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državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakona 

PREDLOG ZAKONA O RABI SLOVENŠČINE KOT URADNEGA JEZIKA 

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije 
je Državni svet Republike Slovenije na 56. seji, dne 27. 9. 
2000, določil besedilo predloga zakona o rabi slovenščine 
kot uradnega jezika - prva obravnava in ga na podlagi 
drugega odstavka 174. člena poslovnika državnega zbora 
pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo 
in sprejem. 

Državni svet na podlagi prvega odstavka 86. člena 
poslovnika državnega sveta in prvega odstavka 176. člena 
poslovnika državnega zbora določa državnega svetnika 
dr. Zoltana Jana kot predstavnika državnega sveta na 
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri 
obravnavi predloga zakona. 

I. UVOD 

Jezik ni samo orodje za sporazumevanje in s tem za doseganje 
poslovnega ali političnega uspeha, temveč posameznikova in 
skupnostna poglavitna pot za spoznavanje resničnosti in 
dojemanje lastnega smisla v svetu. Slovenščina je torej pot 
slovenskega samospoznavanja, izraz samobitnosti 
slovenskega naroda in jedro njegove identitete, v svoji zvrstnosti 
pa tudi izraz njegove notranje razplastenosti in raznovrstnosti 
njegovih potreb. Tega in takega naroda brez tega in takega 
jezika ne bi bilo. 

Slovenščina je popolnoma razvit in notranje bogato razčlenjen 
moderni jezik, ki svojim nosilcem - če ga po posredovanju 
družinskega okolja, izpopolnjevanju v šoli, spremljanju množičnih 
občil in po drugih vplivih dobro obvladajo - omogoča prožno 
izražanje vseh pojmovnih, čustvenih in hotenjskih odtenkov ter 
organizacijskih in tehničnih povezav, v katerih in s katerimi živi 
sodobni človek; hkrati je v njegovi slovnični sestavi in v njegovih 
besedilih shranjena tisočletna praktična in umetnostna izkušnja, 
zato je tudi kulturna vrednota, nenadomestljiv del kulturne 
dediščine človeštva, saj pomeni izvirno, neponovljivo možnost 
videnja in izražanja resničnosti. Kot orodje sporazumevanja in 
pot spoznavanja, kot jedro narodne identitete in kot kulturna 
vrednota je vreden in potreben posebne skrbi in varstva, tudi 
zakonskega. 

Slovenščina je zaradi kulturne in politične ozaveščenosti preteklih 
rodov v trdem, deloma celo krvavem boju svojih nosilcev obstala 
in dosegla tudi status državnega jezika. Prav ohranjanje 
slovenske jezikovne in sploh kulturne identitete je bilo v 20. 
stoletju vsaj dvakrat med poglavitnimi motivi za slovenske 
državotvorne poteze, ko je postalo očitno, da je jezikovna 
identiteta tega naroda v tedanjih državnih okvirih zapisana hiranju 
in izginitvi. Samostojna slovenska država pa naj bi bila zanesljivo 
poroštvo za ohranitev slovenskega jezika; skrbela naj bi za 
njegovo negovanje, populariziranje in razvoj, da bi bil ves čas 
na ravni vseh sporazumevalnih potreb slovenske družbe in da 
bi se uporabljal v vseh govornih položajih. 

Zato Ustava Republike Slovenije v 11. členu določa, da je 
slovenščina v Sloveniji uradni jezik. Ustava na splošno določa 
tudi jezikovne pravice narodnih manjšin (11. in 64. člen) in 
"vsakomur" zagotavlja pravico, da "uporablja svoj jezik in pisavo" 
(61. člen), in sicertudi "pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti 
ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo 
javno službo" (62. člen). Tem ustavnim določbam za zdaj sledijo 

samo posamezni členi nekaterih področnih zakonov, celovite 
zakonske ureditve za uveljavljanje slovenskega jezika na 
operativni ravni pa nimamo. 

1. Ocena stanja 

a) Dejansko stanje 

Ob navdušenju, ker se je v novi, demokratični in neodvisni državi 
Sloveniji slovenščina popolnoma uveljavila celo na dotlej skoraj 
tabujskih področjih (vojska, carina), so se po letu 1991 zlahka 
prezrle številne jezikovne negativnosti, zlasti v gospodarskem 
življenju, deloma pa tudi na drugih področjih (npr. v nekaterih 
znanstvenih in tehničnih strokah). Država ni takoj in odločno 
ukrepala. Slovenščino spet - in še bolj - zanemarjamo (slabo 
obvladamo normo knjižnega jezika, v javnih besedilih mešamo 
narečje, pogovorni in knjižni jezik idr.) ali pa jo celo doživljamo kot 
"oviro" in "breme" v tekmi za poslovno uspešnost, kariero ipd. ter 
jo v čedalje številnejših vrstah govornih položajev izpodrivamo s 
tujimi jeziki. Pri razpadu SFRJ se je neposredni pritisk hrvaškega/ 
srbskega jezika na slovenščino zmanjšal, ostal pa je dokaj tesen 
stik z njim (TV, poslovni stiki, priseljenci, begunci); hkrati se je 
bistveno okrepil (in se bo še) stik z zahodnimi jeziki. Ti jeziki, 
posebno angleščina, se množično poučujejo v slovenskih šolah 
in celo v vrtcih, ljudske univerze in druge izobraževalne ustanove 
prirejajo jezikovne tečaje za odrasle, tuje države ustanavljajo v 
Sloveniji svoje kulturne izpostave, katerih poglavitna naloga je 
širjenje njihovih jezikov (Britanski svet in Francoski kulturni center 
v Ljubljani, Nemška čitalnica v Ljubljani in Avstrijska čitalnica v 
Mariboru ...). 

Vse to je lahko dobro in koristno, vendar le, če bo Slovenija hkrati 
sama imela aktivno jezikovno politiko, s katero bo učinkovito 
podpirala tudi učenje, rabo in ugled svojega uradnega jezika - 
slovenščine. Popolna izolacija med jeziki ni mogoča, posebno ne 
v času elektronskih občil; prevzemanje besed in drugi medjezikovni 
vplivi so normalen pojav, vendar so za posamezni jezik in njegovo 
delovanje neškodljivi (celo koristni) samo, če so obvladani, tj., če 
ostajajo količinsko zelo odmerjeni, kakovostno (funkcijsko) 
utemeljeni in uravnovešeni (ne enosmerni). Ti trije pogoji pri 
današnjem razmerju slovenščine do tujih jezikov niso izpolnjeni, 
saj vanjo nenadzorovano in večinoma brez potrebe priteka 
množica izrazov, prevzetih posebno iz angleščine; največ jih je v 
slengu in žargonu, številni pa posebno prek oglaševalskih besedil 
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v množičnih občilih, prek površno prevedenih strokovnih besedil 
in po drugih poteh prodirajo tudi v splošmo rabo, čeprav imamo 
zanje ustrezne slovenske izraze (npr. corn flakes - koruzni 
kosmiči, koruzne krpice) ali pa bi jih lahko naredili po slovenskih 
besedotvornih pravilih. Tako so slovenska poimenovanja na 
nekaterih področjih že prej izjema kakor pravilo (npr. imena novih 
podjetij in izdelkov, pojmi iz zabavne glasbe), množijo se kršitve 
slovenskih slovničnih in pravopisnih pravil zaradi tujejezičnega 
vpliva (npr. posploševanje rabe velike začetnice v naslovih ali v 
večbesednih lastnih imenih: Svetovni Slovenski Kongres, 
Gorenjska Banka), poraja se načelen odpor do prevajanja (npr. 
pri naslovih zabavnoglasbenih besedil na radiu, na filmskih 
plakatih, v katalogih računalniških igric ipd.); celo odločanje v 
državnih organih kdaj pa kdaj poteka na podlagi neprevedenih 
listin, češ da "se v šoli tako in tako vsi učijo angleško". To 
utemeljevanje je zmotno - "se učijo" je nekaj drugega kakor "se 
naučijo" poleg tega pa je popolnoma vzporedno z utemeljevanjem 
opuščanja slovenščine v zamejstvu nasproti nemščini, italijanščini 
in madžarščini (češ, čemu se Slovenci silijo in s svojimi zahtevami 
po rabi slovenščine v javnosti nalašč nadlegujejo večinsko 
prebivalstvo, saj vendar vsi znajo nemški/italijanski/madžarski 
jezik). 

V javnosti se srečujemo s tujejezičnimi reklamnimi gesli v prodajnih 
katalogih, po izložbah ali na velikih plakatih (npr. The best fitness 
studio in the town; The best dry cleaner in your town; Very British 
- Very good; Eurepean Fashion Design by Mura; Slovenian Open; 
Michael Jackson - live in Ljubljana), s tujejezičnimi napisi na 
lokalih in z drugimi, tudi obsežnejšimi neprevedenim) besedili.Tako 
se v sodobnem sporazumevanju med samimi Slovenci postavlja 
ne samo vprašanje "Kakšna slovenščina?" (zvrstno pregledna, 
razmeroma čista ter slovnično in pravopisno pravilna ali pa polna 
nepotrebnih prevzetih besed in napak), temveč že tudi vprašanje 
"Slovenščina - da ali ne?" (namesto nje raje angleščina, 
italijanščina...) ali ublaženo vprašanje za prehodno obdobje "Kdaj/ 
kje še slovenščina, kdaj/kje pa že angleščina?". Jezikovna 
(napisna) podoba številnih slovenskih mestnih ulic je že večinsko 
neslovenska in tudi v tradicionalnem vaškem okolju naletimo na 
Casino, Creamcafe, Zimmer frei, River Adventures ipd. brez 
slovenskih vzporednic. Na nekaterih poslovnih ali znanstvenih 
srečanjih z mednarodno udeležbo slovenski organizatorji 
slovenskim udeležencem ne dovolijo razpravljati v slovenščini; 
tudi v naslovih, v tiskanih sporedih, na vabilih in v drugem gradivu 
takih srečanj pogosto ni slovenščine, čeprav se financirajo iz 
slovenskega državnega proračuna. Avtomatski telefonski 
odzivniki na slovenski državni televiziji se oglašajo samo v 
angleščini. Na poštnih uradih prodajajo tipske poštne nabiralnike, 
na katerih je v štirih tujih jezikih napisano "Briefkasten ...", napisa 
v slovenščini pa ni. Država premalo spodbuja rabo slovenščine v 
računalništvu (odločanje o taki strateški zadevi že načelno ne bi 
smelo biti odvisno predvsem od dobre volje ali komercialne logike 
sicer nadvse zaslužnega Microsofta). 

Tako ravnanje spodkopava stanovitnost slovenske družbe in 
trdnost slovenske države, saj ob pospeševanju sporazumevanja 
njenih članov navzven razdiralno učinkuje na medsebojno 
(notranje) sporazumevanje. Poleg tega si že tke svoj univer- 
zalistični ideološki plašč: "Znanost/trgovina/turizem/umetnost/ 
računalništvo ne priznava meja, zato je treba tudi jezikovne meje 
preseči, in sicer tako, da bomo vsi uporabljali isti jezik (seveda ne 
slovenskega)" Ljudje v pojmu "mednarodno" ne vidijo pluralizma, 
temveč univerzalizem, pri tem pa pozabljajo, da je njihova 
znanstvena/trgovinska/turistična/umetnostna/računalniška 
angleščina" samo šolsko pridobljeni redukcijski posrednik ali celo 
žargon, s katerim se govoreči ne morejo tako hitro, natančno in 
učinkovito odzivati na zahtevne sporazumevalne položaje kakor 
v svojem domačem jeziku in zato ne morejo biti enakovredni 
sobesedniki (pogajalci) tistim, ki jim je angleščina materni jezik. 
Neenakovrednost pri sporazumevanju pa je prvi korak v splošno 

neenakovrednost in podrejenost, priučeni tuji jezik se prej ali 
pozneje izkaže za jezik novih gospodarjev. Zato ni presenetljivo, 
da morajo v nekaterih gospodarskih podjetjih v (večinski) tuji lasti 
slovenski delavci že napisati prošnjo za dopust v tujem jeziku. 
Narod (država), ki sam ne spoštuje svojega jezika, ki ne skrbi za 
njegovo kulturo, zlasti pa ne za njegovo dosledno uporabo v 
notranjem sporazumevanju na lastnem ozemlju, ne more 
pričakovati, da bodo njegov jezik spoštovali tujci. 

Ker je narodni ponos po mnenju nekaterih preveč čustvena 
kategorija in pravno nezadosten argument za spreminjanje 
opisanega stanja, je treba poudariti, da gre tudi za kršenje pravic, 
npr. pravice do informiranosti; državljan je lahko v lastni državi 
prikrajšan kot kupec, uporabnik (npr. mobitela ali katere druge 
sodobne pridobitve), študent ali delojemalec, čeprav odlično 
obvlada državni jezik. V množičnih občilih je zato zadnja leta izšlo 
več člankov, izjav (npr. SAZU 1993), pisem bralcev in drugih 
prispevkov, ki poročajo o slabem stanju in izražajo dvom o 
pripravljenosti slovenske države biti porok za ohranitev 
slovenščine ter njen pospeševalec in popularizator. Poraja se 
celo občutek ogroženosti, čeprav je jasno, da v večini spornih 
primerov (za zdaj še) ne gre za neposredno vsiljevanje tujih 
jezikov od zunaj, temveč za lastno, notranjo neodpornost in 
nelojalnost (tako na ravni slovenske države in civilne družbe 
kakor tudi na ravni posameznikov). 

b) Pravno stanje 

Določbe področnih zakonov, ki zdaj obravnavajo vprašanje jezika, 
je mogoče razdeliti na tele skupine: 

1. določbe, ki urejajo rabo slovenščine pri poimenovanju pravnih 
oseb (npr. firm gospodarskih družb, vrtcev, šol); 

2. določbe, ki postavljajo znanje slovenščine kot pogoj za 
sklenitev delovnega razmerja (npr. državni uslužbenci, 
sodniki, družbeni pravobranilci, notarji, cariniki, učitelji, 
vzgojitelji); 

3. določbe, ki postavljajo znanje slovenščine kot pogoj za 
registracijo dejavnosti (npr. izobraževalne, odvetniške); 

4. določbe, ki predpisujejo uradni postopek v slovenščini (npr. 
sodni, upravni, davčni, vzgojno-varstveni); 

5. določbe, ki predpisujejo slovenščino kot pogoj za posredo- 
vanje izdelkov in sporočil (npr. tehnična navodila, navodila o 
varstvu pri delu, podatki o zdravilih, temeljni akti gospodarskih 
družb, napovedovanje, propagiranje in pojasnjevanje kulturnih 
prireditev ter podnaslavljanje ali sinhronizacija filmov oziroma 
tujih televizijskih programov, oglaševanje v množičnih občilih). 

Izvajanje teh določb oziroma nadzor nad njihovim izvajanjem je 
naložen raznim organom, od inšpekcijskih služb (tržna, šolska, 
delovnopravna) do registrskih organov (sodišča, upravni organi, 
razne zbornice). Celovit pregled nad problematiko je zaradi 
razpršenosti določb po številnih področnih zakonih (takih je okoli 
50 - gl. seznam v poglavju IV) nemogoč, tržni inšpektorat Republike 
Slovenije pa posebej poudarja, da veljavnih določb zaradi 
nejasnosti ali pomanjkljivih sankcij velikokrat ni mogoče izvajati. 

Kot slab zgled oziroma bridko izkušnjo kaže opozoriti tudi na 
obravnavanje jezikovne problematike pri sprejemanju in izvajanju 
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30, 1993). 
Problemi so se pokazali že pri njegovem sprejemanju. Predlog za 
prvo obravnavo je nedvoumno varoval uporabo slovenščine s 
tem, ko je določal, da mora biti firma v slovenskem jeziku, in ko je 
kot izjemo dopustil rabo tujih besed ali delov besed samo, 
- če ustrezajo imenom ali firmam družbenikov (npr. Black & 

Decker, Microsoft, Generali SKB, Henkel), 
- če predstavljajo zaščiteno blagovno ali storitveno znamko 

(npr. Bayer), 

3 



- če za tujo besedo ni ustreznega prevoda v slovenski jezik ali 
če gre za mrtev jezik, 

- če je večji del dejavnosti usmerjen na tuje trge. 

V poznejših stopnjah zakonodajnega postopka je zakonodajalec 
v navzkrižju interesov brez vsakršnega pojasnila opustil 
navedene izjeme, namesto tega pa zakon zapletel z določbo, da 
se načelo o obvezni rabi slovenščine v firmi nanaša le na t. i. 
"obvezne" sestavine firme, ne pa tudi na njene "dodatne" 
sestavine. Tako je v 20. členu sicer ostalo zapisano, da "firma 
mora biti v slovenskem jeziku", vendar se je to prek "dodatnih" 
sestavin v firmi, ki so lahko neslovenske, popolnoma izničilo. Kot 
dodatna sestavina se namreč šteje tudi obvezno "posebno 
poimenovanje" družb z omejeno odgovornostjo ter delniških družb 
in komanditnih delniških družb. Takšen zakon omogoča nadaljnje 
vpisovanje domačih slovenskih podjetij s tujimi imeni v sodni reg- 
ister (gl. npr. Uradni list RS, št. 6/18,1996, str. 980-1100: registracija 
novih firm R & M Jakša, Aerokid, Stimacomp, Eco Consulting, 
Ziplex, Medicovet, Bio NovaTexiterm, Carnium Film, Unique, Alsoft 
International, Auto Leasing, Vend & Co., Panache, Autoline Krško 
ipd.). S tem je zdaj po nekaterih razlagah odprta možnost, da se 
tudi za obvezno sestavino firme uporabi izjema od obvezne rabe 
slovenščine (izjema, ki naj bi sicer veljala samo pri dodatnih 
sestavinah), torej je zakonodajalec (zavestno?) obšel načelo, ki 
ga je sam uzakonil, to je načelo, da mora biti firma v slovenskem 
jeziku. - Zakon o gospodarskih družbah (in nekateri drugi zakoni) 
ima pri določanju jezika še neko vrzel: čeprav v 10. členu določa, 
da morajo biti akti družbe izdelani in objavljeni v slovenščini, ne 
določa nobene sankcije za neupoštevanje te zahteve. 

Najsplošnejša ugotovitev te razčlembe pravnega stanja je, da je 
zakonska ureditev zelo razdrobljena in nepregledna, saj rabo 
slovenščine urejajo samo nekateri področni zakoni, in sicer vsak 
s svoje plati (in še to nedosledno, pogosto brez določitve 
odgovornosti ipd.), medtem ko splošne, celovite zakonske 
izpeljave ustavne določbe, da je uradni jezik v Sloveniji 
slovenščina, nimamo. Med drugim to pomeni, da če kateri področni 
zakon ne opredeljuje posebej tudi uporabe slovenščine na svojem 
področju, ustavna določba na tistem področju nima operativne 
zakonske izpeljave. Brez takih določb so zdaj npr. Zakon o zavodih, 
Zakon o društvih, Zakon o ustanovah. Podobno ni nikjer določeno, 
kako naj se uporaba slovenščine uveljavi pri poimenovanju obrtnih 
delavnic, industrijskih obratovalnic, gostinskih lokalov ipd. To velja 
celo za poimenovanje državnih organov in javnih služb ali njihovih 
delov (npr.služba Vox, radijski program Ars).V nekaterih zakonskih 
določbah o jeziku je precej vrzeli in nejasnosti, tako da bi bila za 
učinkovitost potrebna marsikatera dopolnitev ali obvezna razlaga. 
Predvsem pa so določbe večine področnih zakonov pomanjkljive, 
ker ni dovolj jasno določena odgovornost za njihovo uresničevanje 
in niso predvidena dovolj učinkovita pravna sredstva za njihovo 
kršenje. Za ukrepanje se večkrat ne čuti odgovornega oziroma 
formalno pristojnega noben organ izvršilne ali sodne oblasti. 
Posledica je neučinkovitost teh določb. Vse te pravne vrzeli bi bilo 
mogoče najhitreje in najučinkoviteje zapolniti s splošnim zakonom 
(lex generalis), morebitnim posebnim določilom v področnih 
zakonih pa hkrati prepustiti, da jezikovna vprašanja - če je 
potrebno - nadrobneje obravnavajo še s svojih plati. Urejanje 
razmer samo s postopnim spreminjanjem posameznih področnih 
zakonov bi bilo neprimerno dolgotrajnejše, poleg tega pa bolj 
zapleteno in negotovo: vsakič posebej bi bilo treba čakati na 
sprožitev postopka (ali vsakič posebej pridobivati kvalificirane 
predlagatelje), pri vsakem zakonu posebej odkrivati vrzeli glede 
določanja jezikovne rabe, odgovornosti idr., vlagati amandmaje 
ter jih spremljati v vseh fazah zakonodajnega postopka. 

V Sloveniji se zdaj nihče sistematično in trajno ne ukvarja z 
jezikovno politiko. Pred nekaj leti je bila za proučevanje 
jezikovnokulturnih razmer v delovanju državnih organov ter za 
oblikovanje jezikovnopolitičnih izhodišč za potrebne zakonodajne 

dopolnitve in druge ukrepe ustanovljena posebna delovna skupina 
pri parlamentarnem odboru za šolstvo, kulturo in šport, sestavljena 
iz jezikoslovcev, pravnikov in drugih strokovnjakov. Tako delo je 
izredno pomembno, če se država pri svojem ravnanju ne želi 
spuščati v voluntaristične in strokovno sporne improvizacije z 
jezikovno politiko. Vendar obstoj omenjene delovne skupine ne 
more biti nadomestilo za ustanovitev posebnega državnega 
organa (urada) na podlagi tega zakona, kajti skupina pri 
parlamentarnem odboru po sedanjih predpisih ni niti stalna (njen 
obstanek in sestava sta odvisna od razmerja političnih sil v 
parlamentu po vsakokratnih volitvah) niti pristojna za neposredno 
ukrepanje, saj deluje v okviru zakonodajne, ne pa izvršilne oblasti. 
(Njen status in učinkovitost bi se najbrž nekoliko okrepila, če bi 
delovala npr. v okviru državnozborskega sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve ter se delno profesionalizirala, 
vendar pa niti v tem primeru ne bi mogla izpolnjevati predvidene 
vloge državnega urada.) 

2. Cilji zakona In temeljne rešitve 

Pomanjkanje zadostnih sistemskih (pravnih) mehanizmov in jasne 
jezikovne politike je posebej problematično v času, ko Slovenija 
intenzivno vstopa v evropske integracijske procese. Slovenija se 
mora pravočasno pripraviti na nevtralizacijo tistih tujih vplivov, 
povezanih z nujnim odpiranjem v mednarodni prostor (prost pretok 
informacij, blaga, kapitala, delovne sile), ki bodo gotovo ogrožali 
našo izvirnost in prepoznavnost v tem prostoru, s tem pa tudi 
našo gospodarsko in politično samostojnost. 

Cilja zakona sta: 
- da se celovito uredi in zagotovi raba slovenskega jezika kot 

uradnega jezika na vseh področjih javnega sporazumevanja 
v Republiki Sloveniji; 

- da se s predvidenim spodbujanjem, svetovanjem, upravnimi 
mehanizmi in (le deloma) s kazenskimi sankcijami skuša 
zagotoviti doslednejše uresničevanje zakonodaje, ki se 
nanaša na rabo slovenskega jezika (izboljšanje prakse). 

Za dosego navedenih ciljev ta zakon povzema in strnjuje vsebino 
tistih določil, ki so doslej v nekaterih področnih zakonih delno in 
razpršeno urejala javno rabo jezika (gl poglavje IV), to vsebino pa 
dopolnjuje tako, da se posploši in zagotovi obveznost rabe 
slovenščine na vseh področjih javnega sporazumevanja v 
Republiki Sloveniji, in sicer s tem, da se splošne ustavne določbe 
o slovenščini kot uradnem jeziku (Ustava RS, 11., 61., 62. in 64. 
člen) opredmetijo in operativizirajo z izrecnim navajanjem področij 
in govornih položajev (tudi tistih, ki jih dosedanji predpisi o rabi 
slovenskega jezika še ne omenjajo), z določanjem pristojnosti in 
odgovornosti ter z ustanovitvijo posebnega državnega organa s 
svetovalno, spodbujevalno in deloma upravno pristojnostjo, ki bo 
nenehno bedel nad uresničevanjem predpisov o rabi slovenskega 
jezika in na razne načine skrbel za aktivno jezikovno politiko. 

Pravna država mora upoštevati spoznanja jezikoslovne stroke, 
ne sme pa se izogibati lastni odgovornosti tudi za normativno 
reševanje problemov jezikovnega položaja in za varovanje 
svojega jezika kot vrednote. Prav je sicer, da se skuša najprej 
opreti na izkazano kulturno zavest državljanov, na pričakovano 
učinkovitost vzgojno-izobraževalnih ustanov, na jezikovnokulturne 
rubrike množičnih občil ipd.; prav je, da financira temeljne 
jezikoslovne raziskave (morala bi jih še bolj), da sistematično 
podpira razvoj specialne didaktike slovenskega jezika in 
uveljavljanje strokovne slovenščine kot univerzitetnega predmeta 
(to je zdaj odvisno od zavesti in prizadevnosti posameznikov); 
naj spodbuja raznovrstno ljubiteljsko prizadevanje za jezikovno 
kulturo ali celo politične (priložnostne) akcije za boljši jezik ipd. - 
vendar ne sme ostajati pri tem. Poleg finančne pomoči ter 
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spodbujevalnih in pospeševalnih ukrepov v obliki pravno 
neobveznih priporočil, smernic ipd. mora imeti spričo hudih razmer 
na voljo tudi bolj zavezujoče, zakonske predpise, v njih pa je za 
skrajne primere teptanja kulturne vrednote oziroma neupoštevanja 
javnega interesa upravičeno predvideti celo prisilo, kadar je 
dobrohotno prepričevanje in spodbujanje premalo ozaveščenih 
posameznikov neučinkovito ali kadar je treba ljudem, izposta- 
vljenim močnim pritiskom komercialne logike, zagotoviti (od njih 
samih zaželeno) obvezno formalno oporo za vztrajanje pri 
slovenščini. 

