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Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 

državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona 

o njem še enkrat odloča 

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o preoblikovanju 

prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami 

Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne 

in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln __ 

Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 7. 2. 2001, ob 
obravnavi zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln 
na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih 
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne 
in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln, ki ga je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel na 2. seji, dne 31.1. 2001, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave 
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno 
odloča o zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na 
cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih 
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne 
in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln. 

Obrazložitev 

V zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih 
mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki 
delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih 
ukrepih nadzora teh prodajaln, ki ga je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel na 2. seji, dne 31. 1. 2001, je določeno, da se 1. 
junija 2001 zaprejo prostocarinske prodajalne. 

Štiri mesece, ki jih je dal zakonodajalec na voljo gospodarskim 
subjektom in zaposlenim v prostocarinskih prodajalnah za 
prilagoditev oziroma spremembo poslovanja in za prekvalifikacijo, 
je absolutno prekratek. V tem roku ni možno izpeljati preoblikovanja 
trgovin ali začeti z novo dejavnostjo, v tem roku je dejansko 
možno te prodajalne samo zapreti in zaposleni v teh prodajalnah 
bodo ostali brez dela. 

Razumljiva je zahteva Evropske skupnosti, da z vstopom Slovenije 
v Evropsko unijo na naših mejah ne bo več prostocarinskih 

prodajaln, nerazumljiva pa je naglica in prehitevanje teh dogodkov 
na škodo zaposlenih, ki glede na to, da se nahajajo prostocarinske 
prodajalne praviloma na demografsko ogroženih območjih, nimajo 
drugih realnih zaposlitvenih alternativ. 

Vključevanja Slovenije v Evropsko unijo ne moremo uveljavljati le 
s političnega in ekonomskega vidika, temveč moramo pri tem 
upoštevati tudi socialni vidik ter zaščititi interese zaposlenih. 
Združevanje z Evropsko unijo ne sme posegati v socialno varnost 
zaposlenih ter povečevati števila brezposelnih. Negativnih posledic 
tega združevanja ne bi smeli čutiti naši delavci, ker gre pri tem za 
projekte Vlade Republike Slovenije in ne za gospodarske razloge. 

Če bi zakonodajalec določil daljši prilagoditveni rok in bi določil za 
prenehanje obstoječega načina poslovanja v teh prodajalnah 
konec letošnjega leta, bi imele lokalne skupnosti več možnosti za 
prekvalifikacijo in prezaposlitev oseb, ki jih bo prizadel ta zakon. 
Dejstvo je namreč, da niti zakonodajalec niti Državni zbor pri 
oblikovanju zakona nista upoštevala stališč prizadetih občin in v 
zakonu nista določila odškodnin za škodo, ki bo nastala z 
zapiranjem teh prodajaln in do katerih bi bile lokalne skupnosti 
upravičene, ker na z zakonom diktirano zmanjšanje oziroma 
ukinjanje trgovske dejavnosti v prostocarinskih prodajalnah nimajo 
nikakršnega vpliva. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Dušan Semolič. 

Državni zbor je na 3. seji, 
dne 21. 2. 2001, ob ponovnem 
odločanju zakon sprejel. 
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86. člen poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema 

sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti 

Sklep državnega sveta ob obravnavi informacije o poteku parlamentarne preiskave 

Komisije o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice 

dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog 

Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju od 1995 do 1997, vključno z vsemi 
njenimi organi  

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 18. 12. 2000, 
obravnaval informacijo o poteku parlamentarne preiskave Komisije 
o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice 
dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju 
zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 
od 1995 do 1997, vključno z vsemi njenimi organi, ter na podlagi 
86. člena poslovnika državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije ugotavlja, da parlamentarna 
preiskovalna komisija ni končala z delom, zato bi bilo smiselno 
parlamentarno preiskavo obnoviti v novem sklicu državnega 
zbora, s tem da bi se počakalo na nov, v koalicijskem sporazumu 
predvideni zakon o parlamentarni preiskavi. V zakonodajnem 
postopku pa bi državni svet predlagal in poskušal uveljaviti rešitve, 
ki bi mu zagotovile aktivnejšo vlogo v bodočih parlamentarnih 
preiskavah. 

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na 
41. seji, dne 13. 12. 2000, obravnavala predlog zakona o ukrepih 
za pospešitev sanacije na območjih, prizadetih s plazom in 
izbruhom hudournika Predelice v občini Bovec (EPA 40-II). 

Državni svet se je seznanil s predlogom sklepov, ki so ga pripravili 
izvedenci državnega sveta, in predlaga, da se v primeru 
ustanovitve preiskovalne komisije oziroma obnovitve 
preiskovalnega postopka te sklepe posreduje parlamentarni 
preiskovalni komisiji v obravnavo. 

Državni svet zahteva, da mu Agencija za trg vrednostnih papirjev 
dostavi še naslednje dokumente: 

zapisnike sej strokovnega sveta med 1.9.1995 in 30. 6.1996 
(z izjemo sej dne 13. in 20. 3. 1996) 
zapisnik sestanka agencije z odborom vlagateljev dne 12.4. 
1996 

Državni svet naproša državni zbor, da mu omogoči vpogled v 
gradivo, ki mu ga je 24. 7. 1998 posredovala Agencija za trg 
vrednostnih papirjev ter mnenja izvedencev dr. Zabela in dr. 
Prohaske v zvezi s parlamentarno preiskavo. 

Na seji so člani komisije prejeli tudi amandmaje Vlade Republike 
Slovenije in amandmaje župana občine Bovec g. Siniše 
Germovška. 

Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o ukrepih 
za pospešitev sanacije na območjih, prizadetih s plazom in izbruhom hudournika 

Predelice v občini Bovec - hitri postopek 
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Vladno obrazložitev predloga zakona in amandmajev je pojasnila 
predstavnica Ministrstva za okolje in prostor ga. Sonja Beseničar, 
v imenu prizadetih pa je o problemih sanacije naravne katastrofe 
govoril državni svetnik Jurij Kuštrin. 

Po razpravi je komisija oblikovala naslednje mnenje: 

1. Komisija podpira predlog zakona in predložene amandmaje 
Vlade Republike Slovenije. 

2. Komisija podpira pričakovanje ljudi iz prizadetega okolja, da 
se bo država v večji meri angažirala ne le na tehničnem delu 
sanacije plazu, temveč tudi za povrnitev življenja v Log pod 
Mangartom v celoti. Po polletni odsotnosti obstaja velika 

nevarnost, da se ljudje ne bodo vračali v staro okolje, če 
pomoč države ne bo segala tudi na področje vzpostavitve 
kolikor toliko normalnih pogojev za delo in življenje. Gre za 
vzpostavitev trgovine,turizma, živinoreje, kmetijstva itd. 
Temeljni cilj sanacije bi morala biti vrnitev življenja v konkretno 
okolje. 

3. Komisija podpira tudi predložene amandmaje občine Bovec; 
komisija pa predlaga, da Ministrstvo za finance natančneje 
določi oprostitve davka na dohodek na strani donatorjev, pri 
čemer se postavlja nekaj vprašanj, in tudi na strani prejemnikov 
donacij. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Mnenje Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu zakona o posebnih ukrepih 

nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih - hitri postopek  

Komisija za malo gospodarstvo in turizem je na 23. seji, dne 
1 o. 1. 2001, obravnavala predlog zakona o posebnih ukrepih 
nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih (EPA 1072-11) in ga 
podprla. 

Ob obravnavi zakona in vloženih amandmajev je komisija menila, 
da ni tehtnih razlogov za sprejemanje predloga zakona po hitrem 
postopku. Komisija je tudi pripomnila, da predlagani zakona o 
posebnih ukrepih nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih 
ni bil vsebinsko vsestransko preučen in domišljen ter da so zaradi 
tega potrebni amandmaji, ki ga vsebinsko dopolnjujejo. Kljub temu 
pa še vedno ostajajo odprta vprašanja v zvezi z operativnim 
delom prostocarinskih prodajaln ter predvsem nadzorom nad 
njihovim poslovanjem. Ta vprašanja med drugim zadevajo tudi 14. 
člen, na podlagi katerega bo šele minister za finance izdal 
podrobnejše predpise glede izvajanja ukrepov nadzora, ki jih bodo 
pristojni organi izvajali pri potnikih, pri imetnikih mejnih prodajaln in 
v zvezi z oskrbo mejnih prodajaln. V 14. členu bi moral biti določen 
rok, v katerem bi moral minister za finance izdati te predpise. Po 
mnenju komisije pa bi morali biti ti predpisi znani že ob sprejemanju 
predloga zakona. Zagotavljati pa bi jih morali s predlaganim 
zakonom izven že urejenih sistemskih rešitev. 

Komisija je nadalje menila, da z zakonom predlagane pomoči za 
odpravo posledic zmanjšanja prometa in ukinitve delovnih mest 

za posamezne lokalne skupnosti niso zadostne in da se predlagane 
oblike pomoči že zdaj dodeljujejo lokalnim skupnostim v okviru 
zakonodaje s področja spodbujanja skladnejšega regionalnega 
razvoja in drugih predpisov. Prav tako se v okviru obstoječe 
zakonodaje lahko koristijo sredstva na podlagi aktivne politike 
zaposlovanja (za delodajalce in delavce). Materialne pomoči bi 
morale biti izdatnejše in sicer v obliki odškodnin za izpadle dohodke 
iz poslovanja prostocarinskih prodajaln in za odpiranje novih 
delovnih mest v posameznih lokalnih skupnostih. 

Komisija tudi ocenjuje, da je predlagani rok 1. 4. 2001 za 
preoblikovanje poslovanja prostocarinskih prodajaln absolutno 
prekratek in predlaga, da se da prizadetim subjektom zadostno 
časovno obdobje, da se pripravijo in prilagodijo novim razmeram 
in pogojem poslovanja ter da se ta rok podaljša na 31.12. 2001. S 
tem bi bila zagotovljena tudi ustrezna uporaba zakonskih določil 
glede razreševanja presežnih delavcev. 

Komisija je bila seznanjena tudi s stališči Sekcije PCP pri 
Gospodarski zbornici Slovenije z dne 9. januarja 2001, ki jih v 
celoti podpira. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Oven. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o referendumu in ljudski iniciativi - hitri postopek  

Komisija za politični sistem je na 58. seji, dne 22. 1. 2001, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o referendumu in ljudski iniciativi (EPA 82-III), ki ga je Vlada 
Republike Slovenije predložila v obravnavo po hitrem postopku. 

Komisija za politični sistem je ocenila, da bi se moral predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in 
ljudski iniciativi sprejemati po rednem zakonodajnem postopku. 
Samo redni zakonodajni postopek dejansko omogoča pravočasno 
in celovito razpravo strokovne in laične javnosti glede posameznih 
zakonskih rešitev in omogoča demokratično razpravo v državnem 
zboru. Komisija svoje nasprotovanje hitremu postopku utemeljuje 
z dejstvom, da razprava o spremembah in dopolnitvah zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi pomeni razpravo o enem 

najpomembnejših demokratičnih institutov. Komisija ocenjuje, da 
je nujno pri tem zakonodajnem predlogu upoštevati že doseženi 
nivo demokracije, to je neposredno izvrševanje oblasti s strani 
ljudstva, kot ga določa ustava. 

Komisija za politični sistem je soglasno sprejela sklep, s katerim 
podpira s strani vlade predlagane spremembe v smeri pravega 
zakonodajnega referenduma. 

Člani komisije menijo, da bi ob sprejetju sprememb morali pretehtati, 
kolikšno je dejansko potrebno povišanje števila podpisnikov 
pobude za razpis referenduma, saj je po njihovi oceni mogoče 
cilje predlagatelja doseči že z bistveno manjšim povečanjem (300 
do 400 podpisov). Ob tem člani komisije opozarjajo, da bi morali 
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dodati določilo, iz katerega bi nedvoumno izhajalo, da predlaga- 
teljem referendumske pobude ob morebitni dopolnitvi vloge ne bi 
bilo potrebno ponovno zbirati podpisov (bil je primer, ko so morali 
predlagatelji več kot petkrat zbrati potrebno število podpisov za 
pobudo, pa jim zbiranje podpisov za referendumsko zahtevo še 
vedno ni bilo omogočeno skladno z zakonom). 

Člani komisije so še opozorili, da določilo o ponovni presoji 
ustavnosti že skladno z zahtevo ustavnega sodišča dopolnjenega 
predloga ne bi smelo dopuščati proceduralne zlorabe s ponavlja- 
njem zahteve za ustavno presojo v nedogled. Komisija tudi 
predlaga matičnemu delovnemu telesu državnega zbora, da 
sprejme stališče, da se podaljšajo roki za vložitev zahteve za 
razpis zakonodajnega referenduma (na 15 dni) in roki za zbiranje 
podpisov (45 do 60 dni), saj je to po oceni članov komisije razumen 
rok. Člani komisije menijo, da bi morali pojem spremenjene 
okoliščine precizno opredeliti v zakonu (taksativno našteti, katere 
so in kdo o tem odloča), saj sicer lahko pride do povsem politične 
presoje. 

Komisija opozarja na stališče Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, ki je v več odločbah, zlasti pa v odločbi U-l-47/94-12, 

odločilo, da ni dopustno kakršnokoli omejevanje pravice do 
zakonodajnega referenduma. V kolikor bi prišlo do poskusov 
odprave predhodnega zakonodajnega referenduma brez ustre- 
znega nadomestila, bi to pomenilo bistveno omejevanje ustavne 
pravice neposrednega izvrševanja oblasti s strani ljudstva in 
sodelovanja državljanov pri opravljanju javnih zadev. Če bi se 
neposredno pravico državljanov pri upravljanju javnih zadev 
zmanjšalo le na "potrditveni" referendum, bo komisija predlagala 
državnemu svetu v sprejetje vse ukrepe, ki izhajajo iz ustavne 
pristojnosti državnega sveta in jih določa 97. člen Ustave Republike 
Slovenije. Komisija za politični sistem posebej opozarja, da 
spremembe zakona o referendumu v nobenem primeru niso 
dopustne v smeri omejevanja neposredne demokracije, kar 
pomeni, da je potrebno s spremembo zakona uveljaviti ustrezno 
nadomestilo za sedanji predhodni referendum. Uveljavitev pravega 
zakonodajnega referenduma, skladno z predlogom Vlade 
Republike Slovenije z dne 11.1.2001, je po mnenju komisije 
ustrezna rešitev in jo komisija podpira. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o avtorskih in sorodnih pravicah - hitri postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 40. seji, dne 10.1. 2001, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o avtorskih in sorodnih pravicah (EPA 1211-11), ki gaje v obravnavo 
državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je uvodoma ugotovila, da je razlog za sprejem zakona 
uskladitev slovenske zakonodaje s pravom Evropske skupnosti 
zaradi učinkovitejšega varstva avtorskih in sorodnih pravic v 
praksi in s tem povezanimi ukrepi zoper neupravičeno izkoriščanje 
teh pravic na komercialni podlagi. Opozorjeno je bilo, da se to 
najbolj odraža v okviru novega medija - interneta, kjer je stopnja 
kršitev še vedno visoka. Zato se v slovensko avtorsko pravo 
uvaja nova materialna avtorska in sorodna pravica "dajanja na 
voljo javnosti" kot institut informacijske družbe. Dostopnost 
interneta daje praktično neomejeno možnost najrazličnejše 
ponudbe vseh vrst avtorskih del in je danes piratstvo na internetu 
največji problem varstva pravic intelektualne lastnine. 

