja za družine s predšolskimi otroki, moramo v sedanjih okoliščinah
izhajati iz realne predpostavke, da bo delo s polnim delovnim časom ostalo v Sloveniji
še kar nekaj časa veljavna norma. Na eni strani je vzrok za to togost delodajalcev, od
katerih ni pričakovati hitrih sprememb oblik zaposlovanja, še zlasti, če narava dela teija
prisotnost delavca za polni delovni čas. Za delodajalca je cenejše in bolj preprosto, če
ima zaposlenega enega delavca s polnim delovnim časom kot dva s polovičnim
delovnim časom. Dokler bo na trgu dela dovolj delavcev, ki si želijo ali so pripravljeni
sprejeti zaposlitev s polnim delovnim časom, toliko časa bo razmeroma težko dobiti
zaposlitev s skrajšanim delovnim časom. Na drugi strani je delo s polnim delovnim
časom za večino zaposlenih nuja, ker jim krajši delovni čas ne bi zagotavljal dohodkov
za primerno (velikokrat celo za minimalno) življenjsko raven. Glede na nizko raven
povprečne plače v Sloveniji in dejstvo, da več kot polovica zaposlenih zasluži manj kot
povprečno plačo, ocenjujemo, da le majhnemu deležu zaposlenih finančni položaj
dovoljuje odločitev za krajši delovni čas.
To dokazujejo tudi statistični podatki. Leta 1995 sta v Sloveniji s skrajšanim delovnim
časom delala le 2% zaposlenih žensk in 1,3% zaposlenih moških. Ni sicer znano, koliko
se jih je za to odločilo zaradi vzgoje predšolskega otroka, zlasti v prvih letih otrokovega
življenja. Torej je glede na sedanjo ponudbo delovnih mest in ekonomske omejitve
družin malo verjetno, da se bosta lahko starša ali pa eden od njiju v bližnji prihodnosti
po preteku porodniškega dopusta zaposlila pod fleksibilnimi pogoji (skrajšani delovni
čas, prosto razporejanje delovnega časa, delo na domu ipd.).
Mednarodni pregledi kažejo na to, da je velika ponudba zaposlitev s skrajšanim
delovnim časom zlasti na Nizozemskem, Danskem in v Veliki Britaniji, majhna pa v
Italiji, Španiji in na Portugalskem. Razmeije med moškimi in ženskami, zaposlenimi v
Evropski skupnosti s skrajšanim delovnim časom (18,2%: 81,8%), jasno kaže na to, kdo
se bolj posveča družini. Hkrati je to razmerje posledica nevarnosti oz. slabosti, ki so v
zvezi s to obliko zaposlovanja. Gre za to, da so dela s skrajšanim delovnim časom
največkrat neprivlačna, možnosti za napredovanje majhne, plača nizka, tveganje izgube
službe pa veliko.
Iz tega lahko sklepamo, da je večja ponudba delovnih mest s skrajšanim delovnim
časom dvorezen meč. Na eni strani jo je treba spodbujati, ker pomeni fleksibilno obliko
zaposlovanja, ki nekaterim staršem in v določenem obdobju družinskega cikla lajša
usklajevanje dela in družinskih obveznosti. Na drugi strani pa- so iz zgoraj omenjenih
razlogov delojemalci materialno in statusno prikrajšani. Kot primerna rešitev se kaže
omejeno trajanje zaposlitve s skrajšanim delovni časom, ko so otroci majhni (če starš
sam ne izbere daljšega obdobja). Starši so razbremenjeni takrat, ko to najbolj
potrebujejo, kasneje pa niso občutno "kaznovani" zaradi takšne odločitve. Pomagalo bi
tudi to, če bi se na trgu dela nudilo več kvalitetnih zaposlitev s skrajšanim delovnim
časom, saj bi se v tem primeru morda povečala privlačnost te oblike zaposlovanja tudi
za moške.
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5. STANOVANJSKA PRESKRBA
Na področju stanovanjske preskrbe resolucija opredeljuje glavne cilje in ukrepe za
izboljšanje kvalitete življenja družin oziroma za ustvaijanje pogojev za opravljanje
njihovih ekonomskih, reprodukcijskih, emocionalnih in socializacijskih funkcij. Ukrepi
na področju stanovanjske preskrbe naj bi bili oblikovani na ekonomsko-fiskalnem
področju (davčna in kreditna politika) in na področju družbenih služb ter drugih
dejavnosti (splošne in personalne službe).
Cilji resolucije so prednostna podpora mladim družinam, družinam z več otroki in
ekonomsko ogroženim družinam; zagotavljanje primernih stanovanjskih površin za
družine z otroki ter ekonomsko ogrožene družine; zagotavljanje ustreznih stanovanjskih
pogojev invalidnim osebam; spodbujanje delovanja neprofitnih stanovanjskih
organizacij; odpravljanje getoizacije po starosti, socialni ali kakršnikoli drugi
pripadnosti; zagotavljanje servisne in storitvene mreže v stanovanjskih soseskah za
pomoč družinam.
Ukrepi, definirani na podlagi navedenih ciljev so: zagotavljanje ugodnih posojil za
mlade družine, družine z več otroki in ekonomsko ogrožene družinske člane;
ustanovitev sklada za gradnjo socialnih stanovanj ali financiranje gradnje socialnih
stanovanj in vzpostavitev posebnih programov na ravni lokalne skupnosti; zagotavljanje
primernih stanovanjskih standardov za družine; subvencioniranje najemnin socialno
ogroženim družinam; preprečevanje oderuštva s preverjanjem ustreznosti višine
najemnin.
Večina ciljev in ukrepov, ki jih opredeljuje resolucija, določa Stanovanjski zakon. V
svojem 77. členu opredeljuje nacionalni stanovanjski program in med drugim določa
tudi obseg sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z otroki,
mladih družin in invalidov. Med ukrepi za realizacijo tega programa (78. člen) se dva
navezujeta neposredno na vsebino resolucije:
1. usmeijanje socialne politike na stanovanjskem področju v selektivno zajemanje
določenih skupin prebivalstva, ki si ne morejo sami rešiti stanovanjskega vprašanja,
2. sofinanciranje posebnih bivalnih potreb telesno in duševno prizadetih občanov.
Določa tudi prednostne skupine družin (91. člen) kot uporabnike sredstev
Stanovanjskega sklada RS. Ugodnosti Stanovanjskega sklada RS so prednostno deležne
mlade družine, družine z večjim številom otrok, družine z manjšim številom zaposlenih,
mladi, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delovno dobo, ki so
brez stanovanja ali pa so podnajemniki. Posebej določene družine (družine z več otroki,
družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine in družine z invalidnim članom,
po vrsti invalidnosti in obsegu prizadetosti invalida družine) imajo prednostno
obravnavo tudi pri razreševanju vlog za pridobitev socialnega stanovanja.
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Država je namenila za stanovanjsko preskrbo naslednja nepovratna sredstva:

Tabela 23: Nepovratna sredstva za stanovanjsko preskrbo

Leto

Dokapitalizacija
SSRS v moi SIT

Zagotovljena poraba za
stanovanjsko dejavnost
v občinskih proračunih

3
2
1
0
2.287
1995
1.692
1.500
1996
2.075
1997
1.000
2.241
1.500
1998
1.500
1999
1.500
2000*
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor.
* Predvidena sredstva v proračunu za leto 2000.

Skupaj

4(2+3)
2.288
3.192
3.075
3.741
-

Višina
republiškega
proračuna v
mio
5
529.207
599.200
737.000
870.496
960.664
1.059.708

Delež nepovratnih
sredstev v
republiškem
proračunu
6(4:5)
0,44%
0,54%
0,42%
0,43%
-

Za celovito uresničevanje ciljev in ukrepov resolucije na stanovanjskem področju bi bilo
potrebno čimprej sprejeti Nacionalni stanovanjski program, ki že nekaj let čaka na
sprejetje.
Stanovanjski sklad RS v poročilih o svojem delovanju navaja uspešno poslovanje.
Večina razpisov ugodnih dolgoročnih kreditov za občane je namenjenih prav
prednostnim skupinam. Do danes so bili objavljeni 4 razpisi za neprofitne stanovanjske
organizacije. Podatki kažejo, da je število popolnih vlog na razpisih večje od odobrenih
vlog. Stanovanjsko vprašanje prednostnih skupin se torej ne rešuje v celoti.
Vlada Republike Slovenije je v marcu 1999 sprejela "nacionalno stanovanjsko
varčevalno shemo" kot sistemsko podlago za vzpodbujanje dolgoročnega varčevanja s
premiranjem varčevalnih vlog. Pričakuje se, da bo uveljavitev sheme izrazito
spodbudila dolgoročno varčevanje v državi in bistveno pripomogla k večjemu obsegu
sredstev za dolgoročna stanovanjska posojila. V okviru nacionalne stanovanjske
varčevalne sheme zaenkrat varčuje 25.607 varčevalcev, ki letno vplačajo preko 7 mlrd
SIT.
Med pomembnimi problemi v zvezi s stanovanjsko preskrbo družin velja opozoriti tudi
na nujno stanovanjsko pomoč za nastanitev družin v hudi stiski, ki pa je Resolucija ne
omenja eksplicitno. Te oblike pomoči država pri nas ne pozna, čeprav sta odpoved
najemnega razmerja in deložacija zakonita. Na podlagi neuradnih podatkov (množični
mediji, iskanje pomoči in pravnih nasvetov) lahko sklepamo, da tovrstni problemi
obstajajo in da jih, kot ocenjujejo strokovnjaki, družine rešujejo preko neformalne in
sorodniške mreže.(Mandić, 1996)
Podatki s področja stanovanjskega gospodarskega se ne zbirajo sistemsko, na republiški
ravni. Tisti, ki so na voljo pa kljub vsemu zagotavljajo podlago za najpomembnejše
ocene o dogajanju na stanovanjskem področju. Sprejetje Nacionalnega stanovanjskega
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programa pa bo prav gotovo zahtevalo izpopolnitev sistema evidenc in omogočilo
ustanovitev stanovanjsko raziskovalnega in informacijskega centra.