Da je zanašanje le na samodejno učinkovanje sociolingvističnih 
in drugih znanstvenih ugotovitev ter na kulturno zavest ali politična 
priporočila varljivo, so med drugim dokazale ne tako redke, vendar 
premalo uspešne pobude iz preteklih desetletij, ki so ostajale na 
ravni objave raziskovalnih rezultatov ali pa političnih akcij, brez 
zakonodajne izpeljave z določitvijo odgovornosti, pristojnosti in 
sankcij (opozorilno pismo SZDL o jeziku iz leta 1965, portoroško 
posvetovanje o slovenščini v javnosti iz leta 1979, dejavnost 
Jezikovnega razsodišča ipd.). Posebna delovna skupina - Jože 
Humer, Franc Jakopin, Savin Jogan in Viktor Konjar - je na pobudo 
nekdanjega izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in glavnega 
odbora SZDL že leta 1966 izdelala tudi teze za zakon o obvezni 
rabi slovenščine v SR Sloveniji, vendar so - verjetno zaradi 
političnih razmer v jugoslovanski državi - morale obležati v predalu 
in do danes so ostali delno aktualni predvsem njihovi nameni 
(izboljšati položaj, ko "slovenščino zanemarjamo, zapostavljamo 
ali kar zatajujemo"; "zaščita naših občanov kot potrošnikov v 
najširšem pomenu te besede"), ne pa toliko vsebina. 

Namene torej lahko v samostojni slovenski državi povzamemo in 
razvijemo ali razširimo, vsebino pa zasnujemo na novo, upoštevaje 
spremenjene razmere. Bistvene poteze spremenjenih razmer so: 
slovenska državna suverenost (in s tem načelna odvezanost od 
tujega nareka v zakonodaji in oblikovanju obrambnih meha- 
nizmov), usmeritev v tržno gospodarstvo (komercializacija, 
razmah oglaševalstva in reklam), večja odprtost v svet (udeležba 
v živahnejšem mednarodnem pretoku blaga in informacij) ter s 
tem močna izpostavljenost vplivom iz tehnološko in demografsko 
neprimerno močnejših ter jezikovno dosti bolj tujih okolij, kakor pa 
je bilo jugoslovansko. V preteklosti so novi predmeti in pojmi prihajali 
k nam razmeroma redko in so se med ljudmi širili postopoma, 
zato je bilo iskanje ali tvorbo ustreznih slovenskih besed za njihovo 
poimenovanje mogoče prepuščati spontanemu in dolgotrajnemu 
obravnavanju med izvedenci posamezne stroke in med posebej 
ozaveščenimi ljubitelji slovenščine. Danes je novosti neprimerno 
več in prihajajo v večinsko družbeno zavest dosti hitreje. Kadar 
pa današnji govorec v svojem vsakdanjem delovnem ritmu naleti 
na novo stvar in s tem na novo poimenovalno potrebo, praviloma 
nima ne ustrezne volje, ne strokovnega znanja, ne zadosti časa 
za iskanje ali oblikovanje ustrezne slovenske besede, zato brez 
daljšega obotavljanja prevzame tujo besedo (ta se mu tako in 
tako ponuja, če je skupaj s tisto stvarjo prišla iz tujine), posebno 
ker ljudje niti ne vedo, na koga bi se v takih primerih lahko obračali 
za nasvet. Zato potrebujemo ustanovo, ki se bo na te potrebe 
odzivala hitro, organizirano in strokovno in za katero bodo ljudje 
vedeli, da jim je na voljo za jezikovne informacije ali nasvete. 

Predlagatelj takega jezikovnega zakona v današnjih slovenskih 
razmerah lahko pričakuje več vrst ugovorov: 
- stvarne pripombe jezikoslovne in pravne stroke (o 

organizacijsko-tehnični uresničljivosti nekaterih določil, o 
morebitnih pravnih vrzelih in nejasnostih, o finančnih 
posledicah za državni proračun, o strokovni pripravljenosti 
slovenističnega in pravnega kadra za operativno delo 
jezikovnega urada ipd.); 

- splošno kritiko s sklicevanjem na človekove pravice, možnost 
proste izbire in spontanost (svoboda govora ipd.); 

- odpor tistih, ki bi jim zakon naložil večje upoštevanje 

slovenščine pri njihovem delu (nekateri poslovni oziroma 
podjetniški krogi, oglaševalci idr.). 

Na stvarne strokovne pripombe je na raznih stopnjah 
obravnavanja in sprejemanja zakonskega predloga mogoče 
odgovoriti z ustreznimi pojasnili ali pa jih v obliki morebitnih 
amandmajev vnesti v besedilo predloga (redkokateri zakonski 
predlog je sprejet, ne da bi bil v parlamentarnem postopku kaj 
spremenjen ali dopolnjen); z odporom tistih, ki jim zakon nalaga 
večje, po njihovem zatrjevanju prehude ali nepotrebne obveznosti 
do slovenščine, mora zakonodajalec zmeraj računati ter 
(strokovno in politično) primerjati težo njihovega interesa z drugimi 
interesi (narodnokulturnim, državotvornim, sporazumevalnim idr.) 
in se odločati. Kritiko v imenu človekovih pravic in spontanosti pa 
je mogoče zavrniti prav s sklicevanjem na človekove (in 
državljanske) pravice: ustvarjanje in razširjanje slovenskih besedil, 
polnih jezikovnih napak, tujih besed in prezapletenih skladenjskih 
zvez, predvsem pa vsiljevanje tujejezičnih besedil v javnosti 
pomeni za večino državljanov Slovenije teptanje njihove pravice 
do informiranosti (če je npr. v navodilu za uporabo motorne kose 
toliko prevajalskih in tiskovnih napak, da je nerazumljivo in celo 
nevarno, ali če v Delu izide napoved javnega predavanja na 
Inštitutu Jožefa Štefana in je pri tem naslov predavanja natisnjen 
samo v angleščini); celo pri tistih Slovencih, ki v Sloveniji uporabljajo 
angleščino in druge tuje jezike namesto slovenščine (npr. Euro- 
pean Fashion Design by Mura), navadno ne gre za njihovo prosto 
(spontano) izbiro jezika, temveč so podvrženi kratkoročnim 
modnim, komercialnim in drugim pritiskom, katerih končni vzvodi 
so neredko zunaj slovenskega ozemlja in zunaj slovenske družbe. 
V tisti del jezikovne dejavnosti, v katerem se svoboda govora res 
lahko popolnoma uveljavi, tj. v besedno umetnost, v območje 
zasebnega sporazumevanja ipd., pa ta zakon ne posega. 

V času, ko se Slovenija odloča o vstopu v Evropsko zvezo in 
tehta posledice, bi sprejem tega zakona pomenil pravočasno 
določitev pogajalskih izhodišč in pripravo konkretnih mehanizmov, 
ki jih bomo potrebovali za ohranitev svoje prepoznavnosti in 
identitete po vstopu v EZ (to se med drugim že kaže v polemiki o 
rabi jezikov v gospodarskih družbah). 

3. Primerjava z drugimi državami 

Pregledovanje jezikovne zakonodaje tujih držav razkriva 
zakonitost, da se raba jezika zakonsko predpisuje skoraj povsod, 
kjer ni (zadosti) samoumevna. Način in ostrina predpisovanja pa 
sta zelo različna. Na eni strani so države, ki rabo jezika določajo 
zelo ohlapno, samo na ravni splošne ustavne določbe. Njihova 
jezikovna politika je videti dokaj liberalna, vendar natančnejši 
premislek pokaže, da gre za države, kjer je izbira določenega 
jezika v skoraj vseh govornih položajih (posebno pa v javnosti in 
v uradih) tako samoumevno predvidljiva, da je ni treba posebej 
predpisovati, samodejno jo ureja pritisk javnega mnenja in 
večstoletnega izročila. V trenutku, ko se ta samoumevnost zaradi 
občutnih demografskih premikov ali drugih razlogov omaje, pa se 
tudi v takih državah oglasijo zahteve po določnejših predpisih o 
(obvezni) rabi določenega jezika; ko je na nekaterih območjih 
ZDA močno narasel delež špansko govorečega prebivalstva, se 
je tam začelo govoriti o ogroženosti angleščine in o potrebnosti 
njenega zakonskega predpisovanja. Raba angleščine je zakonsko 
dobro zavarovana v Kanadi (Ouebec!) in sploh po državah, kjer 
ni samoumevna, vštevši nekdanje britanske kolonije. 

V drugo skupino uvrščamo države, ki imajo poleg splošne ustavne 
določbe še vrsto drugih določil o rabi jezika, raztresenih po raznih 
področnih zakonih in podzakonskih predpisih. Ti so nastajali v 
različnih obdobjih, na raznih ravneh (npr. državni in deželni zakoni) 
in z različnimi nameni, vendar so ob tem sistematično določali 
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izbiro jezika v kritičnih govornih položajih in so preživeli menjave 
ustavne ureditve države, vojno in druge zgodovinske pretrese. 
Pregled nad takimi predpisi pa je zelo težaven (npr. v Italiji). 

V tretji skupini so države, ki skušajo posledice omahujoče 
samoumevnosti v jezikovni rabi zajeti in zaokroženo urediti z 
enovitim zakonom. V Evropi je med takimi najbolj znana Francija. 
Prvi zakon o rabi francoščine je bil sprejet leta 1975, drugi pa leta 
1994. Nekatera določila drugega je francosko ustavno sodišče 
razveljavilo, v večjem delu pa je vendarle ostal v veljavi in je še 
zmeraj precej "močnejši" od prvega. Uveljavlja pravico do 
francoščine za porabnike, delojemalce in javnost, pri tem pa ostaja 
skladen s francoskimi obveznostmi do predpisov Evropske zveze 
in predvideva, da je ob predstavitvi izdelka, storitve ipd. poleg 
francoščine vedno mogoč tudi prevod v tuji jezik. 

Raba francoščine se zahteva pri predstavitvi blaga in storitev za 
porabnike ter pri napisih in oglasih na javnih krajih in v javnih 
prostorih, dalje pri sklepanju pogodb med osebami javnega prava, 
pri prirejanju kongresov in kolokvijev, v delovnih pogodbah in 
navodilih, pri šolskem pouku, radijskih in televizijskih reklamah 
idr. Pri zahtevah po nadomeščanju tujih besed s francoskimi se 
sklicuje na Zakon o bogatitivi francoščine in večkrat uporablja 
določila naslednjega tipa: "Taka besedila ne smejo vsebovati 
nobenega tujega izraza ali pojma, če obstaja francoski izraz ali 
pojem z istim pomenom, predvsem izraz ali pojem, sprejet v 
pogojih, predvidenih z zakonskimi določbami o bogatitvi 
francoščine" (čl. 6, 8 idr.). 

Posebno oster je pri predpisovanju nadzornih ukrepov, saj npr. 
poleg delnega ali popolnega vračanja subvencij predvideva celo 
neposredno poseganje agentov pravosodne policije; ti lahko pri 
iskanju in ugotavljanju kršitev nekaterih določil tega zakona tudi 
"vdrejo na kraje ali v vozila" (14. člen); kdor jih pri njihovih opravilih 
posredno ali neposredno ovira, "se kaznuje s šestmesečnim 
zaporom in denarno kaznijo 50.000 frankov". V skladu s posebno 
francosko miselnostjo se poleg "zaščite pluralizma" priporoča 
"spoštovanje francoskega jezika in širjenje francoskega 
govornega območja". 

Medtem ko je francoski jezikovni zakon nedvomno ukazovalen 
in dokaj represiven, pa so skandinavske države ubrale drugo 
pot: z zakoni ali podzakonskimi predpisi so ustanovile svoje urade 
za jezik in jim zaupale samo raziskovalne, razvojne, spodbu- 
jevalne in svetovalne naloge. Poglavitne tri naloge danskega urada 
za jezik so: dajanje pojasnil o danščini in njeni rabi (komur koli), 
izdelovanje uradnega pravopisnega slovarja in spremljanje razvoja 
danščine (posebno zbiranje novih besed ali novih vrst rabe besed), 
torej tisto, kar pri nas večinoma že opravlja Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. 
Danski urad za jezik mora vse pomembnejše zadeve, ki jih sam 
načne, predložiti pristojnemu ministrstvu v dokončno odločitev. 
Posamezniki iz urada pa sodelujejo pri delu zakonodajnega 
oddelka pravosodnega ministrstva, državnega radia, odbora za 
krajevna imena, danske svetopisemske družbe, odbora za izpitna 
vprašanja iz danščine, danskega združenja za standarde, 
terminološke delovne skupine ipd. Urad izdaja svoje strokovno 
glasilo. - Podobne naloge in status imajo uradi za jezik na Islandiji, 
Norveškem, Švedskem in Finskem. V nekaterih izmed teh držav 
obstaja celo po več uradov - tudi za jezike narodnih manjšin, npr. 
Laponcev (Norveška) in Eskimov (Danska - Grenlandija). 

Zakon o jeziku so pred kratkim sprejeli tudi na Poljskem. Tudi oni 
povezujejo prvine francoskega in skandinavskega modela (npr. 
predvidevanje tudi denarnih kazni "do 100.000 zlotov" ter 
ustanovitev Sveta za poljski jezik, tj. nekakšnega jezikovnega 
urada, med drugim pooblaščenega za jezikovno svetovanje in za 
uradno določanje temeljev poljskega pravopisa ipd.), vsebinska 

določnost njihovega zakona pa se zdi v primerjavi z našim 
predlogom manj uravnotežena: po eni strani se neposredno izreka 
o nekaterih zelo konkretnih pojavih v jeziku (npr. prepoved 
vulgarizmov), po drugi strani pa številna vsebinska vprašanja 
prepušča jezikovnemu svetu pri Poljski akademiji znanosti (ta naj 
bi parlamentu v dveh letih predložil poročilo o stanju in potrebnih 
ukrepih v podporo poljščini). 

Slovenski zakon o jeziku temelji na skandinavskem modelu 
(ustanovitev jezikovnega urada s poudarjeno svetovalno in 
spodbujevalno vlogo); ima tudi nekaj potez francoskega modela 
in nekaj izvirnih prvin (npr. dajanje uradnih mnenj in soglasij 
pristojnega ministrstva ali Državnega urada za jezik pri izjemah 
in nejasnih primerih). Pri tem po eni strani povzema vsebino že 
sprejetih področnih zakonov, kolikor urejajo izbiro jezika (manj 
tudi njegovo kakovost), ter to vsebino dopolnjuje in posplošuje na 
vsa področja javnega sporazumevanja, po drugi strani pa pušča 
pristojnost za raziskovanje in kodifikacijo jezikovne norme v rokah 
nevladnih strokovno-znanstvenih ustanov, posebno SAZU in 
univerz. 

4. Finančne posledice 

Z ustanovitvijo urada za jezik po tem zakonu in z njegovo temeljno 
dejavnostjo (22. člen) bi za proračun Republike Slovenije nastal 
redni letni strošek okoli 50 milijonov tolarjev (plače za štiri 
zaposlene in materialni stroški), v zvezi z uresničevanjem 
nekaterih njegovih nalog (npr. razpisovanje javnih natečajev za 
zbiranje posrečenih jezikovnih rešitev, slovesno izrekanje pohval 
posameznikom in skupnostim za jezikovnokulturno prizadevanje, 
publikacije, posveti) pa še okoli 20 milijonov tolarjev, skupaj 
približno 70 milijonov tolarjev letno (po cenah leta 2000). V državni 
proračun pa bi prišlo nekaj prihodka od predvidenih denarnih 
kazni (29. člen). 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja javno rabo slovenščine kot ustavno določenega 
uradnega jezika na območju Republike Slovenije in ustanavlja 
Državni urad za jezik, da bo redno spremljal uresničevanje zakona 
ter načrtno pospeševal uveljavljanje slovenščine na vseh 
področjih javnega sporazumevanja in skrbel za aktivno jezikovno 
politiko v Republiki Sloveniji. 

Rabo slovenskega jezika v skladu z ustavo in tem zakonom 
lahko nadrobneje urejajo tudi področni zakoni. 

2. člen 
(uporaba določb tega zakona na narodno mešanih 

območjih) 

Določila tega zakona se na jezikovno mešanih območjih Republike 
Slovenije, kjer se po zakonu uporablja tudi madžarski oziroma 
italijanski jezik, smiselno uporabljajo tudi za ta dva jezika. 
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I. PODROČJA RABE SLOVENŠČINE KOT URADNEGA JEZIKA 

Poslovanje 

3. člen 
(raba slovenščine pri delu) 

Državni organi in organi območnih samoupravnih skupnosti, 
pravosodni organi in vsi, ki izvajajo javno službo ali imajo javna 
pooblastila, delajo v slovenščini. Kadar je njihovo poslovanje 
namenjeno tujcem, lahko uporabljajo poleg slovenščine tudi tuji 
jezik. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pri pisni rabi slovenščine 
upoštevati normo slovenskega knjižnega jezika. Zoper odločbo, 
sodni sklep ali drugo uradno besedilo, ki državljanu nalaga 
določene obveznosti do izdajatelja besedila, se državljan lahko v 
rednem roku pritoži, če se v besedilu grobo ali pogosto krši 
slovenska knjižnojezikovna norma; organ mora v takem primeru 
izdati novo, jezikovno sprejemljivo različico besedila. 

V sporu, ali gre pri besedilu iz prejšnjega odstavka za grobo 
oziroma pogostno kršitev slovenske knjižnojezikovne norme, 
odloča Državni urad za jezik. 

4. člen 
(poslovanje s strankami) 

Vse pravne in fizične osebe morajo pri izvajanju svoje registrirane 
dejavnosti s strankami na območju Republike Slovenije poslovati 
v slovenščini, razen če so stranke tujci ali če gre za elektronsko 
spremljanje preletov v mednarodnem letalskem prometu. 

5. člen 
(obvezna raba slovenščine v pogodbah) 

Pravne in fizične osebe, registrirane na območju Republike 
Slovenije, ki sklepajo pogodbe s tujci, lahko poleg obveznega 
pogodbenega besedila v slovenščini podpišejo tudi tujejezične 
različice iste pogodbe. 

če oseba iz prejšnjega odstavka sklene pogodbo samo v tujem 
jeziku, se v morebitnem sporu pred sodišči v Republiki Sloveniji 
ne bo mogla sklicevati na tako pogodbo. 

Za jezik meddržavnih pogodb veljajo določila Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list RS, št. 1/91). 

6. člen 

Izdelovalci opreme, strojev, naprav in trajnih dobrin za osebno 
rabo morajo vsak svoj izdelek opremiti z deklaracijo, garancijo, 
tehnično literaturo ter navodilom za vamo uporabo, preizkušanje 
in vzdrževanje v slovenščini.Gospodarske družbe in fizične 
osebe, vpisane v sodni register za opravljanje trgovinske 
dejavnosti, lahko zastopajo tuje proizvajalce takih izdelkov ali 
opravljajo distribucijo teh izdelkov pod pogojem, da imajo zanje 
zagotovljeno deklaracijo, garancijo, tehnično literaturo in navodilo 
za uporabo v slovenščini. Jezik vsega omenjenega pisnega 
gradiva mora biti za uporabnika razumljiv in se mora držati 
slovenske knjižnojezikovne norme. 

Vsako zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo, ki se daje v promet, 
mora imeti na ovojnini natisnjeno deklaracijo, navodilo za uporabo 
in vse druge potrebne podatke v slovenščini, dodatno pa lahko 
tudi v enem ali več tujih jezikih. 

Če pristojna inšpekcija ugotovi jezikovno neustreznost 
omenjenega pisnega gradiva, lahko z odredbo ustavi distribucijo 
in prodajo izdelka, dokler ga izdelovalec ali distributer oziroma 
prodajalec ne opremi s sprejemljivim gradivom. 

S sprejemljivim pisnim gradivom v slovenščini morajo biti opremljeni 
tudi izdelki domačih proizvajalcev, če so bili prvotno namenjeni za 
izvoz v tujino, pozneje pa preusmerjeni na slovenski trg. 

7. člen 
(znanje slovenščine kot pogoj za sklenitev delovnega 

razmerja oziroma za registracijo samostojne dejavnosti 
fizičnih oseb) 

Znanje slovenščine je pogoj za sklenitev delovnega razmerja ali 
za registracijo samostojne dejavnosti fizičnih oseb. Če ta pogoj 
pri sklenitvi delovnega razmerja ni bil upoštevan z vednostjo obeh 
pogodbenih strank, je pogodba o zaposlitvi ali registracija oziroma 
odločba o imenovanju takoj nična, v primeru napak volje pa 
izpodbojna. 

Določba prvega odstavka ne velja, če gre za sklenitev delovnega 
razmerja pri sezonskih delih ali za delo, pri katerem prihaja do 
jezikovnih stikov samo s tujimi strankami oziroma je vezano samo 
na pomoč pri učenju tujega jezika ali pri oblikovanju tujejezičnih 
besedil. 

8. člen 

Za sklenitev delovnega razmerja, kjer se predvidevajo neposredni 
stiki s strankami, ali za registracijo tovrstne samostojne dejavnosti 
fizičnih oseb ali za njihovo imenovanje na odgovorne uradne 
položaje mora znanje slovenščine dosegati kakovostno stopnjo, 
primerno pogostnosti in zahtevnosti teh stikov. Kandidatom se 
potrebna jezikovna kakovostna stopnja prizna na podlagi ustrezne 
javne listine. 

9. člen 
(znanje slovenščine kot pogoj za pridobitev 

državljanstva) 

Aktivno obvladanje slovenščine v govoru in pisanju je eden izmed 
pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z 
naturalizacijo, kar se dokaže z obveznim preizkusom pred 
ustanovo, ki jo pooblasti Vlada Republike Slovenije. 

10. člen 
(notranje poslovanje fizičnih in pravnih oseb) 

Notranje poslovanje vseh fizičnih in pravnih oseb, registriranih na 
območju Republike.Slovenije, ki se nanaša na pravice in dolžnosti 
iz delovnega razmerja, na obveščanje delavcev in na varstvo pri 
delu, mora biti v slovenščini; če gre za delovno razmerje s tujcem 
iz drugega odstavka 7. člena, je pri tem dopustna tudi souporaba 
tujega jezika. 
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Odgovorne osebe iz prejšnjega odstavka ne smejo od kandidatov 
za zaposlitev in od delavcev zahtevati tujejezičnih prevodov vlog, 
povezanih z urejanjem pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja 
(npr. prošnje za sklenitev delovnega razmerja ali za dopust). 

Poimenovanje 

11. člen 
(poimenovanje pravnih oseb zasebnega prava) 

Ime oziroma firma pravnih oseb zasebnega prava mora biti v 
slovenskem jeziku. Enako velja za firme fizičnih oseb. 

Izjemoma se v firmi lahko uporabijo besede ali deli besed tujega 
jezika, 
- če ustrezajo imenom ali firmam večinskih tujih družbenikov; 
- če predstavljajo varovano blagovno ali storitveno znamko, ki 

je na slovenskem trgu javno navzoča zdržema najmanj 
dvajset let pred uveljavitvijo tega zakona; 

- če za tujo besedo ni mogoče najti ustreznega prevoda v 
slovenski jezik ali tvoriti primerne nove slovenske besede; 

- če gre za citatni izraz iz mrtvega jezika. 

Izpolnjevanje pogojev iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka 
ugotavlja Državni urad za jezik z izdajo pisnega soglasja za 
registracijo firme. 

Prevod firme v tuji jezik se lahko na območju Republike Slovenije 
uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. 

Javne obratovalnice, delavnice, poslovalnice, prodajalne, oddelki, 
izpostave, podružnice in podobno, kar je poimenovano drugače 
kot z registrirano firmo pravne osebe ali z imenom oziroma 
priirr\kom fizične osebe, morajo biti poimenovani v slovenščini. 

12. člen 
(poimenovanje pravnih oseb javnega sektorja) 

Državni organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti, 
pravosodni organi, javni zavodi in vsi, ki izvajajo javno službo ali 
imajo javna pooblastila, morajo imeti slovensko ime; izjemoma se 
lahko kot del takega imena dovoli slovenskim jezikovnim pravilom 
prilagojeno ime katere tuje osebnosti. To velja tudi za imena 
oddelkov, podružnic, izpostav ipd. 

Imena političnih strank ter političnih in upravnih funkcij ter 
znanstvenih in strokovnih nazivov posameznikov, ki predstavljajo 
pravne osebe iz prejšnjega odstavka, morajo biti v slovenščini. 

Uradna soglasja za izjeme na podlagi prvega odstavka tega člena 
izdaja Državni urad za jezik. 

Tujejezični prevodi imen iz prvega in drugega odstavka se lahko 
na uradnih gradivih, vizitkah, vabilih in drugih listinah uporabljajo 
samo za slovenskimi imeni oziroma pod njimi in ne smejo biti 
grafično bolj poudarjeni. 

13. člen 
(prepoved vpisa v sodni register) 

Sodišče ne sme vpisati v sodni register firme pravne osebe, ki je 

poimenovana v nasprotju s katerim od določil 11. in 12. člena tega 
zakona. 

14. člen 
(slovensko ime kot pogoj za pridobitev koncesije, licence, 

javnega naročila ali naslova "slovenski") 

Pristojni organi države oziroma lokalnih skupnosti lahko izdajajo 
koncesije, licence in javna naročila samo pravnim osebam, 
poimenovanim v skladu s tem zakonom. 

Pravni osebi, ki v svoji firmi ohranja tujejezične sestavine v 
nasprotju s tem zakonom, Vlada Republike Slovenije od dneva 
uveljavitve tega zakona ne sme izdati soglasja za uporabo besed 
"Slovenija", "slovenski" ipd. v njeni firmi. 

Pravni ali fizični osebi je mogoče izdati licenco za prevažanje 
potnikov z avtobusi ali taksiji samo, če njeni vozniki dobro obvladajo 
slovenščino. 

15. člen 
(poimenovanje novih blagovnih in storitvenih znamk) 

Raba slovenskega jezika je obvezna pri poimenovanju 
nastajajočih novih blagovnih in storitvenih znamk domačih fizičnih 
in pravnih oseb, če gre za trženje na območju Slovenije. 

16. člen 
(poimenovanje javnih površin, prostorov in vozil) 

Javne površine, prostori in vozila morajo biti poimenovani v 
slovenščini; izjemoma se lahko kot del takega imena dovoli 
slovenskemu jeziku prilagojeno ime znane tuje zgodovinske osebe 
ali tujega kraja. 