Predlagatelj je opozoril, da novela zakona predlaga še nekaj manj 
zahtevnih novosti glede na praktične izkušnje z izvajanjem 
veljavnega zakona v petih letih; z njimi naj bi dosegli večjo 
učinkovitost zakona. 

Komisija navedene spremembe in dopolnitve zakona podpira. 

Komisija predlaga, da Odbor državnega zbora za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport ob obravnavi navedene novele podpre 
dodatno konkretno spremembo komisije k 36. členu veljavnega 
zakona tako, da se v drugem odstavku tega člena spremeni 1. 
točka tako, da se glasi: 

"1. izvirnikov ali primerkov knjižničnega gradiva v javnih knjižnicah" 

Obrazložitev 

Predlagana sprememba se nanaša na 1. točko drugega odstavka 
36. člena, ki omejuje oziroma izključuje avtorsko pravico javnega 
posojanja za rabo izvirnikov ali primerkov pisanih del v javnih 
knjižnicah. S tem je sicer odpravljena knjižnična tantiema za pisana 
dela, še vedno pa ostaja pravica do nadomestila avtorskih pravic 

za javno posojanje ostalega knjižničnega gradiva. 

Med knjižnično gradivo, kot je opredeljeno v veljavnem zakonu o 
knjižničarstvu (Ur.l. SRS, št. 27/82...) so poleg pisanega gradiva 
tudi "mikrofilmi, muzikalije, gramofonske plošče, tonske kasete, 
videokasete ..." in druga gradiva, ki jih ima knjižnica in so namenjena 
knjižničarski dejavnosti (3. člen zakona o knjižničarstvu). 

Ne glede na to, da niso bili sprejeti podzakonski akti, ki bi urejali 
tarifo nadomestil za ostalo knjižnično gradivo, je bila v najmanj 
petih knjižnicah po Sloveniji prepovedana nadaljnja izposoja 
videokaset in CD plošč, ostale knjižnice pa so zaradi negotovega 
stanja gradivo same izločile iz izposoje. 

Knjižničarska dejavnost je namenjena izobraževanju, razvoju 
strokovnega in raziskovalnega dela, prenosu znanja ter 
zadovoljevanju kulturnih potreb ljudi. Z veljavno dikcijo 36. člena 
in ravnanjem inšpekcijskih služb, ki so posameznim knjižnicam 
prepovedale izposojo dela knjižničnega gradiva, je omejena 
ustavna svoboda izobraževanja. 

Ker bi bibliotečna tantiema preveč obremenila že tako slabo 
gmotno stanje javnih knjižnic ali celo njihove uporabnike, izvzema 
književna dela. V veljavnem zakonu je bila takšna izjema izvedena 
zato, ker bi šel velik del teh tantiem v tujino za poplačilo tujih 
avtorjev, s čimer se ne bi bistveno izboljšal gmotni položaj 
slovenskih pisateljev. Izključitev zgolj književnih del iz bibliotečne 
tantieme pomeni neenakopravno obravnavanje avtorjev. Zato je 
treba rešitev poenotiti in izhajati iz poslanstva javnih knjižnic in ne 
iz vrst knjižničnega gradiva. 

Komisija je ob obravnavi aktualnih vprašanj v zvezi z 
uveljavljanjem pravic avtorjev menila, da bi bil Urad RS za 
intelektualno lastnino kot resorni strokovni organ dolžan na zahtevo 
avtorja dajati davčni upravi strokovno mnenje o tem, kaj po 
veljavnem zakonu velja za avtorsko delo zaradi pravilnega 
obračuna davčnih obveznosti avtorja (npr. predavanja). 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik prof. Polde Bibič. 
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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o knjižničarstvu 

- hitri postopek   

Komisija za družbene dejavnosti je na 40. seji, dne 10.1. 2001, 
obravnavala predlog zakona o knjižničarstvu (EPA 1141-11), ki ga 
je v obravnavo državnemu zboru predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Komisija je uvodoma ugotovila, daje bil predlog zakona predložen 
državnemu zboru v prvo obravnavo, vendar ga je predlagatelj 
naknadno spremenil iz rednega v hitri postopek. Komisija hitremu 
postopku nasprotuje, ker predlog zakona na novo sistemsko 
ureja knjižnično informacijsko dejavnost in financiranje javnih 
knjižnic. 

Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da javne knjižnice v predlogu 
zakona zagotavljajo dostopnost do knjižničnega gradiva in 
informacij, zaradi česar morajo biti enakomerno razvite na 
celotnem teritoriju. Opozorjeno je bilo, da morata država in lokalne 
skupnosti prevzeti skupno odgovornost za usklajen razvoj celotne 
mreže javnih knjižnic tako, da država prispeva del sredstev glede 
na določbe tega zakona. Predpisane določbe bodo nadomestile 
prejšnja merila, ki so določala obveznosti občin do javnih knjižnic, 
ki pa so bila z zakonom o lokalni samoupravi ukinjena. Tako bodo 
občine kot ustanoviteljice dolžne pokrivati vse redne stroške javnih 
knjižnic, država pa del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, 
s čimer bodo občine zagotavljale usklajen razvoj celotne mreže 
javnih knjižnic v Sloveniji. 

Komisija načeloma podpira novo ureditev v predlogu zakona o 
knjižničarstvu z naslednjimi konkretnimi pripombami Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije: 

zakon ne ureja statusa zasebnih knjižnic, ki so odprte za 
javnost, 
zakon sicer sodi v pristojnost Ministrstva za kulturo, vendar 
bi bilo treba poudariti medresorsko pristojnost med tem 
ministrstvom in npr. šolstvom, vsaj glede določitve normativov, 
k 6. členu bo predlagatelj predložil amandma, s katerim bo 
jasneje opredelil, katero knjižničarsko gradivo bo razglašeno 
za kulturni spomenik, 
v 8. členu je treba besedo "osebne" nadomestiti v "privatne 
potrebe uporabnikov", 
v 10. členu bi morale zveze knjižnic biti samostojne pravne 
osebe, 
v 25. členu bo predlagatelj predložil amandma v zvezi s 
podrobnejšo koordinacijo med knjižnicami, 
v 26. členu naj se črta zadnji odstavek, ki določa, da šolske 
knjižnice delujejo na podlagi predpisov s področja 
izobraževanja, 
v 28. členu bi bilo treba Univerzitetno knjižnico zadolžiti za 
vsa znanstvena področja, 
v 45. členu naj ne bo vnaprej določeno število članov 
Nacionalnega sveta za knjižnično informacijsko dejavnost, 
v 64. členu je 60-mesečni rok za sprejem izvršilnih predpisov 
prekratek in bi ga bilo treba podaljšati. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik prof. Polde Bibič. 

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona 

o fitofarmacevtskih sredstvih - hitri postopek 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 34. seji, 
dne 8. 1. 2001, obravnavala predlog zakona o fitofarmacevtskih 
sredstvih (EPA 1305-11), ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

V obrazložitvi je državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano poudarila, da je ministrstvo pripravilo 
sistemski zakon za urejanje področja o fitofarmacevtskih 
sredstvih, ki bo v delu, ki se nanaša na fitofarmacevtska sredstva 
nadomestil sedanji zakon o zdravstvenem varstvu rastlin iz leta 
1994. Predlagani zakon spada v paket zakonov, ki so vezani na 
evropsko zakonodajo, zaradi česar je predlagan hitri postopek 
sprejemanja v državnem zboru; zakon je tehnične narave in je 
medresorsko usklajen. 

Predlagani zakon bo celovito uredil registracijo, promet, uporabo 
in nadzor nad prometom in uporabo fitofarmacevstkih sredstev. 
S predlaganim zakonom se zagotavlja poenotenje postopka 
registracije ter pravilno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, ki se morajo pravilno uporabljati. Uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev na način, ki bi povzročil čezmerno 
onesnaževanje okolja, onesnaženje zemljišč in voda ni dovoljena; 
izrecno je prepovedana tudi uporaba zračnih plovil za nanašanje 
fitofarmacevtskih sredstev. 

S prometom fitofarmacevtskih sredstev se lahko ukvarjajo le 
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so 

vpisane v register pravnih in fizičnih oseb pri pristojnem organu. 
To pomeni, da posamezniki in pravne osebe, ki niso registrirani 
za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi, le-teh ne 
smejo uvažati in dajati v promet. Predlagani zakon ureja tudi promet 
z napravami za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, in sicer 
certificiranje novih naprav ter njihovo redno pregledovanje vsake 
dve leti. Pristojni organ za fitofarmacevtska sredstva in naprave 
za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji bo 
Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo pri 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,nadzor nad 
izvajanjem določb tega zakona pa bo izvajala kmetijska 
fitosanitarna in zdravstvena inšpekcija. 

Glede na strokovne pripombe, pripombe Kmetijsko-gozdarske 
zbornice, usklajevanje z Ministrstvom za zdravstvo in pripombe 
Sekretariata DZ za zakonodajo, je vlada pripravila amandmaje, ki 
se še usklajujejo in jih bodo poslali v državni zbor. 

Predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je menil, da 
je predlog zakona dobro pripravljen, d3 pa imajo le nekaj manjših 
pripomb in predlogov, predvsem glede števila delavcev, ki naj bi 
se zaposlili v upravi za varstvo rastlin in semenarstvo; potrebno 
je še enkrat preučiti potrebe in možnost, kako bi dela, ki jih bo 
morala izvajati ta uprava, lahko kombinirali z ljudmi, ki že delajo 
na teh področjih. 

Generalna pripomba pa se nanaša na usklajevanje posameznih 
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členov oziroma na usklajevanje posameznih nalog in zadev z 
Ministrstvom za zdravstvo. Predlagajo, da v posameznih primerih, 
ko je problematika res strokovne narave, zakon ne predvideva 
dodatnega ponovnega usklajevanja z Ministrstvom za zdravstvo, 
ampak da so tiste stvari, ki so širšega pomena in imajo lahko tudi 
večje posledice za zdravje in za onesnaženje narave, dejansko 
predmet medresorskega usklajevanja. Tiste naloge, ki pa se 
nanašajo le na izvajanje posameznih strokovnih nalog, pa naj bi 
bile v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo. 

Zato predlagajo, da se v 5. členu, četrti odstavek, v 6. členu, peti 
odstavek, v 9. členu, drugi odstavek, in v 11. členu, tretji odstavek, 
črtajo zadnji deli zadnjih stavkov "v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravstvo", saj menijo, da sodijo strokovna vprašaja kmetijske 
stroke v izključno pristojnost ministra za kmetijstvo. Na ta način 
bo omogočeno učinkovito izvajanje zakona, brez nepotrebnih 
medresorskih usklajevanj. Medresorsko usklajevaje naj bo 
predvideno le tam, kjer je zaradi širine in teže problematike to 
potrebno. 

Predstavnica predlagatelja zakona je pojasnila, da so že pripravili 
amandmaje, ki so šli že skozi vlado in so to v 5. in 9. členu že 
uspeli črtati, tako, da v bistvu ostaneta sporna le še 6. in 11. člen, 
ki pa verjetno nista sporna, saj je potrebno pogledati vsebino. 
Namreč, dogovor med ministroma je v tem, da bi opremljenost in 
varno delo v trgovinah s fitofarmacevtskimki sredstvi kontroliral 
zdravstveni inšpektor, zdravstveni minister pa bi predpisal te 
pogoje za varno delo; v ta del se ne bi vključeval kmetijski inšpektor. 
Izobrazbo odgovorne osebe za prodajo fitofarmacevtskih 

sredstev pa bi predpisal kmetijski minister in bi jo kontroliral 
kmetijski inšpektor, ne več oba inšpektorja, kot sta to počela 
dosedaj.Tako je v bistvu v 5. in 9. členu ta pripomba že upoštevana, 
v 6. in 11. členu pa je potrebno najbrž še preučiti, zakaj ostane 
pristojnost Ministrstva za zdravstvo. 

V razpravi so člani komisije menili, da bi Ministrstvo za zdravstvo 
moralo biti tisto, ki bi nosilo odgovornost ne samo za pravilno 
prodajo fitofarmacevtskih sredstev, temveč tudi za pravilno 
aplikacijo teh sredstev; v medresorskih usklajevanjih bi bilo 
potrebno proučiti tudi problematiko uničevanja fitofarmacevtskih 
sredstev, ki niso bila prodana. 

Komisija ocenjuje, da bo v prihodnosti potrebno bistveno več 
energije in aktivnosti posvetiti izobraževanju samih uporabnikov 
fitofarmacevtskih sredstev; torej samoizobraževanju kmetov, ki 
bodo verjetno v prihodnje morali pridobiti določene certifikate o 
usposobljenosti za ravnanje s temi sredstvi, nadalje testiranje 
samih škropilnic in tudi uničevanje embalaže in teh zaščitnih 
sredstev. 

Komisija podpira predlog zakona o fitofarmacevtskih sredstvih 
po hitrem postopku, s tem da naj upoštevajo navedene pripombe 
ter usklajene pripombe Kmetijsko-gozdarske zbornice in 
Zadružne zveze Slovenije. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

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

veterinarske službe - prva obravnava 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 34. seji, 
dne 8. 1. 2001, obravnavala predlog zakona o organizaciji 
veterinarske službe (EPA 1158-11), ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejem poslanka 
državnega zbora Maria Pozsonec. 

V obrazložitvi so predstavniki stroke - Veterinarske zbornice 
Slovenije - opozorili na posebnosti in značilnosti predloga zakona. 
Poudarili so, da je zakon nastal kot posledica vseh dogodkov iz 
konca leta 1999, ko se je v Sloveniji pojavil problem rdečega 
mesa in ko so predstavniki Slovenije in veterinarske stroke 
Evropski uniji obljubili, da bo v letu 2000 pripravljeno besedilo 
novega zakona, ki naj bi bil v skladu z evropsko zakonodajo. 
Veterinarska zbornica se je v začetku vključila v to dejavnost, 
ker je menila, da je potrebno pripraviti nov zakon, kajti stari zakon 
iz leta 1994 že v osnovi ni bil najboljši. Po njihovem mnenju žal 
niso našli pravega sogovornika v drugih delih veterinarske stroke, 
zato so na koncu predlagali svoj predlog za rešitev organizacije 
veterinarske službe. V osnovi je predlog pripravljen tako, da v 
skladu s prakso v večini evropskih držav ni več delitve na umetne 
kakovostne razrede oziroma nivoje, kot je to predvideval stari 
zakon, in da imamo v bistvu opraviti samo z dvema službama: z 
zasebno in državno službo, kot je to praksa v vseh evropskih 
državah. Podobno je v večini evropskih držav praksa, da 
veterinarsko področje urejujejo najmanj trije zakoni, in sicer zakon 
o organizaciji veterinarske službe, zakon o zatiranju živalskih 
kužnih bolezni in zakon o organizaciji veterinarske uprave, lahko 
rečemo tudi inšpekcija ali pa državne veterinarske službe. 

