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

Mnenje državnega sveta ob obravnavi tretjega rednega poročila varuha
človekovih pravic
Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16.9.1998, ob
obravnavi tretjega rednega poročila varuha človekovih pravic,
sprejel

kot so zlasti neusklajena in vsebinsko neustrezna
zakonodaja, npr. na delovno pravnem področju, ter zaostanki
v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, zaradi
česar se državljanom kršijo nekatere temeljne ustavne
pravice.

SKLEP

2. Državni svet izraža protest, ker se, kljub že pred več meseci
sprejetim sklepom državnega sveta, navedeni sistemski
problemi razrešujejo prepočasi in se zato stanje glede varstva
človekovih pravic na posameznih področjih ne izboljšuje. Zato
zahteva od vlade, da najkasneje v 60 dneh pojasni, kako bo
ob upoštevanju ugotovitev in opozoril varuha človekovih pravic
ukrepala na posameznih področjih.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k tretjemu rednemu poročilu varuha človekovih pravic
1. Državni svet v celoti podpira prizadevanja varuha človekovih
pravic, da bi se čim prej rešila vrsta sistemskih problemov,

Za

P°™evaica je bil določen državni svetnik Branko Grims.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju - hitri postopek
Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9.1998, ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju - hitri
postopek, sprejel

MNENJE
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju hitri postopek

SKLEP

Državni svet podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju z
amandmaji Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona, razen
amandmaja k 1. členu in amandmajev, ki se nanašajo na rešitve
v 1. členu.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Borut Meh.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o pokrajinah s tezami za normativno
ureditev - predhodna obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9. 1998,
ob obravnavi predloga zakona o pokrajinah s tezami za normativno
ureditev - predhodna obravnava, sprejel

SKLEP
,ja na p0C||agj 1 odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
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MNENJE
k predlogu zakona o pokrajinah s tezami za normativno
ureditev - predhodna obravnava

Slovenija potrebuje pokrajine zaradi svojega lastnega razvoja,
da se bo znotraj sebe izravnala glede na razvojno stopnjo in
da bo sledilo sodobnim gospodarskim trendom znotraj
Evropske zveze. Ti se ne oblikujejo več v smislu razvoja in
tekmovanja razvojnih središč ter osi, temveč v smislu večje
pozornosti notranjemu (endogenemu) regionalnemu razvoju.

1. Državni svet ugotavlja, da je uvedba drugega nivoja lokalne
samouprave nujen pogoj za decentralizacijo Republike
Slovenije. Že ob sprejemanju Ustave Republike Slovenije so
nosilci poudarjali, da je v prvi fazi družbenih sprememb nujna
centralizacija države, čemur naj bi sledila decentralizacija.
Na področju lokalne samouprave je uvedba vmesne stopnje
med občino in državo eden od pogojev za demokratizacijo in
uveljavitev principa enakomernega regionalnega razvoja
države.

6. Državni svet se zaveda, da je ob vedno večjem številu
majhnih občin, ki objektivno in subjektivno ne morejo imeti
velikih pristojnosti, toliko pomembnejše organiziranje drugega
nivoja lokalne samouprave - pokrajine. Državni svet se
zavzema za pokrajino kot teritorialno, politično in samoupravo
enoto s položajem pravne osebe z lastnimi prihodki in
premoženjem, z izvirnimi pristojnostmi in neposredno
izvoljenimi organi. Nikakor pa pokrajina ne sme poseči v
avtonomijo lokalnih oblasti in jo morajo spremljati ukrepi,
zasnovani tako, da varujejo njihovo avtonomijo na način, kot
se je država zavezala s podpisom Evropske listine lokalne
samouprave.

2. Državni svet sprejema razlago strokovnjakov Sveta Evrope,
ki menijo, da je temeljna podlaga za uvedbo pokrajine 138.
člen ustave Republike Slovenije, 143. člen pa je videti kot
njegova razlaga, saj dodatno omogoča medsebojno
sodelovanje občin, kot je tudi predvideno v drugem odstavku
10. člena Evropske listine lokalne samouprave.

7. V predlogu zakona državni svet pogreša jasnejšo definicijo
predlagatelja ob vsaki od predloženih variant, in sicer kakšne
pristojnosti bi imela pokrajina, kakšen bi moral biti način
financiranja za njihovo realizacijo, kakšni bi bili evropski
principi medregijskega sodelovanja, kakšne bi bile prednosti
in slabosti lastne odgovornosti za gospodarski razvoj itd.
Državni svet torej meni, da bi moralo vsako ministrstvo posebej
izdelati točen pregled vseh pristojnosti, ki bi se izvajale na
ravni države, na ravni pokrajine, na ravni občine, še posebej
na ravni mestne občine in glavnega mesta Ljubljana. Temu
primerno bi morala posamezna ministrstva opredeliti tudi
lastnino in način financiranja. Predvsem pa državni svet
pogreša jasne opredelitve predlagatelja, ki bi, ob upoštevanju
vseh znanih dejstev, le eno od variant proglasil za svoj predlog.

Državni svetniki so izrazili bojazen, da se katera od občin ne
bi hotela združiti v pokrajino, s čimer se lahko porušijo temeljni
smotri načrtovanja in delovanja znotraj zaokrožene celote.
Državni svet se zato zavzema za spremembo 143. člena
ustave, ki opredeljuje pokrajino samo kot prostovoljno
skupnost.
3. Državni svet se zavzema za takšen koncept pokrajine, ki ne
bo zgolj zveza občin, po katerem se v njej opravljajo naloge
širšega pomena, ki se nanašajo na razvojna, gospodarska,
komunalna, socialna in kulturna področja, da je pokrajina
izvedena skupnost ter samostojna oseba javnega prava, ki
opravlja prenesene pristojnosti vanjo vključujočih se občin in
države. Državni svet se zavzema za čim večji prenos
kompetenc z države na pokrajinski samoupravni nivo.

8. Državni svet meni, da bi šele po določitvi vseh teh
funkcionalnih okvirov lahko začeli z resno razpravo o številu
pokrajin. Zato se državni svet ni enotno opredelil za eno od
ponujenih variant teritorialne delitve države na pokrajine,
vendar je prevladalo mnenje, da bi moral predlagatelj v smislu
večje samostojnosti in večjih kompetenc bolj podrobno
razdelati varianto manjšega števila večjih pokrajin. Še posebej
bi moral predlagatelj izdelati tudi elemente za delitev Slovenije
na tri pokrajine.

4. Državni svet meni, da bi morali samoupravno in upravno
področje organizirati na isti skupni imenovalec, ki bo tudi
omogočal delitev pristojnosti, in sicer, da bi pokrajina
teritorialno združevala drugi nivo lokalne samouprave in prvi
nivo upravnega odločanja. Seveda to ne bi smelo pomeniti,
da bi se upravne naloge opravljale samo na sedežih pokrajin,
pač pa še vedno na sedežih sedanjih upravnih enot, ker bi
skrčen upravni servis prizadel državljane.

9. Državni svet ima sicer nekatere pomisleke glede kratkih rokov
za razpravo in sprejemanje zakona, na osnovi nedomišljenega
načina sprejemanja zakona o lokalni samoupravi. Vendar
državni svet pozdravlja prvič uporabljeni institut predhodne
obravnave, še posebej v primeru zakona o pokrajinah, ki je
zaradi sestave državnega sveta za večino članov še posebej
pomemben. Dejstvo pa je, da je pri sestavi tez za zakon
sodelovala tudi manjša skupina državnih svetnikov (iz sedanje
sestave državni svetnik Branko Matkovič).

5. Državni svet se zaveda mednarodnih prednosti in primerljivosti
v primeru organiziranja pokrajin. K taki organiziranosti se je
Republika Slovenija zavezala z ratifikacijo Evropske listine
lokalne samouprave, s podpisom Evropske okvirne
konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti
in oblasti, pa tudi s podpisom Evropske listine o regionalni
samoupravi, saj vse opozarjajo, da je to pot k moderni in
decentralizirani ureditvi sicer unitarno organizirane Republike
Slovenije.

10. Pomisleki državnega sveta pri oblikovanju pokrajin v
slovenskem prostoru izvirajo iz bojazni, da bi se na ravni
pokrajine podvajale nekatere pristojnosti države in na drugi
strani tudi občin, s čimer bi se podvajalo tudi število državnih
uradnikov, ki bi obremenili državni proračun.

Državni svet ne vztraja na evropskih kategorijah ali kriterijih,
pač pa se zavzema za maksimalno upoštevanje slovenskih
regionalnih značilnosti kot temeljnih za oblikovanje pokrajin,
ob upoštevanju dejstva, da obstoji močan subjektivni občutek
prebivalcev o pripadnosti določeni pokrajini glede na
zgodovinske, geografske, socialne in ostale posebnosti.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Janez Praper.
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Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti glede postopka sprejema
130. in 146. točke 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij
Obratno, leta 1994 je bil izveden posvetovalni referendum, na
katerem se je 61,3 % občanov Krajevne skupnosti Bučka (Bučka,
Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh,
Močvirje, Štrit in Zaboršt) izreklo za priključitev k občini Škocjan.
Na tej osnovi je zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih
območij (Ur. I. RS, št. 60/94) v 141. točki 2. člena določil, da se
občina Škocjan ustanovi na območju nekdanje Krajevne skupnosti
Škocjan in Krajevne skupnosti Bučka.

Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16.9.1998, na
podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem
sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94), upoštevaje določbe zakona o
postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
(Ur. I. RS, št. 44/96) sprejel
SKLEP

Državni svet je v vseh svojih stališčih doslej vztrajal na principu
spoštovanja referendumske odločitve ljudi, zato še toliko bolj ne
soglaša z rešitvijo, ki neposredno nasprotuje ljudski volji, pri čemer
so kršene celo zakonske norme.

da zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti glede postopka sprejema 130. In 146. točke 1.
člena zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. I. RS,
št. 56/98).

Državni svet zato predlaga ustavnemu sodišču, da ugotovi, da
sta točki 130 in 1461. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. I.
RS, št. 56/98) v nasprotju z določili 14. člena zakona o postopku
za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Ur. I. RS,
št. 44796), da navedeni točki razveljavi ter vasi Krajevne skupnosti
Bučka prenese nazaj v občino Škocjan.

Utemeljitev
Državni zbor Republike Slovenije je z zakonom o spremembah in
dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Ur. I. RS, št. 56/98) v 130. in 146. točki 1. člena določil, da
se devet vasi Krajevne skupnosti Bučka, ki so bile doslej v okviru
občine Škocjan, priključi k občini Sevnica.

Občina Škocjan je naslovila na Ustavno sodišče Republike
Slovenije podobno zahtevo za oceno ustavnosti citiranega zakona.
Državni svet podpira zahtevo in argumentacijo, ki jo navaja
prizadeta občina.

Z odlokom o razpisu referenduma in referendumskih območij (Ur.
I. RS, št. 21/98) za območje Bučka ni bil razpisan referendum, kar
bi bil pogoj za spremembo občinskih meja glede na določbo 14.
člena zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij (Ur. I. RS, št. 44/96).

Glede na to, da so že v teku priprave na redne jesenske lokalne
volitve, državni svet predlaga, da Ustavno sodišče Republike
Slovenije čim prej obravnava zahtevo državnega sveta.

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. odstavka 46. člena, 3. odstavka 85
člena, prve in druge točke 1. odstavka 102. člena, 1. odstavka 146. člena, 151. člena,
2. odstavka 226. člena ter 280. do 298. člena zakona o izvršbi in zavarovanju zaradi
neskladja z 22., 23., 25. in 26. členom Ustave Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 16. seji, dne 1.10.1998, na
podlagi 3. alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sprejel

točke 1. odstavka 102. člena, 1. odstavka 146. člena, 151.
člena, 2. odstavka 226. člena ter 280. do 298. člena zakona o
Izvršbi In zavarovanju (Ur. I. RS št. 51/98) zaradi neskladja z
22., 23., 25. In 26. členom Ustave Republike Slovenije ter

SKLEP

- o predlogu, da Ustavno sodišče Republike Slovenije Izda
odločbo, s katero se navedeni členi ter odstavki členov
razveljavijo, ker so v neskladju z Ustavo Republike Slovenije

- o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti 3.
odstavka 46. člena, 3. odstavka 85. člena, prve In druge
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Državni svet predlaga, da Ustavno sodišče Republike Slovenije,
skladno z določilom 39. člena zakona o ustavnem sodišču,
izvrševanje zakona do sprejema dokončne odločitve začasno
zadrži, ker bi z izvajanjem spornih določb lahko nastale težko
popravljive škodljive posledice.

Po 1. in 2. točki prvega odstavka 102. člena ZIZ je dovoljen rubež
na plačo, pokojnino, nadomestilo plače in drugih prejemkov do
dveh tretjin.Tako velik obseg izvršbe pretirano prizadene dolžnika.
Predstavlja kršitev 22. člena Ustave Republike Slovenije, ki
zagotavlja enako varstvo pravic.
Drugi odstavek 226. člena ZIZ določa denarne kazni, če dolžnik
v določenem roku ne izpolni obveznosti. Denarna kazen je
predpisana za fizično osebo do 1.000.000 tolarjev in do 50.000.000
tolarjev za pravno osebo in podjetnika. Seštevek denarne kazni
lahko doseže 10-kratni znesek iz drugega odstavka 226. člena
ZIZ. Višina navedene kazni je absolutno pretirana. Takih kazni ni
niti na kazenskem področju. Drugi odstavek 226. člena ZIZ je
tako v nasprotju z 22. členom Ustave Republike Slovenije.

Obrazložitev
Po tretjem odstavku 46. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (v
nadaljnjem besedilu: ZIZ) je upnik upravičen do poplačila pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če gre za sklep o izvršbi na
denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na računih pri organizacijah
za plačilni promet. Plačilo pred pravnomočnostjo sklepa ponovno
dovoljuje prvi odstavek 146. člena in 151. člen ZIZ. Taka izvršba
predstavlja izjemo splošnega pravila, da se izvršba terjatve
realizira po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Ni razloga za
različno obravnavanje dolžnikov glede na vrsto izpolnitve
obveznosti. V tem primeru je kršeno določilo 22. člena Ustave
Republike Slovenije o enakem varstvu pravic.

Členi 280 do 298 ZIZ določajo vlogo izvršiteljev v izvršilnem
postopku. Izvršitelji so sodni organi, saj neposredno opravljajo
naloge sodišč v izvršilnem postopku. Po ZIZ so izvršitelji zasebniki.
Členi 280 do 298 ZIZ tako prenašajo sodno funkcijo z državnega
organa na zasebnike. Prenos sodne funkcije na zasebnike je
nedopusten in nasprotuje 125. in 126. členu Ustave Republike
Slovenije.

Ta način izvršbe dovoljuje, da je upnik poplačan, še predno lahko
dolžnik uporabi svojo pravico do pravnega sredstva. Denarna
sredstva so nakazana upniku, še predno se lahko dolžnik izreče
o upravičenosti izvršbe. Tako je kršena pravica do pravnega
sredstva po 25. členu Ustave Republike Slovenije. Pravno
sredstvo mora biti učinkovito, predstavljati mora varovanje
dolžnikovega položaja in ne samo golo formalnost. V primeru, da
je izvršba izvedena, je dolžnikovo pravno sredstvo brez pomena,
saj bo moral v naknadnih in dolgotrajnih postopkih dokazovati, da
je nekaj plačal brez osnove.

Po 121. členu Ustave Republike Slovenije naloge uprave opravljajo
neposredno ministrstva. Z zakonom lahko samoupravne
skupnosti, podjetja in druge organizacije in posamezniki dobijo
javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave.
Prenos javnih pooblastil je dopusten na področju državne uprave.
Prenos pristojnosti sodišč na zasebnike pa ni dopusten po prvem
odstavku 126. člena Ustave Republike Slovenije.
Če bi zakon o izvršbi in zavarovanju začel veljati pred odločitvijo
ustavnega sodišča o ustavnosti zgoraj navedenih členov ZIZ, bi
lahko nastale težko popravljive škodljive posledice, ker bi lahko
prišlo do kršitev človekovih pravic in bi bili tudi izvršitelji po tem
zakonu že imenovani.

.Po tretjem odstavku 85. člena ZIZ nevarnost uničenja ali
poškodovanja stvari, izročenih v hrambo, zadene upnika, razen
če je uničenje ali poškodba posledica višje sile. Hramba stvari je
odrejena v izvršilnem postopku. Upnik ne more odgovarjati za
hrambo stvari, ki se nahaja pri izvršitelju ali organizaciji, kateri je
hramba poslovna dejavnost. Tako je kršeno določilo 16. člena
Ustave Republike Slovenije, ki dovoljuje vsakomur pravico do
povračila škode, ki mu jo je v zvezi z opravljanjem službe storila
oseba ali organ, ki službo opravlja.

Zaradi navedenih razlogov je zahteva državnega sveta utemeljena.
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Jože lic.

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

Mnenje Komisije za politični sistem k tretjemu rednemu poročilu varuha
človekovih pravic
in problem medsebojne neusklajenosti zakonov, problem
vsebinsko neustreznih zakonskih rešitev, problem prioritet pri
zakonskem urejanju posameznih področij (npr. področje delovne
zakonodaje, področje izvrševanja kazenskih sankcij, vprašanja
v zvezi z zdravljenjem proti volji posameznika), problem
zaostankov v postopkih pred sodišči in nekaterimi upravnimi
organi ter problemi iz socialnega področja, kot npr. zagotavljanje
socialnih stanovanj in problem dolgotrajne brezposelnosti.

Komisija za politični sistem je na 14. seji, dne 22. junija 1998,
obravnavala tretje redno poročilo varuha človekovih pravic, ki ga
je le-ta poslal v obravnavo državnemu zboru (EPA 512-11).
Uvodoma je varuh človekovih pravic Ivan Bizjak opozoril
predvsem na nekatere t. i. sistemske probleme, ki se rešujejo
prepočasi in zato povzročajo državljanom vrsto težav pri
uveljavljanju njihovih pravic na različnih področjih. To so zlasti
problem neusklajenosti precejšnjega dela zakonodaje z ustavo
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Člani komisije so menili, da tretje redno poročilo varuha človekovih
pravic zelo dobro prikazuje stanje delovanja državnih organov
na vseh področjih in je s tem ogledalo družbenega stanja.
Opozorjeno je bilo, da je komisija za politični sistem že doslej pri
obravnavi nekaterih gradiv poudarjala potrebo po čim prejšnji
razrešitvi nekaterih sistemskih problemov, na katere je izrecno
opozoril varuh človekovih pravic. Tako je komisija po obravnavi
poročila Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o stanju,
pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in
varstva pravic delavcev v letu 1997 predlagala državnemu svetu
sprejem nekaterih sklepov, ki ji je le-ta tudi sprejel. Državni svet
se je na predlog komisije zavezal, da bo predlagal državnemu
zboru, naj zahteva od vlade, da le-ta čim prej pripravi novo
zakonodajo z delovno pravnega področja ter jo čim prej obravnava
na svoji seji. Pri tem je državni svet izrazil mnenje, da bi bilo treba
z novo zakonodajo z delovno pravnega področja bistveno zaostriti
odgovornost delodajalcev, tako za spoštovanje delovno pravne
zakonodaje same, kot tudi odločitev sodišč v delovnih sporih.
Državni svet je na predlog komisije predlagal tudi preučitev
možnosti uvedbe delavskega ombudsmana z ustreznimi
pristojnostmi, ki bi mu omogočale učinkovito pomoč oziroma
posredovanje v postopku poravnave ter tudi možnost vlaganja
pravnih sredstev za zaščito pravic delavcev iz delovnega
razmerja.

čimer se sistematično kršijo nekatere človekove pravice, varuh
moral predočiti državnim organom, da bodo morali v primeru, če
se stanje ne bo izboljšalo, računati na njegovo bolj ostro in
neprizanesljivo oceno glede splošnega stanja človekovih pravic
v Sloveniji.
V razpravi je bilo z vidika varstva človekovih pravic izpostavljeno
vprašanje ustreznosti nekaterih določb novega zakona o policiji,
ki se nanašajo na uporabo posebnih metod in sredstev, ki
neposredno posegajo v človekove pravice, zlasti pravico do
zasebnosti.

Ker je komisija po razpravi ocenila, da državni organi, mediji in
širša javnost posvečajo premalo pozornosti zelo pomembnim in
tehtnim ugotovitvam varuha človekovih pravic, je sklenila, da
predlaga državnemu svetu, da na naslednji seji prednostno
obravnava tretje redno poročilo varuha človekovih pravic kot
prvo vsebinsko točko in po obravnavi sprejme naslednje sklepe:
1. Državni svet v celoti podpira prizadevanja varuha človekovih
pravic, da bi se čimprej rešila vrsta sistemskih problemov,
kot so zlasti neusklajena in vsebinsko neustrezna
zakonodaja, n.pr. na delovno pravnem področju, ter zaostanki
v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, zaradi
česar se državljanom kršijo nekatere temeljne ustavne
pravice.

Opozorjeno je bilo tudi, da je komisija za politični sistem že doslej
pri obravnavi nekaterih gradiv posvečala posebno pozornost
problemu zaostankov v postopkih pred sodišči in poudarjala
potrebo po takšnih spremembah procesne zakonodaje, ki bo
omogočala večjo učinkovitost pri delu sodišč (npr. pri obravnavi
zakona o spremembah zakona o sodnih taksah).

2. Državni svet izraža protest, ker se, kljub že pred več meseci
sprejetim sklepom državnega sveta, navedeni sistemski
problemi razrešujejo prepočasi in se zato stanje glede varstva
človekovih pravic na posameznih področjih ne izboljšuje. Zato
zahteva od vlade, da najkasneje v 60. dneh pojasni, kako bo
ob upoštevanju ugotovitev in opozoril varuha človekovih pravic
ukrepata na posameznih področjih.

Glede na ugotovitve in opozorila varuha, da se sistemski problemi
prepočasi rešujejo oziroma da se stanje na nekaterih področjih
ne izboljšuje, so člani komisije poudarili potrebo po večji medijski
pozornosti do ugotovitev in opozoril varuha. Ob tem je bila glede
na obseg in izčrpnost poročila izražena sugestija, da bi moral
varuh pripravljati za medije izvlečke o ugotovitvah glede najbolj
perečih problemov. Prav tako je bila izražena sugestija, da bi
glede na to, da se sistemski problemi prepočasi razrešujejo, s

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k Skupnemu letnemu poročilu o delu Državnega
pravobranilstva za leto 1997
Komisija za politični sistem je na 16. seji, dne 14. 9. 1998,
obravnavala Skupno letno poročilo o delu Državnega
pravobranilstva za leto 1997.

pretakajo znatna finančna sredstva. Po mnenju komisije bi bilo
zato treba čim prej zakonsko urediti problematiko državnega
premoženja javnopravne narave, kamor sodijo tudi rudnine kot
naravno bogastvo.

V razpravi je bila posebna pozornost posvečena opozorilom
Državnega pravobranilstva, da se zaradi neurejene zakonodaje
glede lastninskega režima rudnin mimo državnega proračuna

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k Letnemu obračunu Agencije za trg vrednostnih
papirjev za leto 1997, Letnemu poročilu o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za
leto 1997, Poročilu o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1997 in Finančnemu
načrtu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1998
Komisija za gospodarstvo je na 11. seji, dne 15.9.1998,
obravnavala Letni obračun Agencije za trg vrednostnih papirjev
za leto 1997, Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih

papirjev za leto 1997, Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev
v letu 1997 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev
za leto 1998 (EPA 517-11).
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Komisija ni imela bistvenih pripomb k poročilu, meni pa, da bi v
nadaljnjem delu agencije poleg nadzorne funkcije morala priti do
izraza tudi razvojna vloga agencije pri krepitvi trga kapitala.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o državnem tožilstvu - hitri postopek
Komisija za politični sistem je na seji, dne 14. 9. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o državnem tožilstvu, ki je državnemu zboru predložen v
obravnavo po hitrem postopku (EPA 552-II).