Izjeme na podlagi prvega odstavka tega člena lahko dovoli Državni 
urad za jezik. 

Obveščanje javnosti 

17. člen 
(obveščanje javnosti in javno oglaševanje) 

Javno oglaševanje, napovedovanje naslovov javno predvajanih 
glasbenih, filmskih ipd. stvaritev, predvajanje radijskih in televizijskih 
oddaj, navodila za uporabo izdelkov, hišni redi in druge oblike 
obveščanja javnosti (npr. v javnih glasilih, na kažipotih, razglasnih 
panojih, prikazovalnikih, opozorilnih napisih na javnih krajih in v 
javnih prostorih, v igralnicah, v izložbah, na ovojnini, letakih in 
plakatih, prospektih, razstavnih in prodajnih katalogih) morajo biti 
na območju Republike Slovenije v slovenščini, razen če javno 
glasilo izhaja v tujem jeziku. Če je sporočilo, objavljeno v glasilu, ki 
izhaja v slovenščini, izrecno namenjeno predvsem tujcem, je 
zanj dovoljeno uporabljati poleg slovenščine tudi tuji jezik, vendar 
besedilo v tujem jeziku ne sme biti izrazno bolj poudarjeno kakor 
slovensko. 

Tuji radijski in televizijski programi ali njihovi deli, ki jih prevzema 
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domača RTV, morajo biti prevedeni v slovenščino. Izjeme so 
določene v 68. in 86. členu Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, 
št. 18/94). 

Medmrežno predstavljanje in oglaševanje slovenskih pravnih oseb 
in fizičnih oseb z registrirano samostojno dejavnostjo mora biti v 
slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih. 

V dvomu ali sporu, ali gre za javno obveščanje, oglaševanje 
oziroma dajanje navodil, namenjeno predvsem tujcem, odloči 
Državni urad za jezik. 

18. člen 
(poimenovanje, napovedovanje, predstavljanje In 

Izvajanje Javnih prireditev) 

Poimenovanje, napovedovanje, predstavljanje in izvajanje 
kulturnih, strokovnih, izobraževalnih, gospodarskih, športnih, 
zabavnih in drugih javnih prireditev mora biti v slovenščini. 

Filmi se predvajajo s slovenskimi podnapisi ali sinhronizirani v 
slovenščino. Izjemo lahko dovoli minister, pristojen za kulturo, če 
gre za enkratno predvajanje umetniško pomembnega tujega filma 
v izrednih okoliščinah. 

Operne predstave Slovenskega narodnega gledališča so v 
slovenščini, če je zagotovljeno spremljanje slovenskega prevoda 
na prikazovalniku, pa lahko tudi v tujem jeziku. 

Souporabo tujih jezikov pri poimenovanju, napovedovanju, 
predstavljanju ali izvajanju takih prireditev lahko izjemoma dovoli 
ministrstvo, pristojno za kulturo, če gre za mednarodne prireditve, 
namenjene predvsem tujim udeležencem in obiskovalcem, 
oziroma ministrstvo, pristojno za gospodarske zadeve, če gre 
za poslovne dogodke, namenjene predvsem tujim partnerjem 
oziroma investitorjem. 

19. člen 
(uporaba slovenščine na mednarodnih javnih prireditvah, 

ki se financirajo z javnimi sredstvi) 

Na mednarodnih javnih prireditvah na območju Republike 
Slovenije, ki se financirajo z javnimi sredstvi, mora biti omogočena 
enakopravna uporaba slovenščine. V slovenščini mora biti 
dostopno tudi vse temeljno informativno pisno gradivo teh prireditev. 

če predavanja in druga besedila takega mednarodnega 
strokovnega posvetovanja ali druge javne prireditve izidejo v 
zborniku, mora imeti zbornik naslov in uvodno besedo tudi v 
slovenščini, tujejezični prispevki v zborniku pa povzetke tudi v 
slovenščini. 

Izjeme od uporabe določb iz prvih dveh odstavkov tega člena 
lahko dovoli Državni urad za jezik, če gre za mednarodne 
prireditve, namenjene predvsem tujim nastopajočim in tujemu 
občinstvu. 

Vzgoja In Izobraževanje 

20. člen 
(raba slovenščine v vzgoji In izobraževanju) 

Javna vzgoja in izobraževanje potekata na območju Slovenije v 
slovenščini; to velja tako za vzgojno delo na predšolski stopnji 
kakor tudi za učni jezik na osnovnošolski in srednješolski stopnji 
ter za redna visokošolska in univerzitetna predavanja in izpite, 
za napisana besedila in ustne zagovore seminarskih, diplomskih, 
specialističnih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij. 

Tudi v primeru gostujočih tujih članov komisij za obrambo 
specialističnih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij mora 
doktorand govoriti slovensko, fakulteta pa mora gostujočim tujim 
članom komisije zagotoviti prevajanje. 

Raba tujih jezikov v osnovnošolskem in srednješolskem 
izobraževanju je dovoljena pri pouku tujih jezikov v okviru 
predpisanega predmetnika in v prostovoljnih jezikovnih krožkih, 
v visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju pa v okviru 
uresničevanja uradno potrjenih študijskih programov za tuje jezike 
ter pri predavanjih in konsultacijah tujih gostujočih profesorjev v 
okviru organiziranega univerzitetnega podiplomskega študija na 
nejezikovnih smereh, če delež teh predavanj in konsultacij ne 
presega 20 odstotkov celotne kvote kandidatovega študijskega 
programa. 

Druga področja 

21. člen 

Če se z gospodarskim, kulturnim, političnim ali tehnološkim 
razvojem odpre na območju Republike Slovenije kako novo 
področje javnega sporazumevanja, se za rabo jezika na njem 
smiselno uporabljajo določila tega zakona. 

II. DRŽAVNI URAD ZA JEZIK 

22. člen 
(Državni urad za jezik In njegove naloge) 

Za sistematično oblikovanje in izvajanje aktivne jezikovne politike 
se ustanovi Državni urad za jezik. Urad za svoje delo odgovarja 
Vladi Republike Slovenije. 

Urad za jezik ima predvsem tele naloge: 
- spremlja uresničevanje določil zakonskih in podzakonskih 

predpisov, ki govorijo o rabi slovenskega jezika, ter o tem in 
o vsem svojem delovanju vsaj dvakrat letno poroča vladi; 

- izdaja mnenja in soglasja po tem zakonu; 
- sproti opominja pristojne nadzorne organe na morebitno 

neuresničevanje ali kršenje zakonskih določil, ki varujejo 
slovenski jezik na njihovem delovnem področju; 

- predlaga pristojnim organom ukrepe v zvezi z uveljavljanjem 
in varstvom slovenskega jezika; 

- izreka javne pohvale fizičnim in pravnim osebam za zavzeto 
jezikovnokultumo delovanje; 

- neposredno ali prek inšpekcijskih služb opominja kršilce določil 
tega zakona in jih opozarja na pravne posledice; 

- strokovno proučuje ter razvija postavke in izhodišča za 
jezikovnopolitično odločanje in načrtovanje v vladi in drugih 
državnih organih; 

- daje pobude za spreminjanje in dopolnjevanje zakonskih in 
podzakonskih predpisov, ki urejajo rabo slovenščine, in pri 
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tem sodeluje z organi državnega zbora; 
- daje pobude za širitev slovenščine na nova področja, da bo 

jezik sledil znanstvenemu in tehnološkemu razvoju ter 
modernemu načinu življenja; 

- daje fizičnim in pravnim osebam pojasnila o slovenski knjižni 
normi, kakor je zapisana v sprejetih učbenikih in priročnikih, 
o možnostih jezikovnega izpopolnjevanja odraslih ter o 
jezikovnih pravicah državljanov Republike Slovenije in tujcev 
na območju Republike Slovenije; 

- strokovno svetuje fizičnim in pravnim osebam pri zbiranju ali 
jezikoslovni presoji predlogov za nova imena firm pravnih 
oseb, javnih obratovalnic, blagovnih in storitvenih znamk, 
tržnih izdelkov, javnih prireditev idr.; 

- izdaja lepake, zgibanke in drugo propagandno gradivo o knjižni 
slovenščini, njenem izraznem bogastvu, zanimivosti in 
funkcijah ter pripravlja jezikovne publikacije, povezane z 
državnopolitično prakso (npr. seznam poslovenjenih imen za 
tuje države, uradnih prevodov imen mednarodnih organizacij, 
sporazumov in pogodb, seznam uradnih krajšav); 

- razpisuje javne natečaje za predlaganje in vpeljevanje 
posrečenih jezikovnih rešitev (npr. poimenovanja za nove 
predmete, pojave in pojme iz naravnega, tehničnega, 
družbenega in duhovnega sveta); 

- obravnava pripombe in pritožbe pravnih oseb in državljanov 
v zvezi z uporabo slovenščine kot uradnega jezika; 

- obvešča javnost o usmeritvah in odprtih vprašanjih jezikovne 
politike; 

- sodeluje z državnimi organi ter z znanstvenimi, izobra- 
ževalnimi in drugimi zavodi, organizacijami in društvi, ki se 
ukvarjajo z jezikovno vzgojo, poučevanjem in raziskovanjem; 

- sodeluje s podobnimi organizacijami iz drugih držav. 

23. člen 
(Imenovanje vodje urada In strokovnega sveta) 

Vodjo Državnega urada za jezik imenuje za dobo štirih let Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za kulturo. 
Vodja mora biti po izobrazbi diplomirani jezikoslovec slovenist ali 
pravnik. 

Vlada imenuje tudi enajstčlanski strokovni svet Državnega urada 
za jezik. Svet je imenovan za dobo petih let, poleg vodje urada pa 
ga sestavljajo pet slovenistov (po en predstavnik Slavističnega 
društva Slovenije, SAZU in univerz), dva pravnika (iz vladnih 
služb) ter po en predstavnik Kulturniške zbornice, Gospodarske 
zbornice in Učiteljske zbornice. Če je vodja urada slovenist, mora 
biti predsednik sveta neslovenist, in obrnjeno. 

Strokovni svet Državnega urada za jezik se sklicuje najmanj 
dvakrat letno. Na sejah obravnava delovanje urada in svoje 
mnenje sporoča Vladi Republike Slovenije. 

24. člen 
(dolžnost odzivanja na delo urada) 

Državni organi so se na pobude, opozorila in predloge Državnega 
urada za jezik dolžni odzvati. 

25. člen 
(omejitve delovnega področja urada) 

Državni urad za jezik se ne vmešava v individualne jezikovne 
pravice ljudi ter se ne izreka o jeziku besedne umetnosti, 
zasebnega sporazumevanja in bogoslužja. Ne odloča o 

knjižnojezikovni normi, ne spreminja jezikovnih priročnikov ter 
sam ne tvori posebnega izrazja znanstvenih in tehničnih strok, 
pač pa vse te dejavnosti spremlja in spodbuja, njihove dosežke 
upošteva pri svojem delu in spodbuja zanimanje širše javnosti. 

III. NADZOR 

26. člen 
(Inšpekcijski nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo pristojne inšpekcije 
za področja, na katera se posamezne določbe nanašajo. 

27. člen 
(pravica predloga) 

Predlog pristojnemu inšpektorju za začetek postopka v zvezi z 
izvajanjem tega zakona lahko da Državni urad za jezik in tudi 
vsaka fizična ali pravna oseba, ki meni, da je zakon kršen. 

28. člen 
(posebni Inšpekcijski ukrepi) 

Pristojni inšpektor lahko fizičnim in pravnim osebam, ki morajo 
upoštevati ta zakon, z začasno odredbo naloži dejanja, s katerimi 
jih prisili k njegovemu upoštevanju. 

Če fizična ali pravna oseba v zvezi s svojo registrirano dejavnostjo 
ne sledi začasni odredbi iz prejšnjega odstavka, lahko pristojni 
inšpektor začasno prepove njeno delovanje. 

Če fizična ali pravna oseba na zahtevo pristojnega inšpektorja ne 
odstrani svojega javnega napisa ali drugega javnosti dostopnega 
jezikovnega gradiva (katalogi, garancijski listi, navodila za uporabo 
ipd.), ki ni skladno z določili tega zakona, lahko tako odstranitev 
po inšpektorjevem naročilu brez odlašanja opravi ustrezna javna 
služba, stroški odstranitve pa bremenijo fizično oziroma pravno 
osebo, ki je v prekršku. 

Pritožba zoper odločitve inšpektorja iz prvih treh odstavkov tega 
člena ne zadrži njihove uresničitve. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

29. člen 
(denarne kazni) 

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek vsaka 
fizična oseba: 

1. ki pri izvajanju svoje registrirane dejavnosti s strankami ne 
posluje v slovenščini, razen če so stranke tujci (4. člen); 

2. ki sprejemanja oseb v delovno razmerje ali registracije 
samostojne dejavnosti fizičnih oseb ne pogojuje s 
kandidatovim ustreznim znanjem slovenščine (7. in 8. člen); 
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3. ki v zvezi z obveščanjem delavcev in njihovimi pravicami iz 
delovnih razmerij ali v zvezi z navodili za varstvo pri delu ne 
posluje v slovenščini, razen če gre za souporabo tujega jezika 
pri sporazumevanju s tujcem (10. člen); 

4. ki obvešča javnost oziroma javno oglašuje v tujem jeziku, če 
to obveščanje oziroma oglaševanje ni namenjeno predvsem 
tujcem (17. člen); 

5. ki poimenuje, napoveduje ali predstavlja javne prireditve v 
nasprotju z 18. členom tega zakona; 

6. ki ne omogoča rabe slovenščine na mednarodnih javnih 
prireditvah, sofinanciranih iz javnih sredstev, ali ne zagotovi 
temeljnega informativnega gradiva v slovenščini ali ne poskrbi 
za rabo slovenščine v naslovu, spremni besedi oziroma 
povzetku tujejezičnega članka v zborniku (19. člen). 

Z denarno kaznijo 750.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

30. člen 
(odtegnitev javnih sredstev) 

Slovenska pravna ali fizična oseba, ki se na medmrežju 
predstavlja ali oglašuje samo v tujih jezikih, izgubi pravico do 
udeležbe pri javnih naročilih, državnih subvencijah in drugih oblikah 
pomoči iz javnih sredstev, vštevši ugodnosti pri uporabi Arnesa 
in drugih subvencioniranih mrež. Izguba te pravice pravne ali 
fizične osebe velja še najmanj šest mesecev po uskladitvi njenega 
ravnanja z določilom tretjega odstavka 17. člena tega zakona. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

31. člen 
(rok za uveljavitev slovenskih poimenovanj v javnem 

sektorju) 

Državni organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti, 
pravosodni organi in vsi, ki izvajajo javno službo ali imajo javna 
pooblastila, morajo svoja poimenovanja uskladiti s tem zakonom 
v enem letu od njegove uveljavitve. Neupravičena neizpolnitev te 
zahteve pomeni za vodjo takega organa oziroma skupnosti ali 
službe kršitev disciplinske odgovornosti. 

Javne obratovalnice, poslovalnice, podružnice, izpostave in druge 
enote pravnih oseb morajo svoja poimenovanja uskladiti s tem 
zakonom v dveh letih od njegove uveljavitve. Če tega ne storijo, 
jim po poteku tega roka pristojni organ po uradni dolžnosti 
odvzame dovoljenje za obratovanje. 

32. člen 
(rok za Imenovanje vodje urada In za začetek dela) 

Vlada Republike Slovenije mora v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona Imenovati vodjo Državnega urada za jezik ter mu 
zagotoviti prostorske in druge možnosti, da bo lahko najpozneje 
v šestih mesecih pripravil vse potrebno za začetek rednega dela 
tega urada. 

Vlada mora imenovati strokovni svet Državnega urada za jezik 
najpozneje v treh mesecih po začetku rednega delovanja urada. 

33. člen 
(pogojevanje spremembe vpisa v sodni register) 

Pravni osebi, ki ni poimenovana v skladu s tem zakonom in ki 
predlaga kakršno koli spremembo svojega vpisa v sodni regis- 
ter, se ta sprememba dovoli le, če hkrati predlaga uskladitev 
svojega poimenovanja s tem zakonom. 

34. člen 
(veljavnost dosedanjih zakonskih določb, ki se nanašajo 

na slovenščino) 

Zakonske določbe, ki se v področnih zakonih nanašajo na 
slovenščino, ostajajo v veljavi, če niso v nasprotju s tem zakonom. 

35. člen 
(končna določba) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

Slovenščina je z Ustavo Republike Slovenije določena kot uradni 
jezik v tej državi. Na tem temelji vrsta določil v področnih zakonih 
za šolstvo, gospodarstvo, sodstvo, upravo idr. Ta zakon povzema 
njihovo vsebino in daje skupne temelje, kadar pa kateri področni 
zakon nima lastnih določb o jeziku, tudi zapira tovrstno pravno 
praznino. Poleg tega zakon ustanavlja Državni urad za jezik, da 
bo strokovno spremljal izpolnjevanje dolžnosti in pravic fizičnih in 
pravnih oseb glede rabe slovenščine po določilih tega zakona in 
drugih predpisov ter sam sodeloval pri uresničevanju aktivne 
jezikovne politike v Sloveniji. 

V razmerju do Ustave Republike Slovenije se s tem zakonom v 1. 
členu splošno operacionalizira določba o slovenščini kot uradnem 
jeziku na območju Republike Slovenije. V razmerju do drugih 
(področnih) zakonskih predpisov pa predmetni zakon dopušča 
možnost nadrobnejše ureditve. 

V 2. členu se predvideva smiselna uporaba določil tega zakona 
tudi glede rabe madžarskega in italijanskega jezika na zakonsko 
določenih dvojezičnih območjih v Republiki Sloveniji. To med drugim 
pomeni npr. to, da imata v javnih napisih prednost slovenščina in 
madžarščina oziroma italijanščina, šele za njimi lahko pridejo na 
vrsto drugi jeziki. 

Členi od 3. do 21. določajo obvezno rabo slovenskega jezika pri 
poslovanju, poimenovanju, obveščanju javnosti ter vzgoji in 
izobraževanju. Gre za temeljna pravila, ki so lahko nadrobneje 
izdelana v področnih zakonih, kolikor pa kateri_področni zakon o 
jezikovni rabi ne govori, dajejo že ti členi pravno podlago za 
obvezno uporabo slovenščine tudi na tistem področju. To, npr., 
pomeni, da morajo biti pod pogoji tega zakona slovensko 
poimenovani tudi društva, ustanove in zavodi, čeprav veljavna 
področna zakonodaja tega doslej ni zahtevala. 

Zakon določa, da mora biti javno poslovanje v slovenščini (3. in 4. 
člen), najsi gre za državne ipd. organe ali za javne službe in 
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nosilce javnih pooblastil (npr. RTV, Mobitel, banke). Glede 
notranjega poslovanja zakon uveljavlja načelo, da morajo biti 
uresničevanje pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja ter 
obveščanje delavcev in navodila za varstvo pri delu (10. člen) 
vezana na uporabo slovenščine. 

Uporaba slovenščine je obvezna tudi pri sklepanju pogodb (5. 
člen). Glede sankcije za neupoštevanje te obveznosti je v 
osnovnem predlogu predvidena nemožnost sklicevanja na take 
pogodbe pred slovenskimi sodišči, v variantnem (ostrejšem) pa 
ničnost takih pogodb. 

V 6. členu morajo izdelovalci naprav in drugih trajnih dobrin opremiti 
vsak svoj izdelek z ustreznim pisnim gradivom v slovenščini 
(deklaracija, navodilo za uporabo idr.). Podobna zahteva se 
postavlja zastopnikom tujih proizvajalcev. Ker se pogosto dogaja, 
da je pisno gradivo za izdelke tujih proizvajalcev zelo slabo 
prevedeno in natisnjeno v tujini, se posebej zahteva razumljivost 
besedila in upoštevanje slovenske knjižnojezikovne norme. 

V 7. členu predpisuje zakon znanje slovenščine kot pogoj za 
sklenitev delovnega razmerja, razen kadar gre za sezonsko delo 
oziroma delo samo s tujimi strankami ali za poučevanje tujega 
jezika, lektoriranje tujejezičnih besedil ipd. 

V 8. členu se za delovna mesta, kjer se predvidevajo neposredni 
stiki s strankami, ali za tovrstno registrirano dejavnost fizičnih 
oseb zahteva ustrezna kakovostna stopnja obvladanja sloven- 
ščine. Ta se lahko priznava na podlagi spričevala o končani 
slovenski šoli (osnovni, srednji, visoki) oziroma na podlagi 
spričevala ustanove, pooblaščene za poučevanje slovenščine 
kot tujega jezika, lahko pa se dodatno neposredno preverja v 
podjetju ali organu, ki hoče s kandidatom skleniti delovno razmerje. 

9. člen povzema zahtevo po znanju slovenščine kot pogoju za 
pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo. 

Pri poimenovanju pravnih oseb zasebnega sektorja izhaja zakon 
(11. člen) iz rešitve, ki je bila sprva predvidena v Zakonu o 
gospodarskih družbah (predlog zakona za prvo obravnavo z 
dne 19. 3. 1992) in ki je potem zaradi nepojasnjenih razlogov 
odpadla. (Morda je šlo za zakulisen konflikt interesov, ki pa je 
zaradi nevzdržno slabega stanja v zvezi z uporabo slovenščine 
v Sloveniji tako pomemben, da terja ponovno zakonodajno 
obravnavo.) Ta opuščena rešitev je izhajala iz kompromisa! ki je 
po eni strani dajal dovolj izjem za nemoteno poslovanje 
gospodarskih subjektov in po drugi ohranjal uporabo slovenščine 
pri poimenovanju pravnih oseb. Praksa sodnega registriranja 
dokazuje, da je opustitev te rešitve zelo razvrednotila uporabo 
slovenščine pri poimenovanju firm. Zato je treba prvotno rešitev 
obuditi in jo v prihodnje z nekaterimi popravki uveljaviti ne le za 
poimenovanje gospodarskih organizacij, ampak vseh pravnih 
oseb zasebnega prava. Tej rešitvi je treba dodati še določilo, ki 
zavezuje tudi javne obratovalnice, poslovalnice, oddelke, lokale 
ipd., da so poimenovani slovensko, saj doslej noben zakon ni 
uredil poimenovanja javnih prostorov, ki niso samostojne pravne 
osebe in niso predmet vpisa v ustrezne registre. 

V zvezi s poimenovanjem organov in organizacij ter političnih in 
upravnih funkcij ter znanstvenih in strokovnih nazivov (12. člen) 
je treba v javnem sektorju v načelu vztrajati pri uporabi 
slovenskega jezika, razen če gre za prilagojeno rabo imen (npr. 
Osnovna šola Danteja Alighierija). To načelo velja tudi za različna 
uradna telesa, npr. služba Vox, program Ars ipd. 

S 13. členom se skuša doseči dosledno upoštevanje zakona 
glede poimenovanja vseh pravnih oseb zasebnega in javnega 
sektorja s tem, da sodišče ne sme vpisati v sodni register firme, 
ki je poimenovana v nasprotju z zakonom. 

Zakon v 14. členu določa z zakonom usklajeno ime pravne osebe 
kot pogoj za podelitev koncesije ali pridobitev javnega naročila. 
Ker zakon ne velja za nazaj in bodo obstoječe pravne osebe, ki 
so poimenovane v nasprotju z njim, lahko ohranile svoje ime, se 
tako ponuja dodatni instrument, ki bo posredno (prek poslovnega 
interesa takih pravnih oseb) vplival, da se vendarle poimenujejo v 
skladu s tem zakonom. 

Imena novih blagovnih in storitvenih znamk pravnih oseb morajo 
biti slovenska, če se tržijo v Sloveniji (15. člen). 

Slovenska morajo biti tudi imena javnih površin, prostorov in vozil 
(16. člen). Pri tem je treba sprejemati strokovno razlago, da so 
slovenska tudi tista imena, ki tujejezične prvine podrejajo 
slovničnim ali pravopisnim pravilom slovenskega jezika, npr. 
Gallusova dvorana, Cesta Maxa Richterja. 

Ker je v Sloveniji slovenščina uradni jezik, mora biti v slovenščini 
vse javno obveščanje (17. člen), samo sporočila, ki so izrecno 
namenjena predvsem tujcem (npr. posebna radijska poročila o 
prometnih razmerah v turistični sezoni), so lahko tudi v tujih jezikih. 
Za tuje radijske ali televizijske oddaje oziroma njihove odlomke, ki 
jih v svoje programe prevzemajo ali prenašajo slovenske postaje, 
se zahteva prevod v slovenščino. Pravno se normira tudi med- 
mrežno oglaševanje, in sicer tako, da se daje prednost slovenščini, 
"dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih". 

V 18.členu se zahteva slovenščina pri poimenovanju, napove- 
dovanju, predstavljanju in izvajanju javnih prireditev; med njimi se 
izrecno omenjajo tudi operne predstave in predvajanje filmov. 
Pristojnemu ministrstvu je podeljena pristojnost za odločanje o 
izjemah, če gre za mednarodne prireditve, namenjene predvsem 
tujcem, ali če gre za enkratno predvajanje umetniško pomembnega 
filma v posebnih okoliščinah. 

V 19. členu zakon predpisuje, da je treba omogočiti rabo sloven- 
ščine tudi na mednarodnih prireditvah in strokovnih srečanjih, če 
se sofinancirajo iz javnih sredstev. 

Ker je bila raba slovenščine v vzgoji in izobraževanju dokaj 
nadrobno obdelana že v področni zakonodaji, jo s tem zakonom 
predvsem stmjujemo in posplošujemo (s posebnim poudarkom 
na univerzi) ter natančneje postavljamo meje in pristojnost za 
dopuščanje izjem (20. člen), deloma z variantami. 

Da se raba slovenščine zagotovi tudi na tistih področjih javnega 
sporazumevanja, ki v zakonu niso posebej omenjena ali ki se 
morda še sploh niso odprla, predvideva 21. člen smiselno uporabo 
določil tega zakona tudi za take primere. 