Namen predloga zakona je tudi, da sledi zakonodaji Evropske 
skupnosti, ki se spreminja in sicer na tak način, da se prepušča 
zasebni iniciativi vse večja iniciativa in da se državi prepušča v 

resnici njena vloga samo tam, kjer ima pristojnosti nadzora in 
inšpekcije. Vse ostalo pa bolj ali manj spada pod sistem tako 
imenovane deregulacije, to se pravi svobodne organizacije v 
okviru poklica kot takšnega. Pomembno je tudi, da predlog zakona 
skupaj z ostalima dvema ali pa vsaj z zakonom o organizaciji 
veterinarske uprave, ki bi ga bilo potrebno pripraviti, zagotavlja v 
veterini zahtevano piramidalno strukturo odgovornosti. Očitek 
Evropske skupnosti leta 1999 je namreč bil, da nimamo zago- 
tovljene piramidalne strukture. Sam predlog zakona pa ne posega 
v pristojnosti odgovornosti tistih struktur, ki morajo prevzeti takšno 
odgovornost. 

Predstavnik Veterinarske uprave Republike Slovenije pa je poudaril, 
da je dejansko res in da se je treba strinjati z ugotovitvami, ki jih je 
podala Veterinarska zbornica, da je zakon, sprejet leta 1995, 
potrebno korenito spremeniti in obenem začrtati takšno strukturo, 
ki bo smiselno povzela in delila službo na zasebno in državno. 

S tem se absolutno strinjajo in tudi vedo, da je bila leta 1999 dana 
obljuba evropski komisiji, da bomo najkasneje v letu 2001 sprejeli 
nov zakon o veterinarstvu, ki bo razdelil službo, ki bo ustrezno 
uredil pristojnosti in ki bo prav tako postavil piramidalno strukturo 
v celotni veterinarski službi. Žal se ne morejo strinjati s tem, da to 
ni mogoče urediti v enem zakonu. Prav nasprotno, evropska 
komisija pravi, da moramo na področju veterinarstva sprejeti 
generalni zakon, ki je podlaga za sprejetje podzakonskih aktov, 
se pravi okvirni zakon, ki potem z podzakonskimi akti ureja 
tehnična področja in pa delovanja službe kot takšne. 

Prav tako se tudi ne morejo strinjati, da je v tujini 80 % dela 
namenjeno zasebni službi in samo 20 % državni službi in da je pri 
nas razmerje ravno obratno. Vedeti je treba, da je bila zasebna 
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iniciativa do leta 1995 v Republiki Sloveniji prepovedana, da pa je 
bilo v državah EU prav obratno. V bistvu prihajamo iz povsem 
drugačnega strukturnega in tudi političnega sistema in gremo 
proti sistemu, ki velja v državah EU. Dejstvo pa je, da se v državah 
EU krepi moč državnega nadzora, posebej zaradi afer, ki so 
dobro znane (danes vsem poznana afera BSE). V preteklosti je 
bil v EU del dejavnosti dan zasebni službi, danes pa se ta del 
dejavnosti prenaša, če govorimo o nadzoru, v državno sfero. 
Prav tako se ne morejo strinjati, da Veterinarska uprava na 
predlagani zakon ni imela pripomb, saj je preko vlade Veterinarska 
uprava dala zakon o veterinarstvu v proceduro. Zakon je tudi 
medresorsko usklajen in čaka v parlamentu na vrstni red. Vlada 
je odreagirala na pripombe, ki jih je dala Veterinarska zbornica na 
ta način, da je določila, ki jih je začrtala Veterinarska zbornica v 
svojem zakonu povzela v generalni zakon in jasno razmejila 
zasebno službo in državno službo, omogočila zasebni službi 
prav tako participiranje v delu nadzora in kontrole. To je zakon o 
veterinarstvu, ki ga je vlada predlagala in vložila v državni zbor 
tudi dejansko povzel. 

Prav tako je zakon o veterinarstvu povzel to, da mora biti zbornica 
samostojna veterinarska organizacija, ki deluje na profesionalnem 
načelu in je tudi zaradi tega določil, da morajo biti vsi tisti, ki 
profesionalno opravljajo delo veterinarja, člani Veterinarske 
zbornice, kjer samostojno urejujejo posamezna področja 
profesionalnega značaja, kamor se država kot taka tudi ne vtika. 
Prav tako je v tem zakonu predvideno, da država mora financirati 
določena javna pooblastila, predvideno pa je tudi, da država podeli 
javna pooblastila Veterinarski zbornici, posebej tista, na katere se 
tudi v tem zakonu nekako sklicujejo, da so naloge Veterinarske 
zbornice. To pa je podeljevanje licence in pa seveda tudi vse 
ostalo ukrepanje v zvezi s kršitvijo veterinarskega kodeksa, etike 
oziroma neopravljanja profesionalne službe. 

Mnenje Veterinarske uprave RS je, da je dosti bolje, da ureja 
področje veterinarstva, ki je ozko specifično, en zakon, ker ga je 
bistveno lažje spreminjati kakor tri zakone. Če bi sprejeli tri zakone, 
ki bodo medsebojno komplementarno povezani, bo vedno ob 
spreminjanju enega zakona treba spreminjati ostala dva. Tudi 
veterinarstvo ureja več področij oziroma več zakonov in sicer: 
zakon o veterinarstvu, zakon o zdravstveni ustreznosti živil, zakon 

o zaščiti živali in zakon o zdravilih in zdravstvenih pripomočkih. 
Že tako ali drugače se s svojim delovanjem posega v nekatere 
druge sfere in so zadeve urejene po drugi zakonodaji; enako 
velja tudi za zdravstvo. 

Predstavnik Veterinarske uprave Republike Slovenije je na koncu 
menil, da je ta zakon nepopoln in naj se komisija seznani z vladnim 
predlogom zakona in na osnovi tega predloga potem odloča ali je 
potrebno še pri vladnem predlogu dodati nekatere amandmaje ali 
pa je vladni predlog že dejansko povzel določila, ki jih je ta zakon 
tudi predlagal. 

Komisija ocenjuje, da v primeru, če ne bo prišlo do kompromisnega 
predloga med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
in Veterinarsko zbornico Slovenije, bo to za nekaj prihodnjih let 
otežilo odnose v slovenski veterini, kar si veterinarji ne smejo 
dovoliti. Vedno prihaja do določenih konfrontacij, vendar je nujno 
potrebno poiskati dogovor in najti neko srednjo pot. 

Predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice pa je menil, da se 
veterinarska stroka, kmetijstvo oziroma živinoreja dopolnjujejo 
oziroma so življenjsko povezani, zato pričakujejo, da se 
veterinarska stroka pogovori in dogovori tudi v okviru Kmetijsko- 
gozdarske zbornice, vendar ne izključno na temo priprave 
zakona, temveč nasploh na temo sodelovanja in aktivnosti, ki v 
slovenski živinoreji sledijo. Dosedanje sodelovanje med 
veterinarsko službo in živinorejci oziroma svetovalno službo je 
dobro, z veterinarji ni bilo nikakršnih konfliktov, zato je dobro 
sodelovanje potrebno negovati tudi v prihodnje. 

Komisija se do predlaganega zakona ni opredelila, saj ugotavlja, 
da predlog zakona ni dovolj usklajen, zato poziva Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarsko upravo Republike 
Slovenije in Veterinarsko zbornico Slovenije, da se čimprej 
uskladijo v ključnih zadevah ter v vladni predlog zakona o 
veterinarstvu poskušajo maksimalno vključiti stališča Veterinarske 
zbornice; v usklajevanje naj se vključi tudi pristojni odbor Kmetijsko- 
gozdarske zbornice Slovenije. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Vladimirja 

Koruna o načinu zagotavljanja objektov za potrebe diplomatsko konzularnih 

predstavništev 

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 18. 12. 2000, 
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna 
glede načina zagotavljanja objektov za potrebe diplomatsko 
konzularnih predstavništev ter na podlagi prvega odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

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

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

Zakaj se Vlada Republike Slovenije pri zagotavljanju objektov za 
potrebe diplomatsko konzularnih predstavništev raje odloča za 
najem kot za nakup? 

Obrazložitev 

Znano je, da je Republika Slovenija ob osamosvojitvi leta 1991 
ostala praznik rok glede razpolaganja z objekti, namenjenimi njenim 
nastajajočim diplomatsko konzularnim predstavništvom (v 
nadaljevanju le: DKP).Te naj bi naša država dobila iz premoženja 
nekdanje SFRJ, po ustreznem ključu pa bi si jih razdelila z drugimi 
državami, nastalimi na ozemlju bivše skupne države. 

Slovenija je tedaj, kakor vse do sedaj, glede vseh vprašanj 
"dedovanja" po nekdanji skupni državi zastopala stališče, da je 
vsa vprašanja potrebno urejati sporazumno in jih reševati s t.i. 
delitveno bilanco. 

Zaradi navedenega in še drugih razlogov, je Republika Slovenija 
morala pričeti glede zagotovitve objektov, kakor glede drugih 
vprašanj potrebnih za delovanje svojih DKP, z ničle. Praktično je 
to pomenilo, in še vedno pomeni, iskati primerne ponudbe in za 
zagotovitev potrebnih objektov, ter še vse drugega kar spada 
zraven, sklepati pogodbe pod bolj ali manj ugodnimi pogoji. 

Normalno je, da si država, ki želi odpreti DKP, v tujini kupi ustrezne 
objekte. To stori tako za potrebe sedeža predstavništva, kakor 
tudi za rezidenco veleposlanika ali drugega svojega predstavnika. 
Da je država lastnik objektov, potrebnih za obstoj in delovanje 
DKP-jev, je v razvitem svetu nekaj povsem normalnega. Navedena 
praksa pa je utemeljena z več načelnimi in praktičnimi razlogi. 

Eden od načelnih razlogov je brez dvoma ta, da država na 
zemljišču, kjer stoji DPK in tistem okrog njega, izvaja suverenost. 
Takšno zemljišče s pripadajočimi objekti DKP so del suverenega 
ozemlja države, ki ji to predstavništvo pripada. V razmerju do 

države, v kateri se DKP nahaja, takšno zemljišče in pripadajoči 
objekti DKP uživajo eksteritorialnost. 

Če država, ki ji DKP pripada, ni lastnik zemljišča in objektov tega 
predstavništva, temveč navedeno zgolj uporablja na podlagi 
najemne ali kakšne druge pogodbe,lahko za to predstavništvo, s 
tem pa za državo, ki ji DKP pripada, nastanejo različne težave. 
Gre lahko za takšne, ki izvirajo preprosto iz nagajanja lastnika 
objekta najemniku, kot sicer takšne zadeve poznamo iz siceršnjih 
razmerij na zvezi lastnik -najemnik, in podobno. 

Da se Republika Slovenija odloča povsem ali pa prvenstveno, da 
za obravnavane potrebe sklepa zgolj najemna razmerja,namesto 
da bi za potrebe svojih DKP kupila potrebne nepremičnine, ne 
morem trditi, ker za to nimam podatkov. Vem pa za dva značilna 
primera, ki sta me spodbudila k postavitvi predhodnega vprašanja. 
To sta naši predstavništvi v Berlinu in v Pragi. 

Pri našem DKP v Berlinu bi se ustavil zgolj informativno.To 
predstavništvo se nahaja v prvem nadstropju neke palače, ki je v 
zasebni lasti. Obsega en del nadstropja z nekaj prostori. Republika 
Slovenija je najemnik teh prostorov, za katere mora mesečno 
plačevati lepe denarce. Ko je bilo naše predstavništvo še v Bonnu 
in je bilo že jasno, da ga bo potrebno preseliti v Berlin, je bilo nekaj 
ugodnih ponudb za nakup ustreznega objekta. Vendar se je 
Republika Slovenija odločila spet za najem. Izjema je le rezidenca, 
ki je bila kupljena po t.i. lizing odplačnem sistemu. 

Ko sem predhodno navedel možnost nagajanja lastnika najemniku, 
naj navedem ravno berlinski primer. V začetku delovanja našega 
DKP lastnik zgradbe ni dovolil, da se izobesi slovenska zastava 
na pročelju tega objekta. Zato, da se je spor uredil, in glede 
podrobnosti pri tem, je moral posredovati sam nemški zunanji 
minister g. Joschka Fischer. 

Po naravi stvari enak, vendar v stvarnosti dosti težavnejši, je 
primer našega veleposlaništva v Pragi. Za potrebe le-tega ima 
Republika Slovenija v najemu vilo, ki v nobenem primeru ne ustreza 
namenu za potrebe veleposlaništva. 

Objekt, o katerem je govor, sem si lahko skupaj s kolegi, člani 
Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve državnega 
sveta, ogledal oktobra 1.1, v času našega povratnega obiska v 
Senatu Republike Češke. 

Navedeni objekt po svoji funkcionalnosti, temeljnemu in podobnim 
namenom nikakor ne ustreza, saj je ostal to kar je bil po izgradnji 
nekako v tridesetih letih: večji eno ali dvodružinski stanovanjski 
objekt premožnejše meščanske družine, kot jih poznamo tudi v 
Ljubljani, ali v nekaterih drugih slovenskih mestih. 

Obravnavano vilo sestavljajo prostori v kleti, pritličju, prvem in 
drugem nadstropju, ki so vsi skupaj ali pa posamično, odločno 



premajhni, če pri tem odmislimo siceršnjo nefunkcionalnost tega 
objekta za poslovne namene, kot je neko državno predstavništvo. 

Še takšno modrovanje o kvadraturi kroga, ne pomaga pri 
obravnavanem vprašanju, kako to vilo vsaj deloma usposobiti za 
kakršnikoli normalen delovni proces. Da to ni mogoče zadovoljivo 
izvesti, naj samo navedem, da bi naj pritlični prostori tvorili 
rezidenco veleposlanika. Ta namen pa ni mogoče zadovoljivo in 
varno izvesti, če vemo, da se v kletnih prostorih nahajajo 
prilagojeni prostori konzularnega oddelka s čakalnico za stranke. 
Ti prostori pa so neposredno povezani s predhodnimi tako, da 
lahko nepoklicani pridejo v rezidenčne prostore. Poleg navedenega 
se v neposredni bližini v kletnih prostorih nahajajo telefonska 
centrala, glavno stikalo, plinska kotlovnica, arhiv in podobno. 
Takšne razmere, ki ne ustrezajo varnostnim standardom 
funkcioniranja takšnega državnega predstavništva kot je 
veleposlaništvo, lahko določenim osebam tudi služi za izvršitev 
kakšnega inkriminiranega ali drugega nedopustnega ravnanja. 
Podobne neustrezne razmere, tako glede vprašanja funkcioniranja 
veleposlaništva, kakor tudi glede zagotavljanja bivalnih pogojev 
veleposlanika, ali drugih v DKP zaposlenih oseb, obstajajo v prvem 
in drugem nadstropju navedenega objekta. V tem objektu je bilo 
potrebno mnogo stvari improvizirati, kar je tudi razumljivo že glede 
predhodno opisanega, še posebej pa zaradi dejstva, ker kot 
najemnik ni mogoče posegati v strukturo objekta, v njegovo 
funkcionalnost in podobno. 