5.1. CILJI
1. Ekonomska podpora mladim družinam, družinam z več otroki in ekonomsko
ogroženim družinam pri stanovanjski preskrbi
Pomoč mladim družinam, družinam z več otroki in ekonomsko ogroženim družinam pri
reševanju stanovanjskega problema je glavni cilj trenutne stanovanjske politike v državi.
Vendar kljub temu še vedno najtežje rešujejo svoj stanovanjski problem in tako ostajajo
rizične skupine. To kažejo podatki o številu vlog za ugodna posojila (število vedno
presega število odobrenih posojil) pri Stanovanjskem skladu RS ter empirične raziskave,
ki odkrivajo, da mladi vedno dlje časa (tudi po zaključku šolanja in po prvi zaposlitvi)
živijo pri starših. Strokovnjaki ocenjujejo, da "so se stanovanjske priložnosti v obdobju
tranzicije in s tem tudi možnosti za nastanek novih družin pomembno zmanjšale"
(Mandič, 1996).
2. Primerne stanovanjske površine vsem družinam z otroki in ekonomsko ogroženim
družinskim članom
Država uresničuje ta cilj neposredno predvsem s pomočjo dodeljevanja socialnih
stanovanj. Merila za dodelitev socialnega stanovanja v najem so določena v Pravilniku o
merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem. Merila se nanašajo na stanovanjske
razmere, število ožjih družinskih članov, skupni prihodek na družinskega člana,
premoženjsko stanje in socialno zdravstvene razmere (102. člen Stanovanjskega
zakona).
Poleg socialnih stanovanj lahko družine dobijo v najem tudi neprofitna stanovanja.
Oddajanje tovrstnih stanovanj ureja Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v
najem. Pravilnik določa upravičence za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem ter
postopek po katerem neprofitne stanovanjske organizacije oddajajo neprofitna
stanovanja v najem (oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj v
najem, dodeljevanje neprofitnega stanovanja v najem ter zamenjave neprofitnih
stanovanj). Pri oceni stanovanjskih razmer se upošteva stanovanjski status, kvaliteta
bivanja, utesnjenost v stanovanju, arhitektonske ovire, mlada družina (oziroma mladi
samski), družina z večjim številom otrok, invalidnost, družina z manjšim številom
zaposlenih, izobrazba udeleženca, s čimer se upoštevajo cilji, določeni v resoluciji.
Omeniti velja še Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju
neprofitnih stanovanj v najem, ki definicijo mlade družine 'zvišuje' s starosti do 30 let na
starost do 35 let.
V zvezi z merili za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem obstaja več problemov, ki
omejujejo uresničevanje tega cilja oziroma so z njim v nasprotju; to so problemi
definicij in prednostnih kriterijev.
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Problem definicijj
'Mlado družino' pravilnik definira kot "družino, v kateri roditelja nista starejša od 35
let". Vprašanja, ki so se pojavila v zvezi z definicijo pojma "mlade družine" so glede na
odločbo Ustavnega sodišča, po kateri se kot mlade družine upoštevajo vse družinske
oblike, pojasnjena.
Problem razlaganja 'prednostnih kriterijev':
V zvezi z definicijo mlade družine se pojavlja problem razlaganja prednostnih kriterijev.
Kategoriji 'mlada družina' in 'eno starševska družina' se ne bi smeli izključevati, saj gre
pri 'mladi družini' za prednostni kriterij, pri 'eno starševski družini' (oziroma
samohranilstvu) pa za socialne razmere.
Problem je pomemben predvsem zato, ker ravno mlade eno starševske družine težje
rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, saj so glede dohodka, v primeijavi z mladimi
družinami z obema staršema oziroma dvema odraslima osebama, v neenakem položaju.
Problem 'součinkovanja' prednostnih kriterijev znotraj razpisa ter nesorazmerno
dodeljevanje točk za posamezne prednostne kategorije:
1. eno starševska (mlada) družina je diskriminirana zato, ker mladi družini z obema
roditeljema pripada več točk (60 točk) kot pa eno starševski družini, ki za 'socialne
razmere' prejme le 40 točk,
2. sporno je tudi enako točkovanje eno starševske družine in ločenega življenja
roditeljev zaradi neprimernih socialnih razmer (v obeh primerih 40 točk), saj se ne
upošteva, da gre v prvem primeru za en vir dohodka, v drugem pa za dva vira
dohodka,
3. situacija, v kateri je bil mladoletni otrok zaradi neprimernega stanovanja oddan v
rejništvo (ločen od staršev), prinese enako število točk (72) kot kletno ali podstrešno
stanovanje (64 točk) ali z nadstandardno visokimi stropovi (8 točk). Tudi trajno
obolenje, povezano s slabimi stanovanjskimi razmerami (TBC in astma), prinaša
nesorazmerno nizko število točk. (Mandič, 1996).
Glede na navedene pomanjkljivosti sedaj veljavnega pravilnika, bi bilo potrebno
ponovno določiti točkovanje oziroma merila za dodeljevanje socialnih in profitnih
stanovanj v najem.
3. Zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev invalidnim osebam
Med ukrepi za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa (78. člen
Stanovanjskega zakona) je navedeno tudi sofinanciranje posebnih bivalnih potreb
telesno in duševno prizadetih občanov. Invalidi in družine z invalidnim članom imajo
prednost pri uporabi sredstev iz Stanovanjskega sklada in tudi pri dodeljevanju socialnih
stanovanj v najem. Natančni podatki o dejanskem uresničevanju tega cilja niso na voljo.
Stanovanjski sklad je od 1. 1992 dalje objavil le en razpis posojil za projekte, ki rešujejo
posebne bivalne potrebe telesno in duševno prizadetih občanov. Angažiranih je bilo
157,5 milijonov SIT z obrestno mero R + 6 in odplačilno dobo do 6 let z možnostjo
moratorija na odplačilo glavnice. Prijavile so se lahko pravne osebe in pooblaščeni
investitorji. Prijavilo se je 22 investitorjev, odobrenih pa je bilo le 32% od zaprošenih
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posojil iz česar sklepamo, da Sklad sam ne more v celoti reševati stanovanjskih
problemov invalidnih oseb.
Za izboljšanje stanovanjske preskrbe invalidov bi bilo potrebno med drugim čimprej
sprejeti Nacionalni program za invalide. Osnutek tega programa, ki še ni sprejet, med
drugim opisuje naloge povezane s stanovanjskim vprašanjem invalidov:
1. uveljaviti posebno pravico in mehanizme za gradnjo, najemanje, vzdrževanje in
funkcionalno prilagajanje stanovanj za invalide ter jim zagotoviti pravico do
prednostne zamenjave stanovanj,
2. oblikovati poseben državni-nacionalni sklad, ki bo invalidom omogočil reševanje
stanovanjskega vprašanja z uvedbo bolj ugodnih kreditnih pogojev.
Glede na to, daje stanovanjske gradnje na splošno zelo malo, ugotavljamo, da tudi vseh
stanovanjskih problemov invalidov država ne rešuje v celoti uspešno.
4. Spodbujanje delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij za družine, kot so:
zadruge, združenja ali organizacije idr.
Sredstva Stanovanjskega sklada RS lahko uporabljajo tudi neprofitne stanovanjske
organizacije. Delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij podrobneje ureja
Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij.
Stanovanjski sklad RS je od leta 1992 objavil 7 razpisov posojil za neprofitne
stanovanjske organizacije. Sedmi je še v teku. Neprofitnim stanovanjskim
organizacijam je stanovanjski sklad RS zagotovil posojila v višini 7,9 mlrd SIT s
pomočjo katerih se kreditira gradnjo 2.272 stanovanj, od tega je 1.739 že vseljenih.
Neprofitne stanovanjske organizacije so registrirane kot občinski stanovanjski skladi,
stanovanjske zadruge, gospodarske družbe ali javna podjetja. V dosedanjih štirih
razpisih Stanovanjskega sklada RS je od vseh vpisanih, v register neprofitnih
stanovanjskih organizacij pri Ministrstvu za okolje in prostor, sodelovalo 30 organizacij.
Od skupno 1.293 stanovanj jih 67,6% pridobivajo občinski stanovanjski skladi, 16,9%
gospodarske družbe, 10,6% javna podjetja in 4,9% stanovanjske zadruge.

Tabela 24: Dolgoročna stanovanjska posojila za neprofitne stanovanjske organizacije
Neprofitna
Število
Število kreditiranih
investitorjev
stanovanjska
neprofitnih
najemnih
stanovanj
organizacija
Občinski stan. skladi
17
876
Stan. zadruge
63
3
Gospodarske družbe
6
219
Javna podjetja
4
137
Skupaj
30
1.293
Vir: Dolgoročna stanovanjska posojila Stanovanjskega sklada RS v letu 1997 (poročilo),
Ljubljana, 1998.

Poročilo stanovanjskega sklada RS za leto 1997 navaja, da "struktura neprofitnih
najemnih stanovanj vseh štirih razpisov po vrsti pridobivanja ne kaže na dolgoročno
pripravo zazidalnih območij od izdelave prostorskih izvedbenih aktov naprej. Večinska
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skupina so stanovanja, zgrajena v območjih, kjer se je izpeljava zazidalnih načrtov
začela že pred leti. Takih stanovanj je bilo 71,4%. Druge značilne vrste so še dopolnitve
novejših stanovanjskih območij z dodatnimi objekti, takih je 8%, prezidava
nestanovanjskih objektov, takih je 15,7% ter prenova in nakup posameznih stanovanj od
fizičnih oseb".
5 Odpravljanje getoizacije glede na starost, kot tudi glede na socialno ali drugo
pripadnost
Stanovanjski zakon o odpravljanju getoizacije ne govori eksplicitno, vendar določa, ko
govori o nacionalnem stanovanjskem programu, da mora biti nacionalni stanovanjski
program v skladu s socialnim, prostorskim in razvojnim programom republike.
6. Zagotavljanje servisne storitvene mreže v stanovanjskih soseskah za pomoč družinam
V trenutni stanovanjski politiki ta cilj ni prednosten. Stanovanjska politika namreč daje
prednost ekonomski podpori in zagotovitvi primernih stanovanjskih površin mladim
družinam, družinam z otroki in socialno ogroženim družinam. Kljub temu je za storitve
za pomoč družinam v stanovanjskih soseskah vsaj deloma poskrbljeno po zaslugi
stanovanjske politike prejšnjega sistema.

5.2. UKREPI
1. Posojila z ugodnimi pogoji (nižja obrestna mera, daljši odplačilni roki, manjša lastna
udeležba) za mlade družine, družine z več otroki in ekonomsko ogrožene družinske člane
Posojila pod ugodnimi pogoji po Stanovanjskemu zakonu zagotavlja Stanovanjski sklad
RS. Sklad iz zbranih sredstev daje pomoč pri odplačevanju posojil in daje posojila z
ugodno obrestno mero. Po istem zakonu so uporabniki fizične ali pravne osebe.
Prednost pri uporabi teh sredstev imajo mlade družine, družine z večjim številom otrok,
družine z manjšim številom zaposlenih, mladi, invalidi in družine z invalidnim članom
in državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki. Po
podatkih Ministrstva za okolje in prostor pa so stanovanjski skladi ustanovljeni v 65
občinah.
V skupno 19 razpisih dolgoročnih stanovanjskih posojil za fizične osebe je Stanovanjski
sklad RS odobril 23.820 vlog. Mlade družine so v teh razpisih prejele posojila v 15.310
primerih od 15.872 popolnih vlog.Glede na dohodek na družinskega člana ja v 19
razpisih za fizične osebe sklad odobril 8.845 vlog od 9.860 popolnih vlog družin s
podpovprečnim dohodkom na družinskega Člana.Največ vlog je bilo s povprečnim
dohodkom na družinskega člana in sicer 12.737, od tega je bilo odobrenih 11.718 vlog.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije za nove razpise posojil v letu 2000 dodatno
znižuje realne obrestne mere za fizične osebe na 1,75% do 2,25%, za neprofitne
stanovanjske organizacije pa na 1,95% do 2,5%..
V letu 1996 je Stanovanjski sklad RS objavil dva razpisa posojil za mlade družine, v
letu 1997 pa enega za mlade pare in mlade družine, enega za družine z najmanj enim
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otrokom, ki prvič rešujejo stanovanjski problem ter enega za družine z najmanj tremi
otroki.
Mladi danes dalj časa (tudi po končanem šolanju in prvi zaposlitvi) živijo pri starših.
Med možnostmi in željami je velika razlika: po podatkih raziskave Življenjske in
vrednostne orientacije študentske populacije le 42,6% mladih od 25. do 30. leta starosti
živi v lastnem stanovanju, medtem ko jih 38,9% živi pri svojih starših ali starših
partnerja oziroma partnerice (Geržina, 1996).
2 Ustanovitev sklada za gradnjo socialnih stanovanj ali financiranje gradnje socialnih
stanovanj in vzpostavitev posebnih programov na ravni lokalne skupnosti
Stanovanjski zakon med ostalimi pristojnostmi in. nalogami občine določa tudi
zagotavljanje sredstev za graditev in pridobitev socialnih stanovanj v najem. Podatki o
gradnji in pridobitvi socialnih stanovanj so razpršeni po posameznih občinah, in se
zbirajo na republiški ravni. Podatki kažejo, je bilo število na novo dodeljenih socialnih
stanovanj pred spremembami v stanovanjski politiki leta 1991 večje kot po
spremembah, vendar s v zadnjih letih razmere izboljšujejo.

Tabela 25: Dodeljena neprofitna stanovanja
leto

število stanovan j
. 1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

21
254
332
159
455
508
599
445

Tako so se kljub v Stanovanjskem zakonu definiranim prednostnim kriterijem,
stanovanjske priložnosti za ekonomsko ogrožene družine poslabšale. Poleg tega gre tudi
za splošno zmanjšanje razpoložljivih najemnih stanovanj iz dveh razlogov: prenehala se
je odgovornost delodajalca (prejšnji stanovanjski skladi delovnih organizacij);
pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj je še v zametku. (Mandič, 1996)
3. Zagotavljanje primernih stanovanjskih standardov za družine
Stanovanjski zakon določa, da stanovanjski program izhaja pri opredeljevanju kvalitete
stanovanjske gradnje iz upoštevanja razvojnih trendov v načinu življenja in
diferenciacije potreb oziroma standardov, v okviru humanizacije bivalnega in delovnega
prostora.
Raven stanovanjskega standarda se v primerjavi z državami Evropske unije ne razlikuje
bistveno po komunalni opremljenosti stanovanj, se pa močno razlikuje po stanovanjskih
površinah (Mandič, 1996).
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Raziskava Kvaliteta življenja je na reprezentativnem vzorcu populacije, ki živi v
mestnem naselju in ki ne živi v razširjenem gospodinjstvu, pokazala, da 40,5%
anketirancev živi v prenaseljenih stanovanjih. Od tega so najbolj izpostavljeni mladi v
starosti od 25 do 34 let, torej ravno v času, ko si oblikujejo lastne družine.
Prenaseljenost je velik problem tudi pri eno starševskih družinah ter pri družinah z enim
otrokom (Mandič 1996).

Tabela 26: Stanovanjski standard v nekaterih državah EU in v Sloveniji

Grčija
Španija
Portugalska
Slovenija
Vir: Mandič, 1996.

Povprečno št. oseb v
stanovanju
3,1
3,3
3,1
3,1

Povprečno št. sob na
stanovanje
3,8
4,8
3,6
2,6

Povprečna površina
stanovanja v m
79,6
85,7
84,0
69,0

4. Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim družinam
Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim družinam določa Zakon o socialnem
varstvu.
Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je oktobra 1997 dodatek za
najemnino prejemalo skupaj 2.368 upravičencev, od tega je 113 upravičencev, ki
prejemajo edini vir in 2.019 upravičencev, ki prejemajo denarni dodatek (op.: podatki so
nepopolni, saj za 6 centrov za socialno delo podatki niso na voljo).
Subveniconiranje najemnin se je zelo zmanjšalo. Leta 1990 je to obliko podpore
prejemalo kar 21.000 gospodinjstev (Mandič, 1996). Tako je "del gospodinjstev
najemnikov še naprej izpostavljen nerazumno visokemu stanovanjskemu strošku, ki v
sistemu socialnih transfeijev še naprej ni priznan, čeprav lahko bistveno spremeni
dohodkovni položaj gospodinjstva" (Mandič, 1996). Na področju subvencioniranja
najemnin, bi bila nujna ponovna ocena ustreznosti socialnih korektivov, posebno zaradi
uvajanja neprofitne najemnine na stroškovnih načelih.
5. Preprečevanje oderuštva s preverjanjem ustreznosti višine najemnin
Stanovanjski zakon vsebuje določila o oblikovanju stanovanjske najemnine. Vsak
najemnik ima pravico zahtevati, da občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske
zadeve, preveri višino najemnine. Oškodovani najemnik lahko zahteva spremembo
najemne pogodbe na ustrezno najemnino ter vračilo preveč plačane najemnine, z
zahtevkom pri rednem sodišču, v petih letih po sklenitvi najemne pogodbe. Problem
preprečevanja oderuških najemnin je predvsem v tem, da je del najemnikov v Sloveniji
nezaščiten, ker nimajo sklenjenih najemnih pogodb. Po oceni raziskave Kvaliteta
življenja naj bi bilo v celotni populaciji 18% takih najemnikov (Mandič, 1996).
Zakonske določbe niso dovolj za preprečevanje oderuških najemnin. Potrebno bi bilo
zagotoviti mehanizem, ki bi na lokalni ravni izvajal kontrolo nad najemniki. Po
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podatkih Ministrstva za okolje in prostor delujejo Sveti za varstvo pravic najemnikov le
v 22 občinah, Republiški svet za varstvo pravic najemnikov pa sploh še ni ustanovljen.
Med drugim bi bilo potrebno čimprej zagotoviti ustanavljanje občinskih registrov
stanovanj ter republiškega in občinskih svetov za varstvo pravic najemnikov.