22. člen govori o ustanovitvi, namenu in nalogah urada za jezik, 
o njegovi odgovornosti in financiranju ter sodelovanju z vladnimi 
in nevladnimi organizacijami in posamezniki, ki se raziskovalno, 
izobraževalno, popularizatorsko ali kako drugače ukvarjajo s 
slovenskim jezikom, (misel na variantni dodatek, ki bi odpiral tudi 
možnost učinkovitejšega delovanja državnozborske delovne 
skupine za jezikovno načrtovanje, je zaradi formalnopravnih 
zadržkov tu opuščena, ker bi posegala v organiziranost in 
delovanje državnega zbora, to pa je mogoče urejati samo s 
poslovnikom Državnega zbora, sprejetim z dvotretjinsko večino.) 
Delovanje jezikovnega urada usmerja vodja, nadzoruje pa 
strokovni svet, ki ga imenuje vlada (23. člen). Zakon predpisuje 
državnim organom, da se morajo odzvati na delo Državnega 
urada za jezik (24. člen). 

V 25. členu se za delovanje državnega urada za jezik predvidevajo 
omejitve, da ne bi prišlo do vmešavanja v individualne pravice 
ljudi pri zasebnem sporazumevanju, besedni umetnosti in 
bogoslužju ter da si urad ne bi prilaščal pravice odločanja o 
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jezikovni normi ali spreminjanja jezikovnih priročnikov. 

Zelo pomembno je poglavje o nadzoru nad uresničevanjem tega 
zakona, saj nas izkušnje učijo, da je praviloma ozko grlo prav 
vprašanje, kdo je za to odgovoren, in seveda, ali ima za to na 
voljo primerne zakonske instrumente. Zakon nalaga odgovornost 
in pristojnost resornim inšpekcijam (26.-28. člen), posebno 
pozornost pa namenja možnosti inšpektorja, da intervenira z 
začasno odredbo in tako prepreči, da bi se kVšilci zanašali na 
dolgotrajnost postopkov pregona. 

V poglavju o kazenskih določbah (29. in 30. člen) sta zajeti samo 
tisti dve nezaželjeni dejanski stanji, ki jih ni mogoče odpravljati 
oziroma odvračati po drugih poteh (prim. 14. in 33. člen). Predlagatelj 
namreč ne želi ukrepati predvsem s denarnimi kaznimi, temveč 
želi preprečevati nedovoljeno ravnanja. 

Prehodne določbe (31 .-34. člen) govorijo o rokih in postopkih za 
postopno uskladitev dejanskega stanja s tem zakonom. V 
prehodnih določbah je določen tudi rok za začetek dela 
Državnega urada za jezik (32. člen). 

V določanju razmerja do starega pravnega stanja predlog zakona 
v 34. členu navaja dve variantni rešitvi. Po prvi varianti ohranja v 
veljavi določbe številnih drugih (področnih) zakonov o jeziku v 
javnosti in izrecno razveljavlja samo sporno določilo tretjega 
odstavka 20. člena Zakona o gospodarskih družbah. Po drugi 
varianti pa odpravlja podvajanje in zato formalno razveljavlja ali 
črta številna določila področnih zakonov, katerih vsebina je 
povzeta v zakonu od 1. do 21. člena, in ohranja v veljavi samo 
nekatere nadrobnejše določitve s posameznih področij. 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94): čl. 13 
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95): čl. 79 
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96): čl. 28 
Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91): čl. 40 
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000): čl. 86, 230 
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99): čl. 53, 59 
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št.8/2000): Taksna tarifa, 
tar. št. 83 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 75/94): čl. 6 
Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 1/96): čl. 14 
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98): čl. 34 

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/ 
93): čl. 16a 

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 
Zakon o zračni plovbi (Uradni list SRS, št. 45/86): čl. 107 
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94): 
čl. 5 
Zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94): čl. 28, 52, 68, 86 
- samo določbe, ki se nanašajo na pridobitev frekvence 
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98): čl. 
146 

IV. SEZNAM VELJAVNIH ZAKONSKIH DOLOČB, KI SE 
NANAŠAJO NA SLOVENSKI JEZIK (v področnih zakonih) 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96): čl. 68, 69 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92): čl. 63 
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92): čl. 7 
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99): čl. 11, 37 
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36): čl.23, 27, 67 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94): 
čl. 43 
Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94): čl. 95 
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2000): čl. 88 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ 
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93): čl. 10, 
20 
Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/94): čl. 8 
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98): čl. 2, 12, 
16, 33, 72, 73, 77 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
Zakon o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91): čl. 68 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94): čl. 5, 42, 87 
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94): čl. 6, 7, 
9, 523 
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/ 
78): čl. 26, 27 
Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83): čl. 63 
Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94): čl. 6 
Zakon o notariatu (Uradni list RS, št.13/94): čl. 8,13, 52, 55 
Zakon o družbenem pravobranilcu (Uradni list RS, št. 69/95): čl. 3 
Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št.18/93): čl. 25 
Zakon o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94): 
čl. 6 
Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94): čl. 8 
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000): čl. 42 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Uradni 
list RS, št. 28/2000): čl. 42 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu RS 
(Uradni list RS, št. 13/94): čl. 2 
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98): čl. 280 
Zakon o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97): čl. 
6, 25 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94): čl. 4 
Zakon o državljanstvu RS (Uradni list RS, št. 1/91): čl. 10 
Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94): čl. 8 
Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 15/90): 
čl. 4 
Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 1/91): čl. 16 
Zakon o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/74, 29/79): čl. 4 

13 



MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96): čl. 6, 8 
Zakon o vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok (Uradni list 
RS, št. 12/96): čl. 17 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 12/96): čl. 3, 36, 37, 69, 92 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 12/96): čl. 8 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96): čl. 5 
Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96): čl. 8 
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93): čl. 8 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/83): čl. 6 

Zakon o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 23/74): čl. 15, 71 

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95): 
čl. 144 
Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95): čl. 5, 23 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni 
list SRS, št. 5/80): čl. 9 
Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000): čl. 28, 
30 

Drugi odstavek 55. 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 

Sklepi državnega sveta ob obravnavi Poročila Nadzornega odbora Sklada o poslovanju 

Ekološkega razvojnega sklada Republike Slovenije d. d., Ljubljana, v letu 1998  

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19. 7. 2000, 
obravnaval Poročilo Nadzornega odbora Sklada o poslovanju 
Ekološkega razvojnega sklada Republike Slovenije d.d., Ljubljana 
v letu 1998 in na podlagi drugega odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Državni svet se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora 
Sklada o poslovanju Ekološkega razvojnega sklada Republike 
Slovenije d.d., Ljubljana, v letu 1998 in ga v celoti podpira. 

2. Državni svet podpira prizadevanja Ekološkega razvojnega 

sklada RS, da pridobi čim širši izbor virov financiranja, 
predvsem mednarodne vire financiranja okoljevarstvenih 
projektov, saj se domači viri zmanjšujejo. Ob tem državni 
svet opozarja, da je potrebno te vire izkoristiti v največji možni 
meri, saj se bo v procesu pridruževanja Slovenije Evropski 
uniji interes za kreditiranje okoljskih naložb povečal. 

3. Državni svet posebej opozarja na občine, ki niso zmožne 
najetja posojil oziroma zagotoviti potrebnega deleža 
soudeležbe, saj so limitirane z zakonom o financiranju občin. 
Državni svet predlaga, da se preučijo možnosti za zmanjšanje 
teh omejitev v smeri večje možnosti vključevanja občin pri 
investiranju v okolju prijaznejše projekte. Predvsem pa svetuje 
občinam, da združijo programe in skupaj kandidirajo za 
sredstva za razreševanje svojih skupnih problemov. 
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Mnenje Komisije za gospodarstvo in Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu 

zakona o telekomunikacijah - hitri postopek  

Komisija za gospodarstvo in Komisija za malo gospodarstvo 
in turizem sta na skupni seji, dne 12.7. 2000, obravnavali predlog 
zakona o telekomunikacijah (EPA 1203-11). 

Uvodoma so člani komisij ugotovili, da je Vlada Republike Slovenije 
tudi predlog zakona o telekomunikacijah poslala državnemu zboru 
v obravnavo in sprejem po hitrem postopku, kar otežuje delo in 
odločanje delovnih teles ter državnega sveta. 

Predlagani hitri postopek je za tako pomemben zakon, ki 
vsebinsko in organizacijsko ureja področje telekomunikacij, po 
mnenju članov komisij neprimeren. 

Komisiji sta oblikovali naslednji konkretni pripombi: 

1. V tretjem odstavku 148. člena se besedi "brez nadomestila" 
črtata. Komisiji menita, daje predpisovanje opravljanja univerzalne 
storitve podjetja Telekom brez nadomestila, ki jo z zakonskim 
predlogom predvideva zakonodajalec, nesprejemljivo. 

2. V drugem odstavku 157. člena se besedi "konvertibilno valuto" 
nadomestita z besedo "DEM". Komisiji namreč ugotavljata, da je 
pojem konvertibilne valute preširok in da bi z navedbo konkretne 
valute odpravili morebitne nejasnosti in zaplete pri preračunavanju 
vračila zavezancem. 

Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije za 
gospodarstvo Borut Meh. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo in Komisije za malo gospodartvo in turizem k predlogu 

zakona o potrošniških kreditih - hitri postopek   

Komisija za gospodarstvo In Komisija za malo gospodarstvo 
In turizem sta na skupni seji, dne 12.7.2000, obravnavali predlog 
zakona o potrošniških kreditih (EPA 1206-11) in pri tem nista podprli 
hitrega postopka. Komisiji predlagata, da se predlog zakona zaradi 
popolnoma nove zakonske ureditve potrošniških kreditov 
obravnava po rednem postopku. 

Če pa bi se Državni zbor Republike Slovenije odločil za hitri 
postopek, predlagata naslednjo dopolnitev: 

- v 29. členu se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda 
naslednje besedilo: "pri čemer veljajo ta določila za pogodbe, ki 
so sklenjene od 1. 3. 2001 dalje". 

Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije za gospodar- 
stvo Borut Meh. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo in Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu 

zakona o carinski tarifi - hitri postopek 

Komisija za gospodarstvo In Komisija za malo gospodarstvo 
In turizem sta na skupni seji, dne 12.7.2000, obravnavali predlog 
zakona o carinski tarifi (EPA 1207-11). 

Člani komisij so upoštevali razloge, zaradi katerih je predlagatelj 
posredoval v obravnavo predlog zakona po hitrem postopku, 
zato so hitri postopek podprli. Menili pa so, da bi predlagatelj 
moral natančneje opredeliti finančne posledice zakona, predvsem 
v smislu navedbe virov sredstev, s katerimi bo nadomestil izpad 
prihodkov iz carin. 

Komisiji predlagata, da se v tretjem odstavku 3. člena za besedami 
"Vlada Republike Slovenije" doda besedilo "sprejme uredbo, s 
katero določi ...", s čimer postane določba natančnejša. 

V prvem stavku prvega odstavka 6. člena se za besedami 
"Statističnega urada Republike Slovenije" doda "Gospodarska 
zbornica Slovenije". Komisiji menita, da je udeležba predstavnika 
Gospodarske zbornice Slovenije v komisiji za kombinirano 
nomenklaturo smiselna in potrebna. 

V 10. členu se za besedo "sprejme" doda besedilo "uredbo iz 
tretjega odstavka 3 člena in ... 

Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije za 
gospodarstvo Borut Meh. 

Mnenje Komisije za politični sistem k pomorskemu zakoniku - hitri postopek  

Komlsl|a za politični sistem je na 55. seji, dne 19. 6. 2000, Republike Slovenije predložila v zakonodajni postopek po hitrem 
obravnavala predlog pomorskega zakonika, ki ga je Vlada postopku. 
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Komisija je v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka že 
obravnavala predlog pomorskega zakonika (EPA 767), ki je bil 
umaknjen iz zakonodajnega postopka dne 30. 5. 2000. 

Komisija ugotavlja, da se njena pripomba, ki se nanaša na vodenje 
slovenskega ladijskega registra (211. člen predloga zakona) ni 
upoštevala niti pri pripravi tega novega predloga pomorskega 
zakonika. 

zemljiški knjigi, poleg tega pa se na ladje vežejo tudi stvarne 
pravice (zastavne pravice - hipoteke, privilegiji), o katerih odloča 
sodišče. Zato komisija meni, da bi bilo primerneje, da Okrožno 
sodišče v Kopru tudi naprej vodi slovenski ladijski register (103. 
člen zakona o sodiščih). 

Komisija ponovno opozarja, da je ladijski register v osnovi podoben Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o zagotovitvi 

sredstev za delno odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in škode, ki jo je 

povzročila divjad v letu 2000 - hitri postopek  

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 32. seji, 
dne 24.7.2000 obravnavala predlog zakona o zagotovitvi sredstev 
za delno odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in 
škode, ki jo je povzročila divjad v letu 2000 (EPA 1241-11), ki ga je 
v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije 
po hitrem postopku predložila skupina poslancev s 
prvopodpisanim Gezo Džubanom. 

Uvodoma je razloge za sprejem zakona po hitrem postopku podal 
prvopodpisani poslanec. Po oceni predlagateljev so posledice 
omenjenih naravnih nesreč do take mere ogrozile nekatere 
predele Slovenije in povzročile materialno škodo, ki nujno terja 
pomoč države. Zaradi razsežnosti škode, ki jo je na obmejnem 
področju Slovenije povzročila divjad, so v predlog zakona vključili 
tudi pomoč Republike Slovenije pri sanaciji škode, ki jo je povzročila 
divjad. 

Prisotni člani komisije so se strinjali z oceno predlagatelja, da so 
posledice letošnje suše, neurij s točo in plazenja tal za kmetijstvo 
katastrofalne. V razpravi so podprli cilje in namen predloga zakona 

o zagotovitvi sredstev za delno odpravo posledic suše, neurja s 
točo, plazenja tal in škode, ki jo je povzročila divjad v letu 2000 in 
hitri postopek sprejemanja predloga zakona. V zvezi s sanacijo 
škode, ki jo je prizadela divjad, pa so člani komisije menili, da je 
smiselno, da se omenjena škoda v določenem obsegu upošteva 
v okviru škode, ki jo je povzročila suša. Strinjali so se z napovedjo 
predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
da naj bi Vlada Republike Slovenije predlagala amandmaje, s 
katerimi bi med drugim črtali besedilo 2. člena predloga zakona 
ter spremenili naslov predloga zakona. 

Komisija je soglasno sprejela sklep, da podpira sprejem predloga 
zakona o zagotovitvi sredstev za delno odpravo posledic suše, 
neurja s točo, plazenja tal in škode, ki jo je povzročila divjad v letu 
2000 s tem, da se v zakonodajnem postopku črta 2. člen predloga 
zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o zagotavljanju sredstev 

za izgradnjo II. tira železniške proge Koper-Divača - hitri postopek  

Komisija za gospodarstvo je na 49 seji, dne 5. 9. 2000, 
obravnavala predlog zakona o zagotavljanju sredstev za izgradnjo 
II. tira železniške proge Koper-Divača (EPA 1266-11), ki ga je v 
obravnavo in sprejem po hitrem postopku predložila skupina 
poslancev s prvopodpisanim Tonetom Anderličem. 

Glede na znana dejstva o nujnosti izgradnje II. tira železniške 

proge Koper-Divača z vidika pomena za Luko Koper in slovensko 
gospodarstvo, so člani komisije podprli tako predlog predlagateljev, 
da se predlog zakona obravnava po hitrem postopku kot tudi 
vsebino predloga tega zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 

o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 - hitri postopek  

Komisija za gospodarstvo je na 49. seji, dne 5. 9. 2000, 
obravnavala predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (EPA 
1279-11), ki ga je v obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Komisija je podprla predlog Vlade Republike Slovenije, da se 

zakonski predlog obravnava in sprejme po hitrem postopku, 
podpira pa tudi predlog zakona v celoti. Komisija opozarja 
predlagatelja zakona na doslednost pri opredelitvi finančnih 
posledic zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 
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Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisije za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o vodah - prva obravnava * 

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj In 
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta na skupni 
seji, dne 12. 7. 2000, obravnavali predlog zakona o vodah (EPA 
1111-11). 

Komisiji sta oblikovali naslednje mnenje: 

1. Komisiji podpirata predlog zakona o vodah, saj je potrebno 
prilagoditi pravno ureditev gospodarjenja z vodami novim 
usmeritvam na področju varstva okolja in splošnim 
spremembam v ekonomskem in pravnem sistemu ter izpolniti 
zahteve v skladu s smernicami Evropske unije. 

2. Komisiji ob tem opozarjata na Nacionalni program varstva 
okolja, ki je skrb za boljše stanje voda uvrstil med prednostna 
področja politike varstva okolja. Ob tem komisija še posebej 
opozarja na program ukrepov na področju voda do leta 2003, 
v okviru katerega je Nacionalni program varstva okolja kot 
osnovni ukrep predvidel izdelavo Strategije gospodarjenja z 
vodami s podrobnim programom izvajanja njenih prednostnih 
nalog za državo in posamezna vodna območja ter sprejem 
zakona o vodah s podzakonskimi akti. 

3. Komisiji ocenjujeta, da bi morali v predhodni fazi priprave 
predloga zakona o vodah v veliko večji meri aktivno sodelovati 
strokovnjaki z različnih področij gospodarjenja z vodami. Po 
mnenju obeh komisij bi bil na ta način bistveno hitreje sprejet 
kakovostno in evropsko naravnan zakon o vodah. 

4. Komisiji predlagata Odboru Državnega zbora Republike 
Slovenije za okolje in prostor, da preuči vse pripombe, ki so 
jih posredovale različne strokovne institucije in strokovnjaki, 
ki se vsakodnevno srečujejo z obsežno problematiko 
gospodarjenja z vodami, ter jih smiselno upošteva. Ob tem 
pa komisiji še posebej opozarjata na naslednje pomanjkljivosti 
predloga zakona o vodah: 

- Komisiji opozarjata na konstrukcijo predloga zakona, ki 
je v nekaterih poglavjih preobremenjen s podrobnimi 
tehničnimi detajli, v nekaterih poglavjih pa so opuščene 
ali nejasne določitve, ki so nujen pogoj za uspešno 
uveljavljanje zakona (npr. minister predpiše, minister 
določi, vlada predpiše). Po mnenju obeh komisij bi bilo bolj 
smiselno nekatere usmeritve opredeliti na načelnem 
nivoju, podrobnejše opredelitve pa prepustiti podza- 
konskim aktom ali zakonu priložiti tehnični Aneks, s 
katerim se vnaprej določijo nekatere podrobnejše 
opredelitve načina in obsega urejanja posameznih zadev 
ter se na ta način zmanjšuje potreba po naknadnih 
podzakonskih instrumentih. 

- Komisiji opozarjata na neustrezen koncept organizacije 
upravljanja z vodami, saj ne sledi Direktivi EU, temveč 
izhaja iz zasnove popolne koncentracije upravnega dela, 
strokovnega dela in javnih služb na ravni države oziroma 
ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. Evropska 
direktiva namreč določa organizacijo služb za gospo- 
darjenje z vodami, ki se morajo vzpostaviti po vodnih 
območjih. 

Komisiji opozarjata na 53. člen predloga zakona, ki opušča 
tri dosedanja vodna območja - gorenjsko, novomeško 
ter Savinjo z delom Sotle - ter s tem postavlja v 

neenakopraven položaj tri (statistične) regije. Zaradi 
preizkušene prakse in učinkovitega regionalnega 
delovanja bi bila ohranitev osmih upravnih območij in 
izpostav MOP bolj smiselna. 

Komisiji opozarjata na 71. člen predloga zakona, ki med 
drugim določa, da mora odpravo posledic onesnaženja 
zagotoviti povzročitelj pod strokovnim nadzorom 
ministrstva. Povzročitelji ekoloških nesreč običajno niso 
strokovno usposobljeni za odpravo posledic, prav tako 
pa praksa kaže, da želi povzročitelj prikazati manjšo 
ekološko škodo od dejanske. Zato bi bilo smiselno za 
intervencijo in odpravo posledic ekološke nesreče 
pooblastiti strokovno usposobljeno in opremljeno podjetje, 
seveda pod nadzorom ministrstva in z obveznostjo 
povzročitelja, da krije vse nastale stroške. V predlogu 
zakona ni posebnega določila o kritju stroškov 
onesnaženja, kadar povzročitelj ni znan. Komisiji 
predlagata, da se inšpekcijskim službam zagotovijo 
finančna sredstva za odvzem vzorcev in analizo vode v 
primeru ekoloških nesreč (npr. zastrupitev vode). Komisiji 
opozarjata na financiranje začetnih in drugih spremljajočih 
stroškov, ki jih sicer povzročitelj ekološke nesreče 
kasneje povrne, vendar pristojne inšpekcijske službe teh 
začetnih stroškov niso sposobne financirati. 

Komisiji opozarjata tudi na tisti del predloga zakona, ki 
določa varstvena območja. V nasprotju z Direktivo EU, ki 
določa pet tipov zavarovanih območij, so v predlogu 
zakona določeni le trije tipi varstvenih območij: območja 
pitne vode, območja kopalnih voda in evtrofična območja. 
Po mnenju komisij bi bilo potrebno dopolniti seznam 
zavarovanih območij z območji, določenimi za zaščito 
gospodarsko pomembnih vodnih vrst in območji, 
določenimi za zavarovanje habitatov ali vrst, kjer je 
vzdrževanje ali izboljšanje stanja voda pomemben faktor 
za njihovo varovanje. 

- Komisiji opozarjata na 109. člen, ki določa obveznost 
spremljanja stanja in izvajanja monitoringa naravnih 
pojavov v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem 
voda. Po mnenju komisij je to določilo pomanjkljivo, saj ne 
vključuje vzpostavitve monitoringov, ki so pogoj za 
izvajanje javnih služb in nalog, tudi na področjih varstva 
in rabe vode. 

Komisiji opozarjata na Direktivo EU, ki v 8. členu nalaga 
članicam obveznost izvajanja monitoringa površinskih in 
podzemnih voda, morij in varovanih območij, z namenom 
uvajanja skladnega in celostnega pregleda stanja voda 
znotraj vsakega vodnega območja. 

- Komisiji še posebej opozarjata na neuresničevanje 140. 
člena Ustave Republike Slovenije, ki med drugim določa, 
da lahko država po predhodnem soglasju občine ali širše 
samoupravne lokalne skupnosti z zakonom prenese na 
občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi 
tudi sredstva. 

Pri izdelavi vodnogospodarskih planov in letnih načrtov 
bi bilo potrebno določiti način sodelovanja med lokalno 
skupnostjo in državo, vključno z določitvijo medsebojnih 
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obvez, predvsem tistih, ki so skupnega pomena. 

Nerešeno ostaja vprašanje resnične delitve pristojnosti 
na področju varstva pred vodami, saj rešitve pogojujejo 
obveznost sofinanciranja lokalnih skupnosti, ki zago- 
tavljajo zadostno varnost pred vodami, istočasno pa so 
vse pravice upravljanja z vodami v celoti prenesene na 
državo. 

Komisiji ob tem opozarjata na 112. in 114. člen, ki določata, 
da lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje nalog, ki se 
nanašajo na vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč 
(npr. popravila brežin, čiščenje morske obale, odstranje- 
vanje odpadkov iz voda, struge in morskega dna idr.), 
obvezno gospodarsko javno službo. Čeprav je v interesu 
lokalne skupnosti, da je vodotok skozi naselje urejen, pa 
je to povezano z velikimi stroški (služba za opravljanje te 
dejavnosti mora imeti specifično opremo), katerih kritje 
pa v predlogu zakona o vodah ni zagotovljeno. Zastavlja 
se vprašanje smiselnosti dveh gospodarskih javnih služb, 
ki upravljata z enim vodotokom. Predvsem je to povezano 
s strokovnostjo, ustrezno opremljenostjo in stroški. Po 
mnenju obeh komisij bi moral predlog zakona za naloge, 
ki jih država prenaša na lokalno skupnost, natančno 
določiti vir sredstev, vsekakor pa ne v okviru finančne 
izravnave. 

Predlog zakona v 171. členu določa, da ministrstvo 
opravlja upravne, organizacijske ter z njimi povezane 
strokovne in razvojne naloge ministrstva, posamezne 
naloge na vodnih območjih (določene v 53. členu) pa 
vodne izpostave kot notranje organizacijske enote 
ministrstva. Če hočemo vpeljati načelo decentralizacije, 
kar je tudi načelo EU, bi bilo potrebno iskati rešitve v 
smeri opredelitve pomena in vloge vodnih izpostav ter jih 
narediti transparentne. 

To je še posebej pomembno v primeru delitve površinskih 
voda na 4 kategorije, saj bo vodna oblast tista institucija 
na vodnem območju, ki bo usklajevala različne interese 
in zahteve. Vprašljiva je tudi sama delitev voda na 4 
kategorije - rede, saj se postavlja vprašanje odnosa med 
državo in lokalno skupnostjo; npr. v primeru urejanja 
vodotokov, ki je poverjeno državni javni vodnogospodarski 
službi, na ureditvenih območjih naselij pa lokalnim javnim 
službam. Predlog je naravnan preveč centralistično, saj 
občine nimajo nobenih pristojnosti pri odločanju, 
upravljanju ali gospodarjenju z vodami. 

Komisiji opozarjata na sredstva, zbrana iz naslova takse 
za obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, ki so del 
integralnega proračuna RS. Tako zbrana sredstva, ki so 
v osnovi namenjena za gradnjo komunalnih čistilnih naprav 
in druge ukrepe varstva kakovosti voda, bi morala postati 
vir sredstev Sklada za vode. 

Komisiji menita, da bi moral predlog zakona o vodah 
predvideti vzpostavitev minimalnih pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati organizacije, ki naj bi opravljale javne službe 
na področju vzdrževanja voda in infrastrukturnih 
vodnogospodarskih objektov in naprav. Kakovostno 
opravljanje teh služb je pogojeno s podrobnim poznava- 
njem stroke in področja, kjer se javne službe opravljajo. 