Republika Slovenija za takšne delovne in bivalne razmere v 
navedenem objektu, poleg seveda poravnavanja drugih stroškov, 
plačuje mesečno najemnino okoli 12.000 DEM. 

Ob že navedenem obisku v Pragi sem se skupaj s svojimi kolegi 
državnimi svetniki seznanil z možnostjo rešitve obravnavanega 
vprašanja. Gre za možnost ugodnega nakupa neke druge večje 
vile v neposredni bližini sedanjega DKP, samo tri hišne številke 
vstran na isti strani ulice. V tem objektu sta bili že veleposlaništvi 
Turčije in Palestine. Obravnavani objekt bi z nekaterimi posegi in 
adaptacijami povsem zadovoljil svojemu namenu oziroma odpravil 
težave in stiske, ki sedaj obstajaj pri opravljanju poslaniškega in 
konzularnega poslanstva naše države v Republiki Češki. 

Objekt, kjer sedaj biva naše predstavništvo, je bil tudi vrnjen 
lastniku po denacionalizacijskem postopku. Zaradi tega sem bil 
informiran, da bi se dala z lastnikom doseči še ugodnejša ponudba, 
to je znižanje cene, če bi naša država bila zanj resno 
zainteresirana in/oziroma bi to svojo voljo izrazila na ustrezen 
pisni način. Cena po ponudbi je že sedaj dovolj ugodna, glede na 
tovrstne razmere na nepremičninskem trgu v Pragi, še posebej 
pa v primerjavi z objektom, ki je v uporabi sedaj. 

Ne da bi zahajali v podrobnosti, bi bilo mogoče ob različnih 
modalitetah, ki bi bile predmet dogovora in dokončno oblikovane 
(od)kupne pogodbe, izposlovati ugodne pogoje odplačevanja po 
t.i. lizing sistemu za dobo 15 let. Tako bi odplačevanje znašalo 
mesečno okoli 28.000 DEM. 

Navedena cena je sicer na prvi pogled visoka, vendar je potrebno 
opozoriti, da bi najprej z uporabo na tem mestu obravnavanega 
objekta odpadle vse sedanje težave in tudi nezmožnost, ker bi 
lahko v njem potekalo tudi vse tisto, za kar mora sedaj veleposlanik 
najemati prostore in storitve v Pragi izven veleposlaništva. Tu 
mislimo na sprejeme in prireditve, ki sodijo v protokol veleposlanika. 
Povedano mi je bilo, da več ljudi v sedanjih razmerah ni mogoče 
sprejeti, kaj šele organizirati večerjo, ali kaj podobnega. Za vse 
navedeno, ki sodi v reprezentativnost našega DKP v Pragi, je 
potrebno najemati zunanje usluge in zanje v povprečju mesečno 
poravnavati okoli 1.000 DEM. 

Če k najemnini sedanjega objekta prištejemo navedenih deset 
tisoč mark dobimo že skoraj znesek, ki bi ga bilo potrebno 
odplačevati za drugi ustrezen objekt, ki sem ga skušal skopo 
predstaviti, četudi bi lahko navajal nekatere podrobnosti. 

Iz vsega predhodno navedenega med drugim izhaja, da Republika 
Slovenija v 15 letih za najemnino sedaj uporabljenega, 
neustreznega objekta našega veleposlaništva "zmeče" 2.160.000 
DEM. Če k tej številki prištejemo še dodatne stroške, s katerimi 
se na eksterni način pokriva nefunkcionalnost uporabljenega 
objekta, ki v enaki dobi nanesejo okoli 1,8 mio DEM, dobimo že 
skoraj znesek, ki bi bil preko vsega zadosten za nov objekt, 
njegovo ustrezno usposobitev in še bi ostalo. Po najugodnejši 
varianti bi bilo ta objekt mogoče z adaptacijo vred dobiti za 
3.220.000 DEM. S tem bi ne bile samo odpravljene težave obstoja 
in delovanja našega DKP v Pragi, temveč bi naša država bila 
lastnica takšnega ustreznega objekta v tujini. 

Do istovrstnih zaključkov bi lahko prišli še na kakšni drugi lokaciji, 
tako v Berlinu in še kje. 

Glede na nakazano problematiko oziroma politiko, ki jo Republika 
Slovenija izvaja v zvezi z zagotavljanjem objektov za potrebe 
naših DKP, se mi vsiljuje najprej prepričanje, da je takšno početje 
neekonomično, in ni tisto, ki ga pričakujejo ter ga označujemo s 
pojmom ravnanja dobrega gospodarja. 

Na drugi strani pa se ne morem znebiti misli, da Republika Slovenija 
s svojimi DKP ne misli resno na dolgi rok, to je za čas več kot 
petnajst let. Zaradi tega sklepa le najemna razmerja, ker z njihovim 
potekom ne ostaja ničesar trajnejšega, kar bi lahko povzročalo 
težave. Dejstvo je namreč, da o prenehanju nekega subjekta 
lahko nastanejo težave nepremičninske narave, nekako tako kot 
tiste zaradi prenehanja nekdanje skupne države SFRJ. Ali pa je 
lahko tu zadaj še nekaj drugega? 

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

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE 

Ministrstvo za zunanje zadeve v večini primerov za potrebe 
diplomatsko konzularnih predstavništev najema prostore za 
potrebe delovanja misij in za rezidence veleposnikov Republike 
Slovenije. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je od svojega nastanka vsako 
leto predlagalo, da se v proračunu zagotovijo sredstva za obdobje 
najmanj 15 let, ki bodo omogočila odplačilo obrokov za najete 
kredite ali sklenjene leasing pogodbe za nakup objektov za 
diplomatsko konzularna predstavništva. 

Žal se pri vsakoletni obravnavi predloga za proračun tak predlog 
Ministrstva za zunanje zadeve zaradi varčevanja ni upošteval. 
Tudi pri pripravi proračuna za leto 2001 Ministrstvo za zunanje 
zadeve predlaga, da se za naslednjih 15 let zagotovi 1 milijarda 
SIT letno za odplačilo anuitet. To je znesek, ki ga naša diplomatsko 
konzularna predstavništva v enem letu porabijo za plačilo najemnin 
prostorov misij in rezidenc. 

V kratki, desetletni zgodovini Ministrstva za zunanje zadeve smo 



uspeli kupiti 8 objektov: veieposiništvo in rezidenco v VVashingtonu, 
rezidenco v New Yorku, veleposlaništvo v Parizu, veleposlaništvo 
v Moskvi, prostore za misijo pri EU v Bruslju ter veleposlaništvo 
in rezidenco v Budimpešti. 

Ministrstvo za zunanje zadevve upa, da bo državni zbor pri 
sprejemanju proračuna za leto 2001 izglasoval rešitev, ki bo 
omogočila nabavo objektov za delovanje diplomatsko konzularnih 
predstavništev na najbolj optimalen način. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi 
s pobudo državnega sveta za spremembo zakona o davku na dodano vrednost 

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 18.12. 2000, 
v skladu s 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašaje državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z obravnavo 
pobude državnega sveta za spremembo zakona o davku na 
dodano vrednost ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona 
o državnem svetu in 92. člena poslovnika državnega sveta sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Jožeta lica in predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Jožeta lica se glasi: 

Kdaj bo Državni zbor Republike Slovenije obravnaval in odločal o 
pobudi Državnega sveta Republike Slovenije za spremembo 
zakona o davku na dodano vrednost. 

Obrazložitev 

Pobudo za spremembo 25. člena zakona o davku na dodano 
vrednost je sprejel Državni svet Republike Slovenije na seji, dne 
29. 9. 1999, in jo poslal državnemu zboru v obravnavo. Do sedaj 
o pobudi še ni bilo odločeno. Ker gre za spremembo, ki je potrebna 
hitre odločitve, državni svet vztraja, da se o pobudi čimprej odloči. 

Državni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da 
vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Besedilo predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o davku na dodano 
vrednost, ki ga je Državni svet Republike 
Slovenije določil na 43. seji, 
dne 29. 9. 1999, ter ga v obravnavo in 
sprejem poslal Državnemu zboru Republike 
Slovenije, je objavljeno v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 9/1999. 

Objavljeno je tudi obvestilo 
predsednika državnega zbora, da 
je v skladu s poslovnikom zadržal 
dodelitev predloga tega zakona. 

ODGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 
PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA SVETA 

Prejel sem vaš dopis v zvezi z vprašanjem državnega svetnika 
Jožeta lica glede obravnave predloga zakona za spremembo 
zakona o davku na dodano vrednost - prva obravnava. 

Z dopisom dne 30. 9. 1999 vas je predsednik državnega zbora 
Janez Podobnik obvestil, da je v postopku predlog zakona o 
spremembi zakona o davku na dodano vrednost - prva obravnava 
(EPA 650-II) poslanca mag. Janeza Kopača (katerega 
predlagateljstvo je 30. 11. 2000 prevzel poslanec Ciril Pucko) in 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 
na dodano vrednost - hitri postopek (EPA 715-11) poslancev 
Bogomirja Špiletiča in dr. Jožeta Zagožna (katerega predlaga- 
teljstvo je 14.12.2000 prevzel poslanec mag. Andrej Vizjak), zato 
je na podlagi aeetrtega odstavka 174. člena poslovnika državnega 
zbora vaš predlog zakona zadržan. 

Z vašim dopisom sem seznanil vodje poslanskih skupin. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča 

ob ponovnem imenovanju direktorja vladnega urada za invalide 

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 18.12. 2000, 
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča ob ponov- 
nem imenovanju direktorja vladnega urada za invalide ter na 
podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Vladi Republike Slovenije, 
da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasijo: 

1. Zakaj Vlada Republike Slovenije ob ponovnem imenovanju 
Luja Šproharja za direktorja Urada Republike Slovenije za 
invalide ni upoštevala dejstva, da v svojem dosedanjem delu 
na isti funkciji ni zadovoljivo opravil dobesedno niti ene naloge 
po ustanovitvenem aktu urada? 

2. Kako je mogoče, da je Vlada Republike Slovenije ob imenovanju 
Luja Šproharja za direktorja Urada Republike Slovenije za 
invalide, kljub vnaprejšnjemu pisnemu opozorilu nacionalnih - 
invalidskih organizacij, popolnoma prezrla določilo iz vladne 
koalicijske pogodbe, v kateri je v 9. točki na 28. strani jasno 
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napisano, da se bo koalicija na področju invalidskega varstva 
zavzemala za to, da se v naši držav dosledno izvajajo 
standardna pravila OZN za izenačevaje možnosti invalidov 
in da se invalidskim organizacijam priznava položaj, kot ga 
določajo ta pravila, kar pomeni, da se o invalidih ne bo odločalo 
brez njih in mimo njih? 

3. Ali se Vlada RS ne zaveda, da je ob imenovanju Luja Šproharja 
za direktorja Urada Republike Slovenije za invalide, pri čemer 
so prevladovali politični vidiki nad civilizacijskimi vidiki, 
objektivno izvršila vzpodbujanje nestrpnosti med invalidi in 
do invalidov, kar je po 63. členu slovenske ustave prepo- 
vedano? 

Obrazložitev 

Ko je bil pred nekaj leti prvič imenovan Luj Šprohar za direktorja 
Urada Vlade Republike Slovenije za invalide, so se začeli številni 
neprijetni zapleti, od demonstracij invalidov pred tom uradom do 
ugotavljanja, da ni sposoben opravljati nalog določenih po 
ustanovitvenem aktu urada. Argumentirana nasprotujoča stališča 
nacionalnih invalidskih organizacij do takšnega stanja je vlada 
tako ali drugače ignorirala, tako da je prišlo zopet do povsem 
odvečnega dejanja, ki pa glede na dosedanji potek dogodkov 
dobiva tako nove razsežnosti. 

V Sloveniji se resnično ne moremo več sprenevedati o pravicah 
invalidov,ker jih deklarira v svojih dokumentih OZN. Resolucija št. 
3447 v 12. točki glasi: "Države članice, ki so sprejele obveznosti 
na osnovi odloka Združenih narodov za prevzem skupnih in 
posameznih akcij v sodelovanju z organizacijo, s ciljem izboljšanja 
standarda, polnega zaposlovanja in pogojev za ekonomski in 
socialni napredek ter razvoj, so se dolžne posvetovati z 
invalidskimi organizacijami o vseh stvareh, ki se nanašajo na 
pravice invalidov". 

Slovenija je že leta 1994, kot samostojna država, v OZN podprla 
in glasovala za Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti 
invalidov, ki jih je leta 1996 v slovenščini izdal Urad Vlade RS za 
invalide. V veliko zadovoljstvo slovenskih invalidov prav ta 
dokument koalicijski sporazum dobesedno povzema kot 
izhodišče za vladno invalidsko politiko. Zato je pričakovanje, da 
vlada ravna po tem dokumentu več kot pričakovano. 

Posebej etično nesprejemljivo je, da se Luj Šprohar z moralno 
spornimi prijemi vpleta tudi v socialni inženiring invalidov, kar je na 
primer razvidno iz njegovega avtoriziranega besedila, ki se glas: 
"Najbolj zavzet sem z delom invalidskega foruma Slovenije, 
katerega pobudnik in eden od ustanoviteljev sem. Deluje kot 
društvo, zavzema pa se za izenačevanje možnosti med invalidi 
in polno čutnimi ter za spremembo odnosa družbe do pojma 
invalid." 

Za dosego tega cilja se trudimo pridobiti čim več javnih, političnih, 
kulturnih in znanstvenih delavcev, kajti brez njih ni nič. V prihodnje 
načrtujem z invalidskim forumom ustvariti vseslovensko 
alternativo ljudi s specifičnimi potrebami, ker je beseda invalid 
preozka. Invalid ne pomeni samo biti slep, gluh ali biti na vozičku, 
pa še to ne v celoti, ker se ti delijo na mišično obolele, paraplegike, 
tetraplegike itd. Beseda invalid je ozek tehnični termin, ki premalo 
pove in kaže predvsem na telesno in duševno pohabo. Ljudje s 
posebnimi potrebami pa niso samo prej našteti, temveč tudi tisti, 
ki prav tako potrebujejo družbeno pomoč za bivanje. Hemofiliki, 
ljudje po infarktu, onkološki bolniki, "ledvičniki", "sladkorniki" itd. 
(Ustvarjalnost ne pozna teme, Stane Padežnik, Ljubljana 2000). 

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

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

G. Šuštaršič je Vladi Republike Slovenije zastavil tri vprašanja, ki 
se nanašajo na ponovno imenovanje mag. Luja Šproharja za 
direktorja Urada vlade za invalide in bolnike ter ob tem postavil 
vrsto ocen in trditev. Vlada je na seji, dne 1. 2. 2001, obravnavala 
navedena vprašanja in sprejela naslednji odgovor. 