6. SKLEPNE UGOTOVITVE
1. V resoluciji zapisana načela so temelj družinske politike v Sloveniji. Spremembe v
demografskem, socialnem in ekonomskem razvoju pa zahtevajo postavitev novih
ciljev, bolj natančno določenih ciljev in ukrepov za njihovo uresničitev.
2. Analiza kaže, da imamo zelo veliko raznolikih ukrepov, ki rezultirajo v povečevanju
deleža bruto domačega proizvoda, ki ga država namenja za izvajanje družinske
politike. Samo za neposredne družinske prejemke, se je v zadnjih treh letih ta delež
povečal od 1,55 % v letu 1998 na 2,1 % v letu 2000. Če pa seštejemo tudi vse druge
neposredne in posredne družinske prejemke pa se delež giblje že okoli 4 %, kar nas
uvršča med prvo polovico evropskih držav.
3. Na ekonomsko-fiskalnem področju sta najpomembnejša ukrepa otroški dodatki in
davčne olajšave za vzdrževane družinske člane. V resoluciji je zapisano naj bi
univerzalni otroški dodatek skupaj z davčnimi olajšavami, predstavljali usklajeno
socilno politiko, ki bo delovala v korist družin z večjim številom družinskih članov
in z nižjimi dohodki. Ugotovljeno je, da davčne olajšave delujejo v korist davčnih
zavezancev z višjimi dohodki. Če bi ob veljavni davčni olajšavi uresničili tudi
univerzalni otroški dodatek, bi se položaj revnih poslabšal, položaj bogatih izboljšal,
mejna koristnost otroških dodatkov pa bi se v povprečju znižala. Da bi otroški
dodatki in davčne olajšave delovale v korist družin z večjim številom otrok in nižjimi
dohodki, kot je zapisano v resoluciji, bi morala biti oba ukrepa med seboj bolj in
drugače usklajena.
4. Znižanje tarifnih stopenj in oprostitev plačevanja prometnega davka je po uvedbi
davka na dodano vrednost brezpredmetna. Koristi družin z otroki, ki so izvirale iz
tega ukrepa niso bile ocenjene, po uveljavitvi davka na dodano vrednost pa se je
potrdila vladna domneva, da so koristi omenjenih davčnih olajšav bolj služile
proizvajalcem kakor kupcem, saj se je izkazalo, da se zaradi davka na dodano
vrednost cene izdelkov za otroke niso pomembno bolj povišale od splošne ravni cen,
zato ni potrebe, da bi se uvajali nadomestni ukrepi.
5. Selektivni ukrepi v obliki brezplačne ali subvencionirane preskrbe z nekaterimi
storitvami ali stvarmi, so pomemben prispevek pri izboljšanju kakovosti življenja
družin oziroma otrok. Ugotovljeno je, da njihov obseg v zadnjih letih narašča. V
izogib kumuliranja različnih koristi pri istih skupinah, bi bilo potrebno vstopne
pogoje pri transfemih prejemkih in pri subvencijah bolj uskladiti, zmanjšati število
različnih ukrepov, ki imajo enak namen in so usmerjeni na isto ciljno skupino
(otroški dodatek, republiška štipendija; subvencija bivanja v študentskih domovih,
dodatek za bivanje izven kraja šolanje;) hkrati pa zagotoviti tudi bolj enakomerne
koristi, pod približno enakimi pogoji družinam z različno starimi otroki (subvencije
cen vrtcev, prehrana osnovnošolskih, srednješolskih otrok in študentov).
6. Dajatve družinam za otroke s posebnimi potrebami so nujne in potrebne. Praviloma
so neodvisne od dohodkov, njihov namen pa je zmanjševanje razlik v stroških
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preživljanja zdravih otrok in hudo bolnih otrok oziroma otrok z motnjami v telesnem
ali duševnem razvoju. Analiza kaže, da imamo za iste namene in za isto ciljno
skupino več pravic (povečana davčna olajšav, dodatek k štipendiji in dodatek za
nego) zato bo smiselno vse ukrepe, ki zasledujejo iste cilje in so namenjeni isti ciljni
skupini bolj uskladiti oziroma njihovo število zmanjšati.
7. Starševski dodatek predstavlja izjemno pomembno dajatev za vse mlade matere, ki
še niso zaposlene ali pa so delo izgubile in ne izpolnjujejo pogojev za prejemanje
nadomestila za čas porodniškega dopusta. Zaradi spremenjenih zaposlitvenih,
izobraževalnih in demografskih razmerje potrebno višino te dajatve povečati.
8. Kakovost življenja družine pomembno določa tudi vrsta in obseg družbenih služb in
drugih storitvenih dejavnosti v okviru nevladnega sektoija, ki podpirajo njeno
delovanje ali delno prevzemajo njene funkcije. V resoluciji opredeljena delitev na
splošne in posebne družbene službe je problematična za spremljanje oziroma
vrednotenje njihovih rezultatov, saj organizacija družbenih služb ne sledi delitvi iz
resolucije. Pogosto je organizacija in delovanje posebnih družbenih služb sestavni
del organizacije in delovanja splošnih družbenih služb. Po sprejetju resolucije je bilo
sprejetih več zakonov in podzakonskih aktov, ki omogočajo pluralizacijo izvajalcev
posebnih družbenih služb in s tem tudi njihovo razširjeno delovanje. K
uresničevanju tega cilja prispeva tudi izvajanje javnih razpisov za sofinanciranje
programov na področju socialnega varstva in sofinanciranje programov vzgoje za
družino in preventivnih programov za pomoč družini. Največji problem je
nepreglednost, nepovezanost različnih področij in slaba informiranost prebivalstva,
čemur bi morala država v prihodnje nameniti večjo pozornost.
9. Delovanje vrtcev in drugih predšolskih dejavnosti vključuje bistvene usmeritve, ki
so določene z resolucijo. Analiza je pokazala, da so cene programov predšolske
vzgoje po posameznih občinah zelo različne, zato nastaja velika razlika v
obremenjenosti družin z enakimi dohodki. Skoraj polovica otrok v starosti do 7 let
ima organizirano drugačno obliko varstva (predvsem gre za neformalno skrb v
okviru družinskih in sorodstvenih mrež), ki zato niso deležni državnih ugodnosti. V
praksi, razen v sistemu javnih del, še ni zaživela vzgoja na domu za otroke, ki zaradi
bolezni ne morejo biti vključeni v vrtec (natančneje bo ta oblika urejena z zakonom
o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami); od različnih programov, oblik in
servisov, kot jih opredeljuje resolucija (igralne skupine, stanovanjske zadruge, ipd.),
obstajajo še vedno le vzgojno varstvene družine, pa še njihovo število se zmanjšuje.
10.Ukrepi s področja osnovnošolske vzgoje in izobraževanja imajo relativno jasno in
celovito urejeno zakonsko podlago, ki omogoča postopno uvajanje bolj pestre izbire
izobraževalnih programov. Razvijanje različnih vzgojno-izobraževalnih programov,
povezanih s humanizacijo odnosov, z enakimi možnostmi spolov, z oblikovanjem
partnerskega odnosa, z nastajanjem in razvojem družine, pa je v dobršni meri zadeva
celotne kurikularne prenove in nadaljnega usposabljanja pedagoškega kadra.
Opozoriti velja, da od sprejema resolucije ni bil vzpostavljen noben alternativni
program osnovne šole niti znotraj javnega niti znotraj zasebnega sektoija.
11 .Cilji, ki jih opredeljuje resolucija na področju družine in zdravstvenega varstva, se
postopoma uresničujejo. Izobraževanje in svetovanje obeh partneijev o krepitvi
zdravja in varovanju zdravja v rodni dobi je omejeno na ginekološke preglede in
šolo za starše, ker za to ni specializiranih institucij. Uveljavljanje možnosti
koriščenja bolniškega dopusta za enega od staršev v času otrokove bolezni in v času
bolezni ostarelih staršev se prav tako uresničujejo le deloma, saj zakon ne omogoča
dopusta za nego staršev, pravila ZZZS pa omejujejo pravice do bolniškega dopusta
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za družinske člane. Otroci, ki izpadejo iz izobraževalnega in zaposlitvenega sistema,
izpadejo praviloma tudi iz sistema zdravstvenega varstva (zagotovljen je le en
sistematični pregled v 18. letu starosti).
12.Resolucija se zavzema za enake možnosti obeh spolov in eflake možnosti osebnega
razvoja vseh članov družine, hkrati pa predvideva, da bi se skladno z materialnimi
razmerami družbe postopno podaljševal dopust za nego in varstvo otroka. Prihodnja
prizadevanja države bodo morala biti usmerjena v aktivnosti, ki bi preprečevale
zmanjševanje zaposlitvenih možnosti zaradi starševstva ter v spodbujanje različnih
alternativnih oblik varstva majhnih otrok zaposlenih staršev. Ocenjeno je, da bi
podaljšanje starševskega dopusta na dve ali tri leta, kot je zapisano v resoluciji,
pomenilo na eni strani zmanjšanje konkurenčne sposobnosti ženske delovne sile, na
drugi strani pa taka dolžina dopusta ne dopušča možnosti, da bi bilo nadomestilo
enako izgubljenemu zaslužku v času starševskega dopusta, kot je v resoluciji tudi
zapisano. Videti je, da oba zastavljena cilja nista združljiva. Ker je v naših razmerah
pravilo, da dve plači zagotavljata sprejemljivo življenjsko raven družine, bo tudi v
bodoče treba sprejemati odločitve, ki vodijo k enemu ali drugemu cilju. To
potrjujejo tudi podatki o koriščenju neplačane začasne odsotnosti z dela, zaradi nege
in varstva otrok do treh let starosti, ki jih že veljavni zakon o delovnih razmerjih
dopušča. Starši se namreč za to obliko odsotnosti z dela ne odločajo.
13.Eden najpomembnejših pogojev za nastanek družine, njeno funkcioniranje in
zagotavljanje kvalitetnega življenja, je ustrezno stanovanje. Kljub urejeni zakonodaji
in jasno opredeljeni stanovanjski politiki, stanovanjskih problemov družin ne
rešujemo zadovoljivo. Razlika med povpraševanjem in ponudbo se povečuje (leta
1981 smo zgradili 14.674 novih stanovanj, leta 1995 pa le 5.636). Problemi so zlasti
finančne narave. Do leta 1995 so bila edini vir za reševanje stanovanjskega vprašanja
sredstva pridobljena s privatizacijo stanovanj. Od leta 1995 pa so bila proračunska
sredstva namenjena predvsem kreditiranju najemnih neprofitnih stanovanj. Kljub
uspešnemu poslovanju Stanovanjskega sklada, le-ta s svojimi ugodnimi posojili ne
zadovoljuje vsega povpraševanja. Posojila poslovnih bank so neugodna,
specializirane finančne institucije, ki bi omogočala sprejemljivo stanovanjsko
varčevanje prebivalstva pa ni, vendar je pričakovati da bo to pomanjkljivost
odpravila v letu 1999 uvedena nacionalna varčevalna shema. Glede na težo
problema, bo potrebno v prihodnje, bolj kot v druge ukrepe družinske politike,
proračunska sredstva vlagati za boljšo in dostopnejšo stanovanjsko preskrbo,
vključno s subvencioniranjem obresti za stanovanjsko gradnjo mladih. Potrebno bi
bilo tudi poiskati bolj učinkovite ukrepe za spodbujanje poceni gradnje.
14.Resolucija je predvidela oblikovanje sveta za družino, ki naj bi skrbel za razvoj
družinske zakonodaje in uresničevanje družinske politike. Svet je bil ustanovljen
vendar zastavljenih nalog ni in jih tudi v bodoče ne more opraviti. Svet je lahko le
posvetovalno telo ministra ali vlade, skrb za pripravo zakonodaje je namreč tipična
upravna naloga in zato v pristojnosti posameznih ministrstev, ki so dolžna skrbeti
tudi za njeno uresničevanje. Tudi koordinativne funkcije med različnimi resoiji,
kamor sežejo posamezni deli družinske politike ne more opravljati svet za družino,
ki je ustanovljen pri enem ministrstvu. Ustanovljen svet za družino dobro opravlja
vlogo strokovnega razsodnika, kadar ministrstva pripravijo posebej pomembne
dokumente ali zakone, ki obravnavajo družinsko politiko. Več od tega tudi ne
moremo pričakovati.
15.Zakonodaj ne spremembe so v zadnjih letih v veliki meri sledile ciljem, ki so
določeni v resoluciji. Zaznati pa je probleme na ravni implementacije zakonskih
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rešitev. Tudi celovit informacijski sistem na ravni države, ki bi omogočal tekoče
analiziranje položaja družin še ni vzpostavljen, kar otežuje identifikacijo problemov
in načrtovanje ukrepov za njihovo razreševanje.
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5.

Rebalans

OPERATIVNEGA

RUDNIKA

PLANA

ŽIROVSKI

NOVELACIJE

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 16.3.2000 sprejela:
- REBALANS OPERATIVNEGA PLANA AKTIVNOSTI
RUDNIKA ŽIROVSKI VRH ZA IZVEDBO NOVELACIJE
PROGRAMA V LETU 2000,
ki ga pošilja na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list
RS, št. 36/92).

- april 2000

VRH

PROGRAMA

Številka: 310-00/98-7
Ljubljana, 20.03.2000

5

AKTIVNOSTI

ZA

V

IZVEDBO

LETU

2000

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor.