Komisija podpira predlagane rešitve v predlogu zakona.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnih glasilih - skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 15. seji, dne 9. 7. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o javnih glasilih, ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo
skupina poslancev (EPA 514-11).

Komisija je tudi izrecno podprla predlagano določbo, po kateri bi
se za prekršek kaznovali izdajatelji javnih glasil, ki v Uradnem
listu Republike Slovenije ne objavljajo podatkov, katerih objavo
zahteva 42. člen zakona o javnih glasilih.

Komisija je podprla predlagano spremembo 42. člena zakona
o javnih glasilih, s katero naj bi se zagotovila večja preglednost
nad strukturo kapitala javnih glasil in prikaz morebitne kapitalske
odvisnosti le-teh.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembi zakona o sodiščih skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 16. seji, dne 14. 9. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o sodiščih, ki
je državnemu zboru predlagan v obravnavo po skrajšanem
postopku (EPA 560-II).

plače sodnikov in drugega sodnega osebja, za delo sodišč ter
materialne stroške sodišč, prispevala k večji materialni
neodvisnosti sodstva v odnosu do izvršilne oblasti.
Komisija zato podpira predlagano spremembo zakona o sodiščih.

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da bi predlagana sprememba,
ki naj bi uveljavila Vrhovno sodišče kot predlagatelja, usklajevalca
in razporejevalca sredstev, ki bodo v proračunu zagotovljena za

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o gostinstvu - skrajšani postopek
Komisija za malo gospodarstvo in turizem je na 5. seji, dne 9.
9.1998, obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gostinstvu, ki ga je po skrajšanem postopku v
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije (EPA 535-II).

Članom komisije je bilo na postavljeno vprašanje, v kolikšni meri
je ta predlog zakona usklajen z zakonodajo Evropske unije,
odgovorjeno, da je neusklajen samo člen, ki zadeva predpisano
izobrazbo v gostinstvu, kar pa je sedaj v naši zakonodaji urejeno
s Pravilnikom o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo
dela v gostinski dejavnosti (Ur. I. RS, št. 34/95 in 45/98).

Komisija podpira predloženi predlog zakona in poudarja, da bi
bilo potrebno podobne poenostavitve pri pridobivanju uporabnih
dovoljenj uveljaviti tudi v ostali obrtni zakonodaji.

Glede vprašanja o velikem številu neizdanih ali nepravilno izdanih
uporabnih dovoljenj za lokale, ki opravljajo gostinsko dejavnost,
je bilo pojasnjeno, da so upravne enote v preteklosti nestrokovno
obravnavale vloge za izdajo uporabnih dovoljenj in se šele zdaj
ugotavlja, da nekateri lokali nimajo niti obratovalnih dovoljenj.

Komisija je tudi menila, da je potrebno registracijo za izvajalce
kmečkega turizma urediti tako, da ne bo prihajalo do nelojalne
konkurence, da bo dejavnost kmečkega turizma bolj
transparentna in da bo gostinstvo dejansko predstavljalo
dopolnilno dejavnost ob osnovni kmetijski dejavnosti.

Na vprašanje, kaj pomeni gostinska dejavnost zunaj gostinskega
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obrata, je bilo pojasnjeno, da je to gostinska dejavnost, ki se
opravlja v gostinskem obratu in na prostem pod pogoji, ki jih
določa zakon.Termin gostinski vrt ne pomeni opravljanja gostinske
dejavnosti zunaj gostinskega obrata, ampak se razume, da je
gostinski vrt sestavni del gostinskega obrata. Opravljanje
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata pa pomeni, da gre
za dejavnost, ki se opravlja na ulici, smučiščih, kopališčih in drugje.
Podrobneje je ta dejavnost opredeljena v Pravilniku o minimalnih

tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo
in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih
vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Ur. I.
RS, št. 23/96).

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Oven.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o odpisu terjatev Republike
Slovenije iz naslova neplačani povračil za obremenjevanje voda - prva obravnava
povračila ter vlagala v okoljevarstvene programe, v slabšem
položaju kot tista, ki vodnih povračil niso plačevala. Komisija meni,
da bi moral predlagatelj pri pripravi zakonskega predloga v nadaljnjih
fazah zakonodajnega postopka upoštevati predlog komisije in
priznati določeno boniteto v smislu znižanja višine vodnih povračil
tistim podjetjem, ki so vodni prispevek plačevala in istočasno
vlagala v okoljske programe.

Komisija za gospodarstvo je na 9. seji, dne 7. 7. 1998,
obravnavala predlog zakona o odpisu terjatev Republike Slovenije
iz naslova neplačanih povračil za obremenjevanje voda, ki ga je
državnemu zboru predložila v obravnavo skupina poslancev (EPA
498-II).
Komisija ne podpira zakonskega predloga, ker je z njim kršeno
načelo enakopravnega obravnavanja vseh subjektov in na nek
način stimulirana nedisciplina. Moti namreč dejstvo, da so podjetja,
ki so redno izpolnjevala svoje obveznosti in plačevala vodna

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o javnih skladih - prva obravnava
skrbno preučiti in oblikovati glede na to, da obstoječi skladi delujejo
v različnih pravno institucionalnih oblikah in na najrazličnejših
področjih, kot npr. Filmski sklad na področju programiranja filmske
proizvodnje in Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki ustvarja dodatna sredstva za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Zato bi bilo treba po mnenji/ komisije pri
oblikovanju prehodnih določb zelo skrbno pretehtati vse možne
posledice, ki bi jih lahko imele statusne spremembe sedaj
obstoječih skladov na uresničevanje z zakoni opredeljenih javnih
ciljev in na uresničevanje z zakoni določenih pravic.

Komisija za politični sistem je na 16. seji, dne 14.9.1998,
obravnavala predlog zakona o javnih skladih, ki ga je predložila
državnemu zboru v obravnavo skupina poslancev (EPA 550-II).
Komisija je menila, da bi predlog zakona, ki naj bi celovito uredil
vprašanja v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih skladov,
morala pripraviti vlada, saj gre za ureditev pravne institucije, s
katero se uresničuje javni interes na najrazličnejših področjih. V
razpravi je bilo poudarjeno, da je urejanje vprašanj v zvezi z
opredelitvijo institucije javnega sklada v pravno-strokovnem
pogledu zelo zahtevno, saj naj bi zakon urejal dve vrsti javnih
skladov: sklade, ki naj bi delovali kot samostojne pravne osebe in
sklade, ki ne bi bili samostojne pravne osebe in bi bili opredeljeni
kot evidenčni računi v okviru proračuna države oziroma lokalne
skupnosti oziroma kot proračunski skladi. Priprava ustreznega
predloga zakona je po mnenju komisije naloga Vlade Republike
Slovenije.

Komisija je zato na podlagi navedene razprave sprejela naslednji
sklep:
Komisija predlaga matičnemu delovnemu telesu državnega zbora,
da po obravnavi predloga zakona o javnih skladih, ki je predložen
za prvo obravnavo, ugotovi, da predlog zakona ni ustrezen ter
predlaga državnemu zboru, da ga zavrne.

Po mnenju komisije je predlagano zakonsko besedilo namreč
nekonsistentno in nedorečeno tudi v odnosu do druge zakonodaje,
še posebej sporno pa je poglavje o prehodnih določbah, ki naj bi
urejale preoblikovanje obstoječih skladov v različne pravne
subjekte. Komisija meni, da bi bilo treba prehodne določbe zelo

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o javnih skladih - prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 11. seji, dne 15.9.1998,
obravnavala predlog zakona o javnih skladih (EPA 550-II).

postopke (npr. v 67. členu, kjer Sklad Republike Slovenije za
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka še ni
ustanovljen in bi bilo smotrno ustanoviti javni zavod direktno). .

Komisija načeloma ne nasprotuje predlogu zakona, saj obstaja
interes za večjo preglednost javnega financiranja. Po mnenju
komisije pa bi bilo potrebno še posebno temeljito preučiti prehodne
določbe predloga zakona ter v nekaterih primerih racionalizirati

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.
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Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o
javnih skladih - prva obravnava
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na seji,
dne 10. 9. 1998, obravnavala predlog zakona o javnih skladih
(EPA 550-II).

zemlje, s čimer bo kmetijam dana večja vloga primerljivosti za
konkurenco v Evropski uniji. Tretji cilj pa je strateške narave in ne
zadeva samo kmetijstva, temveč je državni nacionalni interes:
zavarovati tiste nepremičnine v okviru kmetijske zemlje, ko gre
za neke vrste zavoro prometa nepremičnin s tujino. Med
pomembne cilje šteje tudi vzdrževanje in preprečitev zaraščanja
kmetijske zemlje, zato komisija podpira vse zakonske rešitve, ki
bodo sledile navedenim ciljem.

V razpravi sta svoja stališča do predlaganih zakonskih rešitev
predstavili direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije in predstavnica Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Komisija ugotavlja, da vsebina predloga zakona o javnih skladih
zasleduje dva cilja: prvi je, da zagotovi večjo preglednost pri porabi
proračunskih sredstev, drugi pa, da zniža stroške poslovanja
sedanjih obstoječih skladov oziroma tovrstnih inštitucij.

Komisija je oblikovala naslednje ugotovitve, stališča in
pripombe:
1. Spremeni naj se 66. člen predloga zakona o javnih skladih, v
katerem naj se določi, da zakon o javnih skladih ne velja za
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Obstoječe določilo bi onemogočilo temeljne naloge izvajanja
kmetijsko-zemljiške politike v smislu izboljšanja posestne in
parcelne strukture ter povečevanja in zaokroževanja takšnih
kmetij v Republiki Sloveniji, ki bodo konkurenčne v Evropski
uniji, saj jo sklad izvaja izključno preko prometa s kmetijskimi
zemljišči.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je že
registriran kot javni zavod in deluje po predpisih, ki veljajo za
javne zavode. Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami
in gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in deluje oziroma
gospodari v imenu in za račun Republike Slovenije. Za razliko od
drugih skladov Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije ni lastnik, ampak je samo gospodar oziroma upravljalec
s temi zemljišči, drugi skladi pa so lastniki premoženja, s katerimi
upravljajo.

2. Za dokončno preoblikovanje Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije bi veljalo razmišljati o spremembi
naziva sklada v Javni zavod za gospodarjenje s kmetijskimi
zemljišči in gozdovi v lasti Republike Slovenije, saj je sklad že
registriran kot javni zavod; to posledično pomeni, da se organi
upravljanja (svet sklada, direktor) imenujejo v skladu s
predpisi, ki veljajo za javne zavode.

Komisija meni, da preoblikovanje Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije v javni zavod ni potrebno, saj je že
registriran kot javni zavod.
Sporna je predvsem določba v 66. členu predloga zakona o javnih
skladih, ki ukinja prvih 10 členov veljavnega zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v katerih pa so
v bistvu najpomembnejše vse ustanovne in organizacijske
zadeve, načini financiranja, pretoki sredstev, če sklad gospodari
z dobičkom in je po zaključnem računu dolžan prenakazati razliko
prihodkov nad dohodki v proračun Republike Slovenije, kar je do
sedaj tudi izvajal.

3. Glede 67. člena predloga zakona o javnih skladih, ki določa,
da ustanovitelji Sklada Republike Slovenije za spodbujanje
razvoja Triglavskega narodnega parka sprejmejo sklep o
preoblikovanju sklada v javni zavod po zakonu o zavodih,
komisija ugotavlja, da ta sklad še ni ustanovljen. Zato predlaga,
da se ustanovi v obliki javnega zavoda, s čimer bi skrajšali
vmesno obdobje ustanovitve in preoblikovanja.

Ukinjanje prvih 10 členov bi v bistvu pomenilo ukinjanje pravne
osebe in samega Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije. Poleg tega v roku enega leta ne bi bilo mogoče opraviti
vseh nalog, ki bi bile z zakonom o javnih skladih naložene Skladu,
saj je nova ocenitev vsega premoženja (milijon parcel) po sodobnih
tržnih metodah v enem letu povsem neizvedljiva, tudi finančno.

Komisija ne nasprotuje predlogu zakona o javnih skladih,
predlagateljem zakona ter predstavnikom Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije pa predlaga, da čim prej
uskladijo odprta stališča, ugotovitve in pripombe komisije.

Komisija meni, da je potrebno slediti jasnim ciljem, kaj hočemo
dejansko narediti s kmetijskimi zemljišči, ki so last države.
Denacionalizacija je gotovo eden od ciljev, ki ga je na podlagi
zakona potrebno izpeljati, drugi cilj pa je združevanje kmetijske

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o javnih
skladih - prva obravnava
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na
12. seji, dne 23. 9. 1998, obravnavala predlog zakona o javnih
skladih (EPA 550-II).

1. Komisija meni, da je predlog zakona o javnih skladih, ki ureja
sklade, ustanovljene s strani Republike Slovenije in lokalnih
skupnosti, potreben. Sedaj ni generalne zakonske podlage,
ki bi enotno urejala ustanovitev, upravljanje ter druga statusna
in premoženjska vprašanja javnih skladov.

Komisija je po razpravi oblikovala naslednje stališče, ki naj ga
predlagatelj zakona v največji meri upošteva pri nadaljnjih fazah
zakonodajnega postopka:

2. Prehodne določbe, ki urejajo preoblikovanje obstoječih
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skladov v različne pravne subjekte, so koncipirane preveč
natančno oziroma podrobno. Po mnenju komisije bi bilo
potrebno do naslednje obravnave preučiti zakonski predlog
in poiskati ustreznejše rešitve, s pomočjo katerih bi se tako
samostojni kot proračunski skladi ustrezno preoblikovali.

ki določa, da župan lokalne skupnosti odreja način izvajanja
javnega interesa javnega sklada, ki ga je ustanovila lokalna
skupnost. V primeru konflikta med interesi javnega sklada in
javnim interesom je župan dolžan spoštovati javni interes.
Komisiji se ob tem zastavlja vprašanje, ali je župan pristojna
oseba za vodenje skladov, saj mu zakonodaja o lokalni
samoupravi ne daje takih pooblastil. Prav tako komisija meni,
da je dikcija javnega interesa preveč posplošena.

3. Komisija opozarja na neusklajenost predloga zakona z
zakonom o financiranju občin. Prav tako bi moral zakonski
predlog jasno opredeliti prenos občinskega premoženja v
javne sklade oziroma kako ustanovitelj - lokalna skupnost financira proračunski sklad.

6. Komisija poziva predlagatelja predloga zakona o javnih
skladih, da poda pisni odgovor na naslednja vprašanja: ali je
pred pripravo slovenskega predloga zakona o javnih skladih
preučil podobne zakone tujih držav, če je - katere, katere
rešitve tujih zakonov je upošteval pri pripravi predloga zakona
o javnih skladih in od kod izhajajo rešitve za proračunske
sklade.

4. Komisija opozarja na nesmiselnost 3. odstavka 47. člena; ta
predvideva prenos sredstev proračunskega sklada, ki v
tekočem proračunskem letu niso porabljena, v proračun
lokalne skupnosti za naslednje proračunsko leto. Zaradi'
narave projektov, za katere so javni skladi na lokalni ravni
ustanovljeni, je tekoče proračunsko leto prekratko obdobje
za njihovo Izvedbo, saj skladi ne morejo izvajati letnega
programa. Ob tem komisija poudarja, da bi morali imeti javni
skladi avtonomijo in značaj delovanja gospodarske družbe s
ciljem zadovoljevanja širšega javnega interesa.

Komisija predlaga državnemu svetu, da obravnava predlog zakona
o javnih skladih.

5. Komisija opozarja na 5. člen predloga zakona o javnih skladih,

Za poročevalca je bil določen član komisije Franc Batagelj.

Mnenje Komisije za družbeni dejavnosti k predlogu zakona o javnih skladih
- prva obravnava
Komisija za družbene dejavnosti je na 8. seji, dne 23. 9. 1998,
obravnavala predlog zakona o javnih skladih (EPA 550-II).

posebej, kadar so opredeljeni obstoječi skladi kot evidenčni računi
v okviru proračuna države oziroma lokalne skupnosti.

Komisija je v načelni razpravi podprla sistemsko ureditev
najrazličnejših statusnih oblik obstoječih skladov na najrazličnejših
področjih v javni sklad po tem zakonu, s katerim naj bi bila
zagotovljena enotnost njihovega ustanavljanja in delovanja.

V razpravi so člani komisije opozorili na številne nepravilnosti in
pomanjkljivosti pri upravljanju in organizaciji na področju
stanovanjskih skladov in skladov stavbnih zemljišč.
Zato bo komisija po predložitvi mnenja vlade in morebitnih pripomb
obstoječih skladov predlog zakona še enkrat obravnavala.

Komisija je v razpravi menila, da je treba posledice statusnih
sprememb v prehodnih določbah, ko se obstoječi skladi že
preoblikujejo v različne pravne subjekte, še preučiti z vidika
uresničevanja z veljavnimi zakonih opredeljenih rešitev, še

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Zoltan Jan.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu energetskega zakona - prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 11. seji, dne 15.9.1998,
obravnavala predlog energetskega zakona, ki ga je predložila v
obravnavo Vlada Republike Slovenije (EPA 539-II).

za funkcioniranje distribucije električne energije kot tehnološko
zaokrožene celote.
K 5. členu

Po razpravi je komisija oblikovala naslednje pripombe In
predloge, ki naj jih predlagatelj predloga zakona v največji meri
upošteva pri nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka:

Uporabo določbe predloga zakona bi bilo treba razširiti tudi na
izvajalce energetskih dejavnosti s področja transporta in
distribucije.

K 4. členu
K 14. členu
Predlog zakona v 9. alinei 4. člena definira distribucijo kot oskrbo
porabnikov energije in goriv po srednjetlačnem oziroma
nizkonapetostnem omrežju. Komisija je meni, da bi bilo ponovno
potrebno preveriti položaj distribucije, ki mora ostati enakopraven
subjekt elektroenergetskega sistema. Predlog energetskega
zakona v nasprotju z Direktivo Evropskega parlamenta in sveta
o skupnih pravilih notranjega trga elektrike ne zagotavlja pogojev

Z določilom 14. člena je dana podlaga za izdelavo nacionalnega
energetskega programa. Komisija meni, da predstavlja nacionalni
energetski program temelj in okvir razvoja energetskega
gospodarstva, zato bi bilo primerno vzporedno z zakonskim
predlogom obravnavati in sprejeti nacionalni energetski program
Republike Slovenije.
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K 18. členu

pristojnosti, pri čemer pa je definicija kršenja načela vzajemnosti
in ogroženosti stabilnosti elektroenergetskega sistema
pomanjkljiva.

Z 18. členom je določeno, da morajo izvajalci dejavnosti prenosa
električne energije in izvajalci dejavnosti transporta zemeljskega
plina izdelati vsaki dve leti razvojni načrt omrežja za prenos in
distribucijo električne energije Republike Slovenije, načrt razvoja
proizvodnih zmogljivosti ter razvojni načrt omrežja za transport
zemeljskega plina. Komisija meni, da bi bilo primerneje določiti, da
se vsaki dve leti le preveri uresničevanje razvojnih načrtov.

K 59. členu
Preveriti bi bilo treba smiselnost uvedbe plačila energetske takse.

Enak predlog se nanaša tudi na 62. člen predloga zakona.

K 132. členu

K 19. členu

Vprašljiva je smiselnost ustanovitve nove agencije, kot jo
predvideva ta člen.

Zakonsko določanje veljavnosti pogodbe na najmanj 10 let, je po
mnenju komisije nepotrebno in je stvar dogovora pogodbenih
strank. Komisija predlaga, da se predlagano obdobje desetih let
skrajša.

Komisija tudi predlaga, da se v predlog energetskega zakona
vnese analogna ureditev načina pridobivanja zemljišč za gradnjo
visokonapetostnih naprav in vodov, kot je določena za gradnjo
državnih cest (30. člen zakona o javnih cestah - razlastitev).

K 29. členu
Z zadnjim odstavkom tega člena so dane ministru prevelike

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu energetskega
zakona - prva obravnava
prijaznih energetskih storitev, zato bi ga bilo potrebno
obravnavati vzporedno z zakonskim predlogom. (14,člen)

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
12. seji, dne 23. 9. 1998, obravnavala predlog energetskega
zakona (EPA 539-II).

4. Komisija opozarja na 40. člen, v katerem je lokalna skupnost
izvzeta pri določanju načina ogrevanja na posameznih
zaokroženih področjih lokalnih skupnosti, če je to smotrno iz
ekoloških, energetskih ali tehnoloških razlogov. Glede na to,
da mora lokalna skupnost po zakonu o varstvu okolja
zagotavljati kolektivne ukrepe, potrebne za dosego ciljev
varstva okolja (6. člen), bi bilo smiselno sodelovanje lokalne
skupnosti pri določanju načina ogrevanja na njenem območju.
5. Komisija opozarja tudi na 55. člen, po katerem energetsko
dovoljenje izda minister, pristojen za energetiko. Lokalna
skupnost je v svojih razvojnih dokumentih dolžna načrtovati
obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te
dokumente usklajevati z nacionalnim energetskim programom
ter energetsko politiko Republike Slovenije. Zato bi moral
zakonski predlog pri izdajanju energetskih dovoljenj opredeliti
tudi vlogo lokalne skupnosti, na katere območjih se nahajajo
objekti, naprave in omrežja, ki so potrebna za izvajanje
energetskih dejavnosti.

Komisija je po razpravi oblikovala naslednja stališča:
1. Komisija pozitivno ocenjuje sprejem predloga energetskega
zakona, saj obstoječa zakonodaja na področju energetskega
gospodarstva ne omogoča konkurenčnosti gospodarstva, ki
je pogojeno s trajno in kakovostno oskrbo z energijo. Ob tem
velja omeniti, da je bila Slovenija podpisnica Sporazuma o
pridružitvi Evropski uniji in Pogodbe o energetski listini, s čimer
je prevzela obveznost pravne harmonizacije na področju
energetskega gospodarstva.
2. Komisija meni, da bi bilo potrebno ponovno preučiti možnost
večje konkurenčnosti in tržne dejavnosti na trgu energije.
Poleg (obveznih) gospodarskih javnih služb bi morali na
področju proizvodnje In distribucije energije sodelovati tudi
drugI samostojni subjekti, ki bi prispevali h kakovostni oskrbi
slovenskega gospodarstva z energijo, seveda ob upoštevanju
kriterijev in meril, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
3. Komisija meni, da predstavlja nacionalni energetski program
temelj za zagotavljanje energetsko učinkovitih In okolju

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu zakona o gorskih vodnikih
prva obravnava
Komisija za malo gospodarstvo In turizem je na 5. seji, dne 9.
9. 1998, obravnavala predlog zakona o gorskih vodnikih, ki ga je

državnemu zboru predložila v obravnavo skupina poslancev (EPA
518-11).
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Komisija podpira predlog zakona o gorskih vodnikih. Hkrati
predlaga, da se v predlogu zakona precizira ministrstvo, v katero
bo gorsko vodništvo umeščeno (Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem ali Ministrstvo za šolstvo in šport), ter pri
tem upošteva organizacijske ureditve Evropske unije.

služba registrirana kot gospodarska družba).
Prav tako pa je potrebno zelo natančno definirati izobraževanje in
poklicno usposabljanje gorskih vodnikov ter način in pogoje
pridobitve licence za opravljanje poklica gorskega vodnika.

Komisija opozarja tudi na dosledno ureditev načina registracije
gorskih vodnikov (ali gre za samostojni poklic ali je lahko gomiška

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Oven.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o zagotovitvi namenskih sredstev
za graditev cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji - tretja obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 9. seji, dne 7. julija 1998,
obravnavala predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev
za graditev cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji, ki sta ga državnemu zboru predložila
v obravnavo poslanca Branko Jane in Rafael Kužnik (EPA 785).

naslednje vprašanje glede načina gradnje premostitev na
slovenskih avtocestah:
Zakaj se kljub slabim izkušnjam z železobetonskimi premostitvami
na slovenskih cestah ne spodbuja gradnja sodobnejših jeklenih
in sovprežnih konstrukcij, ki so se po dosedanjih izkušnjah
izkazale za cenejše, varnejše in trajnejše rešitve pri avtocestnih
premostitvah?