Ocena, da g. Šprohar do sedaj ni zadovoljivo opravil niti ene 
naloge, je napačna in ni podprta z nobenim argumentom, kljub 
temu, da postavljenim vprašanjem g. Šuštaršiča sledi nekakšna 
obrazložitev. Urad Vlade RS za invalide in bolnike (in ne Urad za 
invalide kot se napačno navaja) vsako leto na podlagi sklepa o 
ustanovitvi tega urada pripravi plan dela. Poročilo o številnih 
opravljenih nalogah je objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora 
RS. 

Ocena o neizpolnjevanju nalog je očitno povsem subjektivna, kar 
je razumljivo, saj g. Šuštaršič zastopa interese le enega dela 
populacije, za katero skrbi urad. Ti interesi so v družbi, ki ima na 
razpolago samo omejena finančna sredstva, nujno v konfliktu z 
interesi drugih delov popilacije, ki tudi potrebuje pomoč. 

Da nasprotovanje g. Šproharju ni posledica dosedanjega slabega 
vodenja urada, temveč nečesa drugega, je razvidno tudi iz dejstva, 
da je isti svetnik proti njemu protestiral že pred njegovim prvim 
imenovanjem. 

Sklicevanje na koalicijski sporazum je povsem neumestno, saj 
ne gre za pogodbeni akt, ki bi bil iztožljiv in na katerega bi se lahko 
skliceval državni svetnik. Pri koalicijskem sporazumu gre za 
politični sporazum koalicijskih parlamentarnih strank, ki ureja zgolj 
razmerja med njimi. Tudi če bi na koalicijski sporazum gledali kot 
na akt pogodbenega prava, bi se na njegove morebitne kršitve 
lahko sklicevale le pogodbene stranke. Na sporazum se tako 
lahko sklicujejo zgolj stranke pri uveljavljanju svojega političnega 
programa, ki je bil sprejet kot del programa koalicije. 

Tudi vsebinsko so zaključki sklicevanja na koalicijsko pogodbo in 
nato na Standardna pravila OZN za izenačevanja možnosti 
invalidov napačni. Vlada RS je na podlagi navedenih pravil (17. in 
18. pravilo)že pred leti ustanovila Svet vlade za invalide. V skladu 
s postavljenimi zahtevami pravil gre za stalno svetovalno telo, s 
stalnim predstavništvom invalidskih organizacij in s širokim 
delokrogom, ki omogoča izmenjavo stališč in informacij z državo. 
Poleg sveta je vlada ustanovila urad, v delo katerega se prav 
tako vključujejo predstavniki invalidskih organizacij. 

V obrazložitvi se g. Šuštaršič sklicuje tudi na 12. točko Resolucije 
OZN št. 3447. Iz teksta, ki ga navaja, je razvidno, da se je država 
dolžna posvetovati z invalidskimi organizacijami o zadevah, ki se 
nanašajo na pravice invalidov. Organiziranje vlade in njenih služb, 
zlasti pa imenovanje vladnih funkcionarjev, v skladu z resolucijami 
ni predmet usklajevanja z invalidi. 

Vlada se zaveda, da so interesi, ki jih zastopa g. Šuštaršič povsem 
upravičeni in legitimni, vendar pa poudarja, da so povsem 
nesprejemljive in nelegitimne njegove metode, s katerimi poskuša 
uveljaviti ta interes. Namesto, da bi predstavil jasne argumente, s 



katerimi bi dokazal pravilnost predlogov npr. o financiranju 
invalidskih organizacij, poskuša povsem na osebni ravni 
diskvalificirati nosilca drugačnih idej in predlogov. 

G. Luj Šprohar, diplomirani sociolog, magister sociologije kulture, 
končuje doktorsko dizertacijo in je avtor štirih knjih in številnih 
objavljenih člankov. Svoje delo direktorja urada izvršuje odlično, 

zato je javno postavljanje neprimernih vprašanj, ki potrebujejo 
obrazložitve, ter vzpodbujanje nestrpnosti s strani g. Šuštaršiča, 
povsem neprimerno. 

Vlada Republike Slovenije se bo veliko rajši kot v osebne polemike 
in diskvalifikacije vključevala v razreševanje konkretnih problemov 
in dilem invalidov in bolnikov, tudi tistih interesno najbolj občutljivih. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Toneta Hrovata v zvezi 
z virusom BSE in ukrepi za preprečitev okužb 

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 18. 12. 2000, 
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanji državnega svetnika Toneta Hrovata v zvezi z 
virusom BSE in ukrepi za preprečitev okužb ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega 
svetnika Toneta Hrovata in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, da vprašanji preuči in nanju odgovori. 

Vprašanji državnega svetnika Toneta Hrovata se glasita: 

1. Kateri ukrepi bodo sprejeti v zvezi z zaščito pred okužbami s 
področja uvoza in uporabe ostalih izdelkov, povezanih z 
možnostjo nevarnosti okužb: 

mleko in mlečni izdelki (siri, jogurti, čokolade...) 
izdelki za osebno higieno, izdelani kot produkti izvora 
govejih tkiv, 
želatine in ostali produkti, uporabljeni v zdravstvu, 
ostali produkti govejih tkiv .. 

2. V kolikšni meri je zaščiten potrošnik izdelkov iz govejih tkiv - 
produktov glede deklariranja izvora teh produktov - izdelkov? 
Kako se izvaja deklariranje mesa, posebej mesnih izdelkov 
(izvor surovine v konkretnih izdelkih)? 

Obrazložitev 

Glede na to, da sta se v vseh obravnavah o vzrokih in posledicah 
okužb z virosom BSI - norimi kravami, stroka in politika osredotočili 
zgolj na uporabo krme in uporabo govejega mesa je prav, da se 
ugotovi možnost okužb - nevarnosti tudi z drugimi izdelki. Zato je 
nujno izvajati zaščitne ukrepe za državljane Slovenije tudi na 
ostalih področjih in iskati vse rešitve, ki so posledica sledljivosti 
živali in kasneje izdelkov - produktov tega izvora. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta 
v roku 30 dni odgovori na vprašanji. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Petra Vriska v zvezi 

s prepovedjo uvoza mesa in govedi za zakol    

Državni svet Republike Slovenje je na 57. seji, dne 18. 12. 2000, 
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Petra Vriska v zvezi s prepo- 
vedjo uvoza mesa in govedi za zakol ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Petra Vriska in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Obrazložitev 

V Evropi se širi pojav BSE - bolezen norih krav, ki je v Sloveniji 
povzročil močan upad odkupa živine, ob tem da država še vedno 
uvaža meso in govedo za zakol. 

Pričakujem, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ukrepalo takoj in popolnoma zaustavilo uvoz mesa in 
govedi za zakol. 

Vprašanje državnega svetnika Petra Vriska se glasi: 

Kdaj namerava Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
predlagati odlok o popolni ustavitvi uvoza mesa in govedi za 
zakol? 

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta 
v roku 30 dni odgovori na vprašanje. 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum sta 10. novembra 1999 

pripravila posvet z naslovom PRAVICA JAVNOSTI DO ZASEBNOSTI 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je uvodoma pozdravil 
vse navzoče in se posebej zahvalil za sodelovanje vsem, ki bodo 
s svojimi referati obogatili posvet: prof. dr. Leu Šešerku kot vodji 
posveta, Tonetu Vidmarju, Dragu Kosu, Tomažu Ranču in Marjanu 
Sedmaku. 

Je pravica do zasebnosti ogrožena? Katere institucije jo ogrožajo 
in katere varujejo? Na tem strokovnem posvetu naj bi poskušali 
najti odgovore na ta in druga aktualna vprašanja v zvezi s pravico 
do zasebnosti, je dejal, ki je s 35. členom Ustave Republike 
Slovenije zagotovljena vsakemu posamezniku. 

Predlagal je, da bi na posvetu izoblikovali tudi nekatere predloge, 
ki bi jih lahko vnašali v zakonodajo, ko se bo o teh vprašanjih 
politično odločalo. V tem smislu je navzoče povabil, naj z vprašanji 
in predlogi sodelujejo v razpravi oziroma jih kasneje pisno naslovijo 
na državni svet. Nato je predal besedo uvodničarju in moderatorju 
posveta dr. Leu Šešerku. 

Dr. Leo Šešerko, vodja posveta in prvi uvodničar, se je v 
imenu Društva Občanski Forum zahvalil za prireditev posveta, ki 
omogoča začeti začeti javno diskusijo o teh vprašanjih. 
Državnemu svetu je izrekel priznanje, ker je na ustavno sodišče 
naslovil več pobud za presojo nekaterih zakonov, ki zadevajo 
ravno to tematiko in področje, o katerem je govora. 

Nato je nadaljeval s svojim uvodnim prispevkom o pravici do 
zasebnosti. To je pravica posameznika ali pa pravica, ki jo družba 
lahko zagotavlja posamezniku, da oblast ne more poljubno 
posegati proti njemu, z njim manipulirati, torej uveljavljati svojih 
interesov ne glede na njegove interese, je dejal. Osrednje 
vprašanje kršenja zasebnosti je izpraševanje o bistvu moči in 
oblasti in je na nek poseben način povezano z vsakokratno 
tehnologijo, ki jo ljudje pri tem uporabljajo. To se v današnjem času 
drastično kaže z zelo hitrim razvojem informacijskih tehnologij. 
Opozoriti želim, je dejal, da je to vprašanje aktualno še iz časa 
pred drugo svetovno vojno, potem ko je postalo jasno, kakšne 
konsekvence imata sistem stalinizma in uveljavitev tolitarne 
nacistične države za poseganje v zasebnost. To so bili najbolj 
brutalni, brezobzirni sistemi teptanja pravice do zasebnosti, le-to 
pa je vedno povezano s teptanjem dostojanstva ljudi, katerih 
zasebnost je prizadeta. 

Vsi poznamo Orvvella in Huxleya, pisca, katerih dela danes veljajo 
kot klasična. Njuni knjigi "Krasni novi svet" in "1984" sta opis 
zmagovite avtoritarne oblasti, avtoritarne države nad 
posameznikom. Vendar se njune napovedi niso uresničile v tistem 
smislu, kot to nakazujeta v svojih delih. Reg VVhitaker, ki je napisal 
knjigo "Konec zasebnosti", izšla je leta 1999, opozarja, da razvoj 
informacijskih tehnologij v zadnjih dveh desetletjih omogoča 
enostavno in vsestransko poseganje v zasebnost, ki si ga oba 
pisca nista mogla niti zamisliti. V veliki meri so te tehnologije 
dostopne po cenah, ki omogočajo njihovo splošno rabo, in to v 
okviru zakona ali pa zunaj njega. Splošna dostopnost te tehnologije 

je vzrok, da veljajo ti postopki poseganja v zasebnost za 
neproblematične. To je preobrat, na katerega opozarja VVhitaker 
in tudi neke vrste ključ za razumevanje tega, zakaj javnost danes 
ni še bolj vznemirjena glede poseganja v zasebnost, kot je že 
sicer, je dejal. 

VVhitaker je zelo dobro opozoril, kako različni so pogledi na te 
moderne tehnologije. Na eni strani imajo informacijske tehnologije 
v sebi velik demokratični potencial in tudi jaz se nagibam k temu 
naziranju, je dejal. To pomeni, da bodo te tehnologije v prihodnje 
globalno omogočale, da bo način političnega odločanja drugačen 
in bolj demokratičen, kot je danes. Po eni strani namreč omogočajo 
večjo transparentnost mnogih javnih zadev in tudi odločanje o 
njih, omogočajo individualen, neposreden pristop do javne 
problematike, do javnih dokumentov, v mnogo širšem obsegu kot 
do zdaj. 

Omenil je zamisel SKD in Slovenske ljudske stranke, da bi o 
prihodnjem predsedniku združene stranke odločali člani obeh 
strank kar po internetu. Z izpopolnjevanjem te tehnike se bodo 
nove možnosti za politično odločanje v prihodnje še bolj uveljavile, 
je menil. 

Seveda pa ima ta tehnika tudi drugo plat, je dejal. Vrsta 
znanstvenikov z bolj pesimističnim pogledom zagovarja tezo o 
neke vrste prihajajočem informacijskem fevdalizmu. Zastopajo 
stališče, da omogočajo te tehnike malemu številu ljudi izredno 
dober pregled nad družbo, nad posamezniki, medtem ko oni sami 
niso izpostavljeni pogledu javnosti. Nekaj resnice je tudi v tej tezi, 
še zlasti v avtoritarno organizirani družbi ali družbi, ki je samo na 
pol prešla v demokracijo. Sama informacijska tehnika namreč ne 
omogoča demokratičnega pregleda nad javnimi zadevami, je dejal, 
če ni včlenjena v neko temeljno politično kulturo in demokratično 
tradicijo ter način razmišljanja. Sama tehnika brez ljudi ne pomeni 
nič, lahko pa je sredstvo v enem ali v drugem smislu. To pomeni, 
da je konkretna družba - z odnosi med ljudmi, z običaji, s tradicijo, 
s kulturo - tista, ki odloča, kakšne učinke imajo te tehnike. 

Opozoril je, da Slovenci nimamo prevelike sreče s svojo 
zgodovino. Med letoma 1595 in 1603 so v naših krajih zelo veliko 
ljudi protestantskega nazora pregnali, zaradi njihovega nazora 
so jim odvzeli oziroma zaplenili premoženje, jim razstrelili 
pokopališča in molilnice. To se je dogajalo tako v Ljubljani kot v 
Mariboru, povsod so delovale verske komisije pod vodstvom 
katoliških škofov. Po letu 1603 je prišlo do sistematičnega zatiranja 
vsega protestantskega, zlasti njegovega javnega izražanja. 
Obstajajo študije, ki pričajo o tem, da se je protestantsko naziranje 
ohranjalo v ilegalnih oblikah še približno 200 let. Toliko časa je bilo 
potrebno, da je bilo izkoreninjeno. To je-neke vrste podlaga za 
težave, ki jih imamo danes, je menil, za netoleranco do drugačnega 
nazora, kar korenini v tistem času ali pa mogoče še celo bolj 
nazaj. 

20. stoletje nam ravno tako ni bilo naklonjeno. Do 2. svetovne 
vojne obstajajo zelo ostri konflikti in nepopustljiva gledanja na 
vseh straneh, na klerikalni, liberalni ali komunistični. Po vojni spet 
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ene vrste zmaga ene strani, vendar se je do 80-ih let ta režim 
temeljito demokratiziral. Konec 80-ih let smo dosegli neko stopnjo 
politične svobode, ko disidentov ni bilo več možno preganjati, kar 
je splošno znano. Opozoril je na dejstvo, da sta se takrat, ko je bil 
izdan ukaz za aretacijo Janeza Janše, oba policijska šefa uprla 
ukazu in je šele minister s svojim posredovanjem dosegel, da so 
ga šli aretirat. To je zelo značilen znak, je poudaril, da je prišlo do 
neke temeljite demokratizacije in določene pravne kulture. 