RUDNIK ŽIROVSKI VRH p.o.
Todraž, Gorenja vas

REBALANS OPERATIVNEGA PLANA
AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA V LETU 2000

Todraž, december 1999
poročevalec, št. 23
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1. UVOD
Rebalans operativnega plana aktivnosti za izvedbo programa v letu 2000, v nadaljnjem
besedilu - Rebalans, usklajuje planirani obseg Operativnega plana aktivnosti za
izvedbo programa v letu 2000 s sredstvi, ki jih proračun Republike Slovenije za leto
2000 namenja financiranju izvajanja Novelacije programa izvedbe trajnega prenehanja
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudaijenja v RUŽV, v nadaljnjem
besedilu - Novelacija programa.
Rebalans je izdelan na podlagi sklepa št. 366 (točka b) upravnega odbora javnega
podjetja RŽV, ki nalaga podjetju, da uskladi izvajanje Operativnega plana s sredstvi,
ki jih bo proračun RS za leto 2000 namenil financiranju izvedbe.
Skladno z določbami Zakona načrtuje Rebalans tudi prezaposlovanje presežnih
delavcev RŽV, ki ga Novelacija programa podrobno ne obravnava. Načrtovani obseg
del in aktivnosti prezaposlovanja je skladen s sredstvi, ki jih Novelacija programa
planira za financiranje izvajanja prezaposlovanja presežnih delavcev v letu 2000.
Ker bo realizacija financiranja izvajanja Novelacije programa s pomočjo kredita
Evropske investicijske banke in nepovratnih sredstev programa PHARE znana ob
koncu leta 1999, Rebalans načrtuje državni proračun za leto 2000 kot edini pomembni
vir sredstev za financiranje izvajanja Novelacije programa v letu 2000. Lastna
realizacija, ki jo Rebalans načrtuje, kot drugi manj pomembni in nezanesljivi vir
sredstev, bo potrebna proračunska sredstva posredno nekoliko zmanjšala.
Osnovni cilji Rebalansa so:
-

izvesti vsa nepredvidena dela pri izvajanju projekta prenehanja proizvodnje
uranovega koncentrata in v celoti zaključiti izvedbo projekta,

-

sanirati posledice rušenja na objektih in delovnih ploščadi objektov, ki so predani
MO,
začeti sanacijo infrastrukture jalovišča Jazbec,
prezaposliti najmanj 20 presežnih delavcev v programe Ministrstva za obrambo in
pripraviti pogoje za prezaposlitev 10 delavcev v letu 2001.

-

2. PLAN IZVAJANJA OSNOVNIH PROJEKTOV IN
OSTALIH DEL NOVELACIJE PROGRAMA
Rebalans načrtuje bistveno manjši obseg izvajanja Novelacije programa pri osnovnih
projektih:
-

trajno prenehanje pridobivanja uranove rude in

-

trajno prenehanje obratovanja jalovišč ter
izvedbo nepredvidenih del pri izvajanju trajnega
tehničnega uranovega koncentrata.

april 2000
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•Načrtovanega obsega Operativnega plana pri izvajanju ostalih del s katerimi se
zagotavljajo pogoji za izvajanje osnovnih projektov in za poslovanje podjetja, ki
obsegajo:
-

nadzor nad vplivi rudnika na okolje,
varstvo pri delu,

-

obratovanje in vzdrževanje infrastrukture,

-

dela skupnih dejavnosti

pa Rebalans bistveno ne spreminja.
Stroške za izvajanje ostalih del, ki vključujejo tudi stroške fiksnih obveznosti, načrtuje
Novelacija programa kot skupne fiksne stroške.
Dela, ki se ne bodo izvajala v lasmi režiji načrtuje Rebalans kot storitve preko javnih
naročil.

2.1.

PLAN IZVAJANJA TRAJNEGA PRENEHANJA PRIDOBIVANJA
URANOVE RUDE

Pri izvajanju trajnega prenehanja pridobivanja uranove rude se načrtujejo zaključek
aktivnosti pridobivanja dovoljenj za izvajanje podzemnih del, sanacija dela objektov
pridobivanja na površini in delna sanacija pridobivalnega prostora.
Planirana dela obsegajo:
-

pridobivanje dovoljenj za izvajanje del,

-

odstranitev jeder raziskovalnih vrtin in sanacijo delovnih platojev,
končno ureditev dela objektov in prostora na površini.

2.1.1. Plan izvajanja del v lastni režiji
Izvajanje del v lastni režiji načrtuje pripravo objektov za rušenje in sanacijo, odvoz
nasutij platoja na koti 429 in odstranitev jeder raziskovalnih vrtin v območju
pridobivalnega in raziskovalnega prostora RUŽV.
Planirana dela obsegajo:
-

plamenski razrez, dekontaminacijo, meritve in predpisan nadzor pri razrezu
opreme in mehanizacije,

-

nakladanje in odvoz kontaminiranih nasutij na jalovišče Jazbec,

-

nakladanje, odvoz jeder in sanacija platojev raziskovalnih vrtin.
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2.1.1.1. Stroške osnovnega materiala
Osnovni material

Strošek (v 000 SIT)

-

plini za termično rezanje

400

-

gorivo
jeklo za kontejnerje tipa ROV

450
150

Skupaj 2.1.1.1.: Stroški osnovnega materiala

1.000

2.1.1.2. Povprečno število delavcev in strošek za plače

Dela:
-

razrez, dekontaminacija,
meritve in nadzor

- odvoz kontaminiranih nasuti j
- sanacija raziskovalnih vrtin
Skupaj 2.1.1.2.: Število delavcev
in plače

Povp.število
Delavcev

Povp. letna
plača delavca

Strošek za plače na
Leto (v tisoč SIT)

3

3.100

9.300

5
2

3.100
3.100

15.500
6.200

10

3.100

31.000

Skupaj 2.1.1.: Strošek izvajanja
del v lastni režiji

32.000

2.1.2. Plan in strošek storitev
Kot storitve oziroma oddajanje del preko javnih naročil se planirajo dela pri
pridobivanju dovoljenj za izvajanje del in delna ureditev objektov in prostora na
površini.

2.1.2.1. Plan pridobivanja dovoljenj za izvajanje del
V sklopu pridobivanja dovoljenj za izvajanje del se načrtujejo storitve
projektov za izvajanje podzemnih del in upravni postopki pridobivanja.

revidiranja

2.1.2.1.1. Storitve in strošek pridobivanja dovoljenj
Planirane storitve:
- revizija projektov in pridobitev dovoljenj
Skupaj 2.1.2.1.: Strošek storitev pridobivanja dovoljenj
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Strošek (v tisoč SIT)
5.100
5.100
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2.1.2.2. Plan končne ureditve dela objektov pridobivanja na površini
Planirajo se sanacija in končna ureditev objektov, površin in dovoznih poti na koti 429
s pripravljalnimi deli.
Planirana dela obsegajo:
-

odkop do globine 3 m in odstranitev 16000 m3 kontaminirane zemljine,
nadomeščanje odstranjene kontaminirani zemljine z neaktivnim materialom,
obnova kanalizacij, toplovoda, vodovoda in kablov.

2.1.2.2.1. Storitve

Stroški storitev (v tisoč SIT)

Storitve:
- izkop, odstranitev in zamenjava kontaminirane zemljine
- sanacija kanalizacij, vodovodnih, toplovodnih in el. instalacij
- sanacija cestišč
Skupaj 2.1.2.2.1.:

13.000

Skupaj 2.1.2.: Stroški storitev

18.100

SKUPAJ 2.1.: STROŠKI IZVAJANJA TRAJNEGA
PRENEHANJA PRIDOBIVANJA

50.100

2.2.

PLAN IZVAJANJA TRAJNEGA PRENEHANJA PROIZVODNJE
URANOVEGA KONCENTRATA

Načrtuje se izvedba na predvidenih delih, ki se zaradi večjega obsega ne bodo mogla
izvesti v letu 1999.
Večji obseg nepredvidenih del je posledica večje stopnje kontaminiranosti in slabega
stanja nekaterih objektov, kar onemogoča njihovo načrtovano sanacijo:
Planirana dela obsegajo:
-

zaključek izvajanja prvotno nenačrtovanega rušenja objektov 302 in 303
sanacijo površin o rušenju,

-

pripravo in odlaganje kontaminiranih snovi.

2.2.1. Plan izvajanja del v lastni režiji
Načrtujejo se naslednja dela:
-

priprava odpadnih snovi za začasno odlaganje,
sanacija terena po rušenju 302,
zavarovanje dekontaminiranega področja platoja 330,
meritve, nadzor področja in omejevanje raznosa.
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2.2.1.1. Poraba osnovnih materialov in stroški
Material:
-

Stroški (v tisoč SIT)

plin za termično rezanje

500

- jeklo za kontejneije tipa ROV
Skupaj 2.2.1.1.: Stroški osnovnega materiala

500
1.000

2.2.1.2. Potrebno število delavcev in stroški za plače

Dela:
-

Priprava kontejneij ev in .
Odpadnih osnovi

Sanacija kontaminirane
Podlage objekta 302
Skupaj 2.2.1.2.: Število delavcev
in stroški za plače

Povp.število
delavcev

Povp. letna
plača delavca

Strošek za plače na
leto (v tisoč SIT)

3

3.100

9.300

5

3.100

15.500

8

3.100

24.800

-

Skupaj 2.2.1.: Stroški del v lastni
režiji

25.800

2.2.2. Plan in stroški storitev
o
-

Stroški (v tisoč SIT)

odstranitev objekta glavnega predelovalnega obrata (302) in
objekta solventne ekstrakcije (303) in saniranje gradbenih .
jam z okolico ter objektov TP II (314) in servisnega objekta
(322)
- plato predelovalnega obrata - sanacija
Skupaj 2.2.2.: Stroški storitev
SKUPAJ 2.2.: STROŠKI IZVAJANJA PRENEHANJA
PROIZVODNJE KONCENTRATA

2.3.

92.100
7.300
99.400

125.200

PLAN IZVAJANJA TRAJNEGA PRENEHANJA OBRATOVANJA
JALOVIŠČ

Načrtujejo se sanacija odvodnika jalovišča Jazbec, ki omogoča kontrolirano zbiranje
voda in kontrolo in vzdrževanje drenažnega sistema ter pripravljalna dela za sanacijo
stranskega odvzema.

S
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Načrtovana dela obsegajo:
-

sanacijo drenažnega sistema jalovišča,
izdelavo odvodnjevalnega jaška,
pripravo dostopnih poti in zemljišč stranskega odvzema,
sanacijo odloma brežine stranskega odvzema.

2.3.1. Storitve in stroški storitev
Storitve:
- sanacija odvodnika pod jaloviščem Jazbec
- pripravljalna dela za ureditev brežine stranskega odvzema
Skupaj 2.3.1.: Stroški storitev
SKUPAJ 2.3.: STROŠEK PRENEHANJA
OBRATOVANJA JALOV1ŠČ

2.4.

Strošek (v tisoč SIT)
22.500
6.400
28.900

28.900

PLAN IZVAJANJA OSTALIH DEL

Plan izvajanja ostalih del načrtuje opravljanje del in aktivnosti skupnega pomena, ki
jih ni mogoče planirati v posameznih osnovnih projektih.
Ta dela in aktivnosti so:
- obratovanje in vzdrževanje infrastrukture,
- nadzor nad vplivi rudnika na okolje,
- varstvo pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji ter
- zagotavljanje pogojev za izvajanje del ter dela in aktivnosti skupnih dejavnosti.
Stroški za plače delavcev, ki opravljajo dela in aktivnosti ostalih del se v skladu z
Novelacijo programa, načrtujejo skupno v sklopu skupnih režijskih stroškov.
Stroški materiala in storitev skupnih dejavnosti pa se načrtujejo skupno v sklopu
stroškov fiksnih obveznosti.

2.4.1. Plan obratovanja in vzdrževanja infrastrukture
V sklopu obratovanja in vzdrževanja infrastrukture se načrtujeta:
- vzdrževanje razpoložljivosti objektov, opreme, mehanizacije in infrastrukture,
potrebnih pri izvajanju Novelacije programa in
- obratovanje tehnično tehnoloških sklopov skupnega pomena.
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2.4.1.1. Plan vzdrževanja infrastrukture
Načrtovana dela obsegajo redna vzdrževalna dela in obnove ter popravila:
- zunanjih objektov rudnika z instalacijami in opremo ter spremljajočih površin
- čistilnih naprav sanitarne in jamske vode,
- kotlovnice in toplovodnega sistema,
- črpališča za pitno in požarno vodo z razvodi,
- transformatorskih postaj, agregatov, elektro instalacij in naprav ter naprav za
zveze in organizacijo,
- elektronskih sklopov in požarnih javljalcev in
- rudarskih naprav in postrojev v mirovanju, ki se bodo potrebovali za izvajanje
del.

2.4.1.1.1. Osnovni material, energija in stroški
Osnovni materiali:
- rezervni deli
- material
Skupaj 2.4.1.1.1: Stroški osnovnih materialov in energije

Stroški (v tisoč SIT)
7.000
1.400
8.400

2.4.1.1.2. Storitve in stroški storitev
Storitev:

Stroški (v tisoč SIT)

- vzdrževanje objektov
- vzdrževanje kotlovnice
- usluge, obdelava delov., nadzor

6.600
900
5.000

- vzdrževanje in pluženje cest
Skupaj 2.4.1.1.2.: Stroški storitev

2.700
15.200

Skupaj 2.4.1.1.: Stroški materiala, energije in storitev
za vzdrževanja infrastrukture

23.600

2.4.1.2. Plan obratovanja tehnoloških sklopov
Načrtuje se obratovanje kotlovnice, transformatorskih postaj, laboratorija in
čistilnih naprav za jamsko in sanitarno vodo.
Planirani obseg del ter stroški materiala in storitev obsegajo:
-

analize trdnih in tekočih vzorcev na uran
analize trdnih in tekočih eluatov
analize tekočih vzorcev na amonij, prevodnost pH
kompleksne analize voda

S. aPril 2000

107

2000
1000
2000
500

analiz
analiz
analiz
analiz
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2.4.1.2.1. Poraba osnovnih materialov, energije in stroški
Osnovni material:
- električna energija

Stroški (v tisoč SIT)
16.000

- toplotna energija
- voda

13.000
700

- laboratorijski material in kemikalije
- standardi
Skupaj 2.4.1.2.1.: Stroški osnovnega materiala in
energije

2.500
1-000
33.200

„
-r-, .