Komisija predloga zakona ne podpira. Komisija meni, da bi moral
predlog zakona določiti, kam in kako se bodo kanalizirali morebitni
presežki zbranih sredstev oziroma kako se bo nacionalni program izgradnje cest v Republiki Sloveniji izpolnil, če iz naslova
tega zakona ne bo zbranih dovolj sredstev. Komisiji se zastavlja
vprašanje, ali vlada v tem primeru predvideva dodatne vire za
financiranje tega programa.

Komisija predlaga, da državni svet sprejme navedeno vprašanje
in ga posreduje Ministrstvu za promet in zveze v preučitev.
Za poročevalca je bil določen član komisije prof. dr. Franc
Vodopivec.

Komisija je v okviru obravnave te točke dnevnega reda oblikovala

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o kazenskem postopku - tretja obravnava
Komisija za politični sistem je na 17. seji, dne 28.9.1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o kazenskem postopku (EPA 1054).

tudi mnenje, da zato niso razvidni razlogi, zaradi katerih naj bi
državni svet zahteval od državnega zbora ponovno odločanje o
tem zakonu, če bo sprejet v predlaganem besedilu.

Komisija meni, da predlagane rešitve v predlogu zakona sledijo
tako odločbam ustavnega sodišča, s katerimi so bile nekatere
določbe zakona o kazenskem postopku razveljavljene oziroma
za katere je bila ugotovljena neskladnost z ustavo, kot tudi
potrebam po spremembah, ki jih je pokazala dosedanja praksa
uporabe zakona o kazenskem postopku. V komisiji je bilo izraženo

Komisija zato meni, da je besedilo predloga zakona, ki je
državnemu zboru predložen za tretjo obravnavo, primerno za
sprejem.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k predlogu zakona
o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o
zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti
Komisija za mednarodne odnose In evropske zadeve je na 6.
seji, dne 28. 9. 1998, obravnavala predlog zakona o ratifikaciji
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o
zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti, ki
ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo
Vlada Republike Slovenije (EPA 554-II).

je pa sporazum pomemben predvsem za izmenjavo informacij
strokovne javnosti obeh držav s tega področja.
Komisija soglaša, da državni zbor ratificira Sporazum med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zgodnji izmenjavi
informacij v primeru radiološke nevarnosti.

Komisija ugotavlja, da bodo za izvajanje sporazuma potrebna
dodatna proračunska sredstva, med drugim tudi zaradi
vzpostavitve ustrezne izmenjave podatkov z Republiko Hrvaško,

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Franc Batagelj.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu za sprejem obvezne razlage 5. točke 19.
člena zakona o političnih strankah
Komisija za politični sistem je na 17. seji, dne 28.9.1998,
obravnavala predlog za sprejem obvezne razlage določbe 5. točke
19. člena zakona o političnih strankah, ki se nanaša na način
zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk
in 'kandidatov za volitve kot ene od obveznih sestavin statuta
stranke (EPA 542-II).

predstavljati osnove za obvezno razlago zakona, kar je že pred
časom opozoril Sekretariat državnega zbora za zakonodajo in
pravne zadeve v enem izmed svojih mnenj. Komisija se prav tako
pridružuje mnenju, da obvezna razlaga zakona ne more imeti
funkcije nadomeščanja potrebe po morebitni spremembi ali
dopolnitvi zakonske norme.

V razpravi so bili izraženi pomisleki, ali bi bila lahko navedena
zakonska norma predmet obvezne razlage. Komisija namreč meni,
da problem neizvajanja določene zakonske norme ne more

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo in Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu
proračuna Republike Slovenije za leto 1999
Komisija za gospodarstvo in Komisija za malo gospodarstvo
in turizem sta na skupni seji, dne 20. 10. 1998, obravnavali
predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1999 (EPA 576-II).

uveljavitev potrebne davčne zakonodaje na tem področju ureditev
evidentiranja in vrednotenja nepremičnin na celotnem področju
Republike Slovenije.

Članom komisij je bil predstavljen predlog proračuna Republike
Slovenije za leto 1999, ki je metodološko izpopolnjen v
prikazovanju celotnih javnih financ, temelji na novem kontnem
planu in predlogu novega zakona o računovostvu ter je razgrajen
po ekonomskih namenih, ki so primerljivi z mednarodnimi
standardi. V naslednji fazi namerava Vlada Republike Slovenije
pripraviti tudi funkcionalno klasifikacijo porabe državnega
proračuna.

Komisiji sta bili seznanjeni z mnenjem Gospodarske zbornice
Slovenije k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1999
in ga podprli.

Na tako zasnovanem predlogu državnega proračuna je možno
sprejemati kvalitetnejše politične odločitve. Predlog državnega
proračuna in pregled vseh ostalih blagajn javnih financ je razdeljen
v tri sklope in sicer v prvi, ki govori o prihodkih in odhodkih, drugi,
ki vsebuje obrazložitve finančnih načrtov proračunskih porabnikov
in tretji, ki vsebuje finančne načrte javnih skladov in agencij.

Komisiji sta podprli tudi predlog državnega svetnika Bojana
Korošča v zvezi z vključitvijo izgradnje novega ginekološko
porodniškega oddelka v okviru Splošne bolnišnice Murska Sobota
v predlog proračuna investicij Ministrstva za zdravstvo.

Komisiji sta prejeli pripombo Turistične zveze Slovenije v zvezi z
zagotovitijo višjih sredstev za infrastrukturo in promocijo turizma
kot so bila v proračunu v letu 1998 in jo podprli.

Nadalje so člgni komisij opozorili na cenovna nesorazmerja in
strukturna neskladja, ki se kažejo tudi iz predloga proračuna
Republike Slovenije zlasti pri nizki ceni električne energije za
gospodinjstva v primerjavi s ceno za gospodarske subjekte. To
cenovno neskladje predstavlja veliko prelivanje sredstev in
posledično slabi konkurenčno moč slovenskega gospodarstva,
hkrati pa predstavlja vseskozi grožnjo ciljni stopnji inflacije.

Splošni del proračuna vsebuje dva dela in sicer prvi del, ki prikazuje
normalno pritekanje sredstev in njihovo porabo za tekoče in
investicijske potrebe ter drugi del, ki prikazuje spremembe v
premoženjski bilanci države; to so predvsem dana posojila,
odprodaja kapitalskih deležev države, vračilo teh posojil ter nakup
ustreznih kapitalskih deležev. Povezava teh dveh bilanc je samo
posredna, kar pomeni, da se denar iz privatizacije ne more prelivati
v tekočo porabo ampak samo v ustrezne investicijske projekte,
ki omogočajo ohranjanje ali povečevanje državnega premoženja.

Nadalje so člani komisij pripomnili, da pomeni uvajanje davka na
dodano vrednost sredi leta izključno politično odločitev, da se
zamegli izvajanje proračuna in visoke finančne proračunske
izdatke. Vlada Republike Slovenije pri tej uvedbi sredi leta ne sledi
gospodarskim interesom in ne izdela plana stroškov, ki jih bodo
imeli gospodarski subjekti kakor celotna država s spreminjanjem
operativnih tehnoloških in administrativnih postopkov, določene
dokumentacije in potrebnimi inventurami sredi leta. V primeru, da
bo zakon sprejet, pa se naj omogoči gospodarskim subjektom,
da takrat pridejo na poslovno leto junij-julij, če to želijo.

Člani komisij so pozitivno ocenili nov metodološki pristop kakor
tudi obrazložitve posameznih proračunskih sklopov, vendar so
opozorili, da je vsebinski pristop še vedno takšen kot v preteklih
letih. Tako še vedno ostajamo neaktivni na prihodkovni strani.
Davke pokrivamo tam, kjer je najlažje, ne pa kjer bi jih morali. To
je lepo razvidno iz postavke davki od premoženja, ki je skoraj
osemkrat manjša kot davek na plačilno listo. Vlada Republike
Slovenije bi morala tudi izdelati scenarij in rokovnik o potrebnih
nalogah in aktivnostih, ki jih morajo izpeljati posamezni državni
organi in institucije, da bi lahko več finančnih sredstev pridobili iz
naslova obdavčitve premoženja. Kot je znano, je pogoj za

Člani komisij so opozorili tudi na visoka finančna proračunska
sredstva, ki jih namenjamo izgradnji cestne infrastrukture in na
pomanjkljivi nadzor nad trošenjem teh sredstev.
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okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Komisiji sta nadalje zastavili vprašanje, katera organizacija in
kakšne nove metode pospeševanja zaposljivosti invalidnih oseb
bo izvajala s sredstvi, ki so planirana v višini 11.534.000,00 SIT
pod postavko 2196 - razvoj zaposlitvenih projektov za težje
zaposljive invalide in razvoj mreže usposabljanja za invalide, v

Za poročevalca je bil določen podpredsednik Komisije za
gospodarstvo Branko Lukšič.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu proračuna
Republike Slovenije za leto 1999
3. Komisija meni, da sta na področju razvoja prometne
infrastrukture opazna dva problema. Vlada namenja premalo
sredstev za nujna popravila in posodobitve regionalnih cest,
ki predstavljajo dopolnilo avtocestnemu križu. Prav tako
proračun zanemarja problem hitrejšega razvoja železniške
infrastrukture, ki bi morala potekati vzporedno z gradnjo
avtoceste, sicer bo ves ekološko preobremenjen promet
potekal po cestah. Še posebnega pomena je čim prejšnja
posodobitev povezave Luke Koper z Ljubljano, da ne bo
izgubljala ekonomske bitke s Trstom in' Reko.

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
15. seji, dne 19. 10. 1998, obravnavala predlog proračuna
Republike Slovenije za leto 1999 in sprejela naslednja stališča:
i
1. Proračun sicer bistveno bolj podrobno razdeljuje nekatere
postavke, toda ne vsebuje pregleda sredstev, s katerimi bodo
razpolagale lokalne skupnosti. Proračun ne vsebuje projekcije,
kolikšna bodo občinska sredstva po povečanju odstotka od
dohodnine (s 30 % na 35 %), kolikšna bodo sredstva za
uporabo stavbnega zemljišča in kaj v takem konkretnem
primeru pomenijo sredstva, načrtovana za dopolnjevanje iz
naslova primerne porabe.

4. Komisija dodatno predlaga, da bi Ministrstvo za okolje in
prostor namenilo več sredstev za izdelavo slovenske karte
biotipov. Različni investitorji pri svojem načrtovanju mnogokrat
naletijo na problem, ki ga prej niso poznali in niso mogli
upoštevati, in sicer da je potrebno nekatera področja
okoljevarstveno posebej zaščititi. Novi elementi včasih zavrejo
investicijo za leto ali dve ali pa popolnoma ustavijo. Država bi
morala z izdelavo take karte, ki bi jo predvideli tudi v
proračunu, pomagati slovenskemu gospodarstvu.

Komisija posebej opozarja, da se proces nastanka novih občin
ni končal in da v proračunu niso rezervirana določena
zagonska sredstva za njihovo delovanje.
2. Tudi v proračunu za leto 1999 se pojavlja problem dodeljevanja
razvojnih sredstev za področja, ki so manj razvita ali demografsko
ogrožena. Novega zakona o pospeševanju enakomernega
regionalnega razvoja še ni, problem razvoja infrastrukture in
ostalih nujnih investicij pa ostaja. Država za te postavke namenja
premalo, saj se nadaljuje proces demografskega praznjenja
goratih in obmejnih območij, ljudje se umikajo v večje centre,
upajoč na lažje ekonomsko preživetje.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu proračuna Republike Slovenije
za leto 1999
na mednarodno primerljivo kvalitativno in kvantitativne* krepitev
znanstveno-raziskovalnega potenciala, krepitev tehnološke
osnove gospodarstva, spodbujanje inovativnosti in s tem
mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva." Nadalje
je zapisano: "Prihodnje obdobje naj bi zaznamoval tudi porast
sredstev, namenjenih spodbujanju tehnološkega razvoja ..., zato
bo vlada podpirala vse tiste razvojne dejavnosti, ki povečujejo
gospodarsko rast, s posebnim poudarkom na tehnološkem
razvoju." Dalje: "Da bi povečali inovativne zmožnosti in uspešno
prenašali tehnologijo, bo treba izpopolniti obstoječo infrastrukturo,
to pomeni, da bo treba okrepiti mrežne povezave med
raziskovalnimi in tehnološkimi ustanovami, finančnimi ustanovami
in proizvajalci. Naloga tehnološke politike ni samo načrtovanje
dejavnosti in tehnologij prihodnosti, temveč predvsem vzpostavitev
pogojev za konkurenčni uspeh in trajno dinamiko gospodarstva,
kar bo omogočilo podjetjem, da se bodo lahko hitro odzivala na
tehnološke spremembe." In še dalje: "Eden od glavnih kratkoročnih
ciljev slovenske raziskovalne in tehnološke politike je torej
oblikovanje učinkovitih instrumentov za prenos in uresničevanje
rezultatov raziskav in razvoja v praksi, to pomeni krepitev prenosa
tehnologij in inovacijske dejavnosti v podjetniške pobude. Zato bo
raziskovalna ter tehnološka politika podpirala v razvoj usmerjene
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenos znanja, tehnologij
in rezultatov v prakso."

Komisija za družbene dejavnosti je na 11. (korespondenčni)
seji, dne 22. 10. 1998, obravnavala pripombe in predloge člana
komisije prof. dr. Franca Vodopivca k predlogu proračuna
Republike Slovenije za leto 1999 za področje Ministrstva za
znanost in tehnologijo in jih podprla.
Proračun ni pregleden oziroma preveč podrobno navaja postavke
porabe proračunskega denarja, kar ne velja samo za Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, ampak tudi za proračune drugih vladnih
resorjev in služb (npr. v postavki Ministrstva za znanost in
tehnologijo 4012 Prispevek za zaposlovanje v okviru postavke
"plače"). Tako detajlirana poraba sredstev samo zmanjšuje
preglednost podatkov in je nepotrebna.
Proračun Ministrstva za znanost in tehnologijo za leto 1999 je
predstavljen v treh delih. V memorandumu je v poglavju razvojne
politike opredeljena tehnološka in raziskovalna politika,
mednarodno znanstveno tehnično sodelovanje ter javne službe,
ki se opravljajo v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo:
standardizacija, meroslovje, akreditacija in intelektualna lastnina,
v dveh drugih zvezkih Poročevalca državnega zbora pa najdemo
konkretne podatke o proračunskih sredstvih in njihovi porabi.
V tehnološki in raziskovalni politiki je zapisano: "Strateški cilji na
področju raziskav in tehnološkega razvoja so usmerjeni predvsem
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V poročilu, ki je bilo pripravljeno za Urad DG XII EU v Bruslju, je
zapisana Slovenija med tranzicijskimi državami, kjer so bile v
največji meri ohranjene temeljne raziskave in zanemarjene
aplikativne in razvojne raziskave.

pomeni, da se nacionalni raziskovalni program ne uresničuje.
Kljub zapisanem v razvojni politiki v proračunskem memorandumu
za leto 1999 so sredstva iz postavke 4494 v relativnem deležu
ostala enaka kakor v letu 1998 in dosegajo 7,04 % proračuna
Ministrstva za znanost in tehnologijo; to pomeni, da ni nobene
rasti, s katero bi se uresničevala zapisana tehnološka in
raziskovalna politika. Zato je potrebno sredstva za postavko 4494
Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi povečati vsaj za 50
%, da bo dokazano, da se uresničuje zapisana tehnološka in
razvojna politika.

V poročilu, ki je bilo pripravljeno na osnovi obiska predstavnikov
Ministrstva za znanost in tehnologijo na Irskem, je zapisano, da
je irsko proračunsko financirano raziskovanje zelo uspešno ter
da so sredstva namenjena za usmerjene raziskave - od temeljnih
do izdelka - in v podporo podjetnikov pri implementaciji sodobnih
tehnologij. Politika, usmerjena v večjo uporabnost rezultatov
raziskovanja, ki se podpira iz proračuna, je tudi opredeljena v
posebni številki revije Raziskovalec, ki nosi podnaslov Slovenska
tehnološka politika.

V nobenem primeru ne sme biti - zaradi manjše od pričakovane
rasti proračunskih sredstev Ministrstva za znanost In tehnologijo
- ogroženo sodelovanje slovenskih Inštitucij in podjetij v petem
evropskem okvirnem programu, posebno še pri tistih projektih,
kjer obstajajo realne možnosti, da se tehnološko znanje prenese
v Slovenijo, ker zato že obstaja materialna osnova.

Nominalni porast sredstev za Ministrstvo za znanost in tehnologijo
v predlogu proračuna za leto 1999 znaša 11 %. Komisija ugotavlja,
da se ne spoštuje določilo, sprejeto v državnem zboru v okviru
Nacionalnega raziskovalnega programa, da bodo sredstva za
raziskovanje v proračunu vsako leto zrasla realno za 10 %. To

Za poročevalca je bil določen član komisije prof. dr. Franc
Vodopivec.

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

Sklep državnega sveta ob seznanitvi s položajem in vrednotenjem dela medicinskih
sester
Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9. 1998,
na podlagi 56. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/
92), ob seznanitvi s položajem in vrednotenjem dela medicinskih
sester, sprejel naslednji

Slovenije, da intenzivira pogajanja do tolikšne mere, da do stavke
medicinskega osebja ne pride.
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v roku enega leta pripravi predlog usklajenih plačnih
razmerij v celotnem negospodarskem sektorju v skladu s
sistemsko zakonodajo Evropske unije.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije je bil seznanjen s položajem in
vrednotenjem dela medicinskih sester in predlaga Vladi Republike

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Toneta Hrovata glede
odprave posledic neurja v občinah Novo mesto, Krško in Šentjernej
Vprašanje državnega svetnika Toneta Hrovata se glasi:

Državni svet Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanje državnega svetnika Toneta Hrovata glede odprave
posledic neurja v občinah Novo mesto, Krško in Šentjernej, in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

S kakšnimi ukrepi oziroma na kakšen način bo zagotovljena pomoč
za odpravo posledic elementarne nezgode v kmetijstvu v občinah
Novo mesto, Krško in Šentjernej?
Obrazložitev

SKLEP

V občinah Novo mesto, Krško in Šentjernej sta toča in veter dne
28. 7.1998 povzročila pravo katastrofo. Hudo neurje je povzročilo
velik izpad letošnje kmetijske proizvodnje in uničilo pomembne
kmetijske objekte, poškodovalo precej stanovanjskih streh in
podiralo drevje. Škoda še ni ugotovljena, nikakršnega dvoma pa
ni, da je ogromna in da je prizadela veliko število kmečkih družin
v omenjenih občinah.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Toneta Hrovata in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za finance, da vprašanje
preučita in nanj odgovorita.
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omogočanjem ugodnih kreditov za ponovno organiziranje
proizvodnje v prihodnji sezoni.

8. člen zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur. I. RS, št. 64/94) opredeljuje tokratno nesrečo kot naravno
nesrečo.

V preteklosti so se za odpravo posledic naravnih nesreč sredstva
zagotavljala na podlagi zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti
za odpravljanje posledic naravnih nesreč ter s posameznimi
intervencijskimi zakoni.

Nikakršnega dvoma ni, da bodo svoja sredstva in svoje sile
uporabile tudi lokalne skupnosti, kot to določata 14. in 37. člen
omenjenega' zakona. Vendar ta pomoč lokalne skupnosti zaradi
obsega nesreče ne bo dovolj.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in Ministrstvo za finance v skladu s 96. členom
poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na
vprašanje.

Možen sanacijski ukrep se nakazuje s pokritjem izgubljenega
vložka v proizvodnjo, z odpisom davkov na to dejavnost in

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja o
rokih za izdelavo lokacijske dokumentacije za traso hitre ceste Razdrto - Vipava
Državni svet Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja o rokih za
izdelavo lokacijske dokumentacije za traso hitre ceste Razdrto Vipava in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

lokacijskega načrta. Pridobljeni so bili tudi pogoji soglasodajalcev
k nameravanemu posegu v prostor. Razgrnitev osnutka
lokacijskega načrta je bila zaključena 26. decembra 1996.
Pripombe iz javne obravnave so bile Ministrstvu za okolje in prostor
posredovane 23. januarja 1997.

SKLEP

Vsi kasnejši sestanki predstavnikov občine Vipava s predstavniki
Urada za prostorsko planiranje z izdelovalci lokacijskega načrta
ter predstavniki Ministrstva za promet in zveze in DARS-a so
pokazali, da izdelava lokacijskega načrta ne poteka po sprejetem
terminskem planu.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Franca Batagelja in predlaga Ministrstvu za promet in
zveze in Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje preučita in
nanj odgovorita.

Na sestanku kluba primorskih poslancev 27. oktobra 1997 je bilo
iz izjav predstavnikov Ministrstva za promet in zveze in
podpredsednika vlade razbrati, da je nadaljevanje nacionalnega
programa izgradnje avtocest v resni finančni krizi.

Vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja se glasi:

V letu 1998 je prišlo do pobude naravovarstvenikov, da se reši
biotop na področju Mlak. Sprejetje te pobude bi lahko pomenilo
odstopanje od trase, s katero soglaša občina Vipava. To bi pomenilo
zavlačevanje pri začetku gradnje hitre ceste. Stališče občine
Vipava je, da je mogoče rešiti biotop Mlake brez sprememb trase
hitre ceste, pripravljena pa se je pogovarjati o spremembi lokacije
servisne cone, ki pomeni garancijo za ohranjanje biotopa.

Do katerega roka bodo izdelane ustrezne strokovne rešitve, na
kakšen način bodo zagotovljeni zastavljeni roki za izdelavo in
potrditev lokacijskega načrta za traso hitre ceste Razdrto-Vipava
in kdo bo osebno odgovoren za zamudo, na katero občine Vipava,
Ajdovščina in Nova Gorica ne pristajajo?
Obrazložitev
Pri pripravi lokacijskega načrta za traso hitre ceste Razdrto Vipava je bil leta 1996 izdelan idejni načrt HC na odseku 0.374
Razdrto - Vipava, ki je bil skupaj s posameznimi strokovnimi
podlagami in idejnimi projekti, med njimi idejnim projektom
vojaškega poligona Mlake s streliščem, osnova za izdelavo

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze in
Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s 96. členom poslovnika
državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Igorja Blažine
glede preprečitve nenadzorovanega prometa kapitala, zlasti privatizacijskih delnic
na sivem trgu
Državni svet Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanje državnega svetnika mag. Igorja Blažine glede
preprečitve nenadzorovanega prometa kapitala, zlasti
privatizacijskih delnic na sivem trgu, in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika mag. Igorja Blažine in predlaga Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

16

Vprašanje državnega svetnika mag. Igorja Blažine se glasi:

s popustom, so tarča agresivnih oglaševalcev, ki se poslužujejo
akviziterjev ter s kaznivimi dejanji - goljufijami in prevarami kupujejo pravice iz teh delnic. Od neosveščenih imetnikov delnic
kupujejo delnice po 10-odstotni knjigovodski vrednosti. Trgovanje
poteka zelo živahno in povsem netransparentno na sivem trgu.
Borzno posredniške hiše prek akviziterjev in tudi menjalnic
kupujejo delnice za naročnike - znane kupce s terminskimi
pogodbami. Ti naročniki so pogosto domača konkurenčna podjetja
in celo tujci. Lastništvo slovenskih podjetij se neprestano spreminja
in nekontrolirano prehaja v roke tujcev, kar ima lahko za slovensko
gospodarstvo nepopravljive posledice.

Kaj namerava storiti vlada, da bi čim prej preprečila
netransparenten in nenadzorovan promet kapitala, zlasti
privatizacijskih delnic na sivem trgu, kjer akviziterji z goljufijami in
prevarami izkoriščajo neosveščenost imetnikov delnic in
odkupujejo delnice s terminskimi pogodbami?
Obrazložitev
Lastninsko preoblikovanje podjetij traja že 6 let. Večina Slovencev
je vložila certifikate v pooblaščene investicijske sklade, ki se
zaradi počasnosti lastninjenja in privatizacijske vrzeli še niso
uvrstile na organiziran trg.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku
30 dni odgovori na vprašanje.