Na problematiko pravice do zasebnosti pa lahko pogledamo še z 
neke druge perspektive, je nadaljeval. Kako je mogoče v 
demokratični državi zlorabljati prisluškovanje za pristranske 
politične interese in ustvarjati javno klimo nelagodja in strahu, 
izpričujejo podatki, ki prihajajo na dan o delovanju direktorja FBI 
Edgarja Hooverja. Najbolj celovito so predstavljeni v knjigi Anthonyja 
Summersa "Uradno in zaupno". On je uporabljal ameriško zvezno 
policijo FBI za preganjanje liberalno in levo usmerjenih ljudi v 
ZDA, s svojimi dosjeji o podrobnostih zasebnega življenja vseh 
javnih osebnosti pa je potencialno ogrožal tudi vse predsednike 
ZDA, ki jim je služil. Nobeden izmed njih si ga ni drznil odpustiti iz 
službe. Da pa Hoover ni verjel v protikomunistično kampanjo in 
histerijo, ki jo je spodbujal v petdesetih in šestdesetih letih v ZDA, 
je razvidno tudi iz tega, da je predsedniku Harryu Trumanu mirno 
dostavil prisluškovalni dosje o generalu McArturju, ko je ta kot 
poveljujoči general v korejski vojni zašel v konflikt s predsednikom 
in zahteval uporabo atomskih bomb. Hoover je uredil, da je FBI 
prisluškoval tudi njemu samemu političnonazorsko sorodnemu 
generalu, ki se je spuščal v zunajzakonsko razmerje, samo da je 
izboljšal svoj odnos s predsednikom Trumanom, ki je sumil, da 
FBI postaja podobna Gestapu. Zaradi tovrstne nevarnosti je 
ameriški kongres v sedemdesetih letih sprejel izrecne sklepe, s 
katerimi je omejil nekatere ekstremne oblike političnega pritiska 
obveščevalnih služb. 

VVhitaker v svoji knjigi opozarja, da v sodobnem svetu skoraj ni 
več klasičnih avtoritarnih režimov, ki bi svoje politične nasprotnike 
ali konkurente zatirali z najbolj grobimi posegi s pomočjo 
obveščevalnih služb. Stoji na stališču, da se je v današnjem svetu 
uveljavil model liberalno demokratične države, v katerem se - 
pač odvisno od politične kulture te dežele - v osnovi spoštujejo 
človekove pravice in se obveščevalne službe ne uporabljajo kot 
politična policija. No, in nekje tu je tudi Slovenija, je nadaljeval. 

Znano je, da imamo zakon o Sovi - tako se imenuje naša 
varnostno-obveščevalna služba - v katerem ni nobenih določb 
za učinkovito kontrolo te službe. Nedavno se je celo pokazalo, je 
dejal, da niti interna vladna kontrola te službe ne deluje vedno 
koherentno in da je eden od ministrov očitno omogočil javnosti, 
da je dobila vpogled v nekatere papirje te službe, kar je imelo 
potem tudi zanj osebno določene personalne administrativne 
konsekvence. To kaže, da takšen model samokontrole znotraj 
same vlade ne deluje dobro. Potrebna bi bila neka zunanja kontrola 
te službe ali bolj natančno, kontrola razmerja med službo in 
predstojnikom službe, ki je v Sloveniji predstavnik vlade in ki 
določa, kaj služba v osnovi počne. V VVhitakerjevi knjigi vidimo, da 
službe vse bolj ali manj rutinsko delajo na isti način. Določijo si 
določena področja iz nacionalne varnosti, kot so boj proti terorizmu, 
organiziranemu kriminalu in še nekaj aktualnih političnih tem. Potem 
služba s svojim delovanjem vse to bolj ali manj pokriva, obvešča, 
skrbi, da ne bi prihajalo do bombnih napadov, razstrelitev letal in 
tako naprej. Vendar vseskozi obstaja tudi možnost, da ta služba 
spremlja tudi politične aktivnosti in osebno življenje političnih 
konkurentov. 

Pri nas hudih ekscesov v smislu izpostavljanja osebnega življenja 
ljudi, ki si v Sloveniji na volitvah politično konkurirajo za nekatera 
ključna mesta v državi, ni bilo, je menil. Vrsta znamenj pa kaže, da 
stvari ne gredo dobro. Nato je opozoril na zakon o varstvu osebnih 

podatkov pri nas v povezavi s situacijo v Evropski uniji. Gotovo je 
najpomembnejši proces, ki se v Sloveniji ta trenutek dogaja, 
vključevanje v Evropsko unijo in prevzemanje njene zakonodaje. 
Področje varovanja zasebnosti, ki ga urejata dve direktivi, je v 
Evropski uniji v bistvu neenotno rešeno. Tudi ni videti jasnih rešitev, 
kakšen skupni model naj bi na tem področju Evropska unija 
prevzela, je dejal. Pričakujemo pa lahko, da bo Slovenija, ko bo 
postala članica, prevzela tudi zakonodajo za to področje. Obstaja 
velika nejasnost, kako naj Evropska unija to področje uredi, saj 
gre za zelo velike interese oblasti in moči, kar je težko urejati z 
zakonskimi rešitvami. 

V Sloveniji bi bilo najbolj smiselno, da se v parlamentarnem odboru 
za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb uveljavi tudi neka 
strokovna služba, ki bo sposobna izvajati ta nadzor. Prihaja 
namreč do paradoksalne situacije, da ko pridejo poslanci iz tega 
odbora na obisk v prostore SOVE in stojijo pred glavno napravo 
za prisluškovanje, ne verjamejo, da je to tisto in domnevajo, da 
morajo biti nekje še druge naprave. Dejstvo je, da nekdo, ki ni 
vrhunsko usposobljen v tej tehnologiji in ki ne izvede nekih 
praktičnih testov, o tem ne more soditi, je dejal. To se pravi, da tudi 
parlamentarni nadzor ni možen brez ustrezne strokovne 
usposobljenosti, ki ji parlament zaupa. 

Tudi sodni nadzor ni učinkovit in kar nekaj hudih napak se je 
zgodilo v sodstvu, je nadaljeval. Predvsem prihaja do nejasnosti 
in nepravilnosti v zvezi s pridobivanjem pooblastil za 
prisluškovanje, kar kaže, da sodna ureditev pri nas ne zagotavlja 
koherentnosti in transparentnosti znotraj sodne veje oblasti. 

Zaključil je z naslednjim primerom: če katera od posebnih služb 
(poleg SOVE imamo še vojaško in kriminalistično) zaprosi za 
tovrstno pooblastilo, pa ga ne dobi pri enem sodniku, zanj zaprosi 
pri drugem ali tretjem, kjer ga potem dobi. 

Tone Vidmar s Fakultete za računalništvo In Informatiko je 
začel svoje izvajanje s pripombo, da je njegov prispevek sicer 
tehnično obarvan, vendar pa je poskušal razložiti, zakaj tehnika 
s problemom pravice do zasebnosti nima nič skupnega. Zastopal 
je tezo, da tehnika in tehnologija lahko prispevata potrebno osnovo 
varnega sistema, vendar pa ima levji delež pri vzpostavljanju 
varnosti predvsem organizacija poslovanja ter smiselno 
vgrajevanje tehnoloških rešitev v njen okvir. Za dejanji, ki ogrožajo 
posameznikovo zasebnost, vedno stoji človek, zato ni smiselno 
govoriti na splošno o politiki, o državi, o nekakšni organizaciji ali 
združbi. V končnem smislu gre le za odnos človek-človek in čisto 
nič drugega, je poudaril. 
Prav pa je, da pravilno razumemo vlogo in tehnično ozadje 
informatike pri obravnavanju tega problema. Varnost in nevarnosti, 
ki načenjajo zasebnost posameznika, moramo obravnavati tudi 
v okviru sistema, ki ga je poimenoval informacijsko komunikacijski 
sistem (v nadaljevanju IKS). Na kratko je predstavil osnovne 
tehnološke sklope IKS-a: 

• Prenosni sistemi so podatkovni kanali, ki povezujejo aktivne 
elemente IKS-a 

• Transportni sistem (omrežje) zagotavlja pravilno usmerjanje 
podatkov od izvornega do končnega računalnika 

• Informacijski sistem sestavljajo računalniške aplikacije, ki 
tečejo v okviru različnih operacijskih sistemov in na različnih 
računalnikih. 

Končnemu uporabniku sistem nudi samo in izključno določeno 
informacijsko podporo. Varnost sistema je zato identična z 
varnostjo informacijskega sistema oziroma uporabniških storitev. 
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Na osnovi tako opredeljenega IKS-a lahko govorimo o različnih 
pristopih in vsebinah varnosti. S tehničnega vidika tako 
obravnavamo varnost 

• informacijskega sistema 
• transportnega sistema 
• prenosnega sistema 
• delovnih postaj in strežnikov 
• hrbtenice 

Nobeden od teh varnostnih vidikov pa se ne dotika zagotovitve 
človekove zasebnosti oziroma človekovih pravic. Sama tehnika 
kot taka nikomur nič noče in ne more. Gre za to, da za to tehniko 
stoje ljudje. Ti ljudje pa so lahko ogroženi ali pa ogrožajo. 

Razumeti moramo, je nadaljeval, da so tehnološki segmenti 
varnosti pogojeni edino s stopnjo uporabnikove varnosti. 
Vprašanje, na katero je potrebno odgovoriti, je torej varnost 
uporabniškega poslovanja ter mesto IKS v tem poslovanju. Tu sta 
pomembna dva elementa; zanesljivost sistema in njegova zaščita. 
Zanesljivost pomeni zagotavljanje pogojev za delovanje regularnih 
storitev in za nemoten dostop uporabnikov do njih. Na nek način 
že prijaznost sistema prispeva k varnosti uporabnikov, saj se ti 
ob uporabi le-tega počutijo varne - čeprav je to lahko samo 
subjektiven občutek, saj zanesljivost sistema ne ščiti uporabnikov 
pred nepridipravi. 

Pod zaščito sistema pa razumemo različne mehanizme, ki 
preprečujejo nepooblaščenim (neregistriranim) uporabnikom 
dostop do določenih storitev in podatkov, hkrati pa onemogočajo 
legalnim uporabnikom izvajanje storitev, za katere niso 
pooblaščeni. Zaščita je konglomerat organizacijskih, admini- 
strativnih in tehnoloških ukrepov, ki naj uporabniku nudijo želeno 
stopnjo varnosti. Smisel zaščite je torej zagotavljanje zaupnosti in 
zasebnosti poslovanja uporabnikov in namensko izkoriščanju 
virov IKS-a. 

Naivno bi bilo misliti, da je IKS in s tem zasebnost uporabnikov 
ogrožena samo od zunaj, je dejal. Med tiste, ki od zunaj ogrožajo 
zaščito IKS-a, uvrščamo pooblaščene in nepooblaščene državne 
službe, ki svoj status izkoriščajo bolj ali manj nenadzorovano, ter 
neznane vdiralce. Varnost in zaščita pa sta dejansko bolj ogroženi 
s strani tistih, ki delujejo znotraj sistema. To pa so sistemski inženirji 
v funkciji upravljalcev in nadzornikov lokalne infrastrukture ali 
omrežij ter sodelavci oziroma souporabniki. 

Velikokrat pozabljamo, da je varnost pravzaprav izključevanje 
nevarnosti, kar pa je mogoče, če znamo nevarnost identificirati. 
Pri tem ne smemo pozabiti, da absolutno varnega sistema ni in da 
je stopnja varnosti odvisna predvsem od tega, koliko se ukvarjamo 
s tistimi nevarnostmi, ki nam objektivno grozijo. Veliko potencialnih 
nevarnosti lahko predvidimo, še več pa jih identificiramo s 
kvalitetnim in zanesljivim nadzornim sistemom. 

Ključ varnosti je v rokah dobrega nadzora, ne smemo pa prezreti 
možnosti, da je lahko vdiralec tudi registriran uporabnik, ki pri 
vdoru izkorišča svoj status. To dejstvo je močan argument za to, 
da moramo nadzorovati tudi legalne uporabnike, ki so v bistvu 
najšibkejši element varnostnega sistema. Varovanje tehnoloških 
virov IKS-a je veliko lažje in tudi veliko cenejše. Tehnologije so 
dobro znane in zanesljive, npr. metode elektronskega 
podpisovanja itd., problematična pa je organizacija njihove pravilne 
uporabe. 

Na uporabniško varnost vplivajo še nekateri drugi vidiki, kot so 
usposobljenost uporabnikov za delo z IKS, vzdrževanje le- tega 
in servisiranje, pa tudi motivacija in kooperativnost, ki pogojujeta 
uspešno poslovanje in zagotavljata delovanje uporabnikov v 
dogovorjenih in predpisanih okvirih. Gre za ustvarjanje splošnih 

pogojev poslovanja, znotraj katerih bodo ljudje na nek način 
zainteresirani, da bodo pazili na to, kar jim je dano, tudi na lastno 
zasebnost. Pomembno je vedeti, da posameznih vidikov varnosti 
ne moremo obravnavati izolirano in posamično, temveč je 
predvsem pomembna njihova medsebojna odvisnost. 

Zasebnost zagotavlja posamezniku, da izkorišča podatke, 
določeno vedenje, ki ga potrebuje pri izpolnjevanju lastnih ciljev. V 
tem procesu prihaja do novih spoznanj in podatkov, ki postanejo 
na nek način njegova lastnina; le-ta lahko služi kot izhodišče za 
ponoven krog uporabe podatkov in vedenja za formiranje in 
doseganje novih ciljev. Če to izrazimo bolj tehnično: vhodni podatki 
- postopki - izhodni podatki. Človekova pravica, da ta proces 
izvaja na sebi lasten način oziroma na način, ki mu ustreza, je 
njegova pravica do zasebnosti. 

Če hočemo opredeliti varnost določene kategorije - v našem 
primeru zasebnosti, moramo govoriti predvsem o nevarnostih. 
Lahko se strinjamo, da zasledovanje nezvestega moža ali 
industrijsko vohunjenje ni predmet našega pogovora. Kazensko 
sankcionirana dejanja je nasploh sorazmerno enostavno identi- 
ficirati in sankcionirati. Obstaja pa velika verjetnost, da so 
sankcionirana dejanja marginalnega pomena, nesankcionirana 
pa bistvenega. V primeru pravice do zasebnosti so nevarne vse 
tiste situacije, ki jih velikokrat imenujemo siva področja, ustvarjena 
namerno in premišljeno. Vprašati se moramo, kdo ima lahko največ 
dolgoročnih koristi od te sivine oziroma od nekontroliranega 
vmešavanja v človekovo zasebnost. 

Kot je že poudaril v uvodu, so vedno nevarni ljudje in ne imaginarne 
službe in organizacije. Torej je ustrezno vprašanje, kateri ljudje 
imajo koristi od vmešavanja v človekovo zasebnost. To so 
posamezniki ali pa kategorija ljudi, ki svoj položaj in moč zlorabljajo 
- se sprenevedajo, zavajajo, obljubljajo neizvedljivo, pridobivajo 
podporo za nepotrebne in nesmiselne projekte, nujno potrebne 
projekte pa ukinjajo, po potrebi grozijo etc. Hkrati pa so odvisni od 
tistih, ki so jih na ta položaj izvolili ali postavili, tako da jim je za 
lastno "preživetje" nujno potrebno, da dobro poznajo izhodišča in 
namere tistih skupin ljudi, od katerih so odvisni (preko volitev ali 
imenovanj). 