2.4.1.2.2. Storitve in stroški storitev
Storitve:
- kemijske analize tekočih izpustov
- nadzor in kontrolne analize

Stroški (v tisoč SIT)
1.500
1.000

- nadzor y spektrometrije
- priprava zagotavljanja kvalitete
Skupaj 2.4.1.2.2.: Stroški storitev

500
500
3.500

Skupaj 2.4.1.2.: Stroški materiala, energije in storitev
tehnoloških sklopov obratovanja in
infrastrukture
Skupaj 2.4.1.: Stroški obratovanja in vzdrževanja
infrastrukture

36.700

60.300

2.4.2. Plan nadzora nad vplivom rudnika na okolje
Načrtuje se nadzor nad vplivom rudnika na okolje v obsegu, ki zagotavlja izdelovanje
ocene vpliva na okolje po potijenem programu in potrebno spremljanje vpliva
izvajanja del na okolje.
Planirana dela obsegajo:
- izdelava ocene vpliva rudnika na okolje s potrebnimi meritvami in analizami,
- kontrola tekočih in plinastih izpustov rudnika,
- kontrola kemične in biološke obremenitve vodotokov,
- vzdrževanje merilnih postaj.
2.4.2.1. Poraba osnovnega materiala, energije in stroški
Osnovni material:
- osnovni material za vzdrževanje merilnih postaj
- električna energija za obratovanje merilnih postaj
(8.000 kWh)
Skupaj 2.4.2.1.: Stroški materiala in energije
poročevalec, št. 23
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2.4.2.2. Storitve in stroški storitev
Storitve:
- ocena vpliva 10 sevanja na okolje
- nadzor tekočih izpustov (test strupenosti)
- meritve radija v kompozitih tekočih izpustov
- dodatne meritve radioaktivnosti v tek.izpustih
- honoraiji za vzorčevanje na merilnih postajah

Stroški (v tisoč SIT)
15.600
1.200
2.000
3.000
500
300

- vzdrževanje in umerjanje merilnih postaj
Skupaj 2.4.2.2.: Stroški storitev

22.600

Skupaj 2.4.2.: Stroški materiala, energije in storitev
nadzora nad vplivom rudnika na okolje

23.500

2.4.3. Plan varstva pri delu
Plan varstva pri delu načrtuje predpisane in potrebne aktivnosti za zagotavljanje
varnega dela, vključno z varstvom pred ionizirajočimi sevanji.
V tem sklopu se načrtuje izvajanje ukrepov za zagotavljanje varstva pri delu in
varnih delovnih razmer, organizacija prve pomoči in reševanja, požarno varstvo ter
spremljanje zdravstvenega stanja delavcev.

2.4.3.1. Osnovni material, energija in stroški
Osnovni material:
- osebna zaščitna sredstva
- material za izvajanje meritev
- material za prvo pomoč in reševalne aparate
Skupaj 2.4.3.1.: Stroški materiala in energije

(Stroški (v tisoč SIT)
.
2.000
200
300
2.500

2.4.3.2. Storitve in stroški storitev
Storitve:
- redni, izredni in specialni zdravstveni pregledi,
zobozdrav. in kontrole
- osebna dozimetrija, vzdrževanje in kontrola merilnih
instrumentov
- vzdrževanje aparatov za požarno varstvo
- vzdrževanje reševalnih aparatov
- reševalne vaje

Stroški (v tisoč SIT)
6.000
900
100
300
4.000

Skupaj 2.4.3.2.: Stroški storitev

11.300

Skupaj 2.4.3.: Stroški materiala, energije in storitev
varstva pri delu

13.800

5^;
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2.4.4. Plan opravljanja skupnih dejavnosti
Skupne dejavnosti obsegajo režijska dela in aktivnosti tehnično tehnološke priprave
in nadzora ter skupnih služb, ki niso neposredno odvisna od obsega izvajanja
Novelacije programa in jih ni mogoče načrtovati v sklopu izvajanja posameznih
projektov oziroma organizacijskih enot.

2.4.4.1. Plan tehnično tehnološke priprave in nadzora
Načrtujejo se dela in aktivnosti, ki zagotavljajo predpisano in potrebno pripravo,
organizacijo in nadzor zagotavljanja smotrnega izvajanja del, varnih delovnih
razmer, varstvo okolja ter nuđenja prve pomoči in reševanja.
Načrtovana dela obsegajo:
- rudarska merjenja (jamomerstvo)
- geološko, gradbeno in elektrostrojno pripravo del,
- nadzorno tehnična dela.

2.4.4.2. Plan izvajanja del in aktivnosti skupnih služb
Načrtujejo se režijska dela in aktivnosti, ki zagotavljajo pogoje za normalno, s
predpisi usklajeno poslovanje, s predpisi usklajeno opravljanje finančno
računovodskih, splošnih in kadrovskih funkcij podjetja, skupne režijske stroške , ki
niso neposredno povezani na posamezno organizacijsko enoto ter stroški plač
delavcev, ki opravljajo ostala dela.
Načrtovana dela obsegajo:
- vodenje podjetja in organizacijskih enot,
-

opravljanje splošno kadrovskih in splošnih del,
opravljanje finančno računovodskih del,
opravljanje komercialnih del in skladiščenje,
varovanje objektov in premoženja,
upravljanje stanovanjskih in počitniških kapacitet.

2.4.4.3.

Plan fiksnih obveznosti

Načrtujejo se stroški materiala in storitev skupnih dejavnosti (skupni stroški), stroški
skupnih obveznosti, stroški neplačanih obveznosti in stroški usposabljanja delavcev.

2.4.4.3.1. Skupni stroški
Načrtovani skupni stroški niso odvisni od obsega izvajanja
programa. Planirani so na osnovi stroškov v letu 1998.
poročevalec, št. 23
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Mate) rial in storitve:

Stroški (v tisoč SIT)

- pi samiški material

2.000

- PTT in komunalne storitve
- p! lačilni promet, bančni stroški

5.000
1.300

- li teratura, časopisi, dnevnice, nočnine, kilometrine

3.000

- r< jprezentanca
- s troški za stanovanjsko in počitniško dejavnost
Sku paj 2.4.4.3.1.: Stalni režijski stroški

1.700
2.000
15.000

2.4 .4.3.2. Stroški skupnih obveznosti
Str oški niso odvisni od obsega izvajanja del po Novelaciji programa. Planirani so na
osi lovi stroškov za leto 1998.

St alne obveznosti:
—i

Stroški (v tisoč SIT)

pogodbe o delu in avtorski honorarji
strokovni projektni svet (1996 do 1998)
prispevek za stavbno zemljišče
zavarovanje

11.000
5.400
32.000
5.000

-- članarine
• - odvetniške in svetovalne storitve
Skupaj 2.4.4.3.2.: Stroški skupnih obveznosti

600
2.000
56.000

2.4.4.3.3. Stroški neplačanih obveznosti
Načrtuje se delno plačilo prispevkov za pokojninsko dobo, ki šteje s povečanjem za
leta 1984 - 1990 in od 1991 do 1994, ki niso bili plačani.
Stroški (v tisoč SIT)
- delni prispevki za benifikacijo

7.000

Skupaj 2.4.4.3.3.: Stroški neplačanih obveznosti

7.000

2.4.4.3.4. Stroški usposabljanja delavcev
Načrtuje se predpisano usposabljanje delavcev iz varstva pri delu, usposabljanje
delavcev za izvajanje planiranih del in strokovno usposabljanje:

*1 Dril 2000
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Usposabljanje:
- usposabljanje iz varstva pri delu

Stroški (v 0 00 SIT)
400

- usposabljanje za izvajanje del
- strokovno usposabljanje

2.000
1.600

Skupaj 2.4.4.3.4.: Stroški usposabljanja delavcev

4.000

Skupaj 2.4.4.3.: Stroški opravljanja skupnih dejavnosti - fiksne
obveznosti

N 2.000

2.4.5. Skupni režijski stroški
V sklopu skupnih režijskih stroškov se načrtujejo stroški plač delavcev, ki opravljajo
načrtovana ostala dela in drugi stroški dela.
ii
Stroški so izračunani iz načrtovanega števila delavcev za opravljanje ostalih del in
povprečnih plač. Planirano število delavcev, potrebnih za opravljanje ostalih del, je
jedro, ki zagotavlja predpisano obratovanje in poslovanje podjetja. Število jedra
neposredno ni odvisno od obsega del in od tega, če se dela izvajajo v lastni režiji ali
oddajajo.

Ostala dela:

Povp.število
delavcev

Povp. letna
plača delavca

1
6

13.000
6.800

45

3.100

139.500
10.000
203.300

2.480

24.800

- vodenje podjetja
- vodenje organizacijskih enot
- tehn.tehnol. priprava, nadzor,
varstvo pri delu in reševanje,
skupne službe in varnost
- drugi stroški dela
Skupaj jedro:
Presežni delavci (19 - letno povp.
10 - 80% pl.)
Skupaj 2.4.5.: Skupni režijski
Stroški

52
10

62

Stroški za proizvodnje delavce
Stroški za presežne delavce

18
13

112

13.000
40.80G1

228.100

SKUPAJ 2.4.: STROŠKI IZVAJANJA OSTALIH DEL

**
*

Strošek za plače n a
leto (v tisoč SIT)

3.100
2.480

407.700

55.800
32.240

5. april: 'i000
, flfl

2.5.

POVZETEK PLANA POVPREČNEGA ŠTEVILA POTREBNIH
DELAVCEV

V skladu z Novelacijo programa načrtuje Rebalans potrebne delavce za
zagotavljanje predpisanih pogojev pri izvajanju osnovnih projektov in za normalno
poslovanje podjetja (izvajanje ostalih del) ter za izvajanje osnovnih projektov v
lastni režiji. Število potrebnih delavcev za izvajanje ostalih del ni neposredno
odvisno od obsega izvajanja osnovnih projektov, ampak od zaključene izvedbe ene
od obeh dejavnosti podjetja.

2.5.1. Plan potrebnih delavcev
Povprečno št.
potrebnih delavcev
10
8_

Dejavnosti:
- Prenehanje pridobivanja rude
- Prenehanje proizvodnje koncentrata
Skupaj izvajanje osnovnih projektov

18

- Vodenje podjetja
- Vodenje organizacijskih enot
- Zagotavljanje pogojev za izvajanje del
- Zagotavlj anj e pogoj ev za poslovanj e
Skupaj ostala dela

1
6
39
6_
52 ■

'

SKUPAJ IZVAJANJE REBALANSA

70

Število delavcev v delovnem razmerju je 93. Planirano število presežnih delavcev
na začetku obdobja izvajanja Rebalansa je 10 presežnih delavcev. Število je enako
povprečnemu številu presežnih delavcev za katere se planirajo dopolnilne
dejavnosti.

3.

PLAN IZVAJANJA PREZAPOSLOVANJA DELAVCEV

Načrtuje se prezaposlovanje presežnih delavcev v programe Ministrstva
obrambo v skladu z dogovorom med Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom
okolje in prostor ter RŽV, prezaposlovanje v profitne organizacijske enote RŽV
individualno prezaposlovanje s pomočjo odpravnin. Za delavce, ki jih ne
mogoče prezaposliti se planira zagotavljanje pasivne varnosti.

za
za
ter
bo

Za reševanje prezaposlovanja in socialne varnosti delavcev se načrtuje izdelovanje
kadrovskega načrta.

9
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3.1. OBSEG PLANIRANIH DEL
Planirano prezaposlovanje obsega:
-

pripravo osnov za reorganizacijo podjetja in kadrovsko socialnega načrta,
pripravo organizacijskih, tehnoloških in finančnih načrtov profitnih
organizacijskih enot ter registracija enot,

-

individualno prezaposlovanje s pomočjo odpravnin,

-

usposabljanje delavcev za programe prezaposlovanja.

3.1.1. Storitve in strošek storitev
Storitve:

Strošek (v tisoč SIT)

- izdelava podlag za reorganizacijo s kadrovsko
socialnim načrtom
- izdelava organizacijskih, tehnoloških in
finančnih načrtov ter registracija
- priprava prostorov in opreme
- zagotavljanje pasivne varnosti z odpravninami
- usposabljanje delavcev

5.645
6.000
16.000
2.000

Skupaj 3.1.1.: Stroški prezaposlovanja

32.645

3.000

3.1.2. Planirane prezaposlitve po tromesečjih

I

Programi

5

- Ministrstva za obrambo
- profitna jedra
- individualne prezaposlitve

IV

114

5

Skupaj

15
2

3

20
5
5

17

3

30

5
5
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Tromesečj a
II
III

S. april 2000

4.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH STROŠKOV
REBALANSA PO TROMESEČJIH (v tisoč SIT)

Plan porabe sredstev po
tromesečjih
Dejavnosti
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Stroški izvajanja trajnega
Prenehanja pridobivanja
Stroški izvedbe prenehanja
Proizvodnje koncentrata
Stroški izvajanja trajnega
Prenehanja obratovanja jalovišč
Stroški izvajanja ostalih del
Skupaj

Prezaposlovanje
Skupaj

II

8.000

12.100

35.200

30.000

2.900

III

15.000

IV

Skupaj

15.000

50.100

30.000

30.000

125.200

6.000

10.000

10.000

28.900

99.000

107.000

105.700

96.000

407.700

145.100

155.100

160.700

151.000

611.900

4.000

5.000

12.000

11.645

32.645

149.100

160.100

172.700

162.645

644.545

-

-

172.700

162.645

Odškodnine
7.