Ostali, ki so certifikate zamenjali za delnice podjetij v javnih prodajah
ali internih razdelitvah oziroma kupovali delnice v notranjih odkupih

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj v zvezi s poročilom Vlade Republike Slovenije o jedrski in radiološki varnosti
v Sloveniji v letu 1996
Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da dopolni
svoje stališče z vsemi znanimi dejstvi, predvsem glede statusa
lastništva Nuklearne elektrarne Krško.

Državni svet Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29.7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
pobudo Komisije za lokalno samoupravo In regionalni razvoj
v zvezi s poročilom Vlade Republike Slovenije o jedrski in radiološki
varnosti v Sloveniji v letu 1996, in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije v skladu s
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na pobudo.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj in predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pobudo preuči in nanjo odgovori.

Mnenje državnega sveta k poročilu
o jedrski in radiološki varnosti v
Sloveniji v letu 1996, sprejeto na
98. seji, je objavljeno v Poročevalcu
državnega sveta, št. 9/1997.

Vlada Republike Slovenije je odgovorila na vprašanja državnega
sveta, ki jih je sprejel na 98. seji, dne 19.11. 1997 in se v svojih
stališčih z dne 9.4.1998 opredelila do vrste vprašanj, ki zadevajo
jedrsko in radiološko varnost v Sloveniji, še posebej do neurejenih
vprašanj z Republiko Hrvaško glede Nuklearne elektrarne Krško.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je prišlo do pozitivnih
premikov v urejanju meddržavnih odnosov v zadnjih dveh
mesecih.

Stališče in odgovori Vlade Republike
Slovenije k mnenju državnega sveta
, k poročilu o jedrski in radiološki
varnosti v Sloveniji v letu 1996 so
na voljo v službi državnega sveta.

Državni svet ugotavlja, da odgovori niso realni, saj ni prišlo do
pozitivnih premikov v omenjenem času. Zato Državni svet

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj Interesne skupine kmetov, obrtnikov
in samostojnih poklicev glede odvzema javnih pooblastil Veterinarski zbornici Slovenije
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanja Interesne skupine kmetov, obrtnikov In
samostojnih poklicev glede odvzema javnih pooblastil
Veterinarski zbornici Slovenije in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja Interesne
skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev in predlaga
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Veterinarski
upravi Republike Slovenije, da vprašanja preučita in nanje
odgovorita.
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Vprašanja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih
poklicev se glasijo:

onemogočati delo Veterinarske zbornice Slovenije in na osnovi
katerega zakonskega pooblastila? 106/2 člen zakona o
veterinarstvu pooblašča Veterinarsko upravo samo za nadzor
nad nalogami, ki jih Veterinarska zbornica opravlja na podlagi
javnih pooblastil.

Veterinarska uprava Republike Slovenije je z odločbo št. 323-08/
96 z dne 30.6.1998 odvzela Veterinarski zbornici Slovenije javna
pooblastila za opravljanje nalog iz 3., 4. in 6. točke 104./2 člena
zakona o veterinarstvu.

8. Kdo bo Veterinarski zbornici Slovenije nadomestil škodo, ki
nastaja zaradi prepovedi delovanja na področju javnih
pooblastil?

1. Kako je mogoče, da Vlada Republike Slovenije izda soglasje
k statutu Veterinarske zbornice Slovenije z dne 22. 4. 1995,
štev. 023-06/95-7/1-8, z dne 13. 6. 1995, Veterinarska uprava
Republike Slovenije pa z zgoraj navedeno odločbo z dne
30.6.1998 odvzame Veterinarski zbornici javna pooblastila?

9. Kdo bo opravljal naloge, ki so bile odvzete Veterinarski zbornici
Slovenije in na osnovi kakšnih pooblastil in meril?
10. Zakaj je Veterinarska zbornica Slovenije prejela samo delna
javna pooblastila in ne vseh po 104. členu zakona o
veterinarstvu?

2. Kakšno veljavo ima delna odločba Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano z dne 28. 5. 1996, ki je podelilo
Gospodarski zbornici Slovenije javna pooblastila za naloge
po 3., 4. in 6. točki 104/2 člena zakona o veterinarstvu?

11. Zakaj se Zamuja pri sprejemu podzakonskih aktov na področju
zakona o veterinarstvu? Skrajni rok po 154/2 členu (tretja
alinea) je potekel že 1.1.1997. Po 157. členu pa bi bilo nujno
izdati najmanj 75 podzakonskih predpisov.

3. Kakšna je potem hierarhija in pristojnost med Vlado Republike
Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in Veterinarsko upravo Republike Slovenije?
4. Ali lahko Veterinarska uprava Republike Slovenije odloča o
zadevah, ki so v pristojnosti vlade in ministrstva?

Interesna skupina predlaga, da državni svet zahteva od pristojnih
upravnih organov takojšen odgovor, ker je z odločbo Veterinarske
uprave Republike Slovenije delo Veterinarske zbornice Slovenije
onemogočeno.

5. Ali je Veterinarska zbornica Slovenije samostojna in
avtonomna organizacija?
6. Ali je Veterinarska uprava Republike Slovenije upravičena
prepovedovati in omejevati delovanje Veterinarske zbornice
Slovenije, če ima zbornica za to delovanje soglasja in akte
ustreznih višjih državnih organov?

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Veterinarska uprava Republike Slovenije v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta na vprašanja čim prej
odgovorita.

7. Ali je Veterinarska uprava Republike Slovenije pristojna

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede
izvajanja postopkov prisilne poravnave
Državni svet Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede izvajanja
postopkov prisilne poravnave in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

natisnjena opozorila, da se šteje pismo za vročeno, ko je bilo
puščeno sporočilo o prispeli pošiljki. Navedena praksa je
nesprejemljiva ne glede na zakon o davčnem postopku, ki bi
lahko predvideval takšno ravnanje. Povsem možno je, da je
zavezanec dalj časa odsoten ali da zaradi katerega drugega
razloga sploh ni prejel obvestila pošte, vendar zamudi vsakršne
roke za pritožbo, ugovore, itd. -^e bi enako prakso uvedli tudi
drugI državni organi, bi se verjetno marsikdo znašel v zaporu ali
z zaseženim premoženjem, ne da bi sploh vedel, česa Je kriv.

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

Menim, da je navedena praksa neskladna s splošnimi pravnimi
načeli In je specialnost naših državnih organov. -ie se v drugih
državah zavezanec izmika vročitvi odločbe ali Izvršilnega sklepa,
mu akt Izroči osebno pooblaščeni organ, ni pa znano, da bi se
državni organi zavarovali s takšnimi pavšalnimi klavzulami, ki
mečejo zelo čudno luč na postopke v naši državi.

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi:
Na kateri pravni podlagi temelji praksa Davčne uprave Republike
Slovenije, da Izvede postopke prisilne poravnave in druga izvršilna
dejanja, tudi če sklep ali odločba naslovniku nI bila vročena?
Obrazložitev

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v skladu s
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Na odločbah In sklepih Davčne uprave Republike Slovenije, ki se
pošiljajo priporočeno s povratnico, se v zadnjem času pojavljajo
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posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ter državni organi
in drugi organi, kadar so po drugih predpisih dolžni uporabljati ta
zakon. V 1. členu je tudi. določeno, da se Zakon o splošnem
upravnem postopku uporablja glede vseh vprašanj postopka
razen tistih, ki so s tem zakonom drugače urejena.

Ministrstvo za pravosodje nam je odstopilo dopis št. 020-02/9232 z dne 29.7.1998 z vprašanjem državnega svetnika dr. Jana
Zoltana glede izvajanja postopkov prisilne poravnave. Ministrstvo
za pravosodje, kateremu je bilo vprašanje posredovano v
preučitev in odgovor, je po pregledu vprašanja pravilno ugotovilo,
da je iz samega vprašanja in njegove utemeljitve razvidno, da gre
dejansko za vprašanje načina vračanja odločb in sklepov davčnih
organov in s tem za izvajanje Zakona o davčnem postopku. Na
podlagi te ugotovitve nam je Ministrstvo za pravosodje dopis
odstopilo v pristojno reševanje.

Ker so bile določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
I. SFRJ, št. 46/86) za primer postopka osebnega vračanja v
določenih vprašanjih neustrezne in za izvajanje zamudne, so bile
v Zakonu o davčnem postopku vgrajene posebne določbe o
vračanju spisov, ki naj bi prispevale k hitrejšemu,in učinkovitejšemu
vračanju spisov v davčnem postopku. V zvezi s tem je pripomniti,
da je v delavnem gradivu novega Zakona o splošnem upravnem
postopku pri urejanju načina vračanja spisov v glavnem povzet
način vračanja, kot ga določa sedaj veljavni Zakon o davčnem
postopku.

Na vprašanje odgovarjamo sledeče:
Zakon o davčnem postopku (Ur. I. RS, št. 18/96 in št. 87/97) ureja
vračanje in način vračanja spisov v splošnih določbah. Tako je v
prvem odstavku 4. člena določeno, da se morajo odločbe in sklepi,
s katerimi je določen rok, ki se ne more podaljšati, vroči osebno
tistemu, kateremu so namenjeni. Drugi spisi se vračajo s posredno
vročitvijo. V drugem odstavku tega člena je določeno, da če
tistega, ki mu je treba spis osebno vročiti, vročevalec ne najde,
lahko spis vroči odraslemu članu njegovega gospodinjstva ali
sodelavcu na delavnem mestu, če so te osebe pripravljene spis
sprejeti in podpisati vročilnico. Vročevalec na vročilnico napiše
ime in priimek prejemnika ter v kakšnem razmerju je z
zavezancem. S tem je vročitev opravljena.

Glede pomislekov, izraženih v utemeljitvi obravnavanega
vprašanja, dodajamo sledeče.Tudi sedaj veljavni Zakon o
splošnem upravnem postopku pozna in ureja način osebne
vročitve tako, da se šteje vročitev za opravljeno kljub temu, da
spis ni bil osebno (v roke) vročen naslovniku (87. člen ZUP).
Zakon o davčnem postopku je le posodobil način vračanja ter
opustil času neprimerne načine obveščanja naslovnikov (pribijanje
sporočil na vrata je nadomeščeno s sporočilom na vratih ali v
poštnem nabiralniku). Tako menimo, da ne drži mnenje v vaši
utemeljitvi, da je naš način vračanja v neskladju s splošnimi
pravnimi načeli oziroma specialnost naše državne uprave.
Možnost, ki jo navajate v dopisu in sicer, da je mogoč primer, ko
je zavezanec dalj časa odsoten ali ko zaradi drugega razloga ni
prejel obvestila pošte in zato zamudil rok za pritožbo ali ugovor, je
tudi predvidena in zanjo obstaja zakonska rešitev. Kot je že
navedeno, se pri vodenju davčnega postopka uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku glede vseh vprašanj postopka
razen tistih, ki so s tem zakonom drugače urejena. Zakon o
splošnem upravnem postopku pozna institut vrnitve v prejšnje
stanje(103. člen ZUP). Stranki, ki je iz opravičenih vzrokov
zamudila kakšno dejanje postopka in ga zaradi tega ne more več
opraviti, se dovoli na njen predlog vrnitev v prejšnje stanje. V
primeru, če je bil naslovnik davčne pošiljke odsoten v času
vračanja pošiljke in zamudi rok za pritožbo, lahko po vrnitvi (pod
pogoji za uveljavljanje predloga vrnitve v prejšnje stanje, ki so
določeni v Zakonu o splošnem upravnem postopku), uveljavlja
vrnitev v prejšnje stanje in opravi zamujeno dejanje.

Če se ugotovi, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti, odsoten in da
mu osebe, navedene v prejšnjem členu, spisa ne morejo
pravočasno izročiti, se spis vrne davčnemu organu, ki ga je
izdal, z navedbo, kje je naslovnik.
V 6. členu citiranega zakona pa je urejen način vračanja, ki je po
mnenju državnega svetnika dr. Zoltana Jana nesprejemljiv. V tem
členu je določeno, da če se vročitev ne da opraviti tako, kot je
predpisano v 4. členu tega zakona, pa ni ugotovljeno, da je tisti, ki
mu je treba spis vročiti, odsoten, ga izroči vročevalec davčnemu
organu, ki je spis izdal, če gre za vročitev po pošti, pa pošti
njegovega prebivališča. Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku
stanovanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe,
pri katerem je ta zaposlen, vročevalec pusti pisno sporočilo, v
katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok 15 dni, v katerem
mora naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je
sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika
oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše. V
naslednjem odstavku je določeno, da če naslovnik spisa ne dvigne
v roku 15 dni, se šteje, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je
bilo sporočilo puščeno na vratih oziroma v poštnem nabiralniku
prostorov iz prejšnega odstavka, na kar je potrebno naslovnika
opozoriti v samem sporočilu. Zadnji odstavek tega člena pa
sporoča, da je treba o vročitvi, ki je bila opravljena na način, kot je
določen v tem členu, obvestiti davčhl organ, ki je vročitev odredil.

Po pojasnilu veljavne zakonske ureditve načina vračanja pošiljk
davčnih organov, katere nesprejemljivost ste Izrazili v vašem
vprašanju, naš odgovor dopolnjujemo z našim mnenjem. Menimo,
da je problem vračanja spisov v tem, ker davčna uprava kot del
državne uprave ne razpolaga z lastno službo za vračanje spisov.
Vračanje odločb in sklepov davčnih organov v največjem obsegu
vrši pošta, ki pri tem upošteva določila Zakona o davčnem
postopku in pa lastna pravila o delovnem času. Problem velikega
obsega puščanja sporočil o prispeli pošiljki je zgolj posledica tega,
ker se vračanje vrši v dopoldanskem času, ko je večji del
naslovnikov na delu. V kolikor bi bilo vračanje mogoče vršiti tudi v
popoldanskem času, bi bil takojšnega prejemanja pošiljk veliko
večji.

Predno pojasnimo praktično izvajanje navedenih določb Zakona
o davčnem postopku, je opozoriti na 1. člen tega zakona, ki določa,
da po tem zakonu postopka davčni organ, kadar v davčnih
stvareh In drugih stvareh odloča o obveznih dajatvah in pravicah

19

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede
novega varnostnega trikotnika
Državni svet Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede novega
varnostnega trikotnika in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji
»
SKLEP

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za znanost in tehnologijo v
skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni
odgovori na vprašanje.

ODGOVOR URADA ZA STANDARDIZACIJO
IN MEROSLOVJE

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

Odredba o homologiranju varnostnih trikotnikov (št. 27) je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 35/94, njena obvezna uporaba
pa se je začela 1. januarja 1998; torej je bil prehodni rok dolg kar
tri leta in pol. Ta predpis smo sprejeli, ker do tega datuma pri nas
ni bilo predpisa, ki bi urejal to področje. Odredba sama se nanaša
le na konstrukcijo tehnične lastnosti varnostnih trikotnikov,
obvezno uporabo ustrezno standardiziranih v&rnostnih trikotnikov
v vozilih pa zahteva Pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in
osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu
(Uradni list SFRJ, št. 50/82). Ta pravilnik, ki je bil izdan na podlagi
zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ,
št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91), določa v 88. členu, da mora
vozilo imeti na vidnem mestu poseben standardiziran znak za
zaznamovanje vozila, ustavljenega na vozišču..."

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi:
Kateri razlogi so vodili Ministrstvo za znanost in tehnologijo, da je
z Odredbo o homologiranju varnostnih trikotnikov (Ur. I. RS, št.
35/94) predpisalo tudi zamenjavo vseh trikotnikov (tudi v že
registriranih vozilih) z novimi trikotniki, čeprav tega ni napravila
nobena država Evropske skupnosti, kaj šele nečlanico?

Obrazložitev
Od 1. januarja 1998 pooblaščene organizacije za tehnične
preglede vozil zahtevajo, da ima vsako vozilo (ne glede na leto
prve registracije) kot obvezno dodatno opremo nov varnostni
trikotnik, ki je v skladu z navedeno odredbo. Predpis je sprožil
nepotrebno potrošnjo vseh lastnikov vozil, kar v strukturi porabe
na državni ravni predstavlja znatna sredstva, predvsem pa se
odredbodajalec obnaša bolj papeško kot papež, saj nobena
država, članica Evropske skupnosti, ni od svojih državljanov
zahtevala, da stare trikotnike zamenjajo z novimi.

Iz teh dveh predpisov torej izhaja obveza izvajalcev tehničnih
pregledov, da preverjajo, ali ima vozilo s predpisi o homologaciji
skladen varnostni trikotnik.

Nenavadno je, da se zahteva zamenjava tudi za vozila, ki so bila
registrirana že pred izdano odredbo, saj takšno ravnanje ni
običajno za večino drugih predpisov o homologiranju vozil.

Predpisa, ki bi neposredno zahteval zamenjavo varnostnih
trikotnikov, torej ni, vendar izhaja taka zahteva iz kombinacije
obeh citiranih predpisov. Pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in
osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu
zahteva, da mora biti v vozilu ustrezno standardiziran varnostni
trikotnik, Odredba o homologiranju varnostnih trikotnikov pa
opredeljuje, kakšen mora biti.

Državni svet je že s svojim vprašanjem dne 28. januarja 1998
opozoril na sumljivo gorečnost pri uvajanju trikotnikov, ki so
"usklajeni z evropskimi standardi" in ki neslovenskim
proizvajalcem prinašajo znatne dobičke.

Glede na to, da je za omenjeni pravilnik in za zakon o temeljih
varnosti cestnega prometa pristojno Ministrstvo za notranje
zadeve, bi predlagali, da se za odgovor na to vprašanje obrnete
še na to ministrstvo.

Sklep državnega sveta ob obravnavi dodatnih vprašanj državnega svetnika Borisa
Šuštaršiča glede nove osebne izkaznice
Državni svet Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29. 7. 1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
dodatna vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
glede nove osebne izkaznice in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Dodatna vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se
glasijo:

SKLEP

2. Zakaj se kupuje tehnološka rešitev nižjega nivoja za višjo
ceno, kakršna bi bila, če bi nabavili tehnologijo trenutno
najvišjega tehnološkega razreda?

1. Ali ima državna uprava zaposlene strokovnjake, ki v zvezi z
odločitvami o novi slovenski osebni izkaznici upoštevajo
razvidna objektivna in tehnična dejstva?

Državni svet Republike Slovenije podpira dodatna vprašanja
državnega svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za
notranje zadeve, da dodatna vprašanja preuči in nanje odgovori.

3. Zakaj na novi osebni izkaznici ni niti enega kakovostnega
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oziroma zanesljivega biornetričnega podatka, kajti črno-bela
slika in premajhen podpis (brez razpoznavnih grafoloških
detajlov) sta namreč po izbrani tehnologiji izredno slabe
kvalitete?

Na švicarski osebni izkaznici je vpisana tudi višina državljana in
barva njegovih oči. V Namibiji sta na tovrstni osebni izkaznici
prstni odtis in črtna koda. Na kaj se torej opira trditev, da je naša
nova osebna izkaznica dovolj varna, če pa teh in še mnogih
drugih zaščitnih in identifikacijskih elementov sploh nima?

Obrazložitev
Na tri vprašanja glede nove osebne izkaznice, ki jih je državni
svet posredoval Ministrstvu za notranje zadeve, je 3. 7. 1998
(natančno 30 dni kasneje) pisno odgovoril gospod Mirko Bandelj,
minister za notranje zadeve.

Zaključek: Ko sta se izvršni odbor Društva mišično obolelih
Slovenije z nadzornim svetom Birografike BORI d.o.o., katere
ustanovitelj je društvo, opredeljevala do laserske optične kartice
kot papirusa prihodnjega tisočletja, je bilo odločeno, da se z zasebnim
raziskovalcem Martinom Cvilakom ustanovi skupno podjetje MCB
d.o.o., inženiring za laserske kartice, da bi bili vsi posli ločeni od
invalidskih zadev in seveda legalizirani. Ko se je pripravljala ponudba
za osebno izkaznico, so se iskali poslovni partnerji od Cetisa do
več znanih slovenskih podjetij, ki pa so vsi po vrsti sodelovanje
odklonili, ker naj bi bile zadeve že v pripravljalni fazi usmerjene v
določen tip tehnologije za osebne izkaznice. Tako je ostala
invalidskemu podjetju Birografika Bori d.o.o. hamletovska dilema,
ali podpreti ali ne podpreti najvišjo možno tehnologijo v korist
slovenske države in njenih državljanov, kajti podjetje MCB ni imelo
zadostnih referenc po zakonu o javnih naročilih.

Po natančni vsebinski analizi odgovorov ugotavljam, da v pojasnilih
niso podana tehnična in pravna dejstva niti niso konkretizirani
številčni podatki v zvezi s postavljenimi vprašanji. Ravno obratno:
v tem pisnem dokumentu slovenske državne uprave se nizajo
stavki in odstavki, ki kažejo na podcenjevalni odnos do
postavljenih vprašanj ter na pomanjkljivo kompetentnost pri
državotvornih zadevah. Zato so umestna dodatna vprašanja.
K 1. vprašanju
Neizpodbitno dejstvo je, da so novo slovensko osebno izkaznico
pri Ministrstvu za notranje zadeve začeli pripravljati že pred kakimi
štirimi leti po vzoru švicarske osebne izkaznice. Pri tem so se
izključno naslanjali na nemško tehnologijo, ki je na trgu dobavljiva
že več kot 10 let. V istem obdobju so v Nemčiji celo uvedli potni list
z vgravirano črno-belo sliko, vendar so to opustili ter je sedaj v
nemških potnih listih in osebnih izkaznicah barvna slika! Barvna
slika je seveda nekako enakovredna črno-beli samo ljudem, ki
so popolni daltonisti, sicer pa je barva v naravi integralna
razpoznavna lastnost. Če tehnologija torej ne zmore barvne slike,
se to ne da opravičevati z apologetskimi trditvami.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na dodatna vprašanja.

Vprašanja državnega svetnika Borisa
Šuštaršiča o novi osebni izkaznici,
postavljena na 11. seji državnega sveta,
in odgovori Ministrstva za notranje zadeve
so objavljeni v Poročevalcu državnega
sveta, št.5/1998.

Laserska optična kartica z barvno sliko ni nikakršna alternativa
izbrani rešitvi, ampak je zrel industrijski proizvod na višjem
tehnološkem nivoju ob nižji ceni za uporabnika državljana, ko mu
je izdana kot osebna izkaznica. Ima tudi vrsto odločilnih prednosti,
kot so najvišja možna varnost pred ponarejanjem, trajnost in
unikatnost blanketa.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE

Iz navedenih razlogov je poleg ameriške vojske in NATO začela
uporabljati to tehnologijo tudi ameriška administracija za vrsto
civilnih identifikacijskih listin, za katere so v prejšnjih letih uporabljali
enake ali podobne neunikatne blankete, kakršne je Ministrstvo
za notranje zadeve pred kratkim začelo uvajati za novo slovensko
osebno izkaznico.

Na dodatna vprašanja državnega svetnika Borisa Šušteršiča ali
ima državna uprava zaposlene strokovnjake, ki v zvezi z
odločitvami o novi osebni izkaznici upoštevajo objektivna tehnična
dejstva, sugerirani vrednostni oceni o možnih tehnoloških rešitvah
in naboru podatkov na novi osebni izkaznici vam posredujemo
naslednje odgovore:

Za obe vrsti blanketov je značilno, da so izdelani iz polikarbonatnih
folij, da se "energetsko" vnašajo podatki z laserskim žarkom
(čeprav na različen način) in da so pravzaprav enakega
ekološkega razreda.

1. Projekt "nova slovenska osebna izkaznica" je izvajala
interdisciplinarno sestavljena projektna skupina, ki je
vključevala strokovnjake iz vseh področij (zakonodajnega,
tehnološko-informacijskega in varnostnega), potrebnih za
uspešno zagotovitev vseh segmentov oziroma faz izdelave
in izdaje nove osebne izkaznice. Nadalje so pri posameznih ,
' fazah realizacije bili povabljeni strokovnjaki iz Urada za
standardizacijo In meroslovje pri Ministrstvu za znanost in
tehnologijo ter drugi zunanji sodelavci.