Komisiji opozarjata tudi na tisti del predloga zakona, ki 
ureja vprašanje lastništva vodnih zemljišč in vodnogospo- 
darskih infrastrukturnih in drugih objektov. Komisijama se 
zastavlja vprašanje, ali naj bo zemljiško pravno področje 
urejeno s posebnim zakonom (kot je predlog zakona o 

vodnih zemljiščih in vodnogospodarski infrastrukturi - EPA 
1103-11)) ali naj bo to področje vključeno v zakon o vodah. 
Glede na to, da lastništvo ni predmet prilagajanja 
slovenske zakonodaje EU, zakon o vodah pa je predmet 
usklajevanja z evropsko zakonodajo, bi bilo smotrneje 
iskati rešitve v ločenih zakonih. 

Ob tem komisiji opozarjata na lastninjenje obstoječih 
vodnih zemljišč ter objektov in naprav. Ni sprejemljivo, da 
vsa vodna zemljišča preidejo v last Republike Slovenije, 
saj bi lahko nekatera zemljišča prešla v last lokalnih 
skupnosti, pa tudi fizičnih ali pravnih oseb. Komisiji 
opozarjata na neusklajenost zapisanega stanja v 
zemljiških knjigah z dejanskim stanjem v naravi. 

Komisiji v predlogu zakona pogrešata poglavje o morju, 
ki bi podrobneje določalo preventivne dejavnosti, varstvo 
pred onesnaževanjem morja in redna čiščenja onesnaženj 
na morju. Letošnje julijsko služenje severno-jadranskega 
morja oziroma slovenske obale je pokazalo, da je služba 
za varstvo morja slabo opremljena in brez zadostnih 
sredstev. Glede na majhnost slovenskega obalnega 
območja je država, ki je skrbnik celotnega naravnega 
bogastva Republike Slovenije, dolžna zagotoviti varstvo 
morja in obale po načelih trajnostnega razvoja. Komisiji 
predlagata, da se za razreševanje perečih problemov na 
morskem območju, v prvi vrsti za odpravo nenapo- 
vedanih ekoloških katastrof, zagotovijo posebna sredstva, 
lahko tudi v okviru Sklada za vode. 

Komisiji opozarjata na zmanjševanje obdobja zagotav- 
ljanja varstva pred poplavami v primeru večjih naselij na 
50 let oziroma na 25 let za ostala naselja. Ta določila so v 
nasprotju z evropskimi trendi (večja mesta imajo 
zagotovljeno varstvo do 100 let). Varstvo pred poplavami, 
ki je kompleksno področje, mora temeljiti na oceni stroškov 
in koristi ob prioritetni skrbi za življenje in zdravje ljudi. 

Komisiji menita, da bi moral predlog zakona o vodah 
zagotavljati tudi varstvo pred poplavami kmetijskih 
pridelovalnih zemljišč. 

Komisiji opozarjata na vpeljevanje pojma upravljanje z 
vodami, ki nadomešča sedaj veljavni pojem gospodarjenje 
z vodami. Po mnenju komisij je izraz gospodarjenje z 
vodami bolj primeren, saj pomeni najširše pokrivanje 
dejavnosti in vključuje celostno ravnanje z vodo, kar 
pomeni, da obsega vse od upravljanja, varstva voda in 
varstva pred vodami do urejanja, vzdrževanja in rabe 
voda. 

Komisiji opozarjata na prevod termina "sustainable de- 
velopment", ki se uporablja v mednarodnih dokumentih. V 
Sloveniji že vrsto let uporabljamo pojem "trajnostni razvoj", 
ne pa "okolje ohranjujočega razvoja". 

Komisiji opozarjata na uvedbo pojma celinske vode 
namesto površinske vode, kar ni v skladu z mednarodno 
sprejetimi definicijami pojmov ob tem, da se pojem 
površinske vode uporablja tudi v praksi (vodnogospo- 
darske osnove, hidrološki podatki). 

Komisiji pogrešata natančno opredelitev finančnih posledic 
sprejetega zakona, saj iz ocene finančnih posledic, ki je 
navedena v uvodu predloga zakona o vodah, ni jasno 
razvidno, kolikšna bo dejanska obremenitev javnih financ 
na državnem ali lokalnem nivoju. 

Komisiji opozarjata, da predlog zakona o vodah ne omenja 
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pomembnih aktivnosti urejanja vodnega režima za 
zagotavljanje stabilne in kakovostne pridelave hrane za 
potrebe prebivalstva Slovenije. Predlog zakona bi moral 
vsebovati aktivnosti v zvezi z organizacijo in financiranjem 
vzdrževanja primarnega odvodnega sistema na 
melioracijskih območjih, saj zaradi slabega vzdrževanja 
na mnogih območjih ti sistemi propadajo. 

Komisiji tudi pogrešata določbe, ki bi zagotavljale vodne 

vire za namakanje ter organizacijo strožjega monitoringa 
na namakalnih površinah za preprečevanje difuznega 
onesnaževanja talne vode. 

Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj Janez Praper. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o privatizaciji državnega 
premoženja - druga obravnava  

Komisija za gospodarstvo je na 49. seji, dne 5. 9. 2000, 
obravnavala predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja 
(EPA 918-11) - druga obravnava, ki ga je v obravnavo in sprejem 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

Komisija se je seznanila z amadmajema k 2. in 4. členu predloga 
zakona, ki ju je oblikovalo matično delovno telo državnega zbora 
in ju podpira. 

Komisija predlaga, da se v 8. členu črta drugi odstavek in sicer z 
obrazložitvijo, da je nepotreben, saj obseg dopustnosti privatizacije 
v zadostni meri opredeljuje že prvi odstavek, po drugi strani pa 
takšna dikcija dopušča preveliko arbitrarnost organov, ki odločajo 
o privatizaciji. 

Komisija predlaga, da se v drugem odstavku 9. člena besede 

"Vlada Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "Državni 
zbor Republike Slovenije". 

Komisija predlaga, da se v 10. členu za besedo "določi" doda na- 
slednje besedilo: "Vlada Republike Slovenije, sprejme pa ga ...". 

Komisija se je seznanila tudi z amandmaji Vlade Republike Slovenije 
k šestemu, sedmemu in osmemu odstavku 12. člena in jih podpira. 

Komisija je mnenja, da so postopki za privatizacijo državnega 
premoženja, ki je v lasti lokalnih skupnosti, izjemno zapleteni, 
zato. komisija predlaga Interesni skupnosti lokalnih interesov, da 
obravnava to problematiko. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

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 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana 
v zvezi z ohranitvijo sedanjega obsega radijskih oddaj v slovenščini na postaji 

Trst A, ki deluje in se financira v okviru RAI  

Državni svet Republike Slovenje je na 55. seji, dne 19. 7. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi z 
ohranitvijo sedanjega obsega radijskih oddaj v slovenščini na 
postaji Trst A, ki deluje in se financira v okviru RAI, ter na podlagi 
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika dr. Zoltana Jena in predlaga Ministrstvu za zunanje 
zadeve in Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, da 
vprašanje preučita in nanj odgovorita. 

19 



Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi: 

Kako Ministrstvo za zunanje zadeve in Urad za Slovence po 
svetu postopata, da bi se ohranil sedanji obseg radijskih oddaj v 
slovenščini na postaji Trst A, ki deluje in se financira v okviru RAI? 

Obrazložitev 

Novo vodstvo tržaške radijske postaje, ki deluje in se financira v 
okviru sistema RAI, skuša zadnje leto omejiti slovenske govorne 
oddaje. V poletni shemi so že ukinili otroške pravljice, ki so bile na 
sporedu šest dni na teden, in nedeljske igre, iz sporeda izginjajo 
govorne oddaje v slovenščini itd. Takšni ukrepi postavljajo 
slovensko avtohtono narodnostno manjšino po petdesetih letih 
rednega oddajanja v bistveno slabši položaj, kot ga imata nemška 
in francoska narodna manjšina v Poadižju oziroma Aosti, 

predvsem pa slovenske otroke prikrajšajo za minimalno jezikovno, 
človečansko in narodnostno vzgojo ter samozavest, da ima v 
Trstu slovenščina na RAI svoje častno mesto in oddaje v 
materinščini. 

Odveč je opozoriti, kako različno podporo nudi Republika Slovenija 
italijanski manjšini oziroma koprski radijski in televizijski postaji. 
Upoštevati bi morali torej tudi bistveno različne možnosti, ki jih 
imata obe manjšini pri ustvarjanju televizijskih oddaj v materinščini 
s podporo javnih sredstev. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve in Uradu 
za Slovence po svetu, da v skladu s 96. členom poslovnika 
državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 

glede obiska državnih funkcionarjev nogometne tekme Norveška-Slovenija  

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19. 7. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v 
zvezi z obiskom nogometne tekme Norveška-Slovenija, ki so se 
je udeležili državni funkcionarji ter na podlagi 1. odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Vladi Republike 
Slovenije, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za šolstvo in šport, 
da na vprašanja odgovorijo. 

2. Iz katere postavke proračuna bodo ti stroški poravnani? 

3. Bo ta obisk lahko precedens za privatne obiske različnih uradnih 
oseb na športnih in drugih prireditvah? 

Obrazložitev 

Iz poročil v javnih medijih sem izvedel, da je nekaj državnih 
funkcionarjev obiskalo nogometno tekmo Norveška-Slovenija v 
mestu Arnhem. Iz javnih medijev nisem mogel razbrati, da bi bil 
obisk povezan s kakršno koli zunanjepolitično ali uradno 
dejavnostjo oziroma s stiki s predstavniki tujih držav. Zato 
sklepam, da je bil obisk nogometne tekme privatne narave. 

Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
glasijo: 

1. Kolikšni so bili stroški za obisk državnih funkcionarjev na 
nogometni tekmi Norveška-Slovenija? 

Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, Ministrstvu za finance in Ministrtsvu za šolstvo in šport, 
da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 
dni odgovorijo na vprašanja. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državne svetnice Katarine Ovca Smrkolj o 

zagotovitvi sredstev Ekološkemu razvojnemu skladu Republike Slovenije iz naslova 

takse za obremenjevanje zraka ter stabilnih virov financiranja  

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19. 7. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državne svetnice Katarine Ovca Smrkolj, da se 
Ekološkemu razvojnemu sladu Republike Slovenije zagotovijo 
sredstva, zbrana iz naslova takse za obremenjevanje zraka, ki 
so del proračuna Republike Slovenije, ter glede vzpostavitve 
stabilnih virov financiranja in na podlagi prvega odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj: 

- iz sredstev proračuna Republike Slovenije zagotovi 
Ekološkemu razvojnemu skladu Republike Slovenije sredstva 
za kreditiranje okoljskih naložb, ki so zbrana s takso za 
obremenjevanje zraka; 

- do vzpostavitve stabilnih virov Ekološkemu razvojnemu 
skladu Republike Slovenije zagotovi kontinuirana in letno 
povečana sredstva za kreditiranje naložb varstva okolja v 
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državno in lokalno infrastrukturo kot tudi za kreditiranje naložb 
varstva okolja v gospodarstvu; 

preuči možnosti zagotavljanja stabilnih virov sredstev 
Ekološkemu razvojnemu skladu Republike Slovenije za 
nemoteno delovanje, bodisi s spremembo Zakona o varstvu 
okolja bodisi s sprejemom zakona za zagotavljanje sredstev 
za kreditiranje naložb varstva okolja. 

Obrazložitev 

Investicije v varstvo okolja, ki jih zahteva samo pridruževanje 
Evropski uniji, presegajo danes razpoložljiva sredstva za varstvo 
okolja. 

Eden izmed možnih finančnih virov za izvedbo Nacionalnega 
programa varstva okolja (Ur. I. RS, št. 83/99) so posojila 
Ekološkega razvojnega sklada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Eko sklad). Po Zakonu o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 
32/93) je Eko sklad finančna organizacija za kreditiranje naložb 
na področju varstva okolja s posojili z ugodno obrestno mero. 
Država se je torej z zakonom zavezala, da bo preko Eko sklada 
zagotavljala investitorjem v okoljevarstvene projekte posojila, ki 
bodo cenejša kot v komercialnih bankah. 

Iz strukture sredstev Eko sklada je razvidno, da slednja praktično 
nima stalnega in zanesljivega vira financiranja. Razpoložljiva 
sredstva ne zadoščajo za kritje vsaj najnujnejših potreb po 
kreditiranju okoljevarstvenih naložb, zato se je Eko sklad usmeril 
v pridobitev sredstev tujih finančnih institucij. 

V letu 1997 je bilo z uredbo o taksi za obremenjevanje zraka z 
emisijo ogljikovega dioksida (Ur. I. RS, št. 68/96) uvedeno plačilo 
takse, ki se plačuje zaradi porabe tekočih, plinastih in trdih goriv. 
Vendar je taksa za obremenjevanje zraka v celoti prihodek 
integralnega proračuna. To pomeni, da se ta sredstva v proračunu 
razpršijo in se ne porabljajo namensko, čeprav so tako zbrana 
sredstva nadomestilo za obremenjevanje okolja. 

Že Nacionalni program varstva okolja poudarja, da je Eko sklad 
finančno prešibak, kar lahko v prihodnje povzroči zamiranje naložb 
v varstvo okolja. Še posebej je to nedopustno, saj se je Republika 
Slovenija s podpisom asociacijskega sporazuma zavezala k 
sprejetju obveznosti prilagajanja našega ekonomskega sistema 
in zakonodaje. Ob tem velja poudariti, da Slovenija s svojo fiskalno 
politiko na področju varstva okolja ne zaostaja le za državami 
članicami Evropske unije ampak tudi za drugimi članicami CEFTA 
in celo za nekaterimi državami vzhodne Evrope. 

Že iz Strategije gospodarskega razvoja izhaja, da je približevanje 
Evropski uniji za Slovenijo edina perspektivna možnost, ki seveda 
zahteva temeljito pripravo za pravočasno preprečitev morebitnih 
negativnih učinkov na okolje. Prevzemanje sistema okolje- 
varstvenih instrumentov, ki so uveljavljeni v Evropski uniji, ni samo 
obveza ampak tudi pomembna priložnost za hitrejše reševanje 
problema pri konkretnem vzpostavljanju sistema varstva okolja. 

Iz Okoljske pristopne strategije Slovenije, ki je temeljni programski 
in terminski dokument, ki bo usmerjal naša prizadevanja za 
vključitev v Evropsko unijo na področju okolja, je razvidno, da je 
potrebno opraviti še vrsto obsežnih nalog, če želimo vstopiti v EU 
kmalu po letu 2000. Zato je potrebno spodbuditi povečanje 
ekonomskih virov naložb v projekte varstva okolja in proračunske 
porabe ter s tem posredno vplivati na zmanjšanje onesnaženosti. 

Ob tem velja opozoriti tudi na okoljevarstvene naložbe na področju 
komunalne infrastrukture, ki se iz leta v leto zmanjšujejo. V primeru 
nadaljevanja trenda upadanja investicij na tem področju, je 
ogrožena uresničitev sprejetega Nacionalnega programa varstva 
okolja. Proračunska sredstva za leto 2000 ne podpirajo že sprejetih 
programov Nacionalnega programa varstva okolja in daleč 
zaostajajo za tistimi, ki bi bila potrebna za implementacijo sprejete 
Okoljske strategije. 

Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da pobudo preuči in v sladu s 96. členom poslovnika 
državnega sveta nanjo v roku 30 dni odgovori. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnih svetnikov mag. Dušana Semoliča in 

Branka Grimsa v zvezi z zaprtjem prostocarinskih prodajaln  

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19. 7. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanji državnega svetnika mag. Dušana Semoliča In 
državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi z zaprtjem prosto- 
carinskih prodajaln ter na podlagi prvega odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega 
svetnika mag. Dušana Semoliča in državnega svetnika Branka 
Grimsa in predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za fi- 
nance in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da 
vprašanji preučijo in nanju odgovorijo. 

Vprašanji državnega svetnika mag. Dušana Semoliča in 
državnega svetnika Branka Grimsa se glasita: 

1. Kakšne konkretne ukrepe namerava sprejeti Vlada Republike 
Slovenije, da bo pravočasno zavarovala eksistenco delavk 
in delavcev, ki so zaposleni v prostocarinskih prodajalnah; 
kakšne alternativne programe oziroma pomoč namerava 
ponuditi, da bi zaposleni, še zlasti v manj razvitih območjih, 
prenesli posledice odločitve države, da se te prodajalne 
ukinejo. 

Obrazložitev 

V državi je bila sprejeta odločitev, da se s 1. januarjem 2001 
zaprejo prostocarinske prodajalne, kljub temu da bi bil lahko ta 
datum postavljen v kasnejše obdobje, ki je realnejše za vstop 
Slovenije v EU.Ta odločitev direktno ogroža več kot 1000 delovnih 
mest. 

21 

I 



2. Vlada Republike Slovenije naj se opredeli do smotrnosti obljube 
o ukinitvi carinskih prodajaln, ki jo je dala prejšnja vlada. 

zato je prav, da svoje stališče do takšnega ravnanja prejšnje 
vlade oblikuje tudi nova vlada in s tem ter s svojimi ukrepi seznani 
javnost. 

Obrazložitev 

Posledice po vsej verjetnosti prehitre obljube prejšnje vlade bodo 
posredne in neposredne, pri čemer bodo posredne posledice za 
slovensko gospodarstvo zagotovo bolj težke. Mednarodno 
obveznost smo dolžni spoštovati. Toda obljuba, ki jo je dala prejšnja 
vlada, odstopa od prakse celo sedanjih članic Evropske unije. 
Slovenija je zaradi te obljube v očitno zelo neugodnem položaju, 

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za 
finance in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da v 
skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni 
odgovorijo na vprašanji. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi zahteve državnega svetnika Boruta Meha glede hitrih 

postopkov za sprejem zakonov  

Državni svet je na svoji 55. seji, dne 19. julija 2000, v skladu z 41. 
členom poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije 
obravnaval zahtevo državnega svetnika Boruta Meha glede 
hitrih postopkov za sprejem zakonov ter na podlagi prvega 
odstavka 55. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira zahtevo državnega 
svetnika Boruta Meha, da se zakoni, ki so predloženi v obravnavo 
državnemu zboru, obravnavajo po rednem postopku. Hitri in 
skrajšani postopek se lahko uporabita samo izjemoma in to v 
primerih, ki so določeni v 201. in 204. a členu poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. Hitri in skrajšani postopek namreč 
onemogočata državnemu svetu in njegovim delovnim telesom 
uveljavljanje ustavne vloge oziroma jo zožita zgolj na zahtevo 
državnega sveta, da državni zbor o zakonu ponovno odloča. 

Obrazložitev 

V zadnjem času vse bolj postaja praksa, da se predlogi zakonov 
obravnavajo in sprejemajo po hitrem postopku. Edini argument 
predlagateljev hitrega postopka je uskladitev z zakonodajo 
Evropske unije. Sploh ni več pomembno, če je zakon strokovno 
dobro pripravljen in prilagojen specifiki naše države, temveč samo, 
da je usklajen z direktivami Evropske skupnosti. Prišli smo tako 
daleč, da celo sistemske zakone sprejemamo po hitrem postopku 
(primer: zakon o telekomunikacijah). V 201. členu poslovnika 
državnega zbora je določeno, da se lahko sprejme zakon po 
hitrem postopku, kadar to zahtevajo izredne razmere države, 
obrambe ali naravne nesreče. Ali torej štejemo naše približevanje 
Evropi kot nekaj izrednega? Vseskozi smo zatrjevali, da je to 
normalno nadaljevanje politike, ki je bila sprejeta in začrtana danes 
že daljnega leta 1991. 

Še posebej je to moteče za državni svet, v katerem delujemo 
predvsem po interesnem načelu, in praviloma so naša mnenja in 
pobude naravnane k izboljšanju zakonskih tekstov. Poleg tega se 
z vključevanjem državnega sveta v obravnavo zakonov po 
rednem postopku v veliki meri izognemo zahtevam za ponovno 
glasovanje o zakonih. Kadar pa imamo opraviti s hitrim ali 
skrajšanim postopkom, nam kot edino orodje ostane odložilni 
veto, ki pa je nepopularen in velikokrat povzroča nejevoljo med 
poslanci in državnimi svetniki. 

Državni svet vseskozi poudarja, da želi konstruktivno sodelovati 
pri oblikovanju zakonodaje in je to s svojim delom tudi dokazoval, 
zato se ne moremo strinjati, da se nas skuša s takšnim načinom 
dela poriniti na obrobje in nas ob sprejemu odložilnih vetov označiti 
kot nergače. Najbolj ilustrativen je zadnji primer: Poročevalec št. 
45 z datumom 5. julij smo prejeli v petek 7. julija, nekateri celo v 
ponedeljek, 10. julija. V Poročevalcu je bilo objavljenih devet 
predlogov zakonov, od tega je za pet zakonov predlagan hitri 
postopek, za en zakon skrajšani postopek, trije zakoni pa so v 
redni proceduri. Zakon o carinski tarifi je bil sprejet že 13. julija. 
Kljub temu da sta ga pristojni komisiji državnega sveta obravnavali 
na seji 12. julija, je bil zakon sprejet prej, preden je mnenje komisij 
lahko prispelo v državni zbor. Vsekakor v takšnih primerih ne 
moremo govoriti o možnosti vpliva državnega sveta ali njegovih 
delovnih teles na oblikovanje zakonodaje. 

Državni svet pričakuje, da bo Državni zbor Republike Slovenije 
upošteval zahtevo in preprečil, da se hitri postopki uporabljajo za 
skrajševanje in poenostavljanje zakonodajnih postopkov. S tem 
bo preprečil tudi kasnejše spremembe in dopolnitve zakonov, ki 
praviloma sledijo hitrim postopkom in naša opozorila državnemu 
zboru na neustavnost tako sprejete zakonodaje. Lep primer, da 
se lahko sprejmejo zakoni tudi po rednem postopku, sta v zadnjem 
času energetski zakon in zakon o javnih naročilih. 

Ne moti nas hitri postopek sam po sebi (skrajšani postopek se je 
praviloma res uporabljal v skladu z 204. a členom poslovnika), 
temveč to, da je onemogočena širša razprava in izmenjava mnenj, 
ki je po dosedanji praksi vedno pripeljala do kvalitetnejšega zakona. 

Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da zahtevo preuči in nanjo odgovori. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja 

v zvezi z udeležbo institucij na organiziranih posvetih državnega sveta  

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19. 7. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi z 
udeležbo ustreznih institucij na organiziranih posvetih državnega 
sveta ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Franca Batagelja. 

Vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja se glasi: 

Državni svet Republike Slovenije je zelo popestril svoje delo na 
področju organiziranja različnih posvetov, na katere vabi 
predstavnike civilne družbe in mnoge akterje različnih političnih 
provenienc tudi izven slovenskega političnega prostora. 

Dne 22. julija 2000 je organiziral posvet na temo "Koroški Slovenci 
od 1900 do 2000". Organizatorji so bili Državni svet Republike 
Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, 
Univerza v Celovcu in veleposlaništvo Republike Avstrije v 
Sloveniji. 

Slovenske institucije na posvetu niso sodelovale oziroma niso 
bile vabljene. 

Zastavljam naslednje vprašanje: 

Ali ne bi bilo z vidika urejenih mednarodnih odnosov in 
enakopravnega vidika države Slovenije potrebno k aktivnemu 
sodelovanju povabiti tudi slovenske ustanove? Dejstvo je, da 
smo z izključevanjem slovenskih znanstvenih ustanov negirali 
pomembno lastno vedenje o problematiki, torej bi bilo primerno k 
organizaciji posveta povabiti vsaj še Univerzo v Ljubljani - oddelek 
za zgodovino in Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani. 

ODGOVOR STROKOVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA SVETA 

Na posvetu "Koroški Slovenci od 1900 do 2000 - bilanca 20. 
stoletja" so sodelovali s strani slovenskih znanstvenih ustanov 
naslednji ugledni gostje: 

1. Inštitut za narodnostna vprašanja, ZRC SAZU: g. Jurij Fikfak, 
g. France Novak, ga. Mojca Medvešek, ga. Romana Bešter, g. 
Boris Jesih, ga. Nada Vilhar 

2. Nemško-slovensko društvo: g. dr. Vladimir Bonač 

3. Pedagoška fakulteta v Ljubljani: ga. dr. Maruša L. Drozg 

4. Slovenska matica: g. dr. Joža Mahnič 

5. Univerza v Mariboru, Inštitut za narodnostna vprašanja: g. 
Matjaž Klemenčič 

6. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko: 
ga. Alenka Logar Pleško 

7. Inštitut za družbene vede, Ljubljana: ga. Inka Štrukelj 

8. Slavistično društvo: g. dr. Miran Korošec 

9. Arhiv Republika Slovenije: g. Damjan Hančič, g. Branko Radulovič 

10. Narodna in univerzitetna knjižnica: ga. Rozina Švent, ga. Ana 
Martelanc 

11. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana: g. dr. Drago Zaje 

12. Koroški pokrajinski muzej: g. Marjan Lenasi 

13. Fakulteta za arhitekturo: g. France Rihtar 

14. SAZU: akad. dr. Vasilij Melik 

15. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: g. Igor Grdina, g. 
akad. dr. Jože Toporišič, g. prof. dr. Mitja Skubic. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Boruta Meha v zvezi 

z zagotovitvijo sredstev za odpravo posledic požara v Gorenju  

Državni svet Republike Slovenije je na 56. seji, dne 27. 9. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Boruta Meha v zvezi z 
zagotovitvijo sredstev za odpravo posledic požara v Gorenju ter 
na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Boruta Meha in predlaga Vladi Republike Slovenije 
oziroma Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, da vprašanje 
prEuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Boruta Meha se glasi: 

Zakaj Vlada Republike Slovenije ni sprejela program zagotovitve 
sredstev za odpravo posledic požara v Gorenju, ki je ogrozil 
redno poslovanje, zmanjšal konkurenčno sposobnost Gorenja in 
zaradi potencialne izgube 240 delovnih mest povzročil tudi 
socialne probleme v podjetju, kakor tudi okolju, v katerem deluje? 

Program bi moral biti celovit in zajemati oblike zagotavljanja 
sredstev, za katera so pristojna naslednja ministrstva: Ministrstvo 
za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo in Ministrstvo za finance. 
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Obrazložitev 

Vlada je sicer sprejela sklep o dokapitalizaciji, ki ga je tudi 
pogojevala z dezinvestiranjem kratkoročnih finančnih naložb. 
Predlagana oblika je sicer na videz ugodna, vendar pa 
neracionalna glede na višino dokapitalizacije, predvsem pa 
dolgotrajna. Zaradi tega bi bilo bolj smiselno, da ministrstva v 
okviru svojega instrumentarija, s katerim že razpolagajo, omogočijo 
Gorenju ohranitev konkurenčne sposobnosti in preprečijo socialne 
probleme. 