Na končuje izrazil svoje pesimistično prepričanje, daje z varnostjo 
človekove zasebnosti podobno kot s pravičnostjo na tem svetu 
ali z globalno ekologijo - je pač neizvedljiva oziroma je zadeva že 
izgubljena. Nekakšen izhod iz tega vidi sam le v opiranju na - kot 
je dejal - zelo arhaičen pojem, in to je poštenost. Varnost pravice do 
zasebnosti je pogojena z absolutno poštenostjo vseh posameznikov, 
ki ne bodo v imenu višjih ciljev nikoli prekršili osnovnega principa 
osebnega poštenja in resnice in katerih osebno zadovoljstvo ni 
odvisno od rezultatov in ciljev drugih posameznikov. Takšni pa, žal, 
v resnici nismo, je zaključil svoj prispevek. 

Tomaž Rane, novinar TV Slovenija je bil povabljen, da predstavi 
primer posega v njegovo zasebnost, povezan z njegovim 
novinarskim delom. 

Začel je z ugotovitvijo o globalnih zgodovinskih koreninah 
spoznanja, da oblast ne sme biti absolutna. Ena osnovnih zamisli 
Johna Locka in Charlesa de Montesqieja o delitvi oblasti je bila 
politična svoboda državljanov, katere bistvo je, da so državljani 
zavarovani pred zlorabo državne oblasti1. To zlorabo preprečuje 
delitev oblasti, ki je tesno povezana s sodobnim razumevanjem 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, torej tudi s pravico do 
zasebnosti. V sodobnem svetu narašča pomen kontrolnih 
mehanizmov, ki jih imata na razpolago sodna, pa tudi zakonodajna 
veja oblasti, je dejal; poteka medsebojno nadziranje oziroma bi 
moralo potekati. Tu je še inštitut varuha človekovih pravic. 
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Nepogrešljivo vlogo pa ima zagotavljanje svobode izražanja, torej 
zlasti svobode tiska in vseh drugih medijev. Svobodni tisk je v 
demokratičnih državah v vlogi psa čuvaja. Pri tem pa je seveda 
izjemno pomembna okoliščina demokratična tradicija. 

Druga polovica 20. stoletja je po njegovem mnenju izostrila pomen 
konkretnih pravic in temeljnih svoboščin človeka kot posameznika 
in potrebo po njihovem ustavno sodnem varstvu. Na to so odločilno 
vplivale negativne izkušnje zaradi ideologije ali sprevrženih 
državnih oblik, ki pri teptanju človekovega dostojanstva niso 
izbirale sredstev, je dejal. 

Tudi v demokratični Sloveniji politiki radi z velikimi besedami 
poudarjajo naloge, ki izhajajo iz ustavnega načela delitve oblasti: 
varovanje in zagotavljanje osebne svobode posameznika, 
preprečevanje koncentracije in monopola oblasti, vzpostavitev 
nadzora nad oblastjo in s tem preprečitev njene samovolje, zlorabe 
oblasti in brezpravja, vzpostavitev vzajemne kontrole nosilcev 
oblasti, vzdrževanje ravnotežja in enakomerno porazdeljene moči 
med posameznimi vejami oblasti, njihovimi nosilci in tako naprej. 
Bistveni namen ali temeljna funkcija tega je varovanje človekove 
svobode in dostojanstva v razmerju do države. Zato je izrazil 
mnenje, da je potrebno o kršitvah temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin govoriti na glas, saj to prispeva k višji ravni demokra- 
tičnih standardov. 

Nadaljeval je z opisom svojega konkretnega primera. Kot novinar 
TV Slovenija je od decembra 1998 poročal o zloglasni aferi Vič- 
Holmec. Zadeve se je lotil raziskovalno in uspel dokazati, da 
policisti med osamosvajanjem na Koroškem niso zagrešili vojnih 
zločinov. Ker je bilo vse več indicev, da afera izhaja iz ministrstva 
za notranje zadeve, je bila njegova pravica in dolžnost raziskati, 
kdo si je to neumno afero, kot jo je poimenoval, sploh izmislil. Ob 
tem njegovem raziskovanju ozadja se je zapletlo; poklican je bil 
na pogovor na policijo, češ da je osumljen izdaje uradne tajnosti, 
ker je govoril o nekaterih ozadjih te afere. Kriminaliste so zanimali 
viri njegovih informacij. Ker poklicna novinarska etika tega ne 
dovoljuje, virov ni izdal. Kriminalisti pa so šli tako daleč, da so 
pridobili celo izpise njegovih telefonskih klicev oziroma izpise klicev 
njegovega mobitela in na tak način želeli priti do željenih informacij. 
Kot se je pokazalo kasneje, so posebne metode in sredstva 
zoper njega kot novinarja, ki je raziskoval njihove grehe, kot je 
dejal, uporabili celo brez odredbe sodišča. To domnevno 
nepravilnost je odkril Urad za pritožbe in notranjo zaščito na MNZ 
in opravil interno preiskavo. Ker je ugotovil, da so kriminalisti 
posegli v njegovo zasebnost nezakonito, so podali kazensko 
ovadbo zoper dva svoja delavca. Od vrhovnega državnega 
tožilstva je prejel dopis, ki prav tako govori o potrditvi utemeljenega 
suma, da je šlo za delovanje, ki je v nasprotju z zakonom. Gre 
torej za nezakonit poseg v njegovo zasebnost, v njegove 
osebnostne in poklicne pravice. 

Pridobitev izpisov pa bi bila po njegovem mnenju sporna tudi, če 
bi bila zakonita, saj je šlo za odkrivanje oziroma za razkrivanje 
intrig na ministrstvu za notranje zadeve, o katerih je dobival 
informacije. Zbiranje in objava podatkov o intrigah je po njegovem 
mnenju težko izdaja uradne tajnosti, še posebej, ker gre pri tem 
za novinarje, obveščevalce in osveščevalce javnosti v službi 
javnosti. In če bi to že bila izdaja uradne tajnosti, se vprašajmo, 
kdo je potem izdal državno tajnost: tisti, ki jo je sporočil novinarju, 
ali novinar, ki jo je sporočil javnosti, je dejal. Izrazil je prepričanje, 
da bi novinarski posel izgubil svoj smisel, če bo policija ob pomoči 
odredb rekonstruirala mrežo novinarjevih virov. 

V nadaljevanju je opozoril še na to, do kakšnih kršitev je v tem 
primeru še prišlo. 

Ustava Republike Slovenije zagotavlja nedotakljivost človekove 
telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter zasebnih 

pravic. Zagotavlja varstvo tajnosti pisem in drugih občil in svobodo 
izražanja. V tem primeru je bila kršena pravica iz 17. člena 
mednarodnega sporazuma o državljanskih in političnih pravicah, 
ki določa, da se ne sme nihče nikomur samovoljno ali nezakonito 
vmešavati v zasebno življenje in da ima vsakdo pravico do 
zakonitega varstva proti takšnemu vmešavanju. 

Kršena naj bi bila tudi pravica, zapisana v 8. členu konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki določa, da 
ima vsakdo pravico do spoštovanja svojega zasebnega življenja. 
Drugi odstavek pa določa, da se javna oblast ne sme vmešavati 
v izvrševanje te pravice, razen če to ni določeno z zakonom in 
nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne 
varnosti ali ekonomske blaginje, zato da se prepreči nered ali 
zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo 
pravice in svoboščine drugih ljudi. 

Drugi odstavek 200. člena zakona o obligacijskih razmerjih določa, 
da pri odločanju o zahtevku za povrnitev škode pri odmeri 
odškodnine sodišče gleda tudi na pomen prizadete dobrine. Tu 
gre za okoliščino, da so bile z nezakonitim ravnanjem policije 
kršene pravice do nemotenega izvrševanja poklica, medtem ko 
ustava v 39. členu zagotavlja svobodo izražanja. 

Zaradi vsega omenjenega je sprožil civilno tožbo zoper državo in 
zahteval primerno odškodnino. Razplet pa lahko po njegovem 
mnenju pripomore k dvigu ravni demokratičnih standardov v 
Sloveniji. Tistemu, ki ima moč, je treba preprečiti neupravičene 
posege v temeljne človekove pravice, je zaključil; v primeru 
novinarja pa je škoda še večja, saj si oblast na tak način zagotavlja 
nadzor nad novinarjem, nad njegovimi viri in s tem nad širšo 
javnostjo. 

Marjan Sedmak, Društvo Občanski Forum, se je najprej odzval 
na prispevek Tomaža Ranča. Kar zadeva izdajo vira, se lahko 
opre na judikat strassbourškega sodišča, je dejal, ki je obvezen 
tudi za naše pravosodje. Sodišče v Strassbourgu je namreč v 
primeru nekega britanskega novinarja že razsodilo, in to 
dokončno, da novinar ni dolžan izdati svojega vira, razen v zelo 
omejenem številu primerov, če bi s tem preprečili kaznivo dejanje 
umora ali drugo hudo kaznivo dejanje. Torej bi bilo treba preganjati 
tiste, ki so preganjali njega, ker gre za oviranje pravosodja pri 
odkrivanju kaznivega dejanja, je menil. 

Sam člen kazenskega zakonika, ki sicer govori o izdaji državne 
tajnosti, je po njegovih besedah že v prejšnji družbeni ureditvi 
zelo liberalno predpisoval še dodaten pogoj, da morajo namreč 
nastopiti "hujše posledice". To je sicer raztegljiv pojem, seveda pa 
so s tem gotovo mišljene hujše posledice za državo ali družbo. 

Nato je povzel vsebino svojega pisnega prispevka, ki govori o 
odnosu med mediji, zasebnostjo in intimo. Dejal je, da je hotel v 
tem prispevku samo dokazati, da gre za tematiko, ki ni ahistorična 
in ni transcedentalna; opredeljevanje razmerja med javnim in 
zasebnim, med sfero javnega delovanja, ki je v vsem odprta, in 
področjem intimnega, zasebnega se skozi zgodovino spreminja. 
Ni absolutne meje, ki bi določala, do kje smemo in od kod naprej 
ne smemo več. Soglašal je s Šešerkovo idejo, da na tem področju 
potrebujemo tudi določeno kulturo dialoga. 

Grška demokracija je ostro razlikovala med polis, kjer se je odvijala 
politika, in oikos v pomenu domačije, katere samostojnost je bila 
poudarjena do te mere, da ji je vladal oikos nomos. Od tod izhaja 
izraz ekonomija, kar je sicer čisto nekaj drugega, kot je takrat 
pomenil omenjeni oikos nomos. Izraz je namreč označeval zakone, 
ki uravnavajo delovanje domačije. Domačija je pomenila zasebnost 
in v to zasebnost ni smel vdirati nihče. Fevdalizem je to zasebnost 
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popolnoma likvidiral. Fevdi in ostale pravice so bile v fevdalni 
družbeni strukturi podeljevane od zgoraj navzdol. Skrajen primer 
tega izničenja zasebnega je bil ius primae noctis, "pravica prve 
noči". 

Že v poznem srednjem veku se zasebnost vrača z utrjevanjem 
pojma suverenosti. Suvereni so krotili neposlušno plemstvo, 
fevdalce tako, da so jih civilizirali in jim vsiljevali pravila dvora. 
Skrajen in plastičen prikaz tega so dvori, po katerih hodijo moški 
z lasuljami, v svilenih nogavicah, visokih petah in se lepo obnašajo. 
V zgodnjem srednjem veku tudi niso imeli presodkov pred javnim 
opravljanjem nekaterih svojih telesnih funkcij, pozni srednji vek z 
nastankom suverene države pa že uveljavlja to sfero intimnosti. 

V meščanstvu, z razvojem kapitalizma, sta nastali dve ločeni 
sferi: sfera države in sfera civilne družbe, ki jo je Marx potem 
opredelil kot tisto sfero, v kateri kapital tako rekoč razkazuje vse 
svoje mišice. John Keane, ki je nedavno napisal knjigo o civilni 
družbi, na to odgovarja, daje Marx pri tem spregledal demokratične 
potenciale civilne družbe, ki so se izrazili zlasti po drugi svetovni 
vojni. 

S tem je, kot je dejal, skušal dokazati, da se razmerje med javnim 
in zasebnim v časnikarstvu skozi zgodovino spreminjalo vse do 
danes. Absolutnega načela ni. Velja več načel, ki si med seboj 
konkurirajo. Zaradi tega je določanje te meje vedno zelo kompli- 
cirano, zlasti s pojavom novih tehnologij, kjer se odpirajo številne 
možnosti medsebojnega komuniciranja, ki ni nadzorovano ne z 
zakonom ne z etiko. Gre za načine komuniciranja, ki lahko 
pomenijo tudi zelo močan vdor v zasebnost ali pa razkazovanje 
zasebnosti. Na intemetu lahko vidimo ogromno tega. 

V sklepnih mislih je poudaril, da je zadnje merilo, s katerim lahko 
kolikor toliko zanesljivo razmejujemo zasebnost od javnosti in 
tisto zasebnost, ki jo nekdo razkazuje javnosti, od intime tako, da 
odgovorimo na vprašanje, kdo je končni cilj obveščanja. Končni 
cilj obveščanja je seveda tisti občan, ki mu je treba zagotoviti 
vednost o nečem, kar temu lahko pomaga, da bo o javnih zadevah 
odločal bolj ali celo docela obveščeno. To pomeni, da bo odločal 
tako, da se bo v kar največjem obsegu zavedal posledic svojih 
odločitev. 

To razmišljanje je navezal na minulo razpravo o RTV in pravicah 
novinarjev na RTV; govor je bil tudi o pravicah lastnine oziroma 
lastnika, nihče pa se ni vprašal, kaj sta cilj in kriterij obveščanja. 
Pozablja se, je dejal, da je zadnji kriterij obveščanja tisti državljan, 
ki noče biti idiot, kot so Grki imenovali ljudi, ki niso usposobljeni za 
udeležbo v javnih zadevah. 

Končal je z definicijo, da je pri razmejevanju sfere javnega, 
zasebnega in intimnega zanj osrednje načelo odgovor na 
vprašanje, ali bo razkritje določenega dejstva, ki se tiče zasebnosti 
subjekta, ki je udeležen v javnih zadevah (npr. nek politik), v 
pomoč določenemu občanu, da se bo v javnih zadevah lahko 
odločal utemeljeno, obveščeno in zavedajoč se posledic svojih 
odločitev. 

Dr. Leo Šešerko je na kratko predstavil prispevek kriminalista 
Draga Kosa. Najprej je citiral del besedila iz poglavja "Vsebina 
razlogov za poseg v zasebnost". 