Tiskanje barvnih slik je bistveno manj ekološko vprašljivo kot
izdelava klasičnih fotografij, ki so obvezne pri izdajanju osebnih
izkaznic po izbrani tehnologiji.
Izdajanje (personalizacija) izven upravnih enot ni v skladu z
veljavno slovensko zakonodajo.

2. Vrednostna ocena o možnih tehnoloških rešitvah, sugerirana
v vprašanju, ne zdrži resne strokovne presoje. Projektna
skupina je obravnavala vse možne tehnološke izvedbe nove
slovenske osebne izkaznice: od laminiranega kartončka do
različnih plastičnih kartic. Po natančnem tehtanju vseh
značilnosti posameznih tehnologij je bila izbrana rešitev, ki po
tehničnih lastnostih najbolj ustreza funkcijam in varnostnim
zahtevam nove osebne izkaznice.

K 2. vprašanju
Obremenjevanje slovenskega državljana z višjimi stroški (za
približno 1.000 SIT) je resno družbeno vprašanje, kajti po
vpeljanem vzorcu bodo tudi druge predvidene nove listine
primerno dražje, čeprav je že sedaj jasno, da bi bile lahko cenejše.

Prav tako se ne strinjamo z oceno, da bi bila izvedba s
21

spomirisko-optično kartico cenejša, nasprotno, prepričani
smo,da bi bila končna cena izvedbe nove osebne izkaznice
stovrstno tehnologijo - zaradi zagotovitve dodatnih prostorov,
plačila fotografa na vsaki upravni enoti, stroškov vzdrževanja
itd. - višja od obstoječe. Izbrana rešitev tudi omogoča
nadgradnjo, skladno z morebitnimi novimi nameni uporabe
nove
osebne izkaznice (npr. zapis nekaterih podatkov z
dvodimenzionalno paličasto kodo, vgradnjo čipa za potrebe
elektronskega poslovanja), česar rešitev s spominskooptičnokartico, ki bi jo personalizirali na 58 mestih, ne omogoča.
Izdelava osebne izkaznice na 58 mestih pa je sporna tudi iz
varnostnega vidika in v nasprotju s priporočili Interpola in
drugimi mednarodnimi asociacijami.

3. Obstoječi nabor podatkov na dokumentih je odvisen
predvsem od funkcij posameznih dokumentov, pri čemer
obstojijo tudi nacionalne posebnosti posameznih držav.
Izhajajoč iz funkcij nove osebne izkaznice, te-ta vsebuje vse
podatke, potrebne za učinkovito zagotavljanje
večfunkcionalnosti tega dokumenta (dokazovanje identitete
in državljanstva, nastopanje v pravnem prometu in prehajanje
državne meje). Podoben nabor podatkov je v uporabi tudi pri
ostalih slovenskih javnih listinah, na primer potnem listu,
vozniškem dovoljenju, ki so s sprejetjem Zakona o osebni
izkaznici namenjeni tudi dokazovanju istovetnosti. Zadostnost
oziroma ustreznost podatkovnega nabora tako na osebni
izkaznici kot drugih podobnih identifikacijskih dokumentih, ki
se uporabljajo pri nas, pa ne nazadnje potrjujejo ne le ocene
in izkušnje naše policije, temveč tudi tujih policij.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnih svetnikov Jožeta lica in Alberta
Vodovnika v zvezi s tretjim rednim poročilom varuha človekovih pravic
državljanskih pravic tudi s predlaganjem zakonodaje, ki bo
skrajšala postopke in omogočila učinkovito zavarovanje prizadetih
oziroma učinkovito izvajanje varovanja pravic.

Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnih svetnikov Jožeta lica In Alberta Vodovnika
v zvezi s tretjim rednim poročilom varuha človekovih pravic in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Obrazložitev
Sedanja praksa kaže številne primere, ko je omogočeno kršiteljem
norčevanje iz pravne države oziroma pravic drugih. V postopkih
se nerazumno popušča kršiteljem, namesto da bi se varovale
pravice prizadetih.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnih
svetnikov Jožeta lica in Alberta Vodovnika in predlaga Vladi
Republike Slovenije, da pobudo preuči in nanjo odgovori.

Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije v skladu s
96. členom poslovnika državnega sveta v 30 dneh odgovori na
pobudo.

Državni svet predlaga vladi in državnim organom, da sprejmejo
konkretne programe za odpravo kršitev človekovih in

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi
s tretjim rednim poročilom varuha človekovih pravic
uporabo ekonomizma kot poglavitni vir za nastajanje kriznih
razmer v sodobnih industrijskih družbah; trga se socialna družbena
struktura, nastaja revščina, grobo se kršijo človekove pravice.
Slovenija tu ni izvzeta.

Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s tretjim
rednim poročilom varuha človekovih pravic in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

O invalidih je sicer govor v poglavjih "Ustavne pravice" in "Socialna
varnost", vendar to sploh ni zadosti kajti invalidsko varstvo v
vsaki družbi oziroma državi funkcionira s pomočjo posebnih
paracivilizacijskih rešitev. Novo ločeno poglavje se lahko opira
na strokovne zasnove, ki so podane v dokumentu o razvojni
strategiji slovenskega invalidskega varstva, zborniku esejev
"Človekove pravice in invalidi" in v dokumentu OZN o standardnih
pravilih za izenačevanje možnosti invalidov, za katera je prav
tako glasoval predstavnik slovenske države.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Varuhu človekovih pravic:
1. da se takšno ali drugačno rušenje socialnih pravic posebej
letno ocenjuje z vidika varovanja človekovih pravic glede na
določilo o socialnosti slovenske države.

V preteklih letih so se pojavili neprijetni, zelo ostri konflikti na
področju invalidskega varstva, ki so bili žal delno tudi politično
zlorabljeni. Varuh človekovih pravic s svojim delom lahko te pojave
bistveno blaži tudi pri nas, kot je to v državah Evropske unije.

2. da poročilo za leto 1998 že vsebuje novo 2.3a poglavje z
nazivom "invalidsko varstvo".
Obrazložitev

Državni svet predlaga, da Varuh človekovih pravic pobudo preuči
in v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v 30 dneh
nanjo odgovori.

V okviru predavanja "Svet v XXI. stoletju in perspektive malih
držav" je prof. dr. Johan Galtung navedel pretirano in nekritično
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca
Vodopivca glede strateškega programa za izboljšanje slovenske industrije
v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni
odgovori na vprašanje.

Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanje državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
glede strateškega programa za izboljšanje slovenske industrije,
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
"Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije", ki je bila obravnavana na seji državnega sveta dne 16.
4. 1997, je bila tudi podlaga za pregled pravnega reda Republike
Slovenije s pravnim redom Evropske unije na področju industrijske
politike.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Kot je bilo ugotovljeno v pregledu pravnega reda na področju
"industrijske politike" je omenjena strategija vsebinsko kot tudi
terminološko skladna z direktivo 96/413 EEC.

Vprašanje državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasi:

S strategijo povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti oblikovalo
okvir oziroma naj bi bila referenčni dokument za nosilce
ekonomske politike ter akcijski dokument za razvoj podjetij.

Vprašujem Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ali je strateški
program za izboljšanje slovenske industrije tisto gradivo, na katero
je imel državni svet številne vsebinske pripombe in ali se tak
nepopoln dokument uporablja pri odgovornem delu usklajevanja
z EU.

Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti po svoji naravi
in zasnovi izhaja iz Strategije gospodarskega razvoja in svoje
učinkovanje naslanja na tehnološko politiko Vlade RS in na
Strategijo ekonomskih odnosov s tujino.

V Poročevalcu DZ, št. 55/15. 9. 1998 je objavljena informacija o
Pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo EU
za področje 8. delovne skupine (ribištvo) in 15. delovne skupine
(industrijska politika). V zelo kratkem poročilu se omenja "strateški
program za izboljšanje slovenske industrije, sprejet leta 1997".

S strategijo nismo želeli posegati v segmente makroekonomske
politike, kot so inflacija, tečajna politika, politika obrestnih mer in
dohodkovna politika.

Na strategijo izboljšanja konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva, ki je bila predložena v obravnavo leta 1997, je imel
državni svet vrsto utemeljenih vsebinskih pripomb. Po mojem
vedenju državni svet do sedaj ni bil obveščen, ali je bila katera
njegovih pripomb upoštevana in ali je bil pripravljen nov izboljšan
dokument.

Uresničevanje strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti
je v začetni fazi, kajti sredstva državnega proračuna za leto 1997
in 1998 so namenjena predvsem aktivnostim, povezanim s
sanacijo podjetij iz delovno intenzivnih sektorjev predelovalne
industrije in železarstva.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

V dosedanjem uresničevanju strategije so bili programi oblikovani
na področju izobraževanja višjega in srednjega vodstvenega
kadra, pospeševanja izvoza in racionalizacije vseh poslovnih
funkcij v podjetjih.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Dušana Semoliča
glede ekonomskega reševanja položaja zaposlenih v tekstilni, oblačilni, usnjarski
in usnjarsko predelovalni industriji

Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča glede
ekonomskega reševanja položaja zaposlenih v tekstilni, oblačilni,
usnjarski in usnjarsko predolovalni dejavnosti, in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

gospodarstvo, Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj in
Ministrstvu za finance, da vprašanje preučijo in nanj odgovorijo.
Vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča se glasi:

SKLEP

Kakšne takojšnje učinkovite ukrepe ekonomske politike namerava
sprejeti vlada, da bi pomagala odpraviti težke razmere zaposlenih
v tekstilni, oblačilni, usnjarski in usnjarsko predelovalni dejavnosti?

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika mag. Dušana Semoliča in predlaga Ministrstvu za

Materialni in socialni položaj zaposlenih v tekstilni, oblačilni,
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usnjarski in usnjarsko predelovalni dejavnosti postaja vse bolj
kritičen. Vzroki za to stanje so predvsem v neugodnih pogojih
izvoza, visokih obrestih, velikih davkih in prispevkih. V teh podjetjih
se še naprej znižujejo plače ali se izplačujejo z zamudo in
neizprosno ukinjajo delovna mesta. Vse to se dogaja navzlic
številnim posvetom, sprejetim programom in mnogim obljubam
za to pristojnih organov.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarstvo,
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za
finance v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v
roku 30 dni odgovorijo na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Branka Grimsa
o izvajanju dogovora s stavkajočimi avtoprevozniki
Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa o izvajanju
dogovora s stavkajočimi avtoprevozniki, in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Ob stavki avtoprevoznikov se je Vlada Republike Slovenije
zavezala k uresničitvi sklenjenega dogovora s stavkajočimi. V
dogovoru so bile določene točke in potrebne aktivnosti za
uresničitev posamezne točke dogovora, opredeljeni pa so bili
tudi roki za njihovo uresničitev. Med avtoprevozniki vlada
prepričanje, da jih je Vlada Republike Slovenije izigrala in da ni
uresničila dogovorjenega, zato obstaja velika verjetnost, da pride
do ponovne stavke in cestnih blokad.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Branka Grimsa in predlaga Ministrstvu za promet in
zveze, da vprašanji preuči in nanju odgovori.

Ker bi v primeru, da vlada ni uresničila dogovora v celoti, za
morebitne posledice take stavke morala prevzeti odgovornost
prav vlada sama, sprašujem vlado o njenih aktivnostih, da bi
izvršila dogovor in s tem preprečila veliko materialno škodo, ki bi
lahko nastala ob ponovni stavki.

Vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa se glasita:
1. Ali je Ministrstvo za promet in zveze uresničilo vse točke
dogovora s stavkajočimi avtoprevozniki?
2. Ministrstvo sprašujem, kako je potekalo uresničevanje
posameznih točk dogovora, v primeru, da vse točke še niso
uresničene, pa ministrstvo prosim za pojasnilo, zakaj do
uresničitve dogovorjenega še ni prišlo in kdaj bodo uresničili
dogovor v celoti.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanji.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Branka Grimsa
o odgovornosti za način obnove ceste na viaduktu Peračica
Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašan|i državnega svetnika Branka Grimsa o odgovornosti
za način obnove ceste na viaduktu Peračica, in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

in s tem veliko posredno in tudi neposredno materialno škodo?
Obrazložitev
Obnova ceste na viaduktu Peračica, ki je v pristojnosti države,
poteka sedaj že več tednov in bo po napovedih končana šele
konec oktobra. Zaradi del, ki potekajo tako, da niti v prometnih
konicah promet ni mogoč v obeh smereh, nastajajo izjemne kolone,
ki segajo preko cele Gorenjske, na eno stran do Jesenic, na
drugo stran pa do Kranja. Dela potekajo praktično samo v
dopoldanskem času. Pozno popoldan, zvečer oz. ponoči pa na
gradbišču do sedaj ni bilo opaziti izvajanja nobenih gradbenih del.
Zato traja obnova bistveno dalj, kot bi bilo sicer potrebno. Na
primerljivih gradbiščih v tujini poteka delo ob lučeh tudi ponoči, na
pomembnih cestah celo tako, da se preko dneva promet omogoči
dvosmerno, ponoči pa en pas zapre in se takrat dela pospeši.
Zato sprašujem, kdo je odgovoren (z imenom in priimkom) za
odločitev, da dela potekajo na način, ki po nepotrebnem podaljšuje
potek del in s tem povzroča veliko ogorčenja med vozniki, pa tudi
posredno (izgubljene ure) in neposredno (prihaja do vrste manjših
nesreč) materialno škodo.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Branka Grimsa in predlaga Ministrstvu za promet in
zveze, da vprašanji preuči in nanju odgovori.
Vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa se glasita:
1. Zakaj se cesta na viaduktu Peračica obnavlja samo v času
dopoldanskega delovnika, v popoldanskih in večernih urah
ter ob koncu tedna pa na gradbišču ni opaziti prav nikogar?
2. Kdo je odločil, da se to pomembno prometno povezavo
obnavlja na tak način, da obnova povzroča izjemne zastoje
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cestah odgovoren pomočnik direktorja dr. Miklavž Čepon,
dipl. ing., ki s strokovnimi službami vodi tudi obnovitvena dela
na viaduktu Peračica.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanji.

Predlog g. svetnika, da bi se dela odvijala ponoči ob lučeh,
podnevi pa bi se promet ob delih odvijal preko viadukta
dvosmerno, praktično ni mogoč. Zavedati se je treba namreč
dejstva, da se na viaduktu zamenjujejo jekleni deli starih dilatacij
in je na zaprtem voznem pasu na posameznih delih objekta
vozišče povsem prekinjeno in tudi odprto. V stikih vozišča so
bili odstranjeni dotrajani jekleni deli z vsemi svojimi utrditvami
v betonu. Podobno velja tudi za menjavo hidroizolacije na
betonski površini, ki ravno tako zahteva svoje predpisane
postopke. Promet se lahko na zaprti vozni pas varno spusti
šele takrat, ko so vsa dela na njem končana. Dela se nato
ponovijo na drugi strani vozišča.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE
Ob že objavljenem sporočilu za javnost, ki je bilo poslano vsem
medijem pred začetkom del na viaduktu Peračica, vam na
zastavljeni vprašanji posredujemo sledeča odgovora:
1. Dela na viaduktu Peračica potekajo vsak dan od 7. do 19. ure
al,i še kasneje.To velja tudi za sobote, izjemoma so le nedelje,
ko se dela zaključijo popoldne, in pa takrat, ko vreme ne
dopušča izvesti načrtovanih postopkov. Menimo, da navedbe
g. svetnika niso točne in se zato z njegovim stališčem ne
strinjamo.

Dela potekajo po terminskem planu, ki upošteva tudi vse
tehnološke postopke in zahteve, ki so vezane na betonska
dela, pripravo površin ter tudi sprotno Izdelavo nekaterih
posebnih jeklenih delov v strojnih obratih izven gradbišča.
Nočno delo pod lučmi pri taki vrsti opravil ne prenese
bistvenega prihranka časa.

2. Na Direkciji RS za ceste je za področje objektov na državnih

Sklep državnega sveta ob obravnavi dodatnih vprašanj državnega svetnika Poldeta Bibiča
glede stavbe med Stritarjevo ulico in Ribjim trgom
po obsegu in skrit med grmičevjem in drevjem, ki ga vedno bolj
prerašča, teže pritegne pozornost mimoidočih kot stavba
Moderne galerije in pravoslavna cerkev. Zato se ne kaže preveč
hvaliti, kako je z Bernekerjevim kipom in imenom ulice povsem
zadoščeno spominu velikega Slovenca. To pa ni najbolj moteče
pri odgovoru ministrstva. Mnogo hujša je "strokovna" razlaga,
zakaj rekonstrukcija ni mogoča.

Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 16. 9.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
dodatna vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča glede
stavbe med Stritarjevo ulico in Ribjim trgom (št. 6) in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

Trditev, da avtentičnega Trubarjevega bivališča ni več, ne drži.
Res da je bila Stritarjeva ulica ob potresu 1895 hudo prizadeta,
vendar pa prav v tej hiši niso bila porušena višja nadstropja, kar
trdi ministrstvo. V drugem nadstropju je; samo za primer, še
ohranjen gotski strop, vidni so tudi ostanki fresk, zid, kjer je bila
črna kuhinja itd. V tej hiši je novo samo stopnišče, vse ostalo pa
je, kot je bilo v 16. stoletju. Nič ali pa zelo malo je prezidanega.

Državni svet Republike Slovenije podpira dodatna vprašanja
državnega svetnika Poldeta Bibiča in predlaga Ministrstvu za
kulturo, da jih preuči in nanje odgovori.
Dodatna vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča se glasijo:

Zanima me, na podlagi kakšnih ogledov in raziskav je minister
podpisal tako nepreverjene in nestrokovne trditve.

Z odgovorom na vprašanje o načrtih, ki naj bi jih imelo Ministrstvo
za kulturo s stavbo na Ribjem trgu 6, ne morem biti niti najmanj
zadovoljen. Odgovor je tako pavšalen, da upravičeno verjamem,
da se s tem vprašanjem ministrstvo sploh ni ukvarjalo, čeprav je
Slovensko protestantsko društvo že marca tega leta vložilo na
Ministrstvo za kulturo pobudo, da bi omenjeno hišo preuredili v
spominski muzej, v katerem bi bila zbirka protestantizma na
Slovenskem, študijska knjižnica, stalna razstava del slovenskih
protestantskih piscev, oddelek za preučevanje in raziskovanje
protestantizma in podobno. Poudariti je treba, da je protestantsko
društvo pripravljeno ob podpori ministrstva organizirati akcijo za
odkup hiše. Društvo doslej še ni dobilo odgovora na svojo vlogo.

Kdo lahko avtoritativno zatrjuje, da je sedanji razpored
"popolnoma nefunkcionalen in ne ustreza sodobnim standardom
muzejske postavitve", ko ni videl ne stropa ne fresk? Ko najbrž
sploh ni bil v hiši?
Kdo si upa trditi, da bi "preureditev poškodovala še preostale
avtentične elemente"? Ali imamo res tako nestrokovne arhitekte
in gradbenike? Če je tako, moramo takoj prepovedati sleherno
prenavljanje stavbne dediščine in počakati, da se nam rodijo
strokovnjaki ali pa jih uvoziti iz tujine, kjer jih je dovolj.

Ministrstvo zatrjuje, da je Trubar dovolj počaščen z zgledno
urejenim Temkovim mlinom na Rašici, ko vendar dobro ve, da je
pobuda Slovenskega protestantskega društva širša, saj naj bi v
hiši med Stritarjevo in Ribjim trgom uredili center za preučevanje
slovenskega protestantizma v celoti, od Trubarja, Bohoriča, Krelja
do Kzmičev v Prekmurju. O pomenu protestantizma za Slovence
in Slovenijo ne kaže izgubljati besed. Upam vsajl

Kako je navedena stavba kategorizirana kot objekt, ki ga ščitijo
predpisi o varstvu naravne in kulturne dediščine?
Kakšno mesto ima objekt v programih spomeniškega varstva?
Kako se ti programi izvajajo v tistih točkah, ki zadevajo navedeno
stavbo?

Bernekerjev kip je brez dvoma velika umetnina, čeprav majhen
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Ponovno prosim, da ministrstvo dokumentirano dokaže, če res
drži trditev: "Popolna rekonstrukcija ni mogoča."
Vprašanje državnega svetnika Poldeta
Bibiča, postavljeno na 11. seji državnega
sveta, in odgovor Ministrstva za kulturo
sta objavljena v Poročevalcu državnega
sveta, št. 7/1998.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Darka Kavreta
glede ustavnosti volitev v Mestni občini Koper
Državni svet Republike Slovenije je na 17. seji, dne 6. 10.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Darka Kavreta glede ustavnosti
volitev v Mestni občini Koper ter na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

referendumsko območje za ustanovitev občine Koper. V
obrazložitvi je ustavno sodišče navedlo, da se ljudje na
referendumu ne morejo odločiti za poljubno veliko občino, ter
nadalje, da "referendumsko območje Koper po predvidenem
teritorialnem obsegu, po številu vključenih naselij in prebivalcev
in po posledični notranji heterogenosti tako močno in očitno odstopa
od ustavno določenega koncepta občin, da ne ustreza območju
referenduma, s katerim naj se v skladu s tretjim odstavkom 139.
člena ustave1 ugotovi volja prebivalcev, da se na tem območju
ustanovi občina v skladu z zakonom". Že tedaj je eden izmed
ustavnih sodnikov podal odklonilno ločeno mnenje, v katerem
navaja, "da v ustavi in zakonih ni objektiviziranih kriterijev, po
katerih bi bilo mogoče ugotavljati, ali je ta pogoj v posameznem
primeru izpolnjen ali ne" ter da je v naši sedanji ureditvi torej
"vprašanje, ki je v celoti prepuščeno subjektivni presoji prizadetega
prebivalstva".

SKLEP
Državni svet podpira vprašanji državnega svetnika Darka Kavreta
in predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da ju preuči,
Vladi Republike Slovenije pa predlaga, da nanju odgovori.
Vprašanji državnega svetnika Darka Kavreta se glasita:
1. Kaj nameravata storiti državni zbor in Vlada Republike Slovenije
v zvezi z izvršitvijo odločbe ustavnega sodišča, ki nalaga
državnemu zboru, da v enem letu razdeli neustavno Mestno
občino Koper tako, da bo ustavna?

Nadaljevalo se je:

2. Kaj se lahko zgodi, če bodo, glede na razpis lokalnih volitev
predsednika državnega zbora, v Mestni občini Koper izvedene
volitve 22.11.1998?

-

s Sklepom o zadržanju izvrševanja Odloka o razpisu
referenduma za ustanovitev občine Koper (Ur. I. RS, št. 38/
94; sklep je bil sprejet s šestimi glasovi proti trem) in
z odločbo o sprejemu pobude in ustavitvi postopka ocene
ustavnosti in zakonitosti zaradi razveljavitev 13. člena in
tretjega odstavka 14. člena zakona o lokalni samoupravi.

Nato so se ponovili zbori občanov in v vseh krajevnih skupnostih
je bila sprejeta enaka odločitev. Zato je državni zbor sprejel odlok
o določitvi referendumskega območja in razpisu referenduma za
ustanovitev občine Koper, v katerem je določil enako
referendumsko območje kot v odloku, ki ga je ustavno sodišče
razveljavilo. Z zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih
območij je bila ustanovljena Mestna občina Koper.

Obrazložitev
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l-301/97
z dne 17. septembra 1998 odločilo:
1. da je druga točka 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Ur. I. RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98)
v neskladju z ustavo,

Še Istega leta je ustavno sodišče na ponovno pobudo za presojo
tega zakona (odločba št. U-l-183/94 z dne 9.11.1994) odločilo,
da sta člena 2 in 3 zakona o ustanovitvi občin ter o. določitvi
njihovih območij (Ur. I. RS, št. 60/94) v nasprotju z ustavo in pri
tem dodatno navedlo, da z zakonom oblikovana Mestna občina
Koper ne izpolnjuje tudi z drugim odstavkom 16. člena zakona o
lokalni samoupravi določenih kriterijev, torej je presojalo zakonitost
zakona. Ustavno sodišče je v tej odločitvi določilo, da se neskladje
odpravi najkasneje 6 mesecev pred razpisom naslednjih lokalnih
volitev.