Neproduktivne so razprave o tem, kakšno bi moralo biti 
zavarovanje, da gre za privatno podjetje in zato državi ni potrebno 
intervenirati. Soočili smo se z izrednim dogodkom, katerega 
posledice v bodoče ne bodo vplivale samo na konkretni 
gospodarski subjekt, temveč na vse slovensko gospodarstvo. 
Gorenje je največji slovenski izvoznik, saj njegov izvoz predstavlja 
3,6 % vsega slovenskega izvoza. Poleg tega skupina Gorenje 
zaposluje 6.700 delavcev, v reproverigi pa je na sistem Gorenja 
vezano še 35.000 delovnih mest v Sloveniji. Delež Gorenja v vsej 
slovenski industriji je okoli 3 %. 

Z izdelavo predlaganega programa zagotovitve sredstev bi se 
Vlada Republike Slovenije tudi izognila uporabi nesreče v Gorenju 
v politične namene. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Takoj po požaru je družbo Gorenje d. d. Velenje obiskal minister 
za gospodarske dejavnosti dr. Jože Zagožen in si ogledal mesto 
požara ter se z vodstvom družbe pogovarjal o potrebni pomoči 
Republike Slovenije družbi pri odpravi posledic požara. 

V naslednjih dneh je Vlada Republike Slovenije na svoji 16. seji, 
dne 19.9.2000, sklenila, da bo za odpravo posledic požara družbi 
dodelila 610 mio SIT ter da bodo pri tem sodelovala naslednja 
ministrstva: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za finance. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki je bilo v the sklepih 
zadolženo, da koordinira dejavnosti vseh treh ministrstev, je 
organiziralo sestanek s predstavniki družbe Gorenje d. d. in 
predstavnikoma Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
ter Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Komisijo za 
nadzor državnih pomoči. Na tem sestanku je bilo ugotovljeno, da 
nobeno ministrstvo trenutno nima na katerem koli instrumentu ali 
prosta sredstva ali pa odprt javni razpis, ob tem pa je predstavnica 
Komisije za nadzor državnih pomoči izrecno povedala, da na 
osnovi določil Pogodbe o ustanovitvi evropske skupnosti in ob 
upoštevanju priporočil, ki jih je sprejela komisija EU, nobena od 
možnosti, ki so jih imela na voljo ministrstva, ne ustreza pogojem. 
Izpostavila je problem velikosti družbe (Gorenje d. d. je po 
evropskih merilih velika družba) in načina pomoči (po istih kriterijih 
kapitalska naložba ali nakup poslovnega deleža ni opredeljen kot 
državna pomoč im s tem ni sporna), ki omejujeta dodelitev pomoči. 
Temelj za tako trditev naj bi bila tudi interpretacija termina Izrednih 
dogodkov, ki po mnenju gospe Kertove pomeni le vojno, diverzijo, 
itd., tj. zadeve, ki se ne dajo zavarovati pri zavarovalnicah. 

Predstavniki Gorenja d. d., katerim je bilo povedano, da se pomoč 
lahko dodeljuje le na osnovi programa ali projekta, so izjavili, da je 
projekt v delu in da pričakujejo, da bo izdelan v kratkem. 

Na osnovi zaključkov tega sestanka in dejstva, da je potrebno 
pomoč posredovati čimprej, je Vlada Republike Slovenije na svoji 
17. seji, dne 21. 9. 2000, sprejela sklepe, ki omogočajo dodelitev 
pomoči v obliki dokapitalizacije. Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sta 
predlagala, da prerazporedita prosta sredstva iz svojih postavk 
na način, ki bi omogočal izvedbo pomoči. Sklepa se nanašata na 
510 mio SIT. Ob tem je sprejela tudi dodatne sklepe, ki so 
zavezovali podjetje, da pri reševanju nastale situacije izrabi vse 
lastne potenciale (delnice v svoji lasti) in jih nameni odpravi posledic 
požara. Sklep Vlade Republike Slovenije je možno razumeti v tem 
smislu ekonomsko popolnoma upravičen. Glede na to, da je 
možno in potrebno škode te vrste (poškodba stavb in opreme ter 
izpad proizvodnje) zavarovati pri zavarovalnicah tudi fizično, je 
sklep Vlade Republike Slovenije poziv lastnikom in upravi družbe, 
da preveri stanje fizičnega zavarovanja v družbi in sprejme 
ustrezne ukrepe za izboljšanje, v kolikor je le to potrebno. V kolikor 
pa je ugotovljena tudi osebna odgovornost za napake pri tem 
zavarovanju, da ustrezno ukrepa. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se še naprej trudi poiskati 
enostavnejši način pomoči družbi Gorenje d.d., zato je dokaj z 
nejevero sprejelo podatek, da je Gospodarska zbornica Slovenije 
po posredovanju preko svojega predstavništva v Bruslju prišla 
do informacije, da pomoč družbi Gorenje d. d. sploh ni sporna in 
da je izvedba pomoči enostavna in sprejemljiva s strani EU. Enako 
informacijo je GZS obravnavala tudi 4.10.2000 na 8. seji upravnega 
odbora. Žal tudi tedaj ni bila predstavljena ne pravna osnova EU 
za to trditev, niti ni bil predstavljen dokument organov EU, ki bi 
potrjeval trditev GZS. 

Glede na razvoj situacije bo Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti zahtevalo od Komisije za nadzor državnih pomoči, da 
pridobi od organv EU uradno tolmačenje oziroma predlog načina 
dodelitve pomoči, ki ne bo sporen. Način, ki ga je predlagalo 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in sprejela Vlada Republike 
Slovenije omogoča prilagodljivost in izvedbo takoj, ko bo družba 
Gorenje d. d. posredovala potrebno projektno dokumentacijo, ki 
je osnova za realizacijo. 

Ocenjujemo, da je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v dani 
situaciji in času naredilo vse, da se sklepi Vlade Republike Slovenije 
realizirajo čimprej, dejstvo pa je, da je dodeljevanje pomoči po 
kriterijih EU in dodeljevanje pomoči v nujnih primerih še dokaj 
novo in ni izkušenj na tem področju. Vsekakor pa tempo 
dodeljevanja pomoči v veliki meri opredeljuje tudi družba, saj mora 
za dodelitev pomoči posredovati ustrezne podatke, oceno 
stroškov in terminski plan del za odpravo škode ter projekt končne 
sanacije stanja. 

Verjetno bo za realizacijo pomoči potrebno še nekaj časa, vendar 
zagotavljamo, da bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti storilo 
vse, da bo dodeljevanje pomoči potekalo v skladu s pravili EU, ki 
se jih moramo držati in v skladu s potrebami družbe Gorenje d. d., 
da bo čimprej odpravilo posledice nesrečnega dogodka. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi 
s stanjem zapadlih in neporavnanih obveznosti davčnih zavezancev  

Državni svet Republike Slovenije je na 56. seji, dne 27.9.2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašan|a državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s stanjem 
zapadlih in neporavnanih davčnih obveznosti davčnih zavezancev 
ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za finance in Davčni 
upravi Republike Slovenije, da vprašanja preučita in nanje 
odgovorita. 

Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo: 

1. Kolikšno je celokupno stanje zapadlih in neporavnanih davčnih 
obveznosti davčnih zavezancev? 

2. Kako so ukrepale davčne uprave, konkretno izpostave 
DURS, da je nastal tako velik zaostanek pri poravnavanju 
davčnih obveznosti? 

3. Na kakšnih osnovah in za koliko časa je bilo posameznim 
davčnim zavezancem odloženo plačilo davka in kaj bo z 
zamudnimi obrestmi od neplačil? 

4. Kakšne konkretne ukrepe so že podvzeli davčni organi pri 
izterjevanju zapadlih davkov? 

Obrazložitev 

Časnik "Slovenske novice" je 3. 8. 2000 objavil članek, ki 
obravnava neplačevanje davkov s seznamom največjih davčnih 
dolžnikov. 

Zneski niso majhni, saj nekateri dolgujejo že preko 2.000.000.000 
SIT. Neplačani davki vsekakor predstavljajo izgubo dohodka 
države in s tem vplivajo na izpolnjevanje proračunskih obveznosti. 
Vsekakor tako poslovanje kaže na določeno neažurnost in 
neaktivnost in vzbuja dvom v izpolnjevanje nalog državnih organov. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za finance in Davčni upravi 
Republike Slovenije, da v skladu s 96. členom poslovnika 
državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanja. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi 

z vpisovanjem v nekatere smeri univerzitetnega študija  

Državni svet Republike Slovenije je na 56. seji, dne 27. 9. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi z 
vpisovanjem v nekatere smeri univerzitetnega študija ter na 
podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

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

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi: 

Obrazložitev 

Sedanji sistem vpisovanja kandidatov na dodiplomski študij ni 
sprejemljiv, ker sistemsko izloča nekatere uspešne in daje 
prednost manj uspešnim. 

Dogaja se, da kandidat z velikim številom točk ni sprejet v smer, 
ki jo navede pod A. Če so smeri, ki jih je v prijavi navedel pod B ali 
C, zasedene že v prvem krogu, se preprosto ne more vpisati, 
čeprav so bili v prvem krogu sprejeti v smer pod B in C manj 
uspešni kandidati, kot je on. 

Tudi letos se dogaja, da celo najboljši maturanti, ki so prejeli pohvalo, 
ne zberejo dovolj točk za vpis na nekatere takoimenovane 
umetniške smeri, vendar niso sprejeti tudi v druge, npr. na študij 
arhitekture in še v katero smer. 

Ali bo Ministrstvo za šolstvo in šport odpravilo absurdne pojave, 
ki se sedaj pojavljajo pri vpisovanju v nekatere smeri 
univerzitetnega študija? 

Državni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 
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, *... . - i . . - • ■ . ' ■ 
POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije je 18. aprila 2000 pripravil posvet DRŽAVNI 

SVET MED CIVILNO DRUŽBO IN POLITIKO 

SKLEPI 

1. Prav je, da državni svet omogoča, da predstavniki 
različnih združenj civilne družbe v javnosti izražajo 
stališča do dela vseh vej oblasti, tudi negativna, za katera 
imajo oporo v lastnih izkušnjah ali pa v izkušnjah drugih 
državljanov in njihovih združenj, in dajejo predloge za 
izboljšanje razmer. 

2. Eden od najbolj zaskrbljujočih dokazov za nezadostno 
raven politične kulture pri nosilcih državnih pooblastil je 
velika odsotnost občutka samoomejevanja. Zaradi tega 
spremlja boj za politično prevlado tudi boj za obvladovanje 
javnih funkcij, ki so izključno strokovne narave in za 
katere stranke često nimajo usposobljenih kandidatov. 
To povzroča gospodarsko in politično škodo. 

3. Odnos medijev, predvsem javnih, do stališč in predlogov, 
ki jih dajejo združbe civilne družbe, je neprimeren in je v 
mnogočem kriv, da civilna družba v Sloveniji ne opravlja 
vloge, ki jo lahko in bi jo morala. Popolnoma normalno je, 
da je civilna družba često v oporečju z državo, vendar 
pa mediji z molkom ali pa z usmerjenimi informacijami in 
stranke ne smejo širiti prepada med državo in civilno 
družbo. Medijska kritika, ki uporablja tudi argumente 
civilne družbe, je v demokratičnih državah barometer 
mnenja javnosti o projektih, ki jih pripravljata oblast in 
politika. Temeljno orožje oblasti so namreč prijetne 
besede, ne besede resnice, civilna družba pa govori 
samo besede resnice ali videnja le-te v okviru 
razpoložljivih informacij. 

4. Izkušnje kažejo, da združbe civilne družbe praktično 
sploh ne morejo uveljaviti institucije referenduma, če ne 
naletijo na dobro voljo DZ. Zato je potrebno spremeniti 
Zakon o ljudski iniciativi in referendumu tako, da je refer- 
endum mogoč o vseh zadevah, o katerih odloča DZ, da 
odloča večina oddanih glasov in se olajša procedura 
pridobivanja podpore. Pobuda, ki izpolnjuje pogoje za 
razpis referenduma, ne sme biti odvisna od dobre volje 
DZ. 

5. O tem, kar je bilo povedano na posvetu, ne bomo slišali 
na RTV in ne brali v tisku. To je znak, da se javnost ne 
informira o dejavnosti civilne družbe. Vlada bi se morala 
čutiti nelagodno v prostoru medijskega monopola, v 
prostoru, kjer se istovetita informacija in komentar, ki je 
vedno strankarsko ali ideološko obarvan. Srečujemo 
se z občasnimi javnimi gonjami zoper projekte in 
posameznike, o katerih državljani niso dovolj in 
objektivno obveščeni. Taka politika medijev državljane 
vse bolj deli ter jih navaja, da slepo zaupajo eni ali drugi 
opciji in izgubljajo sposobnost za objektivno presojo 
javnih zadev. Državni svet naj prevzame pobudo v 
projektu pluralizacije medijev, vlada pa naj ga podpre 
tudi zaradi ugleda države v demokratičnem svetu, ker 
ni demokratične države, kjer opozicija ne bi imela 
dnevnega glasila. Državljani pričakujemo od medijev 
uravnotežene informacije in ne verjamemo v neodvisne 
in objektivne informacije, enako kot ne verjamemo v 
komentarje, ki ne odražajo politične barve komentatorja. 

6. Pravno stanje v državi ni zadovoljivo. Razlog za to je 
tudi preširoka zaščita izvoljenih v državne organe z 
imuniteto. To je npr. tudi eden od razlogov za počasno 
delo sodišč in odločitve, ki odpirajo možnost nadaljevanja 
postopkov. Sankcioniranje sodišč zaradi oškodovanja 
državljanov z odločitvami ali pa zaradi materialnega 
stanja strank v postopku, je zato praktično neizvedljivo 
zaradi dolgih rokov odločitev. 

7. Državni svet naj bo še naprej odprt za pobude civilne 
družbe in naj omogoča javne posvete. Predlaga se, da 
se čim prej organizirajo posveti na teme, kaj civilna 
družba je in kakšni so pogoji, da se neka združba 
državljanov proglasi za del civilne družbe, o izhodiščih 
novega zakona o referendumu in ljudski iniciativi in o 
odprtosti medijev, predvsem dnevnega tiska. 

prof. dr. Franc Vodopivec 
državni svetnik 

Prof. dr. Franc Vodopivec, državni svetnik, vodja posveta, je 
uvodoma pozdravil vse udeležence posveta, še posebej tiste, ki 
so pripravili uvodne prispevke. K vodenju je povabil dr. Ivana 
Kristana, prvega predsednika državnega sveta, in Toneta 
Hrovata, sedanjega predsednika; oba sta že doslej podpirala 
artikulacijo idej civilne družbe prek državnega sveta. 

Prepričan sem, je dejal, da soočenja državnega sveta in civilne 
družbe kažejo v smer, da bi državni svet postal vse vidnejši 
povezovalni akter med politiko in javnostjo, tako da bi filtriral ideje 

in jih kot projekte predlagal strankam in oblasti v pretres in sprejem. 

Zatem je povzel "izzivalno" vprašanje bivšega državnega svetnika 
Daniela Božiča, ki ga je postavil na posvetu o podobni temi, in 
sicer: kdo je v Sloveniji civilna družba, ko pa se zanjo proglašajo, 
recimo, skupine občanov, ki se zavzemajo za neki lokalni ali 
drugačen interes, nadalje se za civilno družbo proglašajo inštitucije, 
ki jih sistemsko financira oblast, ali se za civilno družbo proglaša 
gospodarska zbornica, ki živi od davkov in zakona, ki ji priznava 
določene privilegije, ali pa cerkev, ki je ideološko skrajno 
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orientirana in nima v sebi nobene demokracije... Na tem posvetu 
je bilo ugotovljeno, da se kaže potreba po organiziranju javne 
razprave prav na temo, kaj je civilna družba. Zanimivo je bilo tudi 
mnenje enega od udeležencev tega posveta, ki je dejal, da je 
»politična kultura pri nas na tako nizki ravni, da bi praktično morali 
biti profesionalni zastopniki interesov civilne družbe v vseh 
važnejših inštitucijah oblasti«. 

Skratka, demokracijo bi lahko ojačali in poglobili prav s pomemb- 
nejšo umestitvijo civilne družbe v javno življenje, je sklenil dr. 
Vodopivec svoj uvod. 

Povzetek uvodnih prispevkov In razprav 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je pozdravil 
udeležence posveta in z zadovoljstvom ugotovil, da je tudi civilna 
družba s svojimi prispevki na poseben način obogatila mlado 
zgodovino državnega sveta. Sicer pa tudi njega vznemirja 
vprašanje, kaj sploh je civilna družba. Razmišlja ob tem, ali ni 
civilna družba tudi posameznik, ki se postavlja za napredek 
skupnosti-države. Tudi vprašanje, kaj je politika, je deležno kaj 
medlih odgovorov. So to zgolj stranke ali še kaj drugega? So to 
državne inštitucije? Takoj se ponuja tudi vprašanje, katero stopnjo 
demokracije dosega Slovenija. Demokracija se namreč kaže dokaj 
zapleteno: raste iz anarhije prek totalitarizmov do večstran- 
karskega sistema, ki omogoča več pogledov na določeno 
problematiko. Vendar različni pogledi so lahko tudi z drugih strani: 
z gospodarstva, negospodarstva, raznih interesnih združenj, 
civilne družbe in posameznikov. Demokracija tedaj odpira večjo 
stopnjo možnosti vplivanja na dogajanja v javnem življenju. Bolj 
ko so razvejani krogi vplivanja na vizijo, na strategijo, na 
zakonodajo, večja je stopnja demokracije. In v to večplastnost 
pogledov je koncipiran tudi državni svet. Prav zaradi svoje sestave 
(predstavniki gospodarstva, negospodarstva, delojemalci, 
delodajaci, kmetje, obrtniki, lokalni interesi) velja državni svet za 
neke vrste medij med civilno družbo in aktualno politiko, aktualnimi 
strankami, oblastjo. 

Predsednik Hrovat je nato govoril o poziciji državnega sveta v 
politični stvarnosti. Ustava ne govori o parlamentu niti o zgornjem 
ne o spodnjem domu, pač pa o državnem zboru in državnem 
svetu, ki ju opredeljuje kot zakonodajni del oblasti. Po svetu je 
močno institucionalizirana dvodomnost, ki še posebej krepi 
demokracijo; drugi dom blaži, korigira, umirja žogice v politiki. 
Zato s tega gledišča kaže še dodatno krepiti položaj državnega 
sveta, zlasti njegovo korekturno funkcijo, ki jo predsednik Hrovat 
vidi v treh smereh: pri nastajanju zakonov, pri ustvarjanju pogojev 
za zakonsko strategijo - možnost sodelovanja, in pri sprejemanju 
zakonov. In prav pri sprejemanju zakonov državni svet kar dobro 
sodeluje z državnim zborom, zlasti prek odborov, saj v normalni 
proceduri najde dovolj njegovih predlogov svoje mesto v zakonu. 
Tod se lahko kanalizirajo v zakonodajni postopek tudi pobude in 
predlogi civilne družbe. Težava je pri hitrih in skrajšanih postopkih 
ter pri izrednih sejah državnega zbora, kamor se državni svet 
lahko vključuje edino še s suspenzivnim vetom, ki ga državni 
zbor tudi sicer ne sprejme mimo utemeljenih predlogov. Če pa gre 
za sprejemanje protiustavnih odločitev, pa sproža državni svet 
ustavne spore, in pred Ustavnim sodiščem je državni svet 
praviloma uspešen. Zato, upoštevajoč sprejete predloge v 
zakonodajnem postopku, učinkovitost vetov in ustavnih sporov, 
velja ocena, da je državni svet uspešen. Tudi vsebina posvetov, 
državni svet jih je organiziral že blizu 60, predstavlja dragoceno 
gradivo za telesa v zakonodajnem postopku. Vsekakor je državni 
svet neobhodni državni organ, ki bogati demokracijo v Sloveniji in 
pomaga soustvarjati normalno evropsko življenje. Zato bi vsako 

razmišljanje o ukinitvi državnega sveta pomenilo tudi ukinjanje 
demokracije, enakomernega razvoja Slovenije, gospodarstva, 
kulture, šolstva, zdravstva, znanosti, kmetijstva in še česa, je 
prepričan predsednik državnega sveta Tone Hrovat. 

Prof. dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta prvega 
sklica, je uvodoma izrekel priznanje dr. Vodopivcu, ki je že v 
prvem mandatu prispeval veliko iniciativ, s katerimi je državni 
svet zavestno odpiral vrata civilni družbi. Glede dvodomnosti v 
Sloveniji je dr. Kristan prepričan, da je pomembna kot 
demokratičnejša oblika parlamentarizma in kot specifična 
struktura z natančnimi kompetencami. Kvaliteta delovanja 
državnega sveta je prav v institucionalizirani obliki zastopstva 
različnih družbenih interesov, ki se tudi prek civilne družbe širijo 
na vse pomembne družbene segmente; tudi zunaj volilne baze 
državnega sveta. Tako so že doslej prek državnega sveta prišle 
v mehanizme parlamentarne demokracije številne iniciative civilne 
družbe, ki so zunaj oblik institucionalizirane družbene 
organiziranosti. Če številnih problemov ne bi odpirali prek 
institucionaliziranega sistema (več kot 60 posvetov in predavanj), 
bi razprave stekle mimo parlamentarnih oblik: na ulicah, na 
demonstracijah ali na štrajkih, kar vse so slaba znamenja za 
demokratično družbo. 

Prav zaradi navedenega so nerazumna razmišljanja o ukinitvi 
državnega sveta, ki naj bi ga nadomestilo določeno število 
poslancev. Tak substitut nikakor ne bi mogel nadomestiti učinkov 
državnega sveta, še najmanj v odnosu do civilne družbe. 

Dr.Kristan je spomnil, kako se je civilna družba prek državnega 
sveta leta 1996 lotila volilnega sistema z enim od .treh 
referendumskih vprašanj. Predlog državnega sveta je podprlo 
14.4 %, predlog 30 poslank in poslancev 26,2 %, predlog SDS pa 
44.5 % glasovalcev. Noben predlog na referendumu ni dobil več 
kot polovico glasov tistih, ki so glasovali. Dve leti kasneje je ustavno 
sodišče z odločbo določilo, da je zmagal predlog SDS. Odločba 
velja za žalostno zgodbo in hud udarec pravni državi. Prav spričo 
teh dogodkov je dr. Kristan predlagal, da bi se v okviru civilne 
družbe oblikovala iniciativa za spremembo zakona o ustavnem 
sodišču; v zakon bi morali vgraditi mehanizme, ki bi onemogočali 
izničevanje pravne države. 

Prof. dr. Franc Vodopivec, državni svetnik, je iz pisnega 
prispevka dr. Rada Bohinca povzel tri temeljne značilnosti civilne 
družbe: prostovoljnost, zasebnost in demokratičnost. Iz obdelave 
navedenih značilnosti dr. Bohinc ugotavlja, da različni državni 
odbori ali sveti, ki jih za posamezna področja imenuje parlament 
ali vlada, ne morejo biti civilna družba. Tudi verskih skupnosti ni 
moč šteti za civilno družbo, saj zaradi skrajno ideološke 
opredeljenosti nimajo notranje demokracije. In sploh nič, kar je 
sistemsko financirano, ne more delovati kot civilna družba. Po 
njegovem mnenju so civilni družbi najbližja društva. 

Dr. Janvit Golob, predsednik Slovenskega razvojnega sveta, 
je s svojim uvodnim referatom »Šibka kratkotrajna svetloba v 
dolgi popolni temi« posvetil v jesen 1995, ko se je v društvo 
Slovenski razvojni svet organizirala kaka stotina članov: polovica 
teh izmed tehniških intelektualcev, druga polovica izmed 
humanistov. Članstvo je iz različnih slovenskih krajev, različnih 
ideoloških prepričanj, večina je nestrankarska. Vsem pa je bila 
skupna dobra volja, strpnost in interes za razvoj Slovenije. 

Dela smo se lotili na naslednji način: v društvu so zainteresirani 
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člani - bodoči skrbniki projekta - predstavili problem. Na odboru 
smo nato odobrili izdelavo projekta, sledila pa je, upoštevajoč 
kvalitetne podatke, argumente in predloge rešitev, izdelava 
elaborata. Elaborat je formalno sprejelo društvo na plenarni seji, 
ga nato predstavilo javnosti in oblastnim organom. Od tod tudi 
partnerstvo z državnim svetom prek dr. Kristana in dr. Vodopivca; 
posamezni projekti so bili objavljeni v publikacijah državnega sveta. 

Društvo je obdelovalo deset projektov; med temi je dr. Golob 
posebej spregovoril o štirih. 

Najprej je spomnil na prvi projekt, ki je zadeval model kombi- 
niranega volilnega sistema, ki bi omogočal izvolitev kvalitetnih 
posameznikov v parlament, hkrati pa ohranil veljavo, vplivnost 
strank. Društvo je ponudilo projekt januarja 1996, ponudba pa je 
prispela v javnost šele julija, kar za popularizacijo modela ni bilo 
najugodneje. 

Dalje je navedel primer oziroma problematiko industrije celuloze 
in papirja. Društvo je pravočasno opozorilo in pokazalo na 
nesrečo, neumnost, napako ali na spretno prevaro: namesto da 
bi podržavili in ohranili kapitalsko in razvojno moč te slovenske 
industrijske veje, so jo nekvalitetno privatiziran. 

Poseben projekt je društvo posvetilo perspektivam socialne in 
demokratične Slovenije ob prelomu tisočletja. Žal, premočna 
ločnica med socialdemokrati ni mogla in ne želela slediti opcijam 
projekta civilne družbe. 

S posebnim projektom je društvo odpiralo vprašanje prešibke 
povezanosti gospodarske in raziskovalne sfere. Že celo desetletje 
živi Slovenija v čudnem paradoksu: čakajoč na tuje investicije, je 
porabila 20 milijard mark, kolikor velja celotni državni dolg. In kam 
je šel ta denar? - se je vprašal dr. Golob. 