Oprema

Skupaj

5.400

149.100

165.500

5.400

649.945

Stroški za 2.1., 2.2. in 2.3. so prikazani na naslednjih osnovah:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Novelacija programa po stalnih cenah-tabela 6.2.1., str.6-12;
Novelacija programa po stalnih cenah-tabela 6.3.2.; str.6-23;
Novelacija programa po stalnih cenah-tabela 6.4.1.; str.6-3;
Novelacija programa po stalnih cenah-tabela 6.5.1.; str.6-38;
Novelacija programa po tekočih cenah-tabela 6.1.2.; stran 6-7

Stroški za 2.4 in 3 so izračunani na osnovi stroškov iz leta 1998.

s
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5. FINANCIRANJE IZVEDBE REBALANSA

Kot vira financiranja izvedbe Rebalansa načrtujeta republiški proračun za leto 2000 in
lastna realizacija.

5.1. PLAN FINANCIRANJA PO VIRIH IN TROMESEČJIH

Vir financiranja
- Republiški proračun (zapiranje
RUŽV, ekološka sanacija)

I

Iy

SKUPAJ

139.000

136.000

121.000

517.000

4.000

5.000

12.000

12.000

33.000

24.100

21.500

24.700

29.645

99.945

149.100

165.500

172.700

162.645

649.945

- Lastna realizacija

6.

™esečjn*

0

121.000

- Republiški proračun za
Prezaposlovanje

SKUPAJ 5.1.: FINANCIRANJE
REBALANSA

T

(v tisoč SIT)

OPREMA IN ORODJA
Stroški (v tisoč SIT)

Skupaj stroški opreme in orodij

5.400

SKUPAJ 6.: OPREMA IN ORODJA

5.400
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7. ZAKLJUČEK

Rebalans zagotavlja zaključek izvedbe prenehanja proizvodnje tehničnega uranovega
koncentrata, vključno z nepredvidenimi deli. Obseg izvajanja Novelacije programa na
drugih področjih Rebalans bistveno zmanjšuje ter s tem podaljšuje roke njihove
izvedbe. Neskladnost med načrtovanim in realiziranim obsegom izvajanja Novelacije
programa bo potrebno v letu 2000 uskladiti z aneksom k Novelaciji programa.
Zmanjšan obseg izvajanja Novelacije programa zmanjšuje tudi obseg izvajanja del v
lasmi režiji in s tem povečuje število presežnih delavcev, ki jih bo potrebno
prezaposliti v letu 2000.

Maijan Uršič, univ.dipl.inž.rud.
Direktor

l
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Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve bo s
poročili seznanila delegacijo Evropske unije v Ljubljani in
veleposlaništva držav članic Evropske unije s sedežem v
Ljubljani.
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Poročilo Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih
izhodišč za področje 8
Ribištvo

Pogajalska izhodišča za področje 8 dodatna pojasnila pa 25.3.1999.

Ribištvo je Republika Slovenija oddala 18.12.1998,

Na zasedanju medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji dne
22.6.1999 je bilo področje 8 - Ribištvo začasno zaprto.

1. Republika Slovenija mora pripraviti nov zakon o celostni ureditvi morskih zadev. Slovenija
bo zaveze, dane v pogajalskih izhodiščih, izpolnila s sprejemom Pomorskega zakonika.
Državni zbor Republike Slovenije je že opravil prvo obravnavo zakonika, Vlada pa je
pripravila besedilo za drugo obravnavo in ga posredovala v Državni zbor, tako da bo
Pomorski zakonik sprejet najkasneje do 30.06. 2000.
Pomorski zakonik je izredno kompleksen zakon; področja ribištva se dotika v dveh delih:
Prvi je register ribiških plovil, ki je eden od glavnih instrumentov izvajanja skupne ribiške
politike, drugi pa je nadzor nad gibanjem ribiških plovil ob izvajanju gospodarskega ribolova.
Glede nadzora nad gibanjem ribiških plovil predlaga Republika Slovenija opcijski predlog
rešitve nasproti zahtevi EU po nadzoru s pomočjo satelitskega sistema ob upoštevanju
specifike slovenskega ribištva, saj se naša ribiška plovila nikoli ne oddaljujejo iz območja, ki je
pod radarskim nadzorom medsektorskega CROSS centra.

2. Republika Slovenija moraustanoviti Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za
izvajanje skupne tržne ureditve in ukrepov strukturne politike na področju kmetijstva in
ribištva.
Zaveza se izvršuje,manjšo časovno zamudo Oblikovanje Agencije je v zaključni fazi
V mesecu juliju 1999 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in delovnem področju ministrstev (Ur l. RS št. 60/99), s čemer je bila dana pravna podlaga za
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja kot organizacijo v sestavi
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Decembra 1999 je bila sprejeta Uredba o
akreditacijskih pogojih za Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(Ur. 1 RS št. 107/99), ki ureja pogoje, način delovanja ter pristojnosti in obveznosti Agencije
Vlada Republike Slovenije je v okviru programa zaposlovanja odobrila potrebne zaposlitve v
letih 1999 in 2000za normalno delovanje Agencije. V proračunu Republike Slovenije za leto
2000 so predvidena vsa potrebna sredstva za delovanje Agencije, vključno s sredstvi za
izobraževanje in usposabljanje kadrov.

poročevalec, št. 23
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3. Republika Slovenija mora vzpostaviti register ribiških plovil. Le-ta je v postopku
vzpostavljanja provizoričnega registra, s pomočjo sredstev Evropske unije. Register ribiških
plovil bo vzpostavljen do 31.12.2000.4. Republika Slovenija mora ustanoviti medsektorski
CROSS center.
Dela na Ministrstvu za promet in zveze, v čigar pristojnosti je ustanovitev centra, potekajo v
skladu s predvideno dinamiko. Izbrana je lokacija CROSS centra, ki bo v Kopru, prav tako so
že določena možna mesta postavitve nadzornega radarskega sistema.

4. Republika Slovenija mora pripraviti Strategijo razvoja ribištva in ribogojstvaiStrategija bo
predstavljala državno platformo za koriščenje sredstev predpristopne pomoči pred vstopom v
EU, oz. po vstopu sredstev strukturnega sklada FEFG. Republika Slovenija je že pripravila
delovno zasnovo Strategije razvoja ribištva in ribogojstva. Skupaj z eksperti španskega
ministrstva, pristojnega za ribištvo, bo Strategija v mesecu aprilu evalvirana in dopolnjena.
Dopolnjena strategija bo posredovana Komisiji EU do konca 2000, tako kot je predvideno v
dodatnih pojasnilih k pogajalskim izhodiščem za področje Ribištva.
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Poročilo Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih
izhodišč za področje 11
Ekonomska in monetarna unija

Pogajalska izhodišča za področje 11 - Ekonomska in monetarna unija je Republika Slovenija
oddala 28.5.1999, dodatna pojasnila pa 30.9.1999 in 29.10.1999.
Na zasedanju medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji dne
7.12.1999 je bilo področje 11 - Ekonomska in monetarna unija začasno zaprto.
***
1 Državni zbor Republike Slovenije je v skladu z zavezo iz pogajalskih izhodišč sprejel
16 09.1999 Zakon o javnih financah. (Ur. 1. RS št. 79/99), ki je bil v pogajalskih izhodiščih
prvotno naveden kot Zakon o proračunih. Zakon je stopil v veljavo 15.10.1999, uporablja pa
se od 1.1.2000.
Zakon o javnih financah določa pripravo, sprejem in izvrševanje (vključujoč zadolževanje)
proračunov države, občin in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(države v širšem pomenu) ter predpisuje enotne postopke in standarde za evidentiranje,
spremljanje in poročanje ter nadziranje porabe javnih sredstev. Priprava proračunov temelji na
večletnem planiranju razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna in se letno
dopolnjujejo in usklajujejo glede na sprejeti proračun. Skupaj z novim sistemskim Zakonom o
računovodstvu (Ur. 1. RS št. 23/99), ki se uporablja za vse osebe države v širšem pomenu in
vzpostavlja sistem postopkov in evidentiranja poslovnih dogodkov na mednarodno primerljiv
način, omogoča izvajanje pravnega reda Evropske unije glede evidentiranja obveznosti,
določitve obsega, poročanja, kontrole sredstev in posledično obvladovanja presežnega deficita.

2. Republika Slovenija skladno z zavezo iz pogajalskih izhodišč skupaj z Evropsko unijo redno
spremlja izvajanje dokumenta "Skupna ocena prednostnih nalog srednjeročne ekonomske
politike Slovenije" na podlagi Evropskega sporazuma o pridružitvi in s tem zagotavlja
preverjanje in usklajevanje makroekonomskih politik ter strukturnih reform.
S tem je obveščenostEvropske unije o ekonomskem dogajanju v Republiki Sloveniji
zagotovljena.

S
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Poročilo Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih
izhodišč za področje 12
Statistika

Pogajalska izhodišča za področje - 12 Statistika je Republika Slovenija oddala 18.12.1998.
Na zasedanju medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji dne
22 6.1999 je bilo področje 12 - Statistika začasno zaprto.

1 Državni zbor Republike Slovenije je skladno z zavezo iz pogajalskih izhodišč 25.11.i999
sprejel Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 (Ur.l.RS št.
99/99), ki je bil v pogajalskih izhodiščih prvotno naveden kot Zakon o popisu kmetijstva v letu
2000. Zakon je začel veljati 24.12.1999 in predstavlja podlago za zbiranje podatkov o
osnovnih zmogljivostih vseh kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji, ki ustrezajo
evropski definiciji kmetijskega gospodarstva. S tem bodo zagotovljeni podatki o kmetijstvu za
uravnavanje nacionalne in lokalne kmetijske politike. Metodološke priprave na popis, ki se bo
izvajal junija 2000, so zaključene. Zakonsko določen del podatkov iz popisa kmetijskih
gospodarstev bo uporabljen za podporo urejanju evidenc in registrov na področju kmetijstva v
Republiki Sloveniji.

2. Republika Slovenija se je v pogajalskih izhodiščih zavezala, da bo, ob pomoči Eurostata,
prevzela in uredila slovensko statistično terminologijo v podatkovni zbirki Evropske unije
CADOS Republika Slovenija je to zavezo predčasno že izpolnila, s tem ko je Statistični urad
Republike Slovervijedokončal priredbo slovensko-angleške verzije statističnega tezavra
CADOS in sicer v obliki excel preglednice, ki je dostopna tudi na internetu. Statistični urad
Republike Slovenije bo nadaljeval s prilagajanjem tezavra CADOS potrebam slovenskih
uporabnikov in ga tekoče usklajeval z revizijami, sprejetimi v EU (Eurostat).

3. Statistični urad Republike Slovenije je v Nomenklaturi industrijskih proizvodov - NIP
vključil PRODCOM in ga dopolnil z ustreznimi nacionalnimi delitvami, ki so potrebne zaradi
strukture in posebnosti slovenske industrije. Statistični urad Republike Slovenije tudi sicer
tekoče spremlja razvoj na področju ekonomskih, socialnih, okoljskih in drugih klasifikacij in z
njimi usklajuje nacionalne statistične klasifikacije.

4 Vlada RS je maja 1999 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
državni statistiki in ga poslala v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije. Predlog
vsebuje poenostavitev postopka sprejemanja srednjeročnega in letnega programa statističnih
raziskovanj, kar je pomembno za tekoče prilagajanje spremembam v EU.

s
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5. Predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, je v celoti pripravljen, ter
bo skladno s programom dela Vlade Republike Slovenije za leto 2000 obravnavan na Vladi v
drugem trimesečju letošnjega leta. Vlada Republike Slovenije bo Državnemu zboru Republike
Slovenije predlagala obravnavo po hitrem postopku.

6. Delovna zasnova uredbe o določitvi srednjeročnega programa statističnih raziskovanj je
pripravljena. Program je konceptualno primerljiv s srednjeročnim statističnim programom EU
in bo določal ustrezno statistično pokrivanje politik in potreb drugih uporabnikov. Pri pripravi
programa so upoštevani državni razvojni dokumenti in zakonodaja ter dokumenti EU. Vsebina
posameznih statističnih področij, ki se vključujejo v program, je bila podprta na statističnih
sosvetih in v Statističnem svetu Republike Slovenije.

7. Priprava predloga sprememb in dopolnitev zakona o poslovnem registru Slovenije (PRS)
poteka v skladu s predvideno dinamiko, zato ocenjujemo, da bo zakon sprejet v predvidenem
roku. Poslovni register Slovenije predstavlja enega od infrastrukturnih registrov, pomembnih
za racionalno izvajanje državne statistike, kot tudi za poslovanje države in poslovnega sektorja
na administrativni ravni. Predlagane spremembe med drugim izboljšujejo pretok in uporabo
podatkov, racionalizacijo registracij, povezavo in vodenje različnih identifikatorjev.

8. Vse metodološke priprave za izvajanje ankete o porabi časa, kije popolnoma usklajena z
metodološkimi osnovami, predpisanimi v okviru Eurostata so zaključene. Delo na terenu bo
potekalo kontinuirano od aprila 2000 do konca marca 2001.

9. Vlada Republike Slovenije je v mesecu marcu 2000 sprejela Uredbo o standardni
klasifikaciji teritorialnih enot, ki teritorij Republike Slovenije členi v enajst ravni. Prvih pet
ravni se povezuje s klasifikacijo EU Nomenclature des Unites Territorielle pour Statistique
(NUTS). Vsebinsko smiselna členitev teritorija Republike Slovenije, ki korespondira s
členitvijo od ravni NUTS 0 do ravni NUTS 5, je sestavni del uredbe Na ravni NUTS 2 je
Republika Slovenija oblikovala dve enoti (Ljubljanska urbana regija, ki vključuje glavno mesto
Ljubljana z zaledjem in ostali del države), na ravni NUTS 3 je oblikovala 12 statističnih regij,
raven NUTS 5 pa predstavlja 192 občin.