2. da mora državni zbor najkasneje v enem letu po uveljavitvi te
odločbe spremeniti zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij tako, da bodo na območju občine Koper
ustanovljene občine v skladu z ustavo ter
3. da se organom Mestne občine Koper podaljša mandat do
nastopa mandata organov novih občin.

1. Kratek zgodovinski pregled
' Občina se ustanovi z zakonom po
prej opravljenem referendumu, s katerim
se ugotovi volja prebivlacev na določenem
območju. Zakon tudi določi območje občine.

Ustavno sodišče je prvič odločalo o Mestni občini Koper z odločbo
št. U-l-90/94 z dne 20. 5. 1994, ko je v Odloku o določitvi
referendumskih območij za ustanovitev občin (Ur. I. RS, št. 22/94)
razveljavilo 73. točko I. poglavja, kjer je bilo določeno
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Na podlagi te odločbe so bili izvedeni vsi postopki za ustanovitev
novih občin na območju sedanje Mestne občine Koper. Prebivalci
so se na zborih in referendumih z veliko večino odločili proti
predlogu za razdelitev občine. Na podlagi tega je državni zbor z
zakonom ustanovil Mestno občino Koper v sedanjem obsegu.

Državni zbor je ustanovil več zelo majhnih občin, ki ne
izpolnjujejo točno določenih zakonskih pogojev in katerih
ustavnost je v nekaj primerih presojalo tudi ustavno sodišče;
to se je v svojih odločitvah jasno izreklo, da je volja ljudi
pomembnejša od zakonskih pogojev in jo je potrebno
spoštovati. Obenem pa je v primeru Kopra, ko niti naša niti
tuja zakonodaja ne pozna kriterijev velikosti - navzgor, ustavno
sodišče obšlo jasno, skoraj plebiscitarno izraženo voljo
tukajšnjih prebivalcev in odločilo, da je ta občina neustavna.
Poleg tega poznamo v Sloveniji še nekaj po teritorialnem
obsegu večjih občin - npr. Tolmin, Ilirska Bistrica, Novo mesto
in Kočevje, ki pa seveda niso sporne.

2. Odločba ustavnega sodišča z dne 17. septembra 1998
Mestna občina Koper je ustavnemu sodišču podala predlog za
obnovo postopka oziroma spremembo odločitve in jo utemeljila z
naslednjimi razlogi:

4. Po mnenju Mestne občine Koper pomeni odločitev ustavnega
sodišča kršitev točke 7 posebnega Statuta Londonskega
memoranduma med Italijo in Jugoslavijo o prepovedi
spreminjanja meja lokalnih skupnosti, v katerih živi avtohtona
italijanska skupnost, če bi to vplivalo na njihovih položaj.

1. Ustavno sodišče v tem primeru ni ravnalo tako kot v številnih
drugih primerih in kot predvideva 28. člen zakona o ustavnem
sodišču ter posredno 5. člen Evropske listine o lokalni
samoupravi, saj ni povabilo Mestne občine Koper, da sodeluje
v postopku, odgovori na navedbe pobudnika in navede
nasprotna dejstva in dokaze.

5. Občina tudi opozarja na dejstvo, da je ustavno sodišče
medsebojno primerjalo zakonske določbe in ugotovilo, da
"Mestna občina Koper odstopa ... in od določbe drugega
odstavka 16. člena zakona o lokalni samoupravi,
Neskladnosti zakona z zakonom namreč ne more biti. -^e
ureja kasnejši zakon isto ali podobno materijo, je njegovo
neskladje potrebno rešiti z interpretacijskimi argumenti (lex
posterior derogat legi priori). Med zakoni namreč s formalnega
vidika (če odštejemo ustavne zakone, kar pa zakon o lokalni
samoupravi gotovo ni) ne more biti nadrejenosti oziroma
* podrejenosti.

2. V skladu s 161. členom ustave lahko ustavno sodišče pod
pogoji, ki jih določa zakon, do dokončne odločitve v celoti ali
delno zadrži izvrševanje akta, katerega ustavnost in
zakonitost presoja. V konkretnem primeru je sodišče presojalo
ustavnost in zakonitost zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij, v Mestni občini Koper pa je zadržalo
izvajanje zakona o lokalnih volitvah ter zakona o lokalni
samoupravi, ki določa organom občine štiriletni mandat. Z
zadržanjem izvajanja teh zakonov in z odločitvijo o podaljšanju
mandata organom občine pa je ustavno sodišče povzročilo
nastanek dodatnega nezakonitega stanja, poleg tistega, ki
ga ugotavlja samo sodišče, čemur občina sicer nasprotuje
(neustavnost občine). Občina namreč meni, da je volitve v
občini potrebno izvesti tudi in še posebej v primeru, ko gre po
oceni ustavnega sodišča za neustavno občino. Takšna občina
bo imela vsaj v skladu z zakonom izvoljene organe.

6. Ustavno sodišče ob tako strogih kriterijih, kot jih ima za
ugotavljanje pravnega
interesa za podajanje pobud na
ustavnem sodišču2, čeprav mu to 162. člen ustave in 24. člen
zakona o ustavnem sodišču nalagata, v konkretnem primeru
ni ugotavljalo, ali ta interes obstaja oziroma ga je priznalo
nevpisani skupnosti, ki jo navzven predstavlja oseba, ki bi po
razdelitvi občine ostala prebivalec mesta in zato na zadnjem
referendumu niti ni imela pravice glasovanja. Ustavno sodišče
je v dosedanji praksi zavzelo stališče, da imajo različna
združenja državljanov za vložitev pobude ustavnemu sodišču
ustavno zahtevani interes le v primerih, če se posega v njihove
pravice, ne pa v primerih, ko uveljavljajo "splošni" interes
(actio popolaris). Zato bi bilo potrebno pobudo že v prvi fazi
postopka zavreči.

3. Ustavno sodišče v svoji odločbi ugotavlja, da je Mestna občina
Koper prevelika po teritorialnem obsegu, številu naselij in
prebivalcev, da njeno območje presega območje mesta in
mestne okolice, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva
in da prebivalcev v Mestni občini Koper ne povezuje zavest o
povezanosti in pripadnosti najožji lokalni skupnosti - občini. S
tem je ustavno sodišče ocenilo, da prebivalci zaledja ne
morejo imeti istih interesov in potreb kot prebivalci mesta,
torej je ocenilo, kakšen je interes teh prebivalcev.

7. Ustavno sodišče se je odločilo podaljšati mandat občinskim
organom, ne da bi mu bila dana pristojnost za to v ustavi ali v
zakonu - oziroma v členu, na katerega se sklicuje. Volilno
pravico kot temeljno človekovo pravico je po ustavi namreč
mogoče začasno razveljaviti ali omejiti le v vojnem in izrednem
stanju. Za kakšno izredno stanje v tem primeru nikakor ni šlo.

Po mnenju občine je namreč potrebno določbo 139. člena
ustave razlagati le tako, da se te potrebe in interesi ugotovijo
na referendumu. Tudi po stališču ustavnega sodišča je zavest
o pripadnosti občini kot subjektivni pogoj eden od nujnih
elementov ustavne koncepcije občine.
" Prav ta element je Bil odločilen pri oblikovanju negativnega
mnenja Občinskega sveta Mestne občine Koper k predlogu
vlade za ustanovitev novih občin, saj so občani svojo odločitev
zoper delitev občine na zborih občanov utemeljevali s
pripadnostjo Kopru kot vsestranskemu - gospodarskemu,
upravnemu, kulturnemu, šolskemu, raziskovalnemu središču
tega prostora in s poudarkom na specifičnosti tega območja,
na dolgoletnih vlaganjih v njegovo skupno izgradnjo, glede na
to pa na dnevno vezanost občanov zaledja na mesto.

Ob upoštevanju le-tega in drugih utemeljitev Mestna občina Koper
ocenjuje, da so podani zadostni razlogi, da ustavno sodišče svojo
odločitev v zvezi s podaljšanjem mandata odpravi.
Na podlagi navedenega Mestna občina Koper predlaga, da
ustavno sodišče, zlasti glede na to, da Mestna občina Koper ni
imela možnosti sodelovanja v postopku, postopek obnovi.

Ustavno sodišče pa tudi za ugotovitve, da je Mestna občina
Koper po vseh kriterijih prevelika, ne navaja nobenih dokazov
oziroma utemeljitev.

2

Primer: Sklep ustavnega sodišča
št. U-l-11/93 z dne 7. 4. 1994.
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3. Vprašanje državnemu zboru oziroma vladi

način, ob upoštevanju dejstva, da ima po naši ustavi oblast ljudstvo,
ki pa je v tem primeru že večkrat na referendumu izrazilo svojo
odločitev, da želi živeti v Mestni občini Koper, kot je sedaj
organizirana?

Trenutno se skoraj vsa eminentna pravna stroka ukvarja z
vprašanjem Volitve v Kopru da ali ne? in s tem, kdaj sploh začne
veljati odločba ustavnega sodišča, če je javno razglašena - takoj
ali v določenem roku po objavi. Predsednik državnega zbora je
namreč razpisal volitve za vso Slovenijo, razpis pa je bil objavljen
po javni razglasitvi odločbe ustavnega sodišča, a pred njeno
objavo. Torej, kaj je prej in kaj sledi?

Menim namreč, da se je potrebno tako zahtevnih, resnih in
občutljivih vprašanj lotiti pravočasno, načrtno in preudarno, da ne
bi več prišli v situacijo, kakršna je danes, ko gre po moji oceni tudi
za precejšnjo mero politizacije tega vprašanja, tako da se lahko
vprašam, ali morebiti ne gre za še kakšna druga ozadja.To dilemo
mi potrjuje tudi izid glasovanja ustavnih sodnikov, ko tako
pomembne odločitve niso sprejeli soglasno, temveč z izidom 5
za, 3 proti.

Po vsem navedenem se sprašujem, kaj sledi. Ne glede na to, ali
volitve bodo, zavezuje državni zbor odločba ustavnega sodišča,
da v enem letu spremeni zakon o ustanovitvi občin tako, da
neustavno občino Koper razdeli na več občin - razen če bi ustavno
sodišče izkoristilo možnost in obnovilo postopek, tako kot to
predlaga Mestna občina Koper, ter seveda spremenilo svojo
odločitev.

Državni svet pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije
vprašanji v vednost in preučitev, Vladi Republike Slovenije pa
predlaga, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta
nanju čimprej odgovori.

Kako bo Služba vlade za lokalno samoupravo oziroma vlada
pristopila k navedenemu postopku, v kakšnih rokih in na kakšen

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE
na vprašanji državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna glede financiranja
železniške infrastrukture
i.

2.

Kot je državni svetnik dr. Vladimir Korun ugotovil že v obrazložitvi
k postavljenima vprašanjema je Republika Slovenija na področju
prometne infrastrukture doslej sprejela dva nacionalna programa:
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I.
RS, št. 13/96) in Nacionalni program razvoja slovenske železniške
infrastrukture (Ur. I. RS, št. 13/96). V vsakem od omenjenih
programov je kot posebno poglavje obravnavano tudi zagotavljanje
potrebnih finančnih sredstev oziroma so opredeljene finančne
možnosti ter viri finančnih sredstev za uresničitev posameznega
nacionalnega programa.

Državni zbor Republike Slovenije je 19. 6. 1998 sprejel Zakon o
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic,
d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške
proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja (Ur. I. RS, št. 48/
98).
Za drugi tir proge Divača-Koper je v izdelavi študija o upravičenosti
gradnje, ki bo odgovorila tudi na vprašanje najprimernejše variante
trase drugega tira. Za študijo upravičenosti povečanja kapacitet
enotirne železniške proge Divača-Koper je Ministrstvo za promet
in zveze 30. 9.1998 poslalo Projektivnemu podjetju Ljubljana, d.d.
pripombe na prvo vmesno poročilo. V teku je preučevanje
možnosti za zagotovitev potrebnih finančnih virov. Predhodno bo
potrebno, odvisno od rezultatov študije o upravičenosti gradnje
drugega tira, izdelati še vso ostalo strokovno gradivo ter pridobiti
gradbeno dovoljenje.

Sredstva za uresničevanje avtocestnega programa se
zagotavljajo iz bencinskega tolarja, cestnin, kreditov in drugih
virov; uresničevanje nacionalnega programa gradnje železniške
infrastrukture pa poteka s sredstvi iz posojil Evropske banke za
obnovo in razvoj (EBOR) in Evropske investicijske banke (EIB)
ter it proračunskih sredstev; s posameznimi projekti na železniški
infrastrukturi pa Slovenija kandidira tudi za financiranje iz sredstev
PHARE.
Spremembe in dopolnitve Nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji so bile sprejete v Državnem zboru
Republike Slovenije dne 23. 4. 1998 (Ur. I. RS, št. 41/98); s
sprejemom Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 57/98), pa je bilo do
konca leta 2007 podaljšano financiranje iz sredstev, zbranih od
prodaje bencina in dieselskih goriv -1, i. bencinski tolar. Predlog
sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa razvoja
železniške infrastrukture pa je Vlada Republike Slovenije sprejela
na 47. seji, dne 29.1.1998, in ga poslala v obravnavo Državnemu
zboru Republike Slovenije.

Vprašanje državnega svetnika
dr. Vladimirja Koruna je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 7/1998.
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POSVETI iN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije 22. maja 1998 organiziral posvet POLITIKA IN SISTEM ZDRAVSTVENEGA
ZAVAROVANJA V AVSTRIJI. Avstrijske izkušnje je predstavil dr. Gerhard Buczolich z
avstrijskega zveznega Ministrstva za delo, zdravstvo in socialne zadeve.

Posvet je vodil dr. Zoltan Jan, državni svetnik, ki je uvodoma
pozdravil vse udeležence, posebej pa še predavatelja dr.
Gerharda Buczolicha, predstavnika avstrijskega zveznega
Ministrstva za delo, zdravstvo in socialne zadeve. Napovedal je
da bo predavatelj predstavil avstrijsko politiko in sistem na področju
zdravstvenega zavarovanja. Še posebej je pozdravil sekretarja
veleposlaništva Republike Avstrije gospoda Martina Pammerja.

Posebej je poudaril, da smo v Sloveniji z letom 1992 ponovno
stopili na pot izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Še več, prostovoljno zavarovanje smo vključili v zagotavljanje
ravni zdravstvene varnosti in na ta način pravzaprav opravili
mehak prehod iz prejšnjega v novi sistem. Pa to za nas ni bil niti
nov sistem, saj je marca letos minilo 110 let, odkar smo na območju
današnje Avstrije in Slovenije uvedli obvezno zdravstveno
zavarovanje.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je potem, ko je
posebej pozdravil dr. Gerharda Buczolicha, gospoda Martina
Pammerja in druge goste posveta, poudaril, da je državni svet
kot eno od svojih stalnih nalog že prej redno organiziral
posvetovanja tujih in domačih strokovnjakov, predvsem ko je šlo
za najbolj aktualne teme. Tako je državni svet poskušal prispevati
svoj delež k razreševanju kopice problemov, s katerimi se je
soočala in se ta čas še vedno sooča naša država.

Seveda smo v zadnjih šestih letih zagotovili zdravstveno varnost,
zagotovili stabilno financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev
ter zagotovili uvedbo prostovoljnega zavarovanja. Hkrati smo
ugotovili tudi številne probleme, ki jih imamo in ki še bodo nastali,
če se ne bomo lotili določenih sprememb, predvsem v smislu
rešitev, kako z omejenimi sredstvi zagotoviti kar najboljšo in najbolj
ustrezno zdravstveno varnost našega prebivalstva. To je tisto
osnovno vprašanje, s katerim se soočajo tako bogate kot revne
države, tako države, ki imajo zdravstveno zavarovanje urejeno
ali izvajajo to v okviru nacionalnega zdravstvenega varstva.

Ena takih tem je vsekakor reforma sistema zdravstvenega
zavarovanja, kar od nas zahtevajo gospodarske razmere pa tudi
nadaljnje vključevanje naše države v Evropsko unijo. V tem okviru
kaže še posebej poudariti aktivnosti Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, ki se intenzivno pripravlja na reformo
sistema zdravstvenega zavarovanja in je v tem smislu že izpeljal
nekatere naloge, upoštevajoč pri tem tudi izkušnje in rešitve drugih
držav. Zato ob tej priložnosti pozdravljam direktorja zavoda
gospoda Franca Koširja tudi kot soorganizatorja in današnjega
razpravljalca.

Izkušnje, ki jih ima Avstrija na tem področju, so gotovo bogate,
saj je izvajala zavarovanje ves čas brez prekinitev. Res pa je, da
je naša raven zdravstvene in socialne varnosti dokaj visoka.
Zato iskanje ravnotežja med sredstvi in pravicami je zahtevna, ni
samo strokovna, temveč tudi politična naloga. Hvala lepa, gospod
predsednik, da ste organizirali to današnje srečanje, iz katerega
smemo pričakovati, da bomo lahko sledili vsemu pozitivnemu,
kar je Avstrija že dosegla.

Tako posvetovanje ocenjujemo s širšega vidika kot pozitiven
prispevek k prizadevanjem za ustreznejšo razrešitev in ureditev
aktulnih vprašanj, ki bi nam pomagala zgraditi čim bolj uspešen in
učinkovit sistem zdravstvenega zavarovanja. Tuje izkušnje nam
bodo v korist! To še posebej velja za našo sosedo Avstrijo, s
katero imamo tesne stike in s katero sodelujemo na številnih
področjih.

Hkrati pa se že sedaj priporočam gospodu Buczolichu, da nam
bo tudi v bodoče pomagal, saj sodi na strokovnem področju
zagotavljanja socialne varnosti in zdravstvene varnosti po
konvencijah med izjemne strokovnjake, ki že doslej sodelujejo z
našimi strokovnimi sodelavci.
Dr. Gerhard Buczolich

Gre pri tem zlasti za primerjalne študije in proučevanje sistemov
zdravstvenega zavarovanja v drugih državah, zlasti članicah
Evropske unije. Namreč brez ustreznih strokovnih podlag in dobro
organiziranih strokovnih služb za spremljanje predpisov in
ekonomsko socialnih razmer v Evropski uniji, ki se v novejšem
času intenzivno ustanavljajo v vseh večjih zavodih in podjetjih, ne
bo mogoče doseči uspehov niti izpolniti zahtevanih norm in
standardov Evropske unije.

Hvala lepa, gospod predsednik, gospod generalni direktor,
spoštovane gospe in gospodje! Zelo sem vesel, ko imam danes
priložnost, da vam v tako častitljivem okviru lahko predstavim
sistem in politiko zdravstvenega zavarovanja v Avstriji; hkrati se
tudi prisrčno zahvaljujem za vaše vabilo.
Kot je že povedal gospod generalni direktor, imata Slovenija in
Avstrija kar zadeva razvoj sistema socialne varnosti skupno
preteklost, da sta Avstrija in Slovenija praznovali 110. obletnico
obstoja sistema socialne varnosti, kar je prav gotovo dobra
podlaga, da naše sodelovanje v prihodnje še poglobimo. Da bi
vam lahko bolj približal probleme zdravstvenega zavarovanja, pa
moram najprej nanizati nekaj informacij o aktualnem sistemu
socialnega zavarovanja v Avstriji.

Vsekakor bodo dognanja z današnje razprave v pomoč naši
vladi pa tudi poslancem, ko bodo sprejemali predloge zakonov, ki
bodo najbolj učinkovito zagotavljali normalno socialno življenje.
Franc Košir, generalni direktor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, je v imenu zavoda pozdravil vse
udeležence ter izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do tega posveta.

Avstrijsko socialno zavarovanje ščiti v glavnem delojemalce,
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obrtnike, kmete in uradnike. Socialno zavarovanje v ožjem pomenu
besede se deli na naslednja področja: zdravstveno zavarovanje,
nezgodno zavarovanje in pokojninsko zavarovanje. Ta področja
upravljajo samoupravna telesa. K socialnemu zavarovanju v
širšem smislu šteje tudi zavarovanje za primer brezposelnosti. V
nadaljevanju predavanja se bom omejil samo na socialno
zavarovanje v ožjem smislu in pri tem še zlasti na zdravstveno
zavarovanje.

shranjuje vse zavarovalniške podatke, izdaja zavarovalne številke
za vse zavarovance in upravičence do zahtevkov.
Višina prispevkov socialnega zavarovanja je odvisna od dohodka
zavarovancev. Prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje
nameščencev znašajo 6,9 %; od tega delodajalec plača 3,5 %,
delojemalec pa 3,4 %. Na področju nezgodnega zavarovanja
znaša prispevek 1,4 % in ga v celoti pokrije delodajalec. Pri
pokojninskem zavarovanju pa znaša prispevek 22,8 %. Od tega
gre v breme delodajalca 12,55 %, v breme delojemalca pa 10,25
%. Obremenitev delojemalcev in samostojno zaposlenih s
prispevki je dokaj velika. Politično smo pred zagonetnim
problemom. Ob morebitni potrebi po večjih sredstvih, ne bomo
mogli poviševati prispevne stopnje na področju socialnega
zavarovanja, pač pa bomo morali sprejeti druge ukrepe, ki bi
zagotovili potrebna sredstva; razmišljati bo treba o organizacijskih
ukrepih pa tudi o politiki izdatkov pri nosilcih socialnega
zavarovanja, koder bomo morali ustvariti prihranke, da bi lahko
zagotovili dodatna sredstva.

Financiranje zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja
zaposlenih poteka na ta način, da prispevke vsaj do polovice
plačujejo delojemalci in delodajalci. Prispevke za nezgodno
zavarovanje pa v celoti plačujejo delodajalci. V pokojninskem
zavarovanju pa so predvideni tudi zvezni prispevki kot nadomestilo
za dajatve, za katere se ne plačuje prispevka v okviru
pokojninskega zavarovanja. Da bi dobili vtis o dimenziji proračuna
avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja, bi želel opozoriti na
to, da so leta 1996 skupni prihodki avstrijskih nosilcev socialnega
zavarovanja znašali približno 395 milijard šilingov, to je 30 milijard
ameriških dolarjev; to pa ustreza 17 % bruto domačega proizvoda
in več kot 52 % letnega proračuna.

Podlaga za izračun zavarovalnih prispevkov je dohodek samo do
določene najvišje meje. Ta najvišja meja znaša letos v socialnem
zavarovanju zaposlenih 42.000 šilingov mesečno - to je približno
3.230 ameriških dolarjev. Nizki dohodki pa ne sodijo k obvezi
zavarovanja na področju zdravstvenega in pokojninskega
zavarovanja za zaposlene. Ta nizka meja znaša letos mesečno
3.830 šilingov, kar ustreza približno 295 ameriškim dolarjem.
Delodajalec mora prispevni delež zaposlenega zavarovanca zadržati
od njegove plače in ga nakazati skupaj s svojim lastnim prispevnim
deležem. Nosilec zdravstvenega zavarovanja obdrži prispevek
zdravstvenega zavarovanja in posreduje druge zneske vsakokrat
pristojnim nosilcem zavarovanja. Naloga nosilca zdravstvenega
zavarovanja pa je tudi organizacija zavarovanja, na primer,
sprejemanje zavarovalnih poročil pa tudi izterjava za druge
zavarovalne veje, če neko podjetje ne plačuje prispevkov. Med te
druge zavarovalne veje sodijo pokojninsko zavarovanje, nezgodno
zavarovanje in tudi zavarovanje za primer brezposelnosti.