Po prvih mesecih delovanja in po prvih projektih se je društvo 
znašlo pred popolno blokado medijev; naslovljenci pa se niso 
odzivali na projekte, kar je oslabilo motiv in organizacijsko moč 
društva, ki se je zreduciralo na formalno eksistiranje. Prav delo 
tega društva je eklatanten primer, ki kaže, kako se v javnosti 
blokirajo še tako temeljito pripravljeni dobrohotni predlogi, če ne 
služijo strankarskim interesom. Društvo se stigmatizira kot 
rezervni ešalon te ali one stranke, parapolitično društvo, 
popoldanski socialdemokrati, intelektualna podpora Slovenski 
ljudski stranki, Kučanov trojanski konj itn. Kljub temu, da je društvu 
uspelo ohraniti politično nevtralnost, nosilci oblasti ne čutijo potrebe 
po dialogu s tovrstno civilno družbeno dejavnostjo. 

Prof. Frane Goljevšček, koordinator Civilne družbe Slovenije 
za mejo v Istri, je najprej predstavil svoj pogled na civilno družbo, 
ki se organizira za reševanje tiste problematike, ki jo država 
zanemarja. Med izzivi in možnostmi civilne družbe nastaja najčešče 
prepad, o čemer govori tudi primer Civilne iniciative za mejo v 
lstri(v nadaljevanju: Civilna družba Slovenije). Nekatera dejstva 
sodijo že v zgodovino. Prejšnje zunanje ministrstvo - tu mislim g. 
Frleca in g. Toša - je ignoriralo prizadevanje Civilne družbe 
Slovenije. Zanju je bila meja na Dragonji in v Piranskem zalivu 
nesporno dejstvo, za Civilno družbo Slovenije pa ne, zato je prišlo 
med obojimi do globokega prepada. Stališča g. Rupla so že 
drugačna, saj priznava možnost dialoga. Vendar prepad med 
oblastjo in Civilno družbo Slovenije je ostal globok, odnos pa gluh; 
oblast jih je poskušala zatreti z medijsko blokado, s sodno represijo 
in ignoranco. Oblast sicer s prijetnimi besedami ustvarja varen 
okop okrog svoje namišljene večne moči, zato so besede resnice 
nevarne in močno orožje proti okopom te oblasti. 

Ustanovni sestanek Civilne družbe Slovenije so sicer mediji 
pospremili z nepričakovano pozornostjo. Ker pa se pričakovanja, 
da ji bo pošla sapa že po prvem zaletu, niso uresničila, je bilo 
treba neprijetnim besedam civilne družbe pristriči peruti. In časopisi 
(Delo, Primorske novice...) so onemeli. 

O sodni represiji je govoril v zvezi z nezakonitostjo in škodljivostjo 
gradnje marine v Izoli, čemur se je osebno zoperstavil s pisano 
besedo, ki je segla do vrhov slovenske oblasti; ta je bila posredno 
ali neposredeno vpletena v ta posel. Zoper civilno kritičnost je 
združba marine v letih 1995-1998 sistematično vlagala tožbe 
zaradi razžalitve časti in dobrega imena. Dolgoletne tožbe in 
razsodbe so popustile, kakor hitro je pri določenih strukturah 
dozorelo spoznanje, da tožbe v ničemer ne vplivajo na njegovo 
delovanje v Civilni družbi Sloveniji. 

Glede ignorance pa je navedel, kako se je kot koordinator Civilne 
družbe Slovenije z različnimi apeli, mnenji in vprašanji glede meje 
v Istri obračal na mnoge institucije, urade, osebnosti, vendar so 
bila prizadevanja zaman. Odzivnosti ni bilo ne pri političnih 
strukturah ne pri pristojnih posameznikih. Prav gotovo je za 
demokracijo nevzdržno, če se oblastnik zavije v molk, ko se nanj 
obrača civilna družba z vprašanji nacionalnega pomena. In južna 
meja sodi med pomembna nacionalna vprašanja. Kje je tu 
pokončnost, ki bo potrebna ob vstopu v Evropsko skupnost? je 
z retoričnim vprašanjem sklenil svojo razpravo. 

Viktor Andrej Hribar, predsednik Odbora za zaščito zakoni- 
tosti Kamnik, je potožil nad mediji, ki se bore malo menijo za delo 
tega odbora, in izražal nezadovoljstvo nad zakoni in ustavo, ki 
dopuščajo krajo družbenega premoženja, hkrati pa onemogočajo, 
da bi državljani uveljavili svoje pravice pred sodišči in upravnimi 
enotami. Pri tem je postregel s primerom DARS, ki plačuje kmetom 
zemljišča za avtoceste po 3 do največ 9 DEM/m2 - torej po 
vrednosti kmetijskih zemljišč; cena gradbenih zemljiščih pa je v 
istem okolišu 100 do 120 DEM/m2. Pritožbe tu ne veljajo nič, 
DARS varuje Zakon o gradnji avtocest. 

Razmere v sodstvu pa so naravnost katastrofalne. Tako je vse 
teže varovati svoje pravice, posebno še, če sodnik ravna tako, 
da oškoduje stranko tudi za visoke vrednosti. Tudi izredna pravna 
sredstva nič ne pomagajo. Zato je predlagal, da bi na posebnem 
posvetu v okviru državnega sveta obravnavali problematiko 
sodstva. Koristno bi bilo, da bi se mesečno srečevali s predsedniki 
sodišč, da bi dosegli vsaj to, da bi sodniki spoštovali Zakon o 
pravdnem postopku. Tako ne bi bile stranke v postopku obsojane 
zato, ker bi se sklicevale na spoštovanje pravdnih postopkov. 

Glede spornih določb Ustave Republike Slovenije je opozoril na 
14.člen, ki govori, da so pred zakonom vsi enakopravni, vsi enaki, 
da ni izjem, tudi glede na družbeni položaj ne. Vendar 83.člen 
govori, da se zoper poslance »ne sme začeti kazenskega 
postopka brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten 
pri kaznivem dejanju, za katerega je predpisana kazen zapora 
nad 5 let«. Tako zaščiteni poslanec zlepa ne more biti kazensko 
odgovoren, saj je za kaznivo dejanje hude telesne poškodbe ali 
velike tatvine zagrožena kazen samo do 5 let zapora. Podobno 
velja tudi za državne svetnike. Še huje so zaščiteni sodniki. Če bi 
hotel kdo sodnika preganjati, bi ga moral prej na predlog sodnega 
sveta razrešiti parlament. 

Prepričan je, da bi bilo treba ustavo popraviti tako, da bi bili pred 
zakonom resnično vsi enakopravni. Morda bi prav državni svet 
prevzel iniciativo za ustavne spremembe. 
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Prof. dr. Franc Vodopivec je svoje nezadovoljstvo s sodišči 
komentiral z nekaterimi statističnimi podatki. V Angliji, na primer, 
imajo 1,2 milijona zaostalih zadev na 60 milijonov ljudi, v Sloveniji 
je menda 600.000 zaostankov na manj kot 2 milijona ljudi. Tudi to 
utegne biti dobršna zavora za vstop Slovenije v Evropsko zvezo. 

Mag. Vinko Vodopivec, predsednik Združen]a za demokrati- 
zacijo javnih glasil in predsednik Civilne družbe za demokra- 
cijo in pravno državo, je govoril o tem, da je slovenski medijski 
prostor zaprt in pristranski, saj je pisana in govorna beseda s 
slikovnimi zapisi vred skoraj izključno (85 %) v posesti 
nasledstvene elite bivših totalitarnih glasnikov, ki uničujejo 
nasprotne ideje in umišljene sovražnike ter vsiljujejo nevrednote 
(moralna razpuščenost, vodljivost...) z vsestransko manipulacijo. 

Nekaj medijske pluralnosti prinašata tednik Družina in Radio Ognji- 
šče ter medmrežje, kar pa je še daleč od pluralnega medijskega 
obveščanja. Televizijske hiše so prooblastno naravnane, dnevni 
tisk pa je pristranski; izrazito zapostavljajo tisti del civilne družbe, 
ki se dosledno bori za tako državo, v kateri bodo deklarirane 
človekove pravice tudi oblastno varovane. 

V Sloveniji prihaja do prikritega zastraševanja javnosti in posame- 
znikov, prihaja do samocenzure pohabljenih državljanov in 
novinarjev, ki se zaradi vzgoje ali zaradi prikritih pritiskov podrejajo 
oblastnim zahtevam. Tako prihaja tudi do medijske gonje tistih, ki 
mislijo drugače od oblasti. Pogosto je vprašljiva celo strokovnost 
medijskih hiš, saj v nasprotju z novinarskim kodeksom mešajo 
poročila s komentarji. Komentar je seveda potreben in je lahko 
tudi obarvan glede na pripadnost medijske hiše. Javni interes pa 
terja tudi občutljivost za moralo, red, etičnost, zlasti glede na 
vzgojo mladega rodu. Javni interes terja kritičnost, ne pa izločanje 
oblasti neprijetnih novic. 

V demokraciji so stvari obrnjene: mediji zastopajo civilno družbo, 
o oblasti pa poročajo stvarno. Demokratična oblast se zato 
zaveda, da je medijska kritika njenega delovanja najzanesljivejša 
opora pri preglednem, poštenem in doslednem delovanju oblasti 
v korist civilnedružbe-naroda-državljanov.Na Slovenskem pa gre 
narobe ravnanje medijev na rovaš gmotne odvisnosti. Največji 
kapitalski subjekt je državni proračun; tako oblastni politični lobiji 
podpirajo medije, ti pa ravnajo njim v prid, kar je žalostno. 

V tej zvezi je opozoril na lastninjenje medijev in ugotovil, da je 
prejšnja uredniška politika preprosto zamenjala lastniško, ki 
zasleduje predvsem lastni dobiček. Javni interes pričakuje tudi 
medijsko podporo civilni družbi. Žal, se na pomembna posveto- 
vanja, z izjemo današnjega dogodka, ne vabijo predstavniki civilne 
družbe in tako se duši tisti del civilne iniciative, ki lahko bistveno 
vpliva na oblikovanje kulturne podobe naroda in državljanske 
odgovornosti. 

Mag.Vodopivec je nadalje opozoril na množične civilizacijske 
kršitve. Ob tem je navajal neodgovorno krajo v več desetletjih 
skupno ustvarjenega premoženja, kršitve temeljnih pravic glede 
javnega obveščanja, kršitve temeljnih pravic staršev in otrok z 
vpeljavo enoumnega in vrednotno izključujočega šolanja, kršitve 
etičnega okolja z medijsko polucijo, kršitve pravice pokojnikov do 
groba, mrliškega lista in pravnega nasledstva, kršitve pri vračanju 
revolucionarno odvzetega premoženja, kršitve sodne zaščite 
državljanov (mimo načela pravičnosti, z zavlačevanji postopkov 
in zadrževanjem sodnih odločb...), kršitve pri zaposlovanju mamic, 
kršitve pravic do zdravega okolja, kršitve človekovega 
dostojanstva... pa dolgo vrsto zlorab. Kršitve in zlorabe pa usodno 
zavirajo civilizacijski napredek in razvoj demokracije. V imenu 
civilne družbe je dal mag. Vodopivec pobudo, da bi državni svet 

organiziral posvetovanja, ki bi bila namenjena prav kršitvam 
temeljnih civilizacijskih pravic. 

Mag. Drago Tomšič, Civilna Iniciativa za Slovenijo, je najprej 
govoril o ovirah pri delovanju Civilne iniciative za Slovenijo (v 
nadaljevanju: Civilna iniciativa), čeprav njeno delovanje temelji na 
Ustavi, na Splošni deklaraciji OZN o človekovih pravicah, na 
Zakonu o društvih in Kazenskem zakoniku RS; pa tudi Evropska 
zveza odločno podpira civilna gibanja. In končno, osamosvojitev 
Slovenije je začelo civilno gibanje v okviru Nove revije. Sicer pa 
civilno gibanje pomeni nadzor in korektiv v družbenem življenju. 

Med kakimi 300 civilnimi gibanji je eno izmed dovolj učinkovitih 
prav Civilna iniciativa, ki je po volitvah 1996 uveljavljala svoje 
pobude pri zakonodajni in izvršni oblasti prek Slovenske ljudske 
stranke. 

V nadaljevanju se je dotaknil javnih naročil, pri čemer je navedel 
pomemben uspeh Slovenskega energetskega foruma, sicer 
civilnega gibanja, ki je dosegel, da pri gradnji hidroelektrarn na 
Savi niso dobili koncesije Avstrijci. Civilno gibanje je odločno in 
uspešno nasprotovalo tudi gradnji termoelektrarne Trbovlje 3. 

Kot predsednik revizijske komisije, ki je prevzela kontrolo javnih 
naročil na področju javnih financ, kjer se letno obrača 400 milijard 
tolarjev, je omenil, kako je vlada od vsega začetka ovirala delo 
komisije. Kljub temu je komisija obravnavala 640 zadev; polovico 
je zavrnila z razveljavitvijo razpisa ali sklepa o izbiri ponudnika. V 
zvezi z gradnjo 300 stanovanj na Novih Poljanah pa komisija ni 
smela opraviti revizije, vladi in parlamentu je pravočasno predlagala 
rešitev tega problema, vendar ustrezne reakcije ni bilo. Komisija 
je imela nemogoče pogoje za delo; sčasoma ni bilo več plačil za 
honorarje članom komisije in za najemnino prostorov. Težave so 
se nadaljevale v državnem zboru v zvezi s sprejetjem poslovnika. 
Parlament je kasneje izglasoval zakon, ki ni bil usklajen ne z 
Ustavo RS in ne z direktivami Evropske zveze, zaradi česar je 
državni svet po neuspelem vetu vložil na ustavno sodišče zahtevo 
za oceno ustavnosti zakona. 

Sočasno z delom komisije so se vrstile tudi diskvalifikacije in 
likvidacije, najprej prek medijev, ki so sledili zahtevam klientele, ki 
ni želela imeti urejenega področja javnih naročil, kasneje prek 
zahteve za razrešitev predsednika in celotne komisije. In z novim 
zakonom je bila komisija tudi razrešena. Tako je bilo močno zavrto 
učinkovito delo te civilne iniciative. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je potrdil, da je revizijska komisija 
pripravila poročilo Odboru za nadzor proračuna, Odboru za fi- 
nance in Državnemu svetu Republike Slovenije, vendar nobena 
inštitucija v državnem zboru ni obravnavala tega poročila. Poročilo 
je namreč pokazalo, da je bil pri oddaji tretjine javnih naročil kršen 
veljavni zakon. Namesto da bi Odbor za nadzor proračuna 
ustrezno ukrepal, je prišlo do ukinitve oziroma razrešitve komisije. 

Mag. Andrej Aplenc je govoril o civilni družbi, o javnih medijih in 
o zakonu o referendumu. Navedel je sprva Resolucijo Sveta 
Evrope št. 1096, ki pravi, da so za ustvaritev pluralistične 
demokracije potrebne tri neodvisne veje oblasti, zaščita privatne 
lastnine, svoboda tiska in razvita civilna družba. Takoj pa je dodal, 
da so razmere za razvitost civilne družbe v Sloveniji daleč od 
navedene resolucije, ker slovenska politika zavrača civilno družbo 
kot sogovornika ali kritika, žeii pa si jo le kot poslušno deklo. Zato 
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je potrebna takšna zakonska ureditev, ki bo omogočala civilni 
družbi tisto mesto, ki ji v demokraciji pripada. 

Celo mediji nasprotujejo tistemu delu civilne družbe, ki je kritična 
do oblasti. Ko se je civilna skupina Društva prijateljev Lipice zavzela 
za ta del naše kulturne dediščine, je naletela na odpor medijev. 
Javno razpravo o sodbi Ustavnega sodišča glede volilnega 
sistema je Delo poleg drugih glasil usmerjalo povsem enostransko. 
Isti časopis je z "največjim političnim pogromom od osamosvojitve" 
očrnil posameznike in civilno družbo, ki so nasprotovali 
španskemu kompromisu ter se skladno z zakonom in sodbo 
Ustavnega sodišča zavzemali za skladje z Ustavo RS, ponujajoč 
tudi referendum. Maja 1997 je Delo objavilo uvodnik, po katerem 
naj bi oblast "zaradi izrednih razmer v državi" ukinila izvajanje 
zakona o referendumu. Zaradi takega priporočanja uvedbe 
revolucionarne diktature bi na Zahodu profesionalno ne preživel 
noben urednik. Ker pa je Delo delniška družba v privatni lasti, so 
navedena stališča urednikov Dela skladna z zakonodajo. Vendar 
takšna stališča zavirajo in preprečujejo civilno družbo tudi v 
primerih, ko ta deluje za državotvorne, narodne interese. Torej 
veljavna zakonodaja ni v nacionalnem interesu. 

Zakon o referendumu je sestavni del demokracije, ki onemogoča 
prisvajanje oblasti ali negacijo demokracije. Instrument ljudske 
iniciative in referenduma je utemeljen v Ustavi, ki v 3. členu pravi, 
da ljudstvo izvršuje svojo oblast neposredno in z volitvami. Da bi 
zakon o referendumu omogočal neposredno izvrševanja oblasti 
ljudstva, mora zakon izpolnjevati mednarodne pogodbe; mora 
določati, da je referendum uspešen, če zanj glasuje večina 
oddanih glasov; potek referendumske procedure mora biti 
enostaven in ekspeditiven ter mora dajati realistične možnosti za 
uspeh; hkrati mora zagotoviti, da so imena pobudnikov znana 
javnosti in oblasti, identiteta podpisnikov pa mora biti tajna; zakon 
mora omogočiti pobudnikom, da predstavijo referendumsko 
pobudo v medijih. Zakon, ki je ta hip v parlamentarni proceduri, bi 
bilo treba zaustaviti, ker ne sledi navedenim intencijam. 

Svoje razmišljanje je sklenil s predlogom, naj civilna družba 
prevzame pobudo za nujno uveljavitev pluralizacije medijev in za 
realno izvajanje 3. člena Ustave. Predlagal je tudi, da se ustanovi 
Forum civilne družbe, ki bo skrbel za razvoj in vpliv civilne družbe 
ter za nadaljnjo demokratizacijo v Sloveniji. 

Borut Korun, predsednik Gibanja 23. december, je najprej 
predstavil težnje tega gibanja, ki je ob razpravah o pridružitvenem 
sporazumu z Evropsko zvezo nastopilo kar s sedmimi pobudami 
za referendum, torej tedaj, ko je Drnovškova vlada izrazila 
pripravljenost popustiti zahtevam EZ in diktatu Italije. Kasneje je 
vlada dosegla spremembo 68. člena Ustave RS, ki je preprečeval 
prodajo slovenske zemlje tujcem. Italija si z agresivno politiko 
(vojaške pokojnine, dvojno državljanstvo...) pridobiva v Sloveniji 
simpatizerje. Sprememba tega člena Ustave pa pomeni izgubljanje 
kulturnega, jezikovnega in kapitalskega vpliva na svojem; skratka 
izgubljanje svoje države. Tu blizu so tudi že Haiderjeve zahteve. 
Mediji so sicer objavili kritično izjavo civilne družbe, ki je opozarjala 
oblast na nekritično ravnanje ob evropskih povezavah in na 
negativne stranske učinke takega ravnanja. Vendar je oblast ostala 
gluha. Gibanje je tudi dopovedovalo, da si Slovenija že navznoter 
dela škodo z nekritičnim odnosom medijev do jezika, do 
nekontrolirane odprtosti in globalizacije, kar vse ogroža nacionalno 
identiteto. 

Gibanje tako maja 1997 ni uspelo s pobudo za razpis referenduma. 
Predsednik državnega zbora je z "iskanjem dlak v jajcu" uspel 
zavrniti vsa njegova prizadevanja. 

Nadalje je opozoril na 18. člen Zakona o referendumu in ljudski 
iniciativi. S svojo pitijsko zapletenostjo tako rekoč onemogoča 
ljudem pravico do neposrednega izražanja svoje volje. Tako se je 
zgodilo, da je zakonodajna oblast storila vse, da je preprečila 
korektno pripravljeno vprašanje za referendum o ratifikaciji 
pridružitvenega sporazuma z očitkom, da vprašanje ni bilo dovolj 
jasno, da podpisi ne ustrezajo seznamu z volilnega imenika, itd. 
Kasneje se je le pokazalo, da je bilo treba pred ratifikacijo 
spremeniti Ustavo. Tudi kasneje so bile pobude Gibanja zavrnjene 
z nerazumnimi utemeljitvami ali celo brez pojasnil. 

Vsekakor pa, kar zadeva pridružitveni sporazum, vsebujoč 
španski kompromis, gre po zloglasnem koroškem plebiscitu za 
novo polomijo slovenske politike. 

Prof. dr. Franc Vodoplvec je obžalujoče pritrdil navedbam, ki 
kažejo, kako neodgovorno se zatira ljudska volja. Ni čudno, da 
veleposlaniki poročajo v tujino o plitvini demokracije in formalnih 
zadržkih, ki jih postavlja slovenska politika pred uveljavljanje 
ljudske volje. Tako je v Zborniku o konkurenčnosti držav za leto 
1999 med 47 vladami ocenjena slovenska najslabše, zlasti ko 
gre za oceno transparentnosti javnih zadev. 

Akad. prof. dr. Vel|ko Rus, državni svetnik, je razmišljal o mož- 
nostih, ki bi vsaj v določeni smeri poskušale izboljšati kvaliteto 
države, o možnostih za odstranitev simptomov, ki degradirajo 
upravljanje države. Nedvomno bi se lahko država prek civilne 
družbe modernizirala in ustrezno demokratizirala. Podjetizacija 
države, njene javne uprave je ena od osnovnih preokupacij v 
vseh sodobnih družbah, ki poskušajo doseči nižjo ceno in višjo 
učinkovitost državne regulacije, za kar je potrebna funkcionalna 
diferenciacija, znotraj zrele politične elite pa mora biti prisotno 
samoomejevanje. V poudarjeni specializaciji prihaja do omejevanj 
na določeno področje in tako absorbira večjo količino moči, 
seveda, ob višji stopnji delitve dela. Tako regulativni princip ni 
demokracija, temveč poliarhija, maksimiranje vpliva čim več 
subjektov na čim ožjem področju. 

Danes se poskušajo socialni programi poceniti in narediti čim bolj 
učinkoviti z iskanjem čim bolj preciznih ciljnih skupin, podskupin 
ali podpodskupin, ki te programe potrebujejo, ne pa širše 
populacije, kjer se potrebni in manj potrebni znajdejo kot dobitniki 
ali benefitorji programov. 

V nadaljevanju je akad. Rus govoril o neučinkovitosti političnih 
strank zaradi preširokega aktivizma, ki po nepotrebnem presega 
njihove zadolžitve: reprezentativni sistem in zakonodajo. Zato ni 
kvalitetne zakonodaje oziroma ustrezne uveljavitve sprejetih 
zakonov. Stranke sicer potrebujejo več moči, kot je imajo danes, 
ampak bi jo morale uporabljati za namen svoje poklicanosti. 

Podobno velja tudi za druge organe, tudi za državni svet. Čeprav 
ima relativno ozko področje delovanja, ga mora še ožiti, ne da bi 
se umikal odgovornosti, ampak da bi učinkovito uresničeval 
temeljne funkcije; seveda, so težave tudi zaradi pomanjkljive 
definicije funkcioniranja državnega sveta. Morda je še najbližja 
definicija, da gre pri državnem svetu za sistemsko in socialno 
integracijo. In prav na področju socialne in sistemske integracije 
bi lahko državni svet storil veliko več. Zato bi se moral omejiti pri 
spremljanju zakonodaje, razen z vidika velikih interesnih skupin, 
pri čemer naj bo pomembno, koliko zakonodaja prizadene to ali 
drugo interesno skupino do tiste mere, da lahko povzroči upad 
socialne kohezije ali socialnega miru. Prav pa je, da bi se v 
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državnem svetu intenzivirale funkcije socialne integracije. Ena 
poglavitnih funkcij je ta, da se državni svet vse bolj odpira civilni 
družbi; morala pa bi mu pripadati tudi aktivna funkcija med 
strankami. Tako bi se morale parlamentarne preiskave prenesti v 
državni svet, kjer bi se preiskave otresle strankarskega 
obtoževanja. 

Nato je opozoril na samoomejevanje pri kadrovski politiki. Ministri 
ne bi smeli postavljati članov javne uprave, ampak le svoj kabinet. 
Zoper strankarsko obvladovanje institucionalnih investitorjev bi 
moral državni svet sprožiti akcijo, da bi kadrovske komisije 
vztrajale pri tem, da vladni organi ne bi imeli večine v nadzornih in 
upravnih organih institucionalnih investitorjev. 

Nastop akad. Rusa je bilo treba razumeti kot moralni poziv k 
samoomejevanju in kot poziv državnemu svetu in drugim k 
institucionalnnemu omejevanju, kar naj velja tudi za civilno družbo, 
tudi za slovensko katoliško cerkev, zlasti za njeno vodstvo, ki je 
izgubilo občutek za meje, preko katerih ne sme. Duhovniška elita 
se namreč zateka k ekspanziji konfliktov, namesto k samoome- 
jevanju. Na svojih področjih je zato cerkev pravzaprav nemočna: 
morala, sociala; na teh področjih je cerkev naredila zelo malo. Ne 
gre torej za to, da bi cerkev imela manjšo moč, ampak da bi imela 
moč na ožjem področju in naj po načelu samoomejevanja 
učinkoviteje uveljavlja svoje poslanstvo, je končal svojo razpravo 
dr. Rus. 

Prof. dr. Miran Mihelčlč je kot član »mirujočega« društva Sloven- 
ski razvojni svet najprej povzel namere civilne družbe, ki ji gre za 
sodobno urejeno demokratično državo, za večjo tekmovalno 
sposobnost gospodarstva, za preglednost, resnico, znanje, za 
zaščito slovenske kulture in slovenskega jezika. Potem ko je 
opozoril na omaloževanje civilne družbe, je govoril o šibkosti v 
gospodarstvu, ki so mu botrovali zlasti industrijski giganti; mnogi 
od teh so z uvajanjem tržnega gospodarstva po letu 1992 klavrno 
Propadli. Še leta 1985 je bilo v Sloveniji 48 sestavljenih organizacij 
združenega dela; od teh jih danes zadovoljivo deluje samo še 10. 
Od 85 delovnih organizacij s prek 1000 zaposlenimi, jih ustrezno 
dela samo še kakih 40. Medtem ko je bilo leta 1989 v podjetjih z 
250 in več zaposlenimi blizu 490.000 zaposlenih, leta 1999 pa jih 
je le še približno 220.000. 