10 Statistični urad Republike Slovenije aktivno sodeluje pri vseh razvojnih projektih, ki jih
organizira Eurostat, s čimer se slovenska statistika tekoče usklajuje z obstoječimi zahtevami in
pravočasno pripravlja na bodoče potrebe tako EU kakor tudi domačih uporabnikov.
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Poročilo Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih
izhodišč za področje 15
Industrijska politika

Pogajalska izhodišča za področje 15 - Industrijska politika je Republika Slovenija oddala
11.9.1998, dodatna pojasnila pa 9.11.1998.
Na zasedanju medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji dne
22.6.1999 je bilo področje 15 - Industrijska politika začasno zaprto.
***
V procesu pregleda usklajenosti zakonodaje je bilo ugotovljeno, da je industrijska politika
Republike Slovenije, ki jo odraža Strategija povečanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije, sprejeta leta 1996, in drugi strateški dokumenti, v veliki meri usklajena s pravnim
redom Skupnosti.
Usmeritev politike industrijskega razvoja Republike Slovenije je nedvoumna. Ukrepi so
naravnani tako, da na eni strani pospešujejo zagon strukturnega prilagajanja v predelovalni
dejavnosti s povečanjem managerskih, tehničnih in organizacijskih sposobnosti slovenskih
podjetij ter na drugi strani pospešujejo oblikovanje konkurenčnega okolja, ki bo podjetjem
omogočalo hitro prilagodljivost tržnim priložnostim na podlagi podjetniškega potenciala,
svetovalnega in strateškega povezovanja med podjetji, domačimi in tujimi partnerji,
internacionalizacijo slovenskih podjetij ter čim uspešnejšo izrabo rezultatov inovacij in
raziskav in razvoja, ki so potencialno koristni predelovalni industriji.
Republika Slovenija oblikuje razvojne programe za učinkovito delovanje tržnega
gospodarstva, kar pomeni vzdrževanje konkurenčnega in stabilnega okolja, visoke izobrazbene
ravni in socialne kohezivnosti, razvijanje instrumentov za pospešitev strukturnega prilagajanja
ter uresničevanje ciljev, ki so usklajeni z razvojnimi usmeritvami Evropske unije.
Pri izvajanju programov upošteva Republika Slovenija naslednja izhodišča: odgovornost za
strukturno prilagajanje je predvsem na strani podjetij, državne politike so usmerjene v
vzdrževanje konkurenčnih in odprtih trgov, intervencije države so organizirane v integrirane
pristope ter izpeljane na stroškovno učinkovit način.
Glede na identificirane probleme poteka uresničevanje ciljev povečanja konkurenčnosti
slovenske industrije v medsebojno povezanih programih in projektih za krepitev konkurenčne
sposobnosti slovenskih podjetij ter v programih prestrukturiranja podjetij in panog, ki izbrane
ukrepe povezujejo v podprograme za prestrukturiranje panog/podjetij s strukturnimi
razvojnimi problemi
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V skladu z razvojnimi cilji in predpristopno strategijo Republike Slovenije je oblikovan
Razvoju i program za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije, ki vključuje nabor
horizont alnih ukrepov za povečanje produktivnosti in razvojnih potencialov podjetij v vseh
panogah predelovalne dejavnosti.
Republik a Slovenija v proračunskem letu 2000 uvaja horizontalne ukrepe za spodbujanje
celovitejs a sistema stalnih izboljšav, zunanjega "benchmarkinga" tržnih pristopov, povezovanja
podjetij in specializacij v proizvodno storitvenih verigah ("grozdih"), razvoja poslovne
infrastrul rture, internacionalizacije slovenskih podjetij, strateških partnerstev in neposrednih
tujih nalo žb.
K nepc isredni podpori procesov prestrukturiranja prispeva priprava programov
prestrukturiranja, ki so namenjeni sektoijem z največjimi strukturnimi problemi. Programa
prilagajan ja tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga
v obdobji ;i 2000-2003 je Vlada Republike Slovenije potrdila 23. decembra 1999. Programa ne
predvidev ata globalnega povečanja proizvodnih kapacitet. Program prilagajanja usnjarske in
obutvene industrije se bo izvajal s pomočjo različnih podprogramov in ukrepov, ki so
usmerjeni itia spodbujanje internacionalizacije podjetij, spodbujanje tehnološke prenove podjetij
in spodbuj' iunje razvoja kadrov.
Republika Slovenija bo s programoma v letu 2000 ustvarila pogoje za odpravljanje
identificira: nih strukturnih problemov panog in pospešilo procese prilagajanja podjetij usnjarske
in obutver le ter tekstilne in oblačilne industrije zahtevam enotnega trga Evropske unije,
predvsem joa povečala sposobnost podjetij obeh panog na ključnih problemskih področjih
(trženje, tel hnološka prenova, razvoj človeških virov), razvila implementacijsko strukturo ter
izvedla pilo tne projekte za modernizacijo dela v podjetjih.
Na področji i razvoja železarstva je Republika Slovenija sprejela obvezo, da bo ob upoštevanju
Protokola 1k Evropskemu pridružitvenemu sporazumu pripravila program prestrukturiranja
Slovenskih železarn. Ob upoštevanju strokovnih podlag Phare projekta je v zaključni fazi
priprava pr( )grama prestrukturiranja Slovenskih železarn, ki vključuje poslovno, finančno in
kadrovsko prestrukturiranje poslovnega jedra sistema, načrt likvidacije neaktivnih družb,
opredelitev procesa privatizacije, opredelitev načina razreševanja preteklih obvez Slovenskih
železarn, pr< :dviden obseg in sheme državnih pomoči ter socialno in ekološko sanacijo regij, ki
so prizadete zaradi prevladujoče vloge železarstva.
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Poročilo Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih
izhodišč za področje 16
Mala in srednja podjetja

Pogajalska izhodišča za področje 16 - Mala in srednja podjetja je Republika Slovenij a oddala
11.9.1998.
Na zasedanju medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji dne
10.11.1999 je bilo področje 16 - Mala in srednja podjetja začasno zaprto.
*♦*
1 Republika Slovenija je leta 1996 sprejela dokument "Strategija o razvoj u malega
gospodarstva v Sloveniji", ki je usklajen s cilji Evropske unije. Dokument je v fazi
vsebinskega dopolnjevanja z vključevanjem aktualnih sprememb poslovnega okolja in
strateških ciljev intenzivne internacionalizacije v pogojih delovanja mehanizmov prostega
evropskega trga v skladu z novo strategijo za notranji trg EU.

2. V Republiki Sloveniji še ni v celoti usklajena definicija malih in srednjih podjetij , zato so v
pripravi spremembe Zakona o razvoju malega gospodarstva, ki bo uskladil definice je tako, lete ne bodo presegale zgornjih vrednosti priporočenih v EU.

3. Na področju politike vzpodbujanja rasti in razvoja malih in srednjih podjetij ter izboljšanja
širšega podjetniškega okolja za njihovo delovanje, Republika Slovenija od leta 1992 dalje
izgrajuje podporno okolje za hitrejši razvoj malega gospodarstva z ustanavljanjem regionalnih
in lokalnih podjetniških centrov, ob sodelovanju Pospeševalnega centra Republiki s Slovenije,
Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, Slovenske razvo jne družbe,
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in občin. V to mrežo se vključujejo i nstitucije za
svetovalne, izobraževalne, finančne ter informacijske storitve. Mreža bo < lograjena z
upoštevanjem veljavnih standardov takšnih institucij v državah članicah EU za neposredno
vključevanje v programe in mreže institucij EU.
V okviru Sklada za razvoj malega gospodarstva Republike Slovenije kot tiudi regijskih
garancijskih skladov so na voljo ugodnejši viri za financiranje razvojnih pro jektov malih
podjetij.

4. Republika Slovenija se je opredelila za sodelovanje v komunitarnih progr. amih in se je
vključila v Tretji večletni program za mala in srednja podjetja za obdobje 1997-2» 000, ki nudi v
skupni vrednosti 506 000 evrov Program je za RepublikoSlovenijo odprt od 1.] 10.1999 dalje
Januarja 2000 je Republika Slovenija nakazala v proračun EU svojo particip »acijo v višini
269 400 evrov in se v program aktivno vključila z ustanovitvijo slovenske mreže treh
polnopravnih Euro-Info centrov v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
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Poročilo Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih
izhodišč za področje 17
Znanost in raziskave

Pogajalska izhodišča za področje 17 - Znanost in raziskave je Republika Slovenija oddala
11 9.1998.
Na zasedanju medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji dne
10 11.1999 je bilo področje 17 - Znanost in raziskave začasno zaprto.
***
1. Republika Slovenija je dne 15.7.1999 z Evropsko unijo sklenila sporazum o sodelovanju v
programih Skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev (1998-2002),
ter v programih za razvojne in izobraževalne dejavnosti. Sporazum je začel veljatil .8.1999.
Sodelovanje z Evropsko unijo na področju raziskav in tehnološkega razvoja je ena od
prednostnih usmeritev Republike Slovenije. Republika Slovenija si z različnimi aktivnostmi
prizadeva za nadaljnje uspešno vključevanje v programe Petega okvirnega programa
raziskovalnih in tehnološko razvojnih aktivnosti EU.
Rezultati prvih razpisov tematskih in horizontalnih programov Petega okvirnega programa
raziskovalnih in tehnološko razvojnih aktivnosti EU so zelo spodbudni in kažejo velik interes
slovenske raziskovalne sfere za vključevanje v znanstveno in tehnološko skupnost na evropski
ravni in pospešeno ekonomsko povezovanje z Evropo. Republika Slovenija si z različnimi
aktivnostmi prizadeva za nadaljnje uspešno vključevanje v programe Petega okvirnega
programa EU. Za promocijo Petega okvirnega programa in sodelovanje slovenskih
raziskovalnih partneijev v razvojno-raziskovalnih programih EU je Ministrstvo za znanost in
tehnologijo vzpostavilo ustrezno organizacijsko strukturo: ustanovljen je bil Koordinacijski
odbor za Peti okvirni program, imenovane so bile nacionalne kontaktne osebe za posamezne
specifične programe in določeni nacionalni programski odbori za tematske in horizontalne
programe.
2. Instrumenti raziskovalne politike Republike Slovenije so: financiranje raziskovalnih
projektov in programov, temeljnih in uporabnih raziskav in ciljnih raziskovalnih programov,
usposabljanje mladih raziskovalcev, financiranje raziskovalne infrastrukture in raziskovalne
opreme ter dvostransko in večstransko mednarodno sodelovanje (dvostranski projekti,
programi EU, COST, EUREKA, NATO - program znanost za mir, sodelovanje z
organizacijami iz sistema ZN, sodelovanje z mednarodnimi ustanovami in institucijami)
Uvajanje t.i. programskega financiranja kot instrumenta za stabilizacijo financiranja
raziskovalne dejavnosti je zaključni fazi Vlada Republike Slovenije je konec januarja 2000 v
Državni zbor Republika Slovenije predložila v obravnavo predlog Zakona o organizaciji in
financiranju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti. Predlog zakona med drugim
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predvideva možnost ustanovitve agencij za znanstveno-raziskovalno in tehnološko dejavnost,
kar je v skladu s priporočili razvojnih študij EU.

3. Glavna načela izvajanja tehnološke politike so pospeševanje sodelovanja na področju
raziskav in razvoja med gospodarskimi družbami ter gospodarskim in javnim sektorjem,
krepitev inovacijskih potencialov v gospodarskih družbah, razvoj dvo- in večstranskih
strateških povezav, spodbujanje povezav na področju razvoja in raziskav v Republiki Sloveniji
in tujo industrijo, pospeševanje razvoja poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih ter
zaščita intelektualne in industrijske lastnine. Z namenom približevanja tehnološke razvitosti
slovenskega gospodarstva državam Evropske unije, povečanja dodane vrednosti in
mednarodne konkurenčnosti, Republika Slovenija z ustrezno državno podporo, ki je v celoti
usklajena s pravili za subvencioniranje RTD dejavnosti v EU in WTO, pospešeno revitalizira
razvojne oddelke v gospodarstvu. Tehnološka politika se uresničuje s subvencioniranjem in
podporo programom spodbujanja tehnološkega razvoja ter z institucionalno podporo
tehnološkemu razvoju.
4. Pomembna naloga na področju tehnološkega razvoja je tudi priprava inovacijsko usmerjene
zakonodaje s ciljem povečevanja mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, večje
kakovosti življenja, ohranitve naravnega okolja in razšiijanja tehnološkega znanja.
V
Državnem zboru Republike Slovenije je bil konec leta 1999 sprejet Zakon o podpori
gospodarskim družbam pri vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od
leta 1999 do 2003 (Ur. 1. RS št. 99/99). Na podlagi tega zakona se bodo sredstva namenjala:
razvojnemu povezovanju gospodarskih organizacij znotraj gospodarske panoge oz. regije z
ustanavljanjem branžnih tehnoloških centrov kot skupnih razvojnih enot; podpori za razširjanje
in vzpostavljanje novih razvojnih enot v gospodarskih organizacijah s posebnim poudarkom na
malih in srednjih podjetjih ter tehnološko razvojnim projektom, ki bi jih gospodarske
organizacije izvajale v lastnih razvojnih enotah v povezavi z javno raziskovalno sfero. Pozitivni
vpliv spodbujanja razvojno-tržno usmeijene politike se odraža tudi v povečevanju interesa
slovenske industrije za vključevanje v projekte 5. okvirnega programa, kar je, poleg spodbude
zaposlovanju novih doktorjev znanosti in magistrov v industriji, glavna prioriteta Republike
Slovenije na področju tehnološkega razvoja v letih 2000-2002.
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Poročilo Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih
izhodišč za področje 18
Izobraževanje, usposabljanje in mladina

Pogajalska izhodišča za področje 18 - Izobraževanje, usposabljanje in mladina je Republika
Slovenija oddala 11.9.1998.
Na zasedanju medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji dne
10.11.1999 je bilo področje 18 - Izobraževanje, usposabljanje in mladina začasno zaprto.
***
1 Državni zbor Republike Slovenije je konec leta 1999 sprejel Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur l. RS št. 99/99). Zakon, ki je začel veljati
24 12.1999, v treh delih izpolnjuje zahteve iz naslova usklajevanja z Evropsko unijo:
- Prva dopolnitev izenačuje državljane Republike Slovenije z državljani EU pri vpisu v
visokošolske zavode. Določba bo začela veljati, ko bo Republika Slovenija pristopila k
Evropski uniji;
......
- Drugo dopolnilo omenjenega zakona določa, da za redni študij, tudi državljani EU tako kot
slovenski državljani, ne bodo plačevali šolnine. Tudi ta določba bo začela veljati, ko bo
Republika Slovenija pristopila k Evropski uniji;
- Novost v zakonu predstavlja člen, v katerem Republika Slovenija upošteva priporočilo Sveta
Evrope iz Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji in predpisano
prilogo k diplomi, ki lahko bistveno olajšajo medsebojno priznavanje spričeval ter s tem
povečujejo možnosti za mobilnost ljudi.