V avstrijskem socialnem zavarovanju je zaposlenih približno
29.000 oseb, od tega približno 11.000 v zdravstvenih ustanovah,
kot so ambulante, bolnišnice in rehabilitacijska tehnika. V socialnem
zdravstvenem zavarovanju je bilo 1996 zavarovanih 8 milijonov
oseb, kar ustreza približno 99 % avstrijskega prebivalstva. Naše
socialno zavarovanje ima 28 nosilcev socialnega zavarovanja.
Večina teh izvaja eno zavarovalno vejo, nekateri pa opravljajo
zavarovanje tudi dveh ali treh zavarovalnih vej. Pripadnost nosilcu
zavarovanja je zakonsko predpisana na osnovi dejavnosti
zavarovanca, tako ne obstaja nikakršna možnost izbire med
nosilci zavarovanja. Obvezno zavarovanje je načeloma povezano
s pridobitno dejavnostjo oziroma s prejemanjem pokojnine.
Kot že rečeno, socialno zavarovanje je organizirano po principu
samouprave. Samouprava se vzpostavlja vselej takrat, kadar
država svoje določene upravne naloge prenese na tiste skupine
oseb, ki so za to neposredno zainteresirane. Iz predstavnikov
teh skupin se oblikujejo upravna telesa, katerih naloga je, da
upravljajo za državo določeno upravno področje. Poudaril je, da
se avstrijsko socialno zavarovanje že vse od ustanovitve - od
uredbe iz leta 1889 - izvaja po principu samouprave. Na področju
socialnega zavarovanja zaposlenih so zavarovanci kot prejemniki
dajatev in kot plačniki prispevkov ter njihovi delodajalci kot plačniki
prispevkov neposredno zainteresirani za socialno zavarovanje.
V socialnem zavarovanju zasebno zaposlenih pa imajo
zavarovanci kot prejemniki dajatev in plačniki prispevkov
neposredni interes za socialno zavarovanje.

Višino prispevnih stopenj in prispevne deleže določi država.
Nadalje država prispeva tudi doplačila direktno nosilcem
zavarovanja, na primer, nadomestilo za brezprispevno
vračunavanje pokojninskih mesecev. Vsak nosilec zavarovanja
skrbi za realizacijo dajatev na svojem področju in za izplačilo
upravičencem. Ker pa nas v tej zvezi še posebej zanima
zdravstveno zavarovanje, se bom omejil samo na katalog storitev
socialnih zdravstvenih zavarovalnic.
Na področju socialnega zdravstvenega zavarovanja so poleg
zavarovanca zavarovani tudi družinski člani, kot na primer,
zakonec in otroci, pa tudi življenjski sopotnik. Torej tudi za te
osebe obstaja zavarovanje, ne da bi morale same biti zavarovane.
Storitve zdravstvenega zavarovanja pa opravljajo pogodbeni
partnerji. Takšni pogodbeni partnerji so, na primer, zdravniki,
bolnišnice, lekarne, optiki in babice. Pogodbeni partnerji
obračunavajo direktno z nosilcem zavarovanja. Trenutno so
sklenjene pogodbe s približno 8.000 zdravniki in 2.860
zobozdravniki.To so skupne pogodbe, ki jih je mogoče odpovedati.
Posledica odpovedi skupne pogodbe je nepogodbeno razmerje,
ki povzroči, da mora pacient najprej sam plačati storitev nekega
pogodbenega partnerja. Nosilec zavarovanja pa pacientu
nadomesti tisti znesek, ki bi ga bil moral plačati, če bi pogodba
obstajala. Takšna vračila stroškov se opravljajo tudi takrat, kadar
se ena skupina pogodbenih partnerjev upira sklenitvi pogodbe.

Interesna zastopstva morajo zagotoviti predstavnike v upravna
telesa nosilcev socialnega zavarovanja. Predstavnike
delojemalcev določijo zbornice za delavce in nameščence,
predstavnike delodajalcev in predstavnike za samostojna
zavarovanja pa zagotovijo zbornice obrtnega gospodarstva.
Nadaljnje zastopstvo zagotavljajo kmečke in notarske zbornice.
Svoboda funkcionarjev samoupravnih teles pa je deloma omejena
z zakonskimi pooblastili socialnega ministra, če gre, na primer,
za pooblastila glede soglasja pri večjih gradbenih projektih. Zvezni
minister za delo, zdravstvo in socialne zadeve je tudi nadzorni
organ nosilcev socialnega zavarovanja.
V glavnem združenju nosilcev socialnega zavarovanja je
združenih 28 nosilcev socialnega zavarovanja. Glavno združenje
izvaja med drugim naslednje naloge: koordinira delovanje nosilcev
zavarovanja, izdaja izvedbene predpise za zakone o socialnem
zavarovanju, sklepa pogodbe z zdravniki, bolnišnicami in drugimi,

Poleg opravljanja storitev preko pogodbenih partnerjev pa obstaja
tudi nekaj lastnih ustanov, nosilcev zdravstvenega zavarovanja,
kot so ambulante in manjše število bolnišnic. V praksi pa je največji
delež opravljanja storitev pri pogodbenih partnerjih.

30

Posebni problemi za socialno zdravstveno zavarovanje izhajajo
tudi iz izredno rastočih izdatkov bolnišnic. Lastniki bolnišnic so
večinoma dežele, občine ali pa kakšni redovi. Večina bolnišnic je
neprofitnih, kar pomeni, da niso usmerjene v ustvarjanje dobička.
Vendar, pravni nosilec je zainteresiran, da dobi svoje izdatke
povrnjene. Koga se sprejme v bolnišnico in kakšno zdravljenje
oziroma kakšno operacijo bodo nekomu opravili, o tem odloča
zdravnik.

razmišljamo o tem, da bi se oddaljili od sistema državnega
socialnega oziroma zdravstvenega zavarovanja. Privatne
zavarovalnice se bodo tudi v prihodnje pojavljale pri prostovoljnih
dodatnih zavarovanjih. V politični diskusiji pa so stvari ta hip take,
da privatna zavarovalna podjetja skušajo preko svojih
predstavnikov zbujati v javnosti občutek, da državni sistem
socialnega zavarovanja ni trden. Na ta način skušajo pridobiti
prebivalstvo za sebe, med prebivalstvom pa vzbujati negotovost.
Vendar pa je v resnici tako, da državni sistem lahko še izplačuje
prav vse obveznosti, in sicer za vsa področja, torej za področje
zdravstvenega, pokojninskega in nezgodnega zavarovanja pa
tudi zavarovanja za primer brezposelnosti. So pa, seveda,
določena področja, zlasti pokojninsko zavarovanje, kjer bodo
uvedeni določeni ukrepi, sicer ne bo mogoče pravic plačevati v
takšnem obsegu, kot se plačujejo zdaj. Vendar pa je sistem
državnega socialnega zavarovanja takten in trden, četudi te dni
skušajo privatne zavarovalnice prepričati prebivalstvo, da temu
ni tako. Tako ravnajo zato, da bi povečale svoj delež na trgu.
Javne institucije in tudi oba zbora parlamenta z ustreznimi
informacijami prepričujeta prebivalstvo, da je državni sistem še
vedno sposoben za izvajanje svojih obveznosti, kot je bil vse
doslej. Tudi svetovna banka, ki deluje po vseh koncih sveta, je
bila dolgo mnenja, naj bi privatne zavarovalnice nadomestile
državne, vendar pa se je tudi svetovna banka počasi oddaljila od
tega mnenja.

Financiranje storitev poteka preko nosilcev socialnega
zavarovanja, ki pa na storitev nimajo nobenega vpliva; tudi ne
morejo vplivati na to, kje se gradijo bolnišnice in kako bodo
opremljene. Financiranje bolnišnic glede na opravljeno storitev je
bilo uvedeno v preteklem letu. Financiranje po storitvah teče tako,
da nosilci socialnega zavarovanja izplačujejo pavšalna plačila na
posamezne deželne sklade. Iz teh skladov poteka financiranje
bolnišnic po kriterijih, ki so vezani na storitve, pri čemer smo v
situaciji, ko imajo nosilci zdravstvenega zavarovanja na
financiranje bolnišnic še omejen vpliv.
Zdravstveno zavarovanje nadalje izplačuje tudi denarna izplačila,
denarne dajatve, na primer, boleznino za primer bolezni, in tudi
denar, ki ga dobijo matere osem tednov pred porodom in osem
tednov po njem. Tako naj bi se kompenzirali izpadi dohodka, ki jih
utrpijo zavarovanci zaradi svoje bolezni oziroma poroda.

Poglejmo zdaj, kako je z nadzorom nad dejavnostjo bolniških
blagajn. Že prej sem omenil, da minister za delo, zdravstvo in
socialo nadzira vse nosilce socialnih zavarovanj in tako tudi
bolniške blagajne. Nadzor dejavnosti nosilcev zavarovanja gre v
tej smeri, da preverja, ali se zakon spoštuje. Resorno ministrstvo
lahko na vsa zasedanja organov nosilcev zavarovanja pošlje
svoje predstavnike, ki imajo svetovalni glas. Pri opravljanju svoje
nadzorne pravice lahko nadzorni organ razveljavi sklepe organov
nosilcev zavarovanja.

Zdravstveno zavarovanje je zakonsko urejeno in v principu
državno organizirano. Načeloma je tako, da je zavarovanec - tudi
z zavarovano družino - lahko deležen zadostnega in smotrnega
zdravljenja v okviru sistema državnega zdravstvenega
zavarovanja. Skratka, to pomeni, da zavarovanci, če zbolijo, dobijo
vse kar potrebujejo, da ozdravijo. Storitve v tem sistemu ne smejo
preseči meje potrebnega.
Imamo pa tudi področje privatnega zdravstvenega zavarovanja.
To zavarovanje je namenjeno zlasti temu, da se pokrivajo stroški
večjega udobja v bolnišnici ali za plačilo storitev zdravnikov, ki
niso v pogodbenem odnosu s pristojnim nosilcem zavarovanja.

Prav gotovo je zanimivo tudi vedeti, kakšna je pravna podlaga za
razmerje med bolniškimi blagajnami in medicinskimi oskrbnimi
ustanovami in kakšna je kontrola denarja, ki se uporablja za
opravljanje zdravstvenih storitev. Odnosi med nosilci socialnega
zavarovanja in bolnišnicami se urejujejo na osnovi privatno pravnih
pogodb, pri čemer pa zakoni vsebujejo osnovna pravila, na primer,
da morajo bolnišnice'pacienta praviloma vedno sprejeti. Odnosi
nosilcev socialnega zavarovanja z bolnišnicami pa so sploh
izraziteje določeni z zakoni, kot pri drugih pogodbenih partnerjih.
Tudi svobodi, kar zadeva oblikovanje pogodb, so začrtane ozke
meje, da bi bile posledice, ki so povezane z bivanjem v bolnišnici,
za pacienta čimbolj pregledne.

Privatno zdravstveno zavarovanje temelji - drugače kot državno
zdravstveno zavarovanje - na privatno pravni pogodbi, ki je
sklenjena med zavarovateljem, med zavarovalnico in
uporabnikom zavarovanja. Storitve privatnega zdravstvenega
zavarovanja se financirajo izključno preko premij zavarovancev,
pri čemer so premije odvisne od prostega oblikovanja cen na
trgu. Premije se izračunavajo zavarovalniško matematično in so
odvisne od višine in vrste izbrane pogodbene vsebine, tudi od
spola zavarovane osebe, pa tudi od starosti v času sklenitve
zavarovalne pogodbe. Za kalkulacijo zavarovalne pogodbe velja
izključno zavarovalniški princip.

Eden največjih problemov zdravstvenega zavarovanja v preteklih
letih je bil v tem, da so se plačila bolnišnicam letno povečevala za
10 %, medtem ko je bruto domači proizvod v povprečju rasel
samo za odstotek ali dva. Ustrezno so bili nosilci zdravstvenega
zavarovanja pred problemom vedno manjših prihodkov in vedno
višjih izdatkov. Da bi rešili to težavo, je bilo financiranje bolnišničnih
ustanov od 1.1.1997 na novo urejeno. Preden bi govoril o ukrepih
za rešitev tega problema, pa bi želel dodati še kratek pregled
zdravstvene politike in financiranja zdravstva pri nas.

Glavni dve vrsti privatnega zdravstvenega zavarovanja sta
zavarovanje bolnišničnih stroškov in zavarovanje bolnišničnih oskrbnih dni (t. i. bolnišnična dnevnica). Zavarovanje bolnišničnih
stroškov gre za nadomestilo povečanih stroškov, ki nastanejo
pri bivanju v posebnem razredu v bolnišnici. Nadomestilo
oskrbnega dne, torej bolnišnična dnevnica, pa omogoča
zavarovancu, da prejme za vsak dan, ki ga preživi v bolnišnici,
določen znesek; ta znaša sedaj približno 300 šilingov. Leta 1996
je bilo privatno zdravstveno zavarovanih 34 % avstrijskih
prebivalcev, pri čemer je šlo skoraj v celoti za dodatna
zavarovanja, poleg obveznega državnega socialnega
zavarovanja.

Oskrba prebivalstva z zdravstvenimi storitvami in krmiljenje
zdravstva se smatra za pretežno javno nalogo. Zdravstvo se
večinoma financira iz javnih in samo v majhnem delu iz zasebnih
sredstev. Storitve na področju zdravstva pa opravljajo državne in
privatne organizacije. Zdravstveni sistem odlikuje visoka
kakovost zdravstvenih storitev. Bistvena dimenzija, ki je odgovorna
za kakovost zdravstvene oskrbe, je enaka dostopnost vseh do
zdravstvenih storitev. V našem sistemu je ta enakost še posebej
izrazita, ker je neodvisno od dohodkovnega zaposlitvenega
statusa vsem zavarovanim osebam v glavnem zagotovljen

Mednarodne primerjave pa so pokazale, da imajo privatne
zavarovalnice bistveno višji delež upravnih stroškov kot pa
državne zavarovalnice, zaradi česar zavarovanci pri privatnih
zavarovalnicah za svoje prispevke dobijo znatno manj kot pa pri
zakonskem državnem zavarovanju. Iz tega razloga ne
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eriak dostop do zdravstvenih storitev. Dostopnost do teh storitev
na področju zdravstva urejuje socialno pravo in prek njega
socialno zdravstveno zavarovanje.

bolnišničnih ustanov v zvezi s storitvami, potem ustanovitev
devetih deželnih skladov - po en sklad za vsako zvezno deželo.
Nadalje predvideva dogovor ustanovitev strukturne komisije
zveze in devet deželnih strukturnih komisij ter izdelavo in določanje
državnega zdravstvenega plana. Ta zdravstveni načrt se sestoji
iz več načrtov, in sicer: iz načrta bolnišničnih ustanov, vključno z
načrtom velikih aparatov, iz načrta bolnišničnih ambulant, iz načrta
za pogodbene zdravnike, iz načrta za področje nege in iz
rehabilitacijskega načrta. Poleg tega dogovor predvideva tudi
vzpostavitev konzultacijskega mehanizma med socialnim
zavarovanjem in deželami za urejevanje finančnih posledic
morebitnih strukturnih sprememb in za urejevanje sprememb v
ponudbi storitev na stacionarnem, polstacionarnem, dnevnokliničnem, ambulantnem področju in na področju svobodno
delujočih splošnih zdravnikov. Dogovor predvideva tudi uvedbo
mehanizma sankcij v obliki zadrževanja zveznih sredstev, ki so
predvidena za dežele, če bi prišlo do bistvenih kršitev skupno
določenih načrtov; ta sredstva zadržijo toliko časa, dokler dežela
ne izvede potrebnih ukrepov za vzpostavitev stanja, ki je skladno
z načrtom.

Socialno zdravstveno zavarovanje daje svoje storitve na voljo
kot materialno storitev, kar pomeni, da zavarovanec za storitev
nič ne plača. Razen pristojbin za recepte in participacijo stroškov
za zdravstvene pripomočke oziroma za različne zavarovalne
skupine ter z izjemo zelo nizkih stroškovnih prispevkov za
bolnišnično zdravljenje oziroma rehabilitacijo in bivanje v
zdraviliščih, za večino zdravljenj ne obstajajo nikakršni pribitki, ki
bi jih morali nositi pacienti sami.
Pacienti svobodno izbirajo svojega splošnega zdravnika,
specialista in bolnišnico. Ambulantno oskrbo, torej primarno
zdravstvo, zagotavljajo zasebni zdravniki in zdravnice, ki imajo
sklenjene pogodbe z različnimi nosilci socialnega zavarovanja.
Stacionarna oskrba poteka približno v 330 bolnišničnih zavodih.
Zakon zavezuje posamezne dežele, da zagotavljajo javno
zdravstveno nego z ustanavljanjem in upravljanjem primernih
javnih bolnišnic ali pa z dogovori s pravnimi nosilci drugih
bolnišničnih zavodov. Na stacionarnem področju je medicinsko
osebje zaposleno za ustrezno plačo.

V nadaljevanju bom podrobneje predstavil reformo financiranja
bolnišničnih zavodov. Razlogi za potrebne spremembe
bolnišničnega financiranja so se ponudili, ko smo bili v minulih
desetletjih priče korenitim spremembam na področju storitev v
bolnišnicah. Te spremembe so se odražale v intenzivnejši oskrbi
pacientov ob skrajšanem trajanju zdravljenja v povezavi z visoko
personalno intenzivnostjo, odražale pa so se tudi v izboljšanih
diagnostičnih in terapevtskih možnostih ter v postopku
zdravljenja, v katerega so bile vključene drage medicinsko
tehnične naprave. Vse bolj so se izoblikovanle bistvene razlike v
stroških med raznimi diagnostičnimi in terapevtskimi postopki, ki
so bili specifični za posamezne skupine.

Tako kot v večini dežel OECD so tudi v Avstriji izdatki za zdravstvo
bistveno hitreje rasli, kot je rasel bruto družbeni proizvod. Država
pa je na te probleme reagirala in z zdravstveno reformo iz leta
1997, ki je terjala večjo učinkovitost. Seveda, pa na izdatke za
področje zdravstva vpliva visoka kakovost zdravstva in kakovost
zdravstvenih storitev pa tudi svobodna izbira, ki jo imajo ljudje.
Izdatki za zdravstvo so leta 1996 znašali 193 milijard šilingov.
Zdravstvo financirajo v 54 % nosilci socialnega zavarovanja, v
25 % privatna gospodinjstva vključno z zasebnim zavarovanjem,
v 17 % ga financirajo zveza, dežele in občine. Preostali 4 % pa
odpadejo na zasebne neprofitne nosilce; to so v glavnem kakšni"
cerkveni redovi.

Financiranje v obliki nediferenciranih dnevnih pavšalov in dokladno
financiranje oziroma financiranje pokrivanja odliva ni več ustrezalo,
ker ni obstajala orientacija na osnovi storitev. S 1. januarjem 1997
je bil v vsej državi uveden sistem financiranja bolnišnic po storitvah.
Ta sistem sedaj dovoljuje bolnišnicam na osnovi storitveno
odvisnega diagnostičnega pavšala obračunavanje, ki dejansko
upošteva opravljene storitve. Poleg tega pa se sedaj pri
financiranju lahko upoštevajo tudi razlike pri strukturno specifičnih
kriterijih, na primer, različna kadrovska zasedba in opremljenost
bolnišnic z aparaturami.

Leta 1996 je znašal delež izdatkov za zdravstvo v bruto
družbenem proizvodu 8 %. S tem deležem je Avstrija nekoliko
nad povprečjem v Evropski uniji, ki znaša 7,7 %, je pa v povprečju
OECD. Povprečna letna stopnja rasti izdatkov za zdravstvo je
znašala v preteklih desetih letih 7,5 %, stopnja rasti bruto
domačega proizvoda pa 5,4 %. Razlog za večji del naraščajočih
izdatkov za zdravstvo moramo iskati v ceni in količini zdravstvenih
dobrin. Relativna tržna cenovna raven zdravniških storitev je
enaka povprečju Evropske unije, pri specialističnih storitvah pa
ravno še ustreza temu povprečju.

Za uvedbo financiranja bolnišnic na osnovi storitev ob hkratnem
financiranju iz proračuna deželnih skladov in z državno usklajenim
načrtovanjem optimalne strukture kapacitet in ponudbe storitev je
Avstrija ustvarila pogoje za potrebne strukturne spremembe, za
optimiranje uporabljenih resursov pa tudi zato, da bi zajezili stroške,
ki so v bolnišnicah naraščali tudi do 10 % letno. Na tak način naj bi
dosegli trajno razbremenitev stacionarnega bolnišničnega področja
ob hkratni zagotovitvi dosedanje ravni storitev, in sicer z naslednjimi
ukrepi: s krajšim časom bivanja v bolnišnici, ki bi ustrezalo dejanskim
medicinskim potrebam, z večjim opravljanjem storitev v boinišničnoambulantnem in na rehabilitacijskem področju ter z zniževanjem
nepotrebnih večkratnih storitev.

Na 8 milijonov ljudi pride 330 bolnišnic, ki imajo skupaj 76 tisoč
postelj. Število oskrbnih dni je kar 21 milijonov. V bolnišnicah pa
dela 16 tisoč zdravnikov in približno 70 tisoč drugega bolnišničnega
osebja. V Avstriji je približno 10 tisoč splošnih zdravnikov, od
katerih jih ima 4.300 sklenjeno pogodbo z bolniško blagajno. Med
približno 12 tisoč specialisti ordinira približno 3.700 pogodbeno.
Od vsoga 3.500 zobozdravnikov jih ima približno 2.600 pogodbo
z bolniško blagajno. Na vsakih 100 tisoč prebivalcev pride 950
bolnišničnih postelj, 130 splošnih zdravnikov, 150 specialistov in
50 zobozdravnikov.

Zvezna enotna dokumentacija za področje diagnosticiranja in
storitev pa hkrati daje tudi informacijsko bazo, s pomočjo katere
je mogoče hitreje spoznati spreminjajoče se zahteve oskrbe
prebivalstva z zdravstvenimi storitvami in s pomočjo katere je
mogoče bolj pravočasno in učinkovito izvesti tudi vse potrebne
zdravstveno politične načrtovalne ukrepe. Poleg tega pa ima s
tem management v bolnišnici tudi možnost, da učinkoviteje oblikuje
svoje vodenje zaradi večje transparentnosti stroškov in storitev,
in da odločitve o potrebnih ukrepih za prestrukturiranje na
bolnišničnem področju sprejema na osnovi postavljene
podatkovne baze.

Po tem pregledu sistema in dimenzije zdravstva pri nas bi se rad
pobliže dotaknil tudi osrednjega dela reforme našega zdravstva,
namreč nove ureditve financiranja bolnišničnih ustanov, ki je začela
veljati s 1.1.1997. Po težkih in dolgih pogajanjih je bil proti koncu
leta 1996 sklenjen dogovor med zvezo in deželami o reformi
zdravstva in o financiranju bolnišničnih ustanov. V okviru tega
dogovora je bila določena cela vrsta ciljev in ukrepov, ki naj bi
poskrbeli za izvajanje in zavarovanje te obsežne zdravstvene
reforme. Dogovor predvideva zlasti naslednje: uvedbo financiranja
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Vrednotenje stacionarnega bolnišničnega bivanja poteka po
državnih diagnoznih skupinah, ki imajo za osnovo storitve, in to
se izraža v točkah. Vsak diagnozni pavšal glede na storitev se
sestoji iz storitvene komponente in komponente dnevnih stroškov.
Komponenta stroškov storitve temelji na kalkuliranih stroških, ki
so izračunani v referenčnih bolnišnicah, in se direktno dodeljujejo
pacientom kot medicinska posamična storitev, na primer,
personalni stroški za operacijski team, stroški za medicinski
potrošni material pri operaciji. Stroški, ki niso dodeljeni neposredno
posameznim storitvam, so združeni v komponenti dnevnih
stroškov. Za dodatne stroške na intenzivnih negah pa so bili
ugotovljeni posebni stroškovni dodatki za intenzivno nego na
dan.

sklenjen med Slovenijo in članicami Evropske unije, ostal v veljavi,
v kolikor bi predvideval ustrezne ureditve. Na področju nabav bi
prišlo do sprememb, ker bi moral biti razpis o pričakujočih, o
želenih dobavah in storitvah, ki presegajo vrednost 200.000
ekujev, približno 2,7 milijonov šilingov oziroma 200.000 ameriških
dolarjev, objavljen v vseh deželah, članicah Evropske unije.
Zavedam se, da referat ni bil ravno kratek, ampak področje
zdravstvenega zavarovanja je izredno obsežno. S seboj sem
prinesel tudi gradivo o sistemu zdravstvenega zavarovanja in
sistemu socialnega zavarovanja v Avstriji in z veseljem vam to
gradivo prepuščam. V njem so strnjeni tudi rezultati druge tehnične
konference mednarodnega združenja za področje socialnega
zavarovanja, ki je potekala pod naslovom Socialna varnost kot
instrument socialne povezanosti. Konferenca je bila v Neaplju
marca 1998 in je sprejela stališče do vseh področij socialnega
zavarovanja, seveda, tudi do področja zdravstvenega
zavarovanja.