"Brez velikega tveganja je mogoče z lahkoto zaključiti, da SOVA 
v državi Sloveniji še vedno lahko seveda pod krinko zakonitih 
nalog - tudi z uporabo tajnih oblik pridobivanja podatkov (19. člen 
2SOVA) - kadarkoli začne zbirati podatke o vsakomer in o vsem 
in pri tem še kako restriktivna politika odredbodajalca za kontrolo 

občil in telekomunikacij, predsednika pristojnega okrožnega 
sodišča, ne spremeni prav nič. Če pa upoštevamo še dejstvo, da 
direktor agencije po 6. členu tega zakona o svojih ugotovitvah 
obvešča prvenstveno predsednika vlade, ki je v Sloveniji tako 
kot običajno tudi drugje istočasno predsednik najmočnejše politične 
stranke v državi, je jasno, od kod preži največja (teoretična?) 
nevarnost. V praksi pa se bodo ob obstoječem, nedoločenem 
zakonskem tekstu lahko kar naprej pojavljale čudne zgodbe o 
tem, da je "obveščevalna služba zaznala, da se obveščevalna 
služba Vatikana zanima za zadevo Depala vas" in da bi naj "afero 
Vič-Holmec skuhala srbska obveščevalna služba". Prepričan sem, 
da zakon ne bo vzdržal že povsem enostavne kritične presoje 
ustavnega sodišča, če bo do nje le prišlo. Glede na to, da so 
veliko tovrstnega pompa bila deležna predvsem določila novega 
policijskega in kazenskega postopkovnega zakona, zakon obve- 
ščevalne službe pa ne, je kaj malo verjetno, da se bo to zgodilo 
kaj kmalu." 

Sledil je citat iz zaključkov: "Seveda ni mogoče trditi, da bo rešitev 
opisanih problemov enostavna in hitra, toda če je bilo mogoče na 
področju dela policije najti in sprejeti dokaj konsistentne, uporabne 
in ustavne rešitve, bo to treba storiti tudi na področju dela civilne 
in vojaške obveščevalne službe. Pred tem pa bo potrebno streti 
še par zelo trdih orehov: odpraviti strankarsko privatiziranje ene 
in druge službe, njuno medsebojno nepotrebno konkurenco, rešiti 
vprašanje, kam naj sodi protiobveščevalna komponenta, zagotoviti 
res učinkovit nadzor nad njuno tehniko in izvajanjem pooblastil, ju 
kadrovsko okrepiti, tudi z notranjo organizacijo poskrbeti za mini- 
mum možnih zlorab..., to pa so zadeve, na katere iz vrste razlogov 
v sedanji slovenski državi še nekaj časa ni mogoče računati. 

Do takrat pa bo pravica do zasebnosti posameznika v slovenski 
družbi ob obstoječi neurejeni, nesistematični in neusklajeni 
zakonodaji prepuščena na milost in nemilost vsaj dvema močnima 
državnima aparatoma, njunima predstojnikoma in (upam, da se 
motim) njunima političnima botroma. Velikega brata pa slej ko prej 
zamika, da malce pokuka tudi tja, kamor ne bi smel." 

Šešerko se je opravičil za tako skrajšano predstavitev Kosovega 
prispevka, nato pa je predal besedo zainteresiranim. 

Marko Bule, Društvo Občanski Forum, je omenil intervju bivše- 
ga policijskega šefa Čelika, ki je izšel v Panorami, in dve njegovi 
tam objavljeni opozorili: prvič, da zakon o notranjih zadevah v 
Sloveniji v bistvu omogoča osamosvajanje posameznih služb, in 
drugič, da so močno prisotni interesi političnih strank po vplivanju 
na posamezne dele tega zelo občutljivega resorja. Če so 
ugotovitve točne, je dejal, je jasno, da osamosvajanje posameznih 
služb na tako občutljivem resorju, kot je notranji, zagotovo lahko 
potegne za sabo tudi zlorabe. 

Glede na to, da tudi zakon o Sovi ne ponuja nikakršne učinkovite 
kontrole nad možnimi zlorabami, je opozoril na obstoj možnosti, 
da se te zlorabe v resnici kontinuirano dogajajo ter imajo celo 
nekakšno legaliteto, izvirajočo iz nedodelane zakonodaje. 

Zavzel se je za zamisel, da bi morda prav državni svet predlagal 
ali oblikoval skupino neodvisnih strokovnjakov (omenil je 
profesorja Bavcona in Pečarja), ki bi preverila oba omenjena 
zakona z namenom, spodrezati morebitne osnove za zlorabe, 
do katerih lahko prihaja. 

Izpostavil je tudi učinkovitost parlamentarnega nadzora nad delom 
obeh obveščevalnih služb. Ali se njune aktivnosti odvijajo v okviru 
zakonov in v kolikšni meri so odobrene s strani sodstva kot tretje 
veje oblasti, se je vprašal. Glede delovanja vojaške obveščevalne 
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službe pa je predvsem potrebno preprečiti njeno poseganje v 
civilno sfero. Navedel je primer še iz časov SFRJ, ko je bil sam 
predsednik takratne zvezne skupščinske komisije za nadzor 
nad obveščevalnimi službami. Ko je komisija želela pregledati 
delo vojaške obveščevalne službe glede poseganja v civilno sfero, 
za kar so obstajali določeni indici, je bila komisija preprosto 
ukinjena. Po njegovem mnenju bi morala takšna parlamentarna 
komisija zdaj na primer raziskati in ugotoviti aliobstajajo tajni dosjeji, 
o kom se vodijo, kako številne so možnosti prisluškovanja itn. 

če vlada v družbi med ljudmi vzdušje, da je njihova zasebnost 
lahko ogrožena in da službe lahko samovoljno posegajo v 
zasebnost človeka, potem je to ne le vzdušje nelagodnosti, ampak 
tudi vzdušje neustvarjalnosti, nesvobode, nedemokratičnosti, kar 
bi seveda morali preprečevati, je še dejal za konec. 

Danilo Kovačič je v obširnem govoru predstavil ozadje in 
okoliščine razvpite afere Hit, vzporedno s tem pa način in obseg 
kršenja njegovih človeških pravic, med njimi tudi pravice do 
zasebnosti; z osebno prizadetostjo je opisal način, kako je bil 
diskreditiran v javnosti, inkriminiran v medijih, ter onemogočen po 
poslovni plati. 

Najprej je predstavil sebe in dejavnost, ki jo je razvijal. 18 let je bil 
direktor novogoriškega Hita (do leta 1996, ko je bil prisiljen 
odstopiti), kot uspešen direktorje bil 1992 izbran za managerja 
leta. Bil je tudi član državnega sveta v prvem mandatnem obdobju, 
kamor je bil izvoljen nestrankarsko, na predlog kolegov 
managerjev. 

Govoril je o svojem konceptu razvoja turizma; zavzemal se je za 
povezovanje slovenskega turizma ter za privatizacijo turističnega 
gospodarstva. Prepričan je bil, da je možno s sodobnim pristopom 
razvoja zabave v povezavi z vsemi turističnimi dejavnostmi 
bistveno pripomoči k hitremu razvoju Slovenije. Igralniška 
dejavnost je pod Hitovim okriljem Sloveniji prinesla več kot 2 
milijardi DEM čistega deviznega priliva, saj je HIT v zadnjih letih 
njegovega vodenja ustvarjal nad 300 milijonov DEM letnega 
deviznega dohodka, je dejal. 

Afero Hit kot ena najbolj odmevnih slovenskih afer je edinstvena 
v tem, da je v njej udeleženo zelo uspešno podjetje, ki je Sloveniji 
prinašalo ogromne prihodke, medtem ko je bil pri drugih aferah 
vzrok propad podjetij in družbenega premoženja. Sama afera se 
je začela že leta 1992 na podlagi informacije, ki jo je takratna SDK 
dala državnemu zboru. Ustanovljena je bila parlamentarna 
preiskovalna komisija, ki je delovala vsa štiri leta parlamentarnega 
mandata, ne da bi v končnem poročilu, ki v državnem zboru ni 
bilo sprejeto, uspela potrditi to, kar je raziskovala, namreč 
povezavo med HIT-om in politiko ter nedovoljene načine 
financiranja. 

Kovačič je tudi podrobneje spregovoril o sodnih procesih, 
sproženih proti njemu, predvsem o tistem, ki obravnava 
zaračunavanje provizij za storitve v igralništvu, ki naj bi bil vzrok 
domnevnemu 370 milijonov SIT vrednemu oškodovanju 
družbenega premoženja. 

Vzporedno s potekom parlamentarne preiskave in še zdaleč ne 
zaključenimi sodnimi procesi je bil v javnosti vseskozi prikazovan 
v negativnem pogledu, obsojali so ga vnaprej brez kakršnegakoli 
dokaza, časopisi so pisali o njegovih "lumparijah", prikazovali so 
ga za mafijskega botra itd. 

Povedal je da ni imel možnosti vpogleda (vsaj ne po uradni poti) v 
tolikanj razvpiti dosje o njem. V njem naj bi bila popisana številna 

kriminalna dejanja, ki naj bi jih on zagrešil, o čemer se je tudi 
veliko govorilo. Ko je uspel po neuradni poti le-tega pregledati, 
pravi, da v njem ni nikakršnih kriminalnih dejanj, pač pa vse polno 
zasebnih stvari o njem samem. Ta zelo zajeten dosje je tajen, 
tako da on sam pravzaprav nima možnosti, da bi javno razkril 
neutemeljenost njegovega inkriminiranega slovesa. Dejstvo, da 
so mu prisluškovali in spremljali njegovo življenje, tako zasebno 
kot poslovno (v času, ko je bil še direktor), ga v začetku 
pravzaprav niti ni motilo. Po njegovem mnenju je bila določena 
mera kontrole nad igralniško dejavnostjo, ki jo je on razvijal, 
normalna. Ko se je začela kriminalistična preiskava poslovanja 
HIT-a, je celo naivno pričakoval, da bodo ugotovili, daje uspešnost 
podjetja povezana z dobro organizacijo in vodenjem podjetja, kar 
bi ga opralo neupravičenih sumničenj in insinuacij. 

Poglavje zase so tudi sodni postopki, sproženi proti njemu, ki 
trajajo v nedogled. Nek proces se vleče že sedem let, za nekatere 
stvari so bile že zdavnaj podane ovadbe, pa še vedno ni prišlo do 
procesa. Prepričan je v svojo nedolžnost in se to tudi trudi 
dokazati; s tem zavlačevanjem mu je pravzaprav kršena pravica 
do poštenega sojenja. Ne boji se razsodbe, sprašuje pa se, kdaj 
bo konec te njegove kalvarije. Med drugim je izgubil službo, za 
sredstva, ki mu jih je bil nadzorni svet odobril za zdravljenje v 
tujini, pa se zdaj zahteva, naj od njih plača davek oziroma naj jih 
celo vrne. 

V nadaljevanju je o tem polemizirala Anica Popovič kot družbena 
pravobranilka, ki vložitev tožbe zoper njega v tej zvezi ne pojmuje 
kot teptanje njegove zasebnosti. 

Danilo Kovačič pa je zatem prikazal nadaljnje s tem povezane 
postopke, s čimer je želel še enkrat podkrepiti svoj pogled. 

Boris Šuštaršič, državni svetnik, je kot predstavnik socialnih 
interesov v državnem izrazil odobravanje glede izbrane teme 
posveta. Najprej je pohvalil sledečo Šešerkovo definicijo: "Obseg, 
v katerem te nove tehnologije omogočajo transparentnost življenja 
čisto običajnih ljudi, je grozljiv," češ da kar pristoji aktualnemu 
dogajanju v današnjem slovenskem prostoru, ob pripombi, da to 
drži le za preprosto ljudstvo, ne pa za pripadnike družbenih elit. 

Nato je Sedmakov opis tega, kako je poznosrednjeveški suveren 
krotil uporno plemstvo, primerjal z aktualnim stanjem v invalidskih 
organizacijah na Slovenskem ter svojevoljnim tolmačenjem načel 
socialne države, kot so zapisana v 2. členu ustave. 

Nasprotoval je Tonetu Vidmarju glede definicije, da tehnika s 
problemom pravice do zasebnosti nima nič skupnega. To ne drži, 
če govorimo o zapisovanju podatkov na medije, kjer se podatki 
lahko zamenjajo brez sledov, kar v Sloveniji nonšalantno uvajamo. 
To je zelo kritična točka vdora v zasebnost človeka. 

Za konec je še opisal svoj osebni odnos do tega, ko je ugotovil, 
da ima pri policiji zaseben dosje. 

Marjan Sedmak je dejal, da pravzaprav razpravljajo o dveh temah. 
Ena tema je varstvo zasebnosti, tema, ki jo je sprožil gospod 
Kovačič, pa je že staro vprašanje učinkovitosti našega pravosodja, 
čeprav je očitno tudi v njegovem primeru prihajalo do vdorov v 
zasebnost. 
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Mnenja je, da je naravnost kriminalno, da mora človek čakati 7 
let, preden ga bodisi oprostijo ali obsodijo. Takšna situacija je 
nevzdržna, gre za uničevanje človekove eksistence. Očitno bo 
potrebno v tej državi to vprašanje ponovno postaviti, čeprav 
ombudsman kar naprej opozarja na problem zaostankov v 
pravosodju. Vendar bi to lahko bila tema enega naslednjih 
posvetovanj. 

Dr. Leo Šešerko se je zahvalil predsedniku državnega sveta in 
vsem, ki so sodelovali pri izvedbi posveta. Menil je, naj bi državni 
svet v skladu s svojimi možnostmi naredil nadaljnje korake glede 
na tem posvetu obravnavane problematike o pravici do zaseb- 
nosti, pa tudi delovanja našega pravosodja. 

Izrazil je prepričanje, da bi moral biti ta posvet šele začetek, ne pa 
konec razprave na to temo; predlagal je dr. Šešerku, pri čemer je 
ponudil tudi svojo pomoč, da bi k sodelovanju povabili še nekatere 
avtorje, kot so npr. mag. Čelik, dr. Pečar, dr. Bavcon itn., katerih 
pisne prispevke bi tudi vključili načrtovano publikacijo. Ta bi potem 
lahko služila kot ustrezna osnova državnemu svetu pri pregledu 
zadevne zakonodaje, da bi v sodelovanju s kakšnim odborom ali 
študijsko skupino predlagali ustrezne spremembe. 

V zvezi s tajnimi ali obveščevalnimi službami, je še dejal, da ne 
pozna nobene službe, ki ne bi uporabila vseh pooblastil, ki jih ima, 
pa še veliko takih, ki jih nima. Zato je zaupanje sicer dobro, nadzor 
pa še boljši. Zaključil je z mislijo, da je to temo res potrebno speljati 
do konca. 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je vsem še enkrat 
zahvalil za pozornost in sodelovanje. Posvet je zaključil z mislijo, 
da je človeška občutljivost za življenjske vrednote zaradi hitrega 
razvoja znanosti in tehnike sedaj, na prelomu tisočletja, nemalokrat 
ogrožena in postavljena pod vprašaj. Pozval je vse, ki lahko s 
svojim strokovnim ali političnim razmišljanjem kaj prispevajo k 
razrešitvi dilem in vprašanj, ki se porajajo ob tako hitrem razvoju, 
da to storijo. Ta razvoj namreč človeka z njegovim doživljanjem 
vrednosti in kvalitete življenja prepogosto prehiteva in pušča ob 
strani. 

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