2. Republika Slovenija v skladu s sklepi, resolucijami in deklaracijami Sveta ter Sveta in
ministrov pristojnih za izobraževanje, nadaljuje s sprejemanjem ukrepov na področjih, ki
posegajo na polje izobraževalne politike in v okviru katerih je potrebno vzpostaviti sinergije v
evropskem prostoru. Ti ukrepi so usmerjeni predvsem v razvoj človeških virov, v povezovanje
ter dvig kvalitete izobraževanja in usposabljanja ter v spodbujanje evropske dimenzije na vseh
treh področjih.
Tako je z letom 1999 Slovenija pričela postopno uvajati program 9 letne osnovne šole
Pripravila je 12 novih izobraževalnih programov tehniških in srednjih strokovnih šol ter štiri
nove višješolske programe ter 10 novih izobraževalnih programov v dualnem sistemu
poklicnega izobraževanja. Sprejela je konkretne ukrepe za zniževanje osipa na področju
srednjega Šolstva.
Iz leta v leto se izjemno povečuje število mest na terciarni ravni izobraževanja, prav tako pa
tudi število novih diplomantov. Ob razširitvi študijskih možnosti na obeh univerzah je
pomemben tudi nastanek samostojnih visokih šol ter začetek preobrazbe podiplomskega
študija
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V letu 1999 je program Računalniško opismenjevanje, ki gaje leta 1994 omogočil poseben
zakon, dal naslednje konkretne rezultate: usposobili smo učitelje in učence za uporabo
informacijske tehnologije, uvedli standardizacijo računalniško podprtega prenosa informacij
med šolami in drugimi institucijami, poenotili računalniško programsko opremo za podporo
pouku na šolah ter zagotovili možnosti za raziskovalno in razvojno delo na področju uvajanja
novih informacijskih tehnologij v vzgojo in izobraževanje.
V letu 1999 je bil stoijen tudi pomemben korak v razvoju statistike in indikatorjev na področju
vzgoje in izobraževanja predvsem z naslednjimi ukrepi: revidirani so bili vsi standardni
statistični instrumenti z vidika zagotavljanja mednarodne primerljivosti podatkov in glede na
novo šolsko zakonodajo (vprašalniki, klasifikacije, registri); intenzivno se je nadaljevalo
tehnološko posodabljanje celotnega informacijskega sistema.

3. Republika Slovenija želi posebej opozoriti na ukrepe za zmanjševanje nezaposlenosti ter
povečevanje zaposljivosti. Tako seje tudi v letu 1999 nadaljeval vladni program, ki ga skupaj
izvajata Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve program izobraževanja brezposelnih v katerega je vključenih več kot 6000 oseb. Prvi
konkretni rezultati se bodo pokazali v letu 2000.

4. V letu 1999 je Ministrstvo za šolstvo in šport nadaljevalo intenzivno sofinanciranje
programov učenja in poučevanja tujih jezikov za odrasle. V okviru kurikularne prenove so bili
v letu 1999 vpeljani novi programi poučevanja in učenja tujih jezikov za odrasle (angleščina,
nemščina, francoščina, italijanščina). Bistvena novost je standardizacija učnih dosežkov.
Potrdila o aktivnem znanju tujega jezika kandidat lahko dobi le na podlagi eksterne oblike
preverjanja znanja.

5. Kvaliteten premik pri razvoju zgoraj naštetih procesov in politik pomeni vstop v vse tri
komunitarne programe EU na področju izobraževanja, poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter mladine.
Republika Slovenija je pričela polnopravno sodelovati v izobraževalnih programih EU
(Socrates I, Leonardo da Vinci I in Youth for Europe III) 1. maja 1999, ko je bila sprejeta
Odločba Pridružitvenega sveta (Decision No 2/99 of the Association Council UE-SI 959/99).
Slovenske izobraževalne in druge institucije so se izredno uspešno vključile v sicer zadnje leto
prve generacije programov. Kot sledi iz vmesnih poročil, bodo sredstva za vstop v programe
skoraj v celoti porabljena. Služba za programe EU kot nacionalna agencija za programa
Socrates in Leonardo ter MOVIT kot nacionalna agencija za program Youth for Europe sta
učinkovito opravili svoje delo, kar kaže na to, da so bile pripravljalne aktivnosti za vstop v
programe uspešne, prehod v aktivno sodelovanje v programih pa izveden brez problemov.
Predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport so se vključili v delo vseh programskih odborov in
pododborov na podlagi Evropskega sporazuma o pridružitvi.
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Poročilo Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih
izhodišč za področje 19
Telekomunikacije in informacijske tehnologije

Pogajalska izhodišča za področje 19 - Telekomunikacije in informacijske tehnologije je
Republika Slovenija oddala 11.9.1998, dodatna pojasnila pa 9.11.1998 in 18.1.1999.
Na zasedanju medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji dne
22.6.1999 je bilo področje 19 - Telekomunikacije in informacijske tehnologije začasno zaprto.
*♦*
1. V vladni obravnavi je predlog Zakona o telekomunikacijah, predlog zakona bo posredovan
v obravnavo in sprejem v Državnem zboru Republike Slovenije po hitrem postopku, tako, da
bo zakon sprejet v do 30.06.2000.
Besedilo predloga zakona o telekomunikacijah zajema popolno liberalizacijo omrežja in
opravljanja storitev, določa obseg in financiranje opravljanja univerzalnih storitev (USO),
vzpostavlja načelo prostega dostopa do omrežja (ONP), opredeljuje postopke licenciranja,
oblikovanje cen na podlagi stroškov in vzpostavitev Agencije za telekomunikacije kot
neodvisnega regulatornega organa za urejanje telekomunikacijskega trga.
Glavne opredelitve osnutka zakona o telekomunikacijah se nanašajo na opravljanje funkcije
neodvisnega regulatornega organa Agencij za telekomunikacije. Agencija bo finančno,
strokovno in administrativno neodvisno telo. Agencija bo pravna oseba javnega prava
Direktorja in namestnika direktorja bo imenoval Državni zbor Republike Slovenije na predlog
Sveta za telekomunikacije. Direktor in namestnik ne bosta smela biti v zadnjih 3 letih
zaposlena ali opravljati kakršnegakoli dela v organizacijah, ki opravljajo dejavnost iz
pristojnosti Agencije in ne bosta smela imeti funkcije v takih organizacijah. Pristojnosti
Agencije bodo predvsem v urejanju telekomunikacijskega trga in sicer zagotavljanje
konkurence na telekomunikacijskem trgu, opravljanje univerzalnih storitev, urejanje odnosov
med operaterji, predvsem pri medomrežnem povezovanju, upravljanje radiofrekvenčnega
spektra in telekomunikacijskega oštevilčenja, skrb za uporabnike, zbiranje in dajanje podatkov.
Osnutek zakona o telekomunikacijah opredeljuje dva režima opravljanja storitev. Za
opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih radijskih storitev ter
telekomunikacijskih storitev v določenem radiofrekvenčnem pasu, bo potrebno pridobiti
dovoljenje Agencije. Vse ostale storitve se bodo opravljajo na podlagi pisnega obvestila
Agenciji.
Predlog zakona natančneje opredeljuje obseg univerzalnih storitev Agencija bo na podlagi
javnega razpisa obvezala operaterja za opravljanje univerzalnih storitev Če javni razpis ne bo
uspel, bo Agencija naložila obveznost zagotavljanja univerzalnih storitev operaterju javnih
telekomunikacijskih storitev s pomembno tržno močjo Operater bo upravičen do nadomestila,
ki ga pokrivajo operaterji storitev, za katere je potrebno dovoljenje Operater fiksnega javnega
telefonskega omrežja ali storitev, ki bi imel več kot 80 %-ni tržni delež po obsegu celotnega
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prihodka na ozemlju države, bo dolžan zagotavljati univerzalne storitve brez pravice do
nadomestila.
Oblikovanje cen je v osnutku zakona obdelano precej podrobno. Splošna usmeritev je v
stroškovni naravnanosti cen in enakosti cen za istovrstne storitve istega operaterja. Operaterji
zakupa vodov s pomembno tržno močjo bodo morali pridobiti k cenam soglasje Agencije.
Predlog zakona o telekomunikacijah področje liberalizacije govorne telefonije za zaprte
uporabniške skupine obravnava v celoti liberalno. Opravljanje te storitve bo v celoti prosto.

2. Ob koncu leta 1999 je Telekom Slovenije zagotovil prek 40 telefonskih priključkov na 100
prebivalcev, ter 90 % digitalizacijo. V decembru 1999 je bil opravljen rebalans cen, s katerim
je bilo v veliki meri odpravljeno nesorazmerje cen. Ceni telefonskega impulza ter mesečne
naročnine sta bili povečani, ceni impulza v mednarodnem prometu in priključka pa sta bili
znižani. Nove cene pomenijo začetek oblikovanja cen po stroškovnem načelu. V februarju
2000 je bil objavljen javni razpis za izbor svetovalnega podjetja za pripravo modela
privatizacije Telekoma Slovenije.

3. V obdobju od leta 1995 je Pošta Slovenije intenzivno vlagala v razširitev in posodobitev
svojega omrežja ter v izboljšanje kakovosti opravljenih storitev. Ob koncu leta 1999 je ena
poštna enota pokrivala 36,7 km2 in 3.592 prebivalcev. V 5 - 6 krat tedensko dostavo je
vključenih 96,7 % gospodinjstev, drugim gospodinjstvom pa se pošta dostavlja 3 -4 krat
tedensko. V Pošti Slovenije je bilo v letu 1999 uvedeno ločeno obračunavanje posameznih
storitev, vendar je revizorska hiša ugotovila, da to ni bilo opravljeno dovolj natančno. V letu
1999 so bile opravljene tri manjše korekcije cen storitev, katerih ceno določa Vlada Republike
Slovenije, vendar je prodajna cena teh storitev še vedno nižja od lastne cene. Planirano je
nadaljnje odpravljanje neskladij v letu 2000.

4. V pripravi je delovni osnutek zakona o poštnih storitvah, ki bo opredelil opravljanje
univerzalnih storitev in njihovo financiranje, prav tako pa tudi obseg rezerviranih storitev in
opravljanje nerezerviranih storitev, načela oblikovanja cen univerzalnih storitev, ločeno
računovodstvo, zagotavljanje kvalitete storitev ter oblikovanje neodvisnega regulativnega
organa za poštno dejavnost. Te pristojnosti bo dobila Agencija za telekomunikacije, ki bo
razširjena in preimenovana v Agencijo za telekomunikacije in pošto.

5. apri

Poročilo Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih
izhodišč za področje 23
Varstvo potrošnikov in zdravja

Pogajalska izhodišča za področje 23 - Varstvo potrošnikov in zdravja je Republika Slovenija
oddala 15.1.1999, dodatna pojasnila pa 25.3.1999.
Na zasedanju medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji dne
22 6.1999 je bilo področje 23 - Varstvo potrošnikov in zdravja začasno zaprto.
***
1 Državni zbor Republike Slovenije je skladno z zavezo iz pogajalskih izhodišč 23.3.1999
sprejel Zakon o splošni varnosti proizvodov (Ur 1 RS št. 23/99), s katerim je prenešena tudi
Direktiva 92/59/EEC. V pogajalskih izhodiščih je bilo prvotno predvideno, da bo Republika
Slovenija prevzela to direktivo do konca leta 2002 z Zakonom o tehničnih zahtevah za
proizvode.

2. V začetku januarja 2000 je bil sprejet Pravilnik o proizvodih zavajajočega videza (Ur l. RS
št 5/2000) in s tem prevzeta Direktiva 87/357/EEC. V pogajalskih izhodiščih je bilo prvotno
predvideno, da bo ta direktiva prevzeta s podzakonskim aktom o nevarnih imitacijah v letu
2002.

3 Slovenija se je v pogajalskih izhodiščih zavezala, da bo direktivi o zavajajočem in
primerjalnem oglaševanju prenesla v svoj pravni red z dvema zakonoma: s Spremembami in
dopolnitvami zakona o varstvu konkurence, ki bi morale biti sprejete do konca leta 1999 ter s
Spremembami in dopolnitvami zakona o varstvu potrošnikov, ki bodo sprejete in uveljavljene
do konca leta 2002 Ob pripravi Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki je
razveljavil več določb Zakona o varstvu konkurence, je bilo v smislu večje jasnosti in
transparentnosti zakonaugotovljeno, da se obe direktivi v celoti vključita v Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov Tako bodo zahteve obeh direktiv v
celoti vsebovane v tem zakonu

4 Republika Slovenija je sprejela Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev, ki
prenaša direktivo 98/6/EC Pravilnik je bil sprejet 6 8 1999 (Ur l RS št 63/99)
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5. Vlada Republike Slovenije je 23.7.1999 potrdila predlog Nacionalnega programa varstva
potrošnikov, in ga posredovala v sprejem Državnem zboru Republike Slovenije.

6. Pripravljen je predlog zakona o potrošniških kreditih. Vlada Republike Slovenije ga bo
obravnavala v drugem kvartalu letošnjega leta in ga predlagala Državnemu zboru Republike
Slovenije v sprejem po hitrem postopku.

7 Pripravljen je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov.
Vlada Republike Slovenije ga bo obravnavala v drugem kvartalu letošnjega leta in ga
predlagala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po hitrem postopku Vlada RS. t.
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