Obstaja namera, da se financiranje bolnišnic po storitvah še naprej
razvija. Financiranje bolnišnic po storitvah za stacionarno
bolnišnično področje predstavlja prvi korak reforme financiranja
bolnišničnih zavodov in temelji na podatkovnih osnovah, ki so ta
hip na voljo. Sistem financiranja in diagnozne skupine, ki imajo za
osnovo storitev, se letno revidirajo na osnovi praktičnih izkušenj
in se nenehno izboljšujejo na različnih medicinskih storitvenih
področjih. Z nadaljnjim korakom bomo v naslednjih letih tudi za
bolnišnično ambulantno področje razvili pavšalni sistem, ki ima
za osnovo storitev. Poleg tega je v pripravi tudi uvedba splošno
veljavnega diagnoznega ključa in tudi uvedba klasifikacijskega
ključa za medicinske postopke, ki se že mednarodno uporablja.

Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in za čas, ki ste mi ga
namenili.

Po predavanju |e dr. Buczolich odgovarjal na vprašanja.

Med nadaljnje ukrepe sodi tudi izdelava državnega zdravstvenega
načrta, ki se bo izdelal na osnovi dogovora med zvezo in deželami.
Ta načrt naj bi ustvaril osnove za sistem oskrbe, kjer bi bile
storitve različnih zdravstvenih ustanov optimalno med seboj
usklajene, funkcije ponudnikov zdravstvenih storitev na novo
definirane in med seboj jasno razmejene.

Vprašanje:
Ob aktualnem predavanju izražam zadovoljstvo, da Avstrija
nadaljuje s srednjeevropsko stoletno tradicijo socializacije na tem
področju, še zlasti na področju zdravstvenega varstva. Mislim,
da je ta prerez sistema zdravstvenega varstva za nas v Sloveniji
glede na trenutne težave pravo opozorilo, saj lahko optimistično
ugotavljamo, da je naš sistem, še zlasti do sredine devetdesetih
let, prav gotovo blizu tistim vrednotam, ki jih je izpostavil
predavatelj. Dotaknil bi se morda samo dveh, treh stvari. Zdi se
mi zelo pomembno, da je predavatelj razložil, kakšen odnos imajo
v Avstriji do pobudnikov tržnega zdravstvenega zavarovanja;
tudi v Sloveniji prihajamo nekateri do podobnega spoznanja.

Doslej zbrani podatki že kažejo nekatere rezultate uveljavljenih
ukrepov. Z uvedbo financiranja po storitvah se je kvalitativno
izboljšala dokumentacija diagnoznih podatkov zaradi
natančnejšega diferenciranja pa tudi zaradi popolnejšega
zajemanja dodatnih diagnoz. Poleg tega ugotavljamo, da se je
povprečna ležalna doba v bolnišnicah znižala na 6,7 dneva, torej
je manjša za 0,4 dneva v primerjavi z letom poprej. Tudi na
stroškovni strani se že kažejo prvi učinki. Povečanje stroškov bo
po prvih ocenah za leto 1997 znašalo samo še okrog 2 %.

Druga pomembna ugotovitev je v tem, da je predavatelj zelo
jasno povedal, da Evropska unija ob priključevanju ne bo
postavljala Sloveniji nobenih pogojev, da bi morali naše, tudi na
tradiciji zgrajene sisteme socialnega zavarovanja, posebej pa še
zdravstvenega zavarovanja predrugačiti. Na koncu bi še dodal,
da Slovenije ne povezuje z Avstrijo samo tako imenovana stoletna
tradicija na področju socialnega zavarovanja, ampak tudi sedanje
sodelovanje. Na področju, za katerega v Sloveniji ni dovolj
zanimanja in uradne zdravstvene naklonjenosti, torej pri razvoju
reperativne nevrologije, se je pokrenila akcija na poti iz Ljubljane
do Hustona, od Hustona do Dunaja, in se lahko konča tudi na poti
od Dunaja do Ljubljane. Junija letos bo s tem v zvezi satelitski
simpozij in mislim, da bo to tudi prispevalo k določenemu
sodelovanju med Avstrijo in Slovenijo.

Ob koncu svojega predavanja bi se rad čisto na kratko dotaknil
tudi pravnih predpisov, ki jih je treba upoštevati v primeru članstva
v Evropski uniji. Gre za tiste pravne predpise, ki jih morajo upoštevati
nosilci zdravstvenega zavarovanja. Načeloma zakonodaja
Evropske unije ne predvideva poseganja v nacionalne pravne
predpise na področju socialne varnosti. Prišlo pa naj bi samo do
koordinacije med posameznimi nacionalnimi pravnimi predpisi na
področju socialne varnosti; poudarek je na besedi koordinacija in
ne harmonizacija. To pomeni, da ob članstvu Slovenije v Evropski
uniji na področju socialne varnosti ni pričakovati daljnosežnih
sprememb glede obstoječe pravne situacije. Na področju
uresničevanja materialnih storitev v odnosu do drugih držav
članic Evropske unije veljajo načeloma podobne ureditve, ki veljajo
že zdaj na osnovi bilateralnih sporazumov o socialni varnosti
med Slovenijo in državami pogodbenicami, v tem primeru z
Avstrijo. Uredba 408/71 bi veljala na področju socialne varnosti.
Ta uredba bi na svojem področju veljavnosti nadomestila
obstoječe bilateralne sporazume Slovenije z drugimi državami,
pri čemer se ta uredba nanaša na zaposlene in njihove družinske
člane, ne pa na nezaposlene in študente. Kot že rečeno, naj bi ta
uredba začela veljati namesto sedanjih bilateralnih sporazumov
Slovenije z drugimi državami. Za študente in nezaposlene, torej
za tiste, ki niso pridobitno dejavni, pa bi bilateralni sporazum,

Dr. Gerhard Buczolich
Že na začetku svojega predavanja pa tudi v razgovoru z
gospodom predsednikom sem omenil, da želimo na področju
socialnega zavarovanja v prihodnje sodelovati spričo podobnosti,
ki jih izkazujeta naša dva sistema socialnega zavarovanja, pa
tudi spričo podobnosti problemov, ki se porajajo, zlasti na področju
pokojninskega zavarovanja, pa tudi glede na demografsko
strukturo, ki je v Avstriji in Sloveniji približno enaka. Tu smo se že
dogovorili za tesnejše sodelovanje pri razvoju sistemov socialnega
zavarovanja v prihodnje. Lahko si pa predstavljam tudi dobro
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sodelovanje na področju tehnologije med ustreznimi mesti v Avstriji
in Sloveniji, da bi tu prišlo do operacij na tistih področjih, kjer je to
možno.

Vprašanje:
Govorili ste o reformi bolnišnične zdravstvene oskrbe. Omenili
ste, da se ogrevate za skupino sorodnih diagnoz. Omenili ste
tudi plačevanje po storitvah. Meni je razumljivo, da se država, kot
je Avstrija, ki ima več kot dvakrat tolikšen bruto domači proizvod
kot naša država, ne bo odrekla prosti izbiri zdravnika, da se ne
bo odrekla kakovosti zdravstvene oskrbe. Meni se ta oblika, ki
ste jo omenili, ne zdi varčevalno usmerjena; je tipično retrospektivna oblika varčevanja, ne pa prospektivna; predvidljivost
stroškov v teh oblikah je minimalna. Zdi se mi tudi, da je vaša
reforma bolj pisana na kožo izvajalcem kot pa javnim plačnikom.
To je eno.

Vprašanje:
V zvezi z uvajanjem novih obračunskih metod bi vprašal, ali so
obračunske metode za financiranje bolnišnic prospektivne. Ali
gre za prospektivne metode oziroma ali obstajajo limiti, zgornji
zneski pri financiranju bolnišnic?
Dr. Gerhard Buczollch

Drugo, kar me zanima, zadeva stroške. Omenili ste stroške za
bolnišnično oskrbo, ki letno rastejo po 10 % ob 1 do 2 % rasti
bruto domačega proizvoda. Ali ima Avstrija inflacijo in kolikšna
je?

Obstaja zgornja meja pri financiranju bolnišnic, kar zadeva
sredstva, ki prihajajo od socialnega zavarovanja. Socialno
zavarovanja plačuje v deželne sklade vsoto, ki znaša 80 % teh
skladov. Vplačujejo pa še zveza, dežele in občine. Ti skladi pa
plačujejo bolnišničnim ustanovam na osnovi diagnoznih primerov,
ki temeljijo na opravljenih storitvah. Skladi pa so že od vsega
začetka tudi datirani za določeno vsoto, to je 80 % sredstev, ki jih
vplačujejo nosilci zdravstvenega zavarovanja. Kar pa še manjka
sredstev, ki gredo iz deželnih skladov bolnišnicam, pa morajo te
same plačati. Sredstva zdravstvenega zavarovanja so limitirana;
tako lahko rečemo, da je razvoj stroškov predvidljiv in da obstaja
zgornja meja.

In tretje: Kdo skrbi za naložbe v javnem zdravstvenem sektorju?
Pa še vprašanje: Kolikšna je višina boleznin - nadomestilo za čas
bolezni, za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, zdravljenja?
Čisto na koncu: Kakšna je pravzaprav odgovornost za poslovni
uspeh? Kdo nosi odgovornost za poslovni uspeh v javnem
zdravstvenem sektorju?
Dr. Gerhard Buczollch

Vprašanje:
Nekaterih stvari v predavanju dr. Buczolicha ne bi smeli preslišati.
Namreč, v Avstriji obstaja participacija in ne sistem prostovoljnega
zavarovanja za doplačila. Iz gradiva je povsem razvidno, da
obstajajo doplačila za določene skupine zavarovancev za
zdravila, za tehnične pripomočke in v določenih primerih tudi za
stroške bolnišničnega zdravljenja, za rehabilitacijo in zdraviliško
zdravljenje. Potem tukaj beremo tudi, da "za večino drugih storitev
ne obstaja", kar pomeni, da za nekatere druge skupine storitev
doplačila obstajajo. Pomembna je ugotovitev, da so doplačila za
obvezno zdravstveno zavarovanje v povprečju evropskih doplačil.
Mislim, da tega ne bi kazalo preslišati.

Reforma financiranja bolnišnic se nanaša na izvajalce storitev. V
preteklih 10 letih ali pa morda še prej smo bili namreč priča
dogajanju, da so storitve bolnišnic postajale vedno dražje, ne da
bi bilo opravljenih več storitev; storitve so se le nesorazmerno
dražile. Zaradi tega smo bili prisiljeni nekaj napraviti, da bi zajezili
rast cen in da bi znižali stroške. Zato so ukrepi reforme usmerjeni
k izvajalcem storitev. Bolnišnice niso delale dovolj učinkovito, niso
dovolj varčevale pri stroških, mi pa smo s tem želeli doseči ravno
to, da bi delale učinkovito, da bi varčevale pri stroških, hkrati pa
ohranile doseženo raven kakovosti.
Stopnja inflacije v Avstriji je bila v preteklih letih zelo nizka, zdaj je
nekoliko narasla, in znaša 1,2 %. Vidimo torej, daje rast stroškov
v bolnišnicah bistveno presegala stopnjo inflacije in rast bruto
domačega proizvoda, zato je bilo treba nujno sprejeti ukrepe za
zajezitev stroškov bolnišnic.

Dr. Gerhard Buczollch
Kot že rečeno, obstajajo participacije za posamezne skupine, in
sicer: za zdravila, za pripomočke, za recepte. Velja pa princip, da
se storitve opravljajo kot storitve v naravi. Storitve pa opravljajo
bolnišnice in zdravniki, ne da bi ljudem bilo pri tem treba kaj plačati.
Za določene skupine zavarovancev pa velja participacija kot
udeležba plačil za storitve: za uradnike, kmete in za zasebno
zaposlene. Na primer, pri splošnem zdravniku in pri specialistu
velja participacija 20 % pogodbenega honorarja, ki ga nosilec
zdravstvenega zavarovanja plača zdravniku. Participacija obstaja
tudi za recepte; vsak zavarovanec mora plačati 43 šilingov za
vsak recept. Prav tako vsak zavarovanec za bivanje v bolnišnici
prispeva po 70 šilingov na dan. Potem se plačuje 10 % participacije
za pripomočke, kot so očala ali pa ortopedski vložki; tolikšna
participacija velja tudi pri plačilu protez in invalidskih vozičkov.
Vse to so finančni ukrepi, da se zdravniške storitve ne bi
uporabljale po nepotrebnem. S 1.1.1997 pa je bila uvedena tudi
pristojbina za zdravstveni ali bolniški list; ta velja za 3 mesece,
zanj pa je treba zavarovancu plačati 50 šilingov. Nasploh je za
pripomočke spodnja meja 276 šilingov. Kljub temu da velja načelo
opravljanja storitev v naravi, pa je ta lastna udeležba dokaj visoka;
zlasti visoka se nam zdi tudi pristojbina
recept, ki znaša v
povprečju 17 % cene zdravila.

Kar zadeva investicije v zdravstvo, so v principu za to zadolžene
dežele, ki te investicije izvajajo bodisi same ali pa sklepajo pogodbe
z drugimi pravnimi osebami.
Boleznine znašajo v prvih šestih tednih po obolelosti 50 %, po
šestih tednih pa 60 % plače.
Za poslovne rezultate javnih institucij so odgovorni pristojni organi,
tako nosilci socialnega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja
oziroma upravljavci bolnišnic, vsak za svoje področje.
Na določenem področju nalog pa so odgovorni tudi deželni oziroma
zvezni politiki. Med nosilci samoupravnih teles so organi, na primer,
uprava, ki je sestavljena iz posameznih predstavnikov interesnih
skupin, kot so predstavniki zavarovalnic, ki so potem odgovorni
tudi za poslovanje v preteklem letu in za izvajanje investicij.
Vprašanje:
Ali smo prav razumeli, da znaša boleznina oziroma nadomestilo
50 % plače, če je nekdo v bolnišnici? Ne glede na standard
Slovenija-Avstrija, če je v bolnišnični oskrbi glava družine oziroma
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Dr. Gerhard Buczolich

glavni prinašalec dohodkov, potem se mi zdi, da je prispevek za
bolnišnično zdravljenje zelo visok in zelo krut.

Glede prejemanja bolniškega nadomestila so tekle zelo živahne
razprave. Po zakonu traja prejemanje nadomestila eno leto, lahko
se pa podaljša na leto in pol.

Dr. Gerhard Buczolich

Koliko časa plačuje delodajalec? To vas je posebej zanimalo.
Zelo različno, glede na različne skupine delojemalcev. So skupine,
kjer delodajalci plačujejo nadomestilo samo tri dni, nato pa ga
začne plačevati socialno zavarovanje. So pa tudi skupine, na
primer, uradniki, kjer prejemajo nadomestilo še pol leta po začetku
bolezni in šele nato ga začne plačevati socialno zavarovanje. Kar
zadeva višino boleznine, se pridržujem ugotovitvi dr. Jana, da je
50 % dejansko zelo nizko in da na ta način lahko tudi nastanejo
socialni problemi, zlasti če je v bolnišnici družinski oče, skratka
tisti, ki prispeva družini največji del dohodka. Ampak ni nujno, da
je v bolnišnici, dovolj je, če samo ne dela, in dobi 50 oziroma 60 %
plače. To dejansko lahko pripelje do problemov, ampak ne samo
v zvezi z boleznino, pač pa tudi v povezavi z izgubo delovnega
mesta. Namreč, avstrijsko prebivalstvo je nagnjeno k temu, da
se zadolžuje, najema kredite na osnovi dohodka, ki ga tisti hip
prejema, in izračunajo si stvari tako, da lahko odplačujejo obroke
za najete kredite glede na trenutni dohodek. Ob tem pa ne
upoštevajo, da lahko zbolijo ali pa da lahko celo izgubijo delovno
mesto in postanejo brezposelni. V tem primeru sicer dobivajo
nadomestilo za brezposelnost, ki pa znaša tudi samo 60 %
določene izračunane osnove.

Verjetno je tu nastal določen nesporazum. Boleznina je vsota
denarja, ki jo nekdo, ki je zaposlen, dobi v času svoje bolezni.
Sicer je to funkcija nadomestila za izpad dohodka, in to funkcijo
izvaja nosilec zdravstvenega zavarovanja. To je ena plat te
funkcije. Druga stran je pa participacija, lastna udeležba nekoga,
ki se zdravi v bolnišnici, in ta mora za vsak dan oskrbe v bolnišnici
plačati 7o šilingov.
To sta dve stvari: eno je udeležba pri stroških, torej participacija
za bivanje v bolnišnici, drugo pa je nadomestilo dohodka pri
nezmožnosti opravljanja svojega dela zaradi bolezni.

Vprašanje:
Očitno je, da se tudi Avstrija bori za obvladovanje stroškov. Zanima
me, ali je v to vključena tudi informatika. Ali je zmanjševanje dela
s papirji vključeno v reformo, in če je, na kakšen način?
Dr. Gerhard Buczolich

S političnega vidika je tako, da bi zaščito zavarovancev in bolnih
lahko še povišali, tega se dobro zavedamo. Tudi participacija in
udeležba pri stroških, ki jo je že nekdo omenil, in temu sem se v
svojem referatu namenona izognil, je takšno področje, za katero
res mislim, in z menoj mnogi v Avstriji, da je že doseglo zgornjo
mejo možne obremenljivosti bolnikov. Treba pa je paziti, da se
sredstva za zdravstveno oskrbo ne prerazporejajo s sredstvi
zdravstvenega zavarovanja, v katero vplačuje do polovice
zavarovanec in drugo polovico pa delodajalec. Če uvajamo
udeležbo pri stroških, potem moramo vsekakor biti pozorni na to,
da ne gremo čez določeno mero. Pod pritiskom Maastrichta, pa
tudi zaradi varčevanja sploh, smo morali uvesti marsikje udeležbo
pri stroških in jo marsikje tudi povišati. Vendar pa bi priporočil, da
se pred uvedbo participacije res zelo natančno pregledajo vse
okolnosti, da ne bi šli preko potrebne meje.

Ta hip pripravljamo koncept, kako bi z računalniško podprtim
delom lahko zajezili stroške. Računalniško poskušamo zajemati
podatke o diagnozah in storitvah, kar bi naj bolnišničnemu
managementu dalo boljšo možnost, da reagira na razvoj.
Računalniško bo moč zajemati tudi storitve po vsej Avstriji. Tako
bomo prišli do učinkovite primerljivosti, kar bo lahko tudi vplivalo
na zniževanje stroškov.
Vprašanje:
Kako se urejajo problemi med zavarovanci in nosilci
zdravstvenega zavarovanja oziroma med zavarovanci in izvajalci
storitev?
Dr. Gerhard Buczolich

Vprašanje:
V uvodnem strukturiranju socialnega zavarovanja je bilo navedeno
tudi nezgodno zavarovanje. Pa me zanima, ali se zavarovanje
za nezgode tretira in vodi kot samostojna zavarovalna veja, panoga
ali vrsta znotraj socialnega zavarovanja tudi v finančnem pogledu,
ali pa je integralni del zdravstvenega zavarovanja, tako kot je
trenutno v Sloveniji?

Avstrija se trudi, da stvari ne bi gnali tako daleč, da bi jih reševali
pred sodiščem. Z neformalnimi postopki skušamo doseči, da
zavarovanci pridejo do svojih pravic, če so do njih upravičeni.
Država poskuša s pomočjo varuha človekovih pravic zagotavljati
zaščito zavarovancev in poskrbeti za to, da stvari ne gredo tako
daleč, da bi bilo treba sprožati postopke pred sodiščem, ki so, kot
vemo, vedno izredno dolgotrajni, da postanejo učinki razsodb
nepomembni. Avstrija skuša s funkcijo posredništva priti do
ustreznih rešitev med zavarovancem, med nosilcem
zdravstvenega zavarovanja in upravljavci bolnišnice. Vendar pa
ne želimo skrivati, da bi aktivnosti na tem področju lahko še
izboljšali in tako bili še uspešnejši.

Dr. Gerhard Buczolich
Nezgodno zavarovanje je v Avstriji posebna veja socialnega
zavarovanja, ki se financira iz posebnih prispevkov, ki znašajo
1,4 % plače in ta prispevek plača delodajalec, kajti tu gre tudi za
neke vrste plačilo oziroma vračilo za jamstvo, če pride do nezgode
pri delu. Nezgodno zavarovanje pa potem iz teh prispevkov plačuje
svoje obveznosti. To je finančno ločeno od zdravstvenega
zavarovanja.

Vprašanje:
Ali nam lahko poveste kakšna je v Avstriji delitev bremen med
delodajalci in zdravstvenim zavarovanjem in koliko najdalj časa
lahko delavec prejema nadomestilo plače iz naslova
zdravstvenega zavarovanja?
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POSVETI IN PREDAVANJA
Državni svet Republike Slovenije je 27. februarja 1998 organiziral
predavanje USTAVNO SODSTVO ZR NEMČIJE IN USTAVNA
PRITOŽBA. Predaval je prof. dr. Udo Steiner, profesor na Pravni
fakulteti Univerze v Regensburgu in sodnik nemškega zveznega
Ustavnega sodišča.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije 22. maja 1998 organiziral
posvet POLITIKA IN SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
V AVSTRIJI. Avstrijske izkušnje je predstavil dr. Gerhard Buczolich
z avstrijskega zveznega Ministrstva za delo, zdravstvo in socialne
zadeve.

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

Uvodno predavanje ter povzetek razprav, vprašanj in
odgovorov sta objavljena v Poročevalcu državneaa sveta,
št. 8/1998

Povzetek uvodnih razprav na plenarnem delu posveta in
povzetek razprav v skupinah je objavljen v Poročevalcu
državnega sveta, št. 3/1998

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

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

Komisija za malo gospodarstvo in turizem je 14. septembra 1998
organizirala posvet (z volilno bazo) O PROBLEMATIKI OBRTI IN
MALIH DELODAJALCEV.

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

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana,
15. septembra 1998 organiziral predavanje SVET V XXI.
STOLETJU IN PERSPEKTIVE MALIH DRŽAV. Predaval je prof.
dr. Johan Galtung, svetovno znani futurolog.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju v Avstrijskim
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 16. aprila I998
organiziral predavanje PRIBLIŽEVANJE SLOVENIJE K
EVROPSKI ZVEZI Z VIDIKA BRUSLJA. Predaval je dr. Hannes
Svvoboda, član Evropskega parlamenta, vodja delegacije
avstrijskih socialnih demokratov v EP in član interparlamentarne
delegacije EP za Slovenijo.

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

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št.
5/1998
Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic in
Slovensko politološko društvo so 6. maja 1998 organizirali
strokovni posvet ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE V
TRANZICIJI - PRIMER SLOVENIJE.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Evropsko
komisijo (Uradom za tehnično pomoč TAIEX OFFICE) 16. oktobra
1998 organiziral predavanje VLOGA NACIONALNIH
PARLAMENTOV V EVROPSKIH INTEGRACIJSKIH PROCESIH.

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku.
Državni svet Republike Slovenije je 14. maja 1998 organiziral
posvet EKONOMSKI VIDIKI UVEDBE DAVKA NA DODANO
VREDNOST ZA GOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti je 3. novembra
1998 organizirala javno razpravo O ODPRTIH VPRAŠANJIH
PREDLOGA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU.

Državni svet Republike Slovenije je 19. maja 1998 organiziral
posvet PROBLEMATIKA V TEKSTILNI, OBLAČILNI IN
USNJARSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI V SLOVENIJI.

Uvodni referati in povzetek razprav bodo objavljeni v publikaciji

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.si90v.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm7ianguage-slo
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