Seveda, poleg malega gospodarstva potrebujemo tudi veliko 
podjetništvo, ki bo spričo uveljavljajoče se globalizacije tudi dovolj 
učinkovito v svetu elektronike, robotizacije in računalništva. 
Stopanje v Evropsko zvezo narekuje zavest enakopravnosti in 
ne podrejenosti. Potrebno je, da nekatere poglavitne gospodarske 
dejavnosti ostanejo v slovenskih rokah, saj nacionalnih interesov 
ne bo moč braniti brez gmotne substance. Prav to so tudi pobude 
civilne družbe, ki bi morale v javnosti učinkovito odmevati tudi 
prek medijev, če ne bo glas civilnih namer vse bolj podoben Hayd 
Parku. 

Janko Rožič, Odbor za rešitev Save Dolinke, je opozoril na 
ogroženost Bleda in Blejskega jezera, izjemne naravne in duhovne 
kvalitete, vredne slovenske, evropske in svetovne cene. To lepoto 
bi posredno in tudi neposredno ogrožal vodni bazen za potrebe 
novega projekta hidrocentrale Moste; gladina načrtovanega jezera 
bi lahko v dveh urah nihala za štiri metre. To posvetovanje je 
gotovo pravšnja priložnost, da civilna družba kljub neprodirnemu 
molku, zavračanju in velikim odporom ponudi izhod iz krize s 
politično odprtostjo in polietičnim pregledom stvarnih razmer. V 
Evropski zvezi je politika prešla v novo fazo s tehnično vlado 
Romana Prodija. Zato bi bilo izjemno pomembno, da se tudi v 

Sloveniji na nov način prerazporedi odnos med vsebino in obliko. 

Mag. Martina Kačlčnlk Jančar, Odbor za rešitev Save Dolinke, 
je kot biologinja predstavila izredno pestro geološko podobo 
ogroženega območja Save Dolinke. Gre za najdaljši odsek Save, 
kjer ni ne cest, ne železnice, ne poselitve. Iz okoliških pobočij 
izvira na številnih mestih voda, nasičena z apnencem, ki ob stiku 
z zrakom odlaga lehnjak, da nastajajo sigaste skledice, dolga 
slapišča, edina ohranjena na Gorenjskem. Posebne geološke 
razmere ustvarjajo v dolini tudi posebna življenjska okolja: povima 
barja z reziko, veliko redkostjo v Sloveniji, ki je po direktivi Evropske 
zveze o varstvu flore, favne in habitatov potrebna posebnega 
varstva. Podobno velja za lezolovo grezovko, drobno orhidejo, ki 
ima v Sloveniji vsega deset rastišč, od tega dve v tem delu Save 
Dolinke; kot prizadeta vrsta sodi na seznam strogo varovanih 
vrst po Bernski konvenciji o varstvu evropskih prosto živečih 
rastlin, živali in njihovih habitatov; omenjena konvencija velja tudi 
v Sloveniji! Ta del doline porašča tudi združba rdečega bora in 
glot; najzanimivejše rastišče je ozko omejeno na obravnavano 
okolje Save Dolinke. 

Inventarizacija Biološkega inštituta pri ZRC SAZU je na tem 
območju ugotovila več deset živalskih vrst z »rdečega« seznama 
v Sloveniji. Del doline je zavarovan tudi kot naravni spomenik. 
Vsekakor pa gre za izjemen preplet naravnih danosti, za izjemne 
biološke raznolikosti in tudi za prav posebne naravne lepote, ki jih 
je treba zavarovati s široko javno podporo, je končala svoj sprehod 
po ogroženem območju Save Dolinke mag. Martina Kačičnik 
Jančar. 

Prof. dr. Tone VVraber, Odbor za rešitev Save Dolinke, je kot 
zavzet naravovarstvenik spomnil na nasprotovanje energet- 
skemu izkoriščanju Soče pri Trnovem leta 1965 in pri Kobaridu 
1970. Elektrarna se ni gradila, elekrike je dovolj, Čezsoča, ki ji je 
grozil potop, pa je morda najživahnejši kraj ob slovenski zahodni 
meji. Hkrati je opozoril tudi na uspešno nasprotovanje gradnji 
observatorija na Triglavu 1950. leta in energijski izrabi Bohinjskega 
jezera. 

To so bili občutni uspehi civilne družbe (varstvenikov narave), ki 
je delovala še v mnogo manj ugodnih razmerah kot so sedaj. 
Nadalje je dr. Wraber spregovoril o praksi strokovnjakov Evropske 
zveze, ki ugotavljajo, da se da doseči največje energetske 
prihranke prek informacijske povezanosti in mehkih prijemov pri 
razporejanju energije; tu pa je treba računati tudi na novi, izrazito 
decentralizirani način pridobivanja električne energije s hitro 
razvijajočimi se tehnologijami gorilnih celic. Posledica teh gibanj je 
močan upad cene električne energije v Evropi. Sicer pa je tudi 
recenzijska komisija, ki naj bi preučila projekt brez izravnalnega 
bazena, ugotovila, da je treba finančno konstrukcijo investicije v 
dolini Save Dolinke še enkrat preveriti, da ne bi še ena naložba po 
nepotrebnem nasedla. Pri investicijski vrednosti 160 milijonov mark 
je že kar jasno, da naj bi pred vodnim ali električnim tokom imel 
prednost predvsem investicijski tok. In tu so najnevarnejše pasti. 

Zatrjeval je, da Odbor ni proti sanaciji stare hidroelektrarne Moste; 
prenova je potrebna, vendar skladno z načeli trajnostnega razvoja, 
ki ga ta občutljivi prostor še prenese. S predvidevano širitvijo bi v 
blejski prostor nekontrolirano vdrli tudi degradacijski procesi 
jeseniškega industrijskega bazena. 

Za uspešnost in nadaljnji razvoj civilne družbe je pomembna 
komunikacija: natančno in jasno sporazumevanje. Za informacijsko 
ero, ki prihaja tudi na Slovensko, poznajo Slovenci lep izraz - 
obdobje vesti; vest kot informacija in kot notranja vest, s katero 
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presojamo. V elektronsko kodiranih informacijah bo kot kompas 
na morju veljala predvsem čista in dobra vest. 

Vrata državnega sveta pa so odprta za vse pobude: zakonske, 
referendumske in tudi za ustavne spore brez posebnih podpisov; 
potrebni pa so argumenti. 

Nlka Vodoplvec, Goriško društvo za kakovost bivanja, je 
spomnila na konkretne dejavnosti v zvezi z načrtovano gradnjo 
športnega letališča na mestnem obrobju Nove Gorice, pa tudi na 
svoje dosedanje aktivnosti na področju osveščanja javnosti glede 
onesnaženja iz Meblove Iverke ter v zvezi z neustreznim 
umeščanjem bencinskih servisov v gosto naseljenih okoljih. 

V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, ki bi bile prizadete v 
primeru gradnje letališča na Ajševici, ob podpori Društva za 
opazovanje in preučevanje ptic Slovenije in Botaničnega društva, 
je Goriško društvo oblikovalo za javnost stališča, ki združujejo 
osnovne negativne vidike načrtovanega projekta. Načrtovano 
športno letališče je glede vlaganja denarja davkoplačevalcev 
popolnoma nesmotrno v ekonomskem in razvojnem smislu, saj 
bi uničilo naravne kvalitete prostora in tako bistveno poslabšalo 
bivalne in zdravstvene pogoje širšega območja Spodnje Vipavske 
doline; sicer pa sta nedaleč že dve podobni letališči. 

Prof. dr. Franc Vodoplvec je opozoril na pisni prispevek g. Mihe 
Burgerja, v katerem povzema članek ameriškega avtorja 
Benjamina R. Barberja o civilni družbi ter nekatere njegove 
ugotovitve primerja z razmerami v našem prostoru. 

Jožef Jarh, Stranka enakopravnih dežel, je sodil, da državni 
svet premalo izkorišča institut referendumske pobude; tudi zato 
ima državni svet tako slab rating v javnem življenju. 

Opozoril je na posebne težave, ki nastajajo pri registriranju politične 
stranke, nadalje pri zbiranju podpisov za registracijo društev ali 
pri zbiranju 5.000 podpisov za aktiviranje zakonske pobude. Prav 
zbiranje podpisov za zakonodajne pobude je administrativno 
preveč zapleteno in državljanom povzroča stroške. Vse to odmika 
pobude civilne družbe od 3. člena Ustave RS, ki govori, da oblast 
izvaja ljudstvo tudi neposredno. 

Na vsak način pa bi moral državni svet bistveno več sodelovati z 
avtonomno civilno družbo in tako bi dosegal tudi večji ugled, zlasti 
če bi vztrajal na neposrednem izvajanju oblasti civilne družbe. 

Prof. dr. Ivan Kristan je repliciral na izrečeno kritiko na račun 
državnega sveta, češ da bi oviral pobude; dejal je, da kritika ni 
točna, saj državni svet ne odloča o pobudah. 

Tone Hrovat je v repliki zatrdil, da je državni svet že od leta 1992 
omogočal civilni družbi različne oblike dela. Samo v dveh letih 
drugega mandata je organiziral številne posvete; obstaja pa tudi 
možnost zakonskih ali referendumskih pobud. Res pa je, da je 
referendum izredno drag projekt, zakonske pobude pa državni 
svet kar pogosto naslavlja na državni zbor, vendar se pri tem 
srečuje z blokadami. Glede pristojnosti državnega sveta je treba 
upoštevati ustavna določila. Pri širitvi ustavnih pristojnosti bo 
potrebna tudi podpora civilne družbe. Do sprememb pa sme 
državni svet delovati samo v okviru the pristojnosti. Sem sodi tudi 
institut odložilnega veta, ki ga državni svet uveljavlja pogosteje in 
tudi uspešneje kot drugi evropski senati. 

Mag. Vinko Vodoplvec je v repliki pritrdil ugotovitvam g. Jarha, 
da oblast ne mara neposrednega upravljanja z državo. Zato se 
mu zdi današnji posvet toliko bolj vrhunski politični dogodek brez 
umazane politike. Gre za politiko civilne družbe, ki je organizirana 
v kakih 3000 civilnih društvih in gibanjih, večino teh predstavljajo 
športna in kulturna društva. Le okoli 300 je gibanj, ki se ukvarjajo 
s perečimi problemi, pomembnimi za skupnost. Le vsega 30 pa je 
neodvisnih civilnih gibanj in društev, ki so kritični do države in 
oblasti, in ki se zavzemajo za narodotvorne in državotvorne cilje. 

Nato je repliciral dr. Kristanu in dejal, da je napačno trdil, da je bila 
SDS pobudnica referenduma za večinski volilni sistem, ne pa 
42.000 in več državljanov. Dr. Kristan tudi ni povedal, da je Ustavno 
sodišče pred volitvami izdalo odločbo o protiustavnosti volitev, 
kakršne so sicer razpisane; obšel pa je tudi podatek, da je večinski 
sistem na referendumu prejel prek 60 %, medtem ko ostala dva 
predloga skupaj nista dobila večine. 

Nadaljnjo repliko je mag. Vodopivec namenil prispevku odsotnega 
dr. Rada Bohinca, ki pravi, da cerkev ni civilna družba. Pojem 
cerkve se po njegovem zelo zlorablja. Pri tem pojmu je potrebna 
natančnost: eno je frančiškanska cerkev, drugo je cerkvena 
hierarhija in tretje je cerkveno občestvo laikov, četrto pa cerkev 
kot skrivnostno Kristusovo telo. Občestvo laikov predstavlja prav 
gotovo civilno družbo. 

Replika je veljala tudi akad. Rusu, ki da je nekatere stvari v zvezi 
s cerkvijo prikazal napačno. Glede morale in sociale je vendar 
cerkev močno aktivna, zlasti pa na socialnem področju s Karitas. 
Poudaril pa je še bistveno poslanstvo cerkve: moralno čvrstost, 
ki mora postati temelj narodovega razvoja z zdravo vestjo in 
zdravo samocenzuro, je še dodal mag. Vodopivec. 

Boris Šuštaršlč, državni svetnik, je kot kompetenten predstav- 
nik invalidskih organizacij, posebnih subjektov civilne družbe, 
ugotavljal, da se je vprašanjem invalidov posvečalo več pozornosti 
v prvih letih demokracije. Posebej je izrekel priznanje državnemu 
svetu, ki je bistveno pripomogel k temu, da poraba loterijskih 
sredstev ni poniknila v integralnem proračunu; sredstva so tako 
na voljo za invalidske, humanitarne in športne organizacije prek 
dveh javnih fundacij. 

Preko iniciativ humanitarnih, socialnih, invalidskih in drugih civilnih 
organizacij je bilo uveljavljeno kar nekaj slovenske zakonske 
regulative. Zato je prav, da državni svet ohrani zakonodajne 
funkcije in jih še ojača; zlasti si je treba prizadevati za možnost, 
da bi suspenzivni veto lahko veljal tudi samo za določeno zakonsko 
določbo in ne vselej za celoviti zakon. 

Državni svetnik je sklenil svojo razpravo z opozorilom, da gre z 
minimiziranjem števila ljudi, ki lahko ustanovi neko društvo, za 
prikrito obliko atomizacije subjektov civilne družbe, da bi bile te v 
javnem življenju manj izrazite in manj učinkovite. 

Prof. dr. Josip Turk, Društvo za zdravje srca In ožll|a v Slove- 
niji, je opozoril, da zaradi bolezni bolezni srca in ožilja umre 40 % 
ljudi. Mlade je treba vzgajati za takšen način življenja, ki varuje 
pred temi boleznimi. Omenil je, da je slovensko društvo vključeno 
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v iniciativo civilnega gibanja za zdravo srce v Evropi. Obenem se 
je zahvalil dr. Kristanu, prejšnjemu predsedniku državnega sveta, 
za pomoč pri sprejemanju modernega tobačnega zakona. Šlo je 
za značilen primer, da je državni svet v zakonodajni postopek 
vključil prizadevanja stroke in civilne družbe. 

Prof. dr. Ivan Kristan je repliciral g. Jarhu in mag. Vodopivcu. 
Prvemu je pojasnil, da za pobude ne velja noben avtomatizem; 
izključne pristojnosti za sprejemanje pobud pa ima državni zbor. 
Mag. Vodopivcu pa je razložil, da je Ustavno sodišče presodilo o 
rezultatu volilnega referenduma dve leti po njegovi izvedbi - torej 
za nazaj v posmeh pravni državi; saj 45 % ne pomeni nikoli 50 %, 
kolikor bi zakonsko zadoščalo za uspešen izid volilnega predloga 
42.000 državljanov. 

Ivana Komlc, Odbor za rešitev Save Dolinke, je v zvezi z 
navedbami v eni predhodnih razprav opozorila, da otrokom ni 
treba vcepljati zdrave vesti, ker otroci imajo zdravo vest, dokler 
jim je ne pokvarijo odrasli. Od otrok bi se morali učiti 
nepokvarjenosti. Te je dovolj tudi v neokrnjeni naravi. Zato je treba 
toliko bolj varovati zdravo, neprizadeto naravo. Prav tu lahko 
veliko stori civilna družba. 

Viktor Blažlč, publicist, je izrazil bojazen, da ne bo moč v medijih 
zaslediti poročil o tem, kar je bilo pomembnega slišati na tem 
posvetu in nad čemer bi se morali zamisliti tisti, ki jih ni tukaj. 
Civilna družba ne bo dovolj navzoča v javnosti, če se ne bo 
poročalo o njenem delovanju. Zato tudi pravega demokratičnega 
utripa ne bo. Vsaka demokratična vlada bi se morala počutiti 
nelagodno, če bi vladala v okolju, v katerem prevladuje medijski 
monopol. 

Ob tem je predlagal, naj bi državni svet prevzel pobudo za 
ustanovitev sklada za pluralizacijo medijev in za ustanovitev 
neodvisnega dnevnika. Le-ta je potreben tudi zato, da bi predstavljal 
dejavnost in prizadevanja civilne družbe. Država naj bi prispevala 
iniciativni delež, na katerega bi se nabiral privatni kapital, ki je 
zainteresiran za tovrstno naložbo. 

Jože Gorenc, ZSITS, je polemiziral z zanj spornimi tezami o 
referendumu za večinski volilni sistem; predlagal je, da bi se v 
okviru civilne družbe o tem vprašanju organiziralo posebno 
posvetovanje. Tudi ni soglašal z mnenjem, da bi lahko šteli 
Gospodarsko zbornico za civilno družbo. Res pa je, da so bivši 
člani - celo iniciatorji - civilne družbe, potem ko so postali politiki, 
pozabili na civilno družbo, ki velja, upoštevajoč zakonodajno, 
izvršno in sodno oblast, za steber demokracije. Obžaloval je v 
razpravi izraženo ugotovitev, da zakonodajna veja oblasti ravna 
premalo odgovorno; zato pa nam do pravne, demokratične in 
socialne države manjka še zelo veliko. Ostaja pa civilna družba, 
ki bi lahko po ljudski volji zagotavljala stabilnost vladanja. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je sklenil razpravo z obljubo, da bo za 
državni svet pripravljeno skrajšano poročilo s tega posveta, 
upoštevajoč ustne in pisne prispevke razpravljavcev. Celotno 
gradivo bo prav gotovo v pomoč strankam, ki bodo pisale programe 
za jesenske volitve; seveda, če bodo le želele izkoristiti ponudbo. 
Razprava je ponudila tudi nekatere teme, ki jih bo vsekakor moč 
vključiti v delo državnega sveta. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, se je zahvalil vsem 
prisotnim za pozornost. Hkrati pa je izrazil optimizem, saj ponuja 
bogata razprava, četudi ne bo zašla v medije, dobro podlago za 
nove projekte in predloge. Povabil je udeležence posveta k 
aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju in dopolnjevanju zakona o 
medijih, ki je pravkar v zakonodajni proceduri. 

Objavljamo krajše povzetje uvodnih prispevkov, 
razprav in replik na osnovi dobesednega zapisa 
(magnetograma). 

Vsebinsko in s prilogami dopolnjeni celotni 
prispevki ter razprave so objavljene v zborniku. 
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v prvi polovici drugega mandata 

1.4 Organiziranost državnega sveta 

1.4.1 Interesne skupine 
1.4.2 Komisije državnega sveta 
1.4.3 Komisija po zakonu o nezdružljivosti 

opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo 
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II. Poročila o delu komisij 

11.1 Delo Komisije za politični sistem 
11.2 Delo Komisije za mednarodne odnose 
11.3 Delo Komisije za gospodarstvo 
11.4 Delo Komisije za malo gospodarstvo in turizem 
11.5 Delo Komisije za družbene dejavnosti 
11.6 Delo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
11.7 Delo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
11.8 Delo Mandatno-imunitetne komisije 

III. Poročila o delu Interesnih skupin 

111.1 Delo Interesne skupine delodajalcev 
111.2 Delo Interesne skupine delojemalcev 
111.3 Delo Interesne skupine kmetov, obrtnikov 

in samostojnih poklicev 
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dejavnosti 

I.5 Poročevalec državnega sveta Priloge, ki so sestavni del poročila 

I.6 Predstavitvena stran državnega sveta na internetu 

1.7 Javne razprave, posveti, predavanja in publikacije 
državnega sveta 

1. Pregled pobud, vprašanj in predlogov državnih svetnikov 
2. Pregled posvetov in javnih razprav 
3. Pregled predavanj 
4. Predstavitvena stran državnega sveta na internetu 
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TURIZEM - RAZVOJNA MOŽNOST PODEŽELJA 

Zbornik referatov, razprav, 
s sklepnimi ugotovitvami in zaključki 

Uredila: Sonja Uršič 

Ljubljana, 2000 

Kazalo 

Uvodna nagovora 

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. agr. 
Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 

Dr. Marjan Rožič 
Predsednik Turistične zveze Slovenije 

Referati 

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. agr., Državni svet RS 
Spreminjanje filozofije gospodarjenja na podeželju 

Prof. Vida Hlebec, Srednja kmetijska šola Grm pri Novem 
mestu 
Mladina, turizem, podeželje - Vloga Kmetijskega izobraževanja v 
razvoju podeželja 

Mag. Sonja Sibila Lebe, Ministrstvo za malo gospodarstvo 
in turizem 
Vizija razvojnih možnosti turizma na podeželju 

Mag. Milan Krišelj, Višja šola za turizem in gostinstvo na 
Bledu 
Turizem in podeželje 

Dr. Drago Kos, Fakulteta za družbene vede 
"Postmoderne" razvojne možnosti slovenskega "podeželskega" 
turizma 

Dr. Branka Berce Bratko, Državni zbor Republike Slovenije 
Zavarovana območja in turizem na podeželju 

Prof. dr. Marjan M. Klemenčič, Filozofska fakulteta 
Turizem - rešitelj slovenskega podeželja? 

Franjo Šauperl, Turistična zveza Slovenije 
Položaj in vloga turističnih društev pri razvoju turizma na podeželju 

Mag. Helena Šolar in mag. Marko Prem, Ministrstvo za okolje 
In prostor, Urad RS za prostorsko planiranje 
Prostorske možnosti in pogoji za razvoj turizma na podeželju 

Franci Križan, Center za promocijo turizma Slovenije 
Strategija trženja slovenske turistične ponudbe in strategija enega 
izmed petih turističnih področij - podeželja 

Jože Osterman, Turistična zveza Slovenije 
Družabno dogajanje (prireditve, etnologija, dediščina) na podeželju 
kot izraz kulturne identitete 

Mag. Jože Protner, Turistična zveza Slovenije 
Vinsko turistične ceste, vinogradništvo, vinski turizem 

Stanko Šošter, Turistična zveza Slovenije 
Vinogradniško - vinski turizem 

Milena Kulovec, Kmetijska svetovalna služba 
Kmetijska svetovalna služba in turizem 

Igor Hrovatič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
Program CRPOV in turizem na podeželju 

Marijan Štele, Gospodarsko interesno združenje za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
Program usposabljanja za trženje v turizmu kaže rezultate 

Vilma Topolšek, Zveza turističnih kmetij Slovenije 
Vloga turistične kmetije pri razvoju podeželja 

Naravovarstvena Neprofitna Ekološka kmetija, d. n. o. 
Kmetija odprtih vrat 

Dr. Franci Pečnik, Slovensko ekološko gibanje 
Usmerjanje turizma in ekokmetovanje na znanstveni osnovi 

Mag. Janez Pogačnik, Turistična zveza Slovenije 
Mesto in vloga turizma v gozdnem prostoru pri razvoju podeželja 

Janer Vrečer, univ. dipl. inž. agr., Poslovna skupnost za 
vinogradništvo in vinarstvo Slovenije 
Vsebinske in razvojne zasnove projekta slovenske kulinarike in 
vina v turizmu 

Razprave 

Janez Oven, državni svetnik 
Dragica Kaluža, Društvo podeželskih žena Narin 
Dr. Franci Pečnik, Slovensko ekološko gibanje 
Tone Lesnik, Zavod za gozdove Slovenije 
Rajmund Kolenc, Turistično društvo Lokve nad Novo Gorico 

Zbornik je objavljen v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 6/2000. 

Hkrati so v tej številki Poročevalca 
objavljene tudi SKLEPNE UGOTOVITVE IN 
ZAKLJUČKI POSVETA. 
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DRŽAVNI SVET MED CIVILNO 

DRUŽBO IN POLITIKO 

Zbornik prispevkov in razprav 

Uredila: Sonja Uršič 
prof. dr. Franc Vodopivec 

Državni svet Republike Slovenije 
Naklada: 180 Izvodov 

Ljubljana, september 2000 

Kazalo 

I. Uvodni nagovor 
prof. dr. Franc Vodopivec 

II. Uvodni prispevki 

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. agr. 
Državni svet med civilno družbo in politiko 

Prof. dr. Ivan Kristan 
Civilna družba in državni svet 

Dr. Rado Bohinc 
Civilna družba v Sloveniji, deset let pozneje 
(nekaj opomb in predlogov) 

Dr. Iztok Simoniti 
Mene zanima kako in ne kdo vlada ali civilna družba 
za današnjo rabo 

Dr. Janvit Golob 
Šibka kratkotrajna svetloba v dolgi popolni temi 

Frane Goljevšček, prof. 
Prepad med oblastjo in civilno družbo 

Viktor Andrej Hribar 
Civilna družba In delo sodstva 

Mag. Vinko Vodopivec 
Blokada javnih glasil In javnost delovanja 
civilne družbe 

Mag. Vinko Vodopivec 
Civilna družba In množične kršitve človekovih pravic 

Mag. Drago Tomšič 
Oviranje delovanja civilne iniciative, čeprav 
temelji na ustavi in mednarodnih obveznostih 

Mag. Andrej Aplenc 
Civilna družba, javni mediji in zakon o referendumu 

Borut Korun, dr. stom. 
Usoda pobud za referendum o pridružitvenem 
sporazumu z državami EU, ki jih je leta 1997 dalo 
državnemu zboru 
Gibanje 23. december 

Akad. prof. dr. Veljko Rus 
Podjetizacija države in funkcija državnega sveta 

Prof. dr. Miran Mihelčič 
Razpad In propad nekaterih velikih gospodarskih 
sistemov v Sloveniji po letu 1990 z vidika vpliva 
na razvoje možnosti slovenskega gospodarstva 

Miha Burger 
Ali v Sloveniji obstaja prostor za razvoj demokracije? 

Bojan Kern 

III. Povzetek razprave 

Jožef Jarh 
Tone Hrovar, univ, dipl. inž. agr. 
Mag. Vinko Vodopivec 
Boris Šuštarišič 
Dr. Josip Turk 
Dr. Ivan Kristan 
Ivana Komic 
Viktor Blažič 
Jože Gorenc 

IV. SKLEPI 

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.ds-rs.si ali http://www.sigov.si/dsvet/lndex.htm 
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