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PRIZNANJA DRŽAVNEGA SVETA 

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 18.12. 2000, 
obravnaval predlog za podelitev priznanja državnega sveta 
Društvu Občanski Forum in v skladu s 86. členom Poslovnika 
državnega sveta in I. ter VI. točko Pravilnika o priznanjih in plaketah 
državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

V znak priznanja in zahvale za zasluge pri uveljavljanju 
funkcije državnega sveta se priznanje državnega sveta 

podeli Društvu Občanski Forum. 

Obrazložitev 

Državni svet Republike Slovenije je v tem mandatnem obdobju 
tesno sodeloval z Društvom Občanski Forum, ki združuje 
razumnike različnih poklicev in predstavlja del interesov civilne 
družbe. 

Procesa nadaljnje modernizacije družbe si ni mogoče več 
predstavljati brez pluralnega procesa, v katerega je vključena 
poleg formalne ekonomije in formalnega državnega (javnega) 
sektorja tudi civilna družba. V pluralnem sistemu socialne blaginje 
ima samoorganiziranje ljudi enako pomembno vlogo kot jo imata 
neformalna produkcija dobrin in storitev. Društvo Občanski Fo- 
rum, ki je del pluralnega sistema, odstira družbene probleme in 
daje pobude za njihovo rešitev ter tako vpliva na slovenski 
civilizacijski razvoj. 

Državni svet kot prenašalec interesov civilne družbe vzdržuje 
neposredne odnose z Društvom Občanski Forum in na ta način 
prispeva k uveljavljanju širših interesov civilne družbe v okviru 
svojih pristojnosti. Društvo Občanski Forum in Državni svet 
Republike Slovenije skupaj gradita pozitivno idejo konsenza, ki je 
pomembna za nadaljnji razvoj družbe in demokracije. 

Po zaslugi in v sodelovanju z Društvom Občanski Forum je državni 
svet v tem mandatu organiziral vrsto posvetov, na katerih so 
najuglednejši strokovnjaki razpravljali o aktualnih vprašanjih 
slovenske družbe. Na pobudo Društva Občanski Forum je državni 
svet organiziral posvete na temo volilnega sistema, regionalnega 
razvoja in lokalne samouprave, medijske zakonodaje, 
brezposelnosti v Evropski uniji, državnega upravljanja, delovanja 
civilne družbe. 

Društvo Občanski Forum igra pomembno vlogo pri konsolidaciji 
in utrjevanju demokracije, saj s svojimi aktivnostmi prispeva k 
temu, da pridejo relevantna družbeno pomembna sporočila do 
zainteresiranih državljanov. 

Državni svet Republike Slovenije podeljuje Društvu Občanski 
Forum v znak zahvale za plodno sodelovanje In za izjemne 
dosežke pri uveljavljanju funkcije državnega sveta priznanje 
državnega sveta. 

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 18.12. 2000, 
obravnaval predlog za podelitev priznanja državnega sveta 
Združenju seniorjev Slovenije in v skladu s 86. členom Poslovnika 
državnega sveta in I. ter VI. točko Pravilnika o priznanjih in plaketah 
državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

V znak priznanja in zahvale za zasluge pri uveljavljanju 
funkcije državnega sveta se priznanje državnega sveta 

podeli Združenju seniorjev Slovenije. 

Obrazložitev 

Državni svet Republike Slovenije je v tem mandatnem obdobju 
sodeloval z Združenjem seniorjev Slovenije, ki si s svojimi 
aktivnostmi prizadeva pospeševati in povezovati vse generacije, 
še posebej pa išče možnosti za kvalitetnejše življenje tretjega 
življenjskega obdobja. 

Temeljna usmeritev združenja, ki deluje v javnem interesu, je "na 
poti k družbi za vse starosti". Vse večji delež starejših med 
prebivalstvom, ki so enakopraven in vreden modrosti poln seg- 
ment družbe, lahko s svojimi izkušnjami, bogatim znanjem in 
trezno modrostjo koristno prispeva na vseh področjih 
gospodarskega in javnega življenja. 

Združenje seniorjev Slovenije, ki v svojih vrstah združuje visoko 
usposobljene strokovnjake in managerje, si vseskozi prizadeva 
sodelovati v vseh družbenih procesih. Državni svet Republike 
Slovenije se zaveda pomembnosti aktivnega sodelovanja 
seniorjev v družbi tako na ekonomskem kot na političnem področju 
ter tega, da so izkušnje in znanje seniorjev bogastvo, ki ga kaže 
kar najbolj izkoristiti za današnji napredek in vsestranski razvoj v 
znanstveni revoluciji, ki zajema ves svet. Tako je državni svet na 
pobudo in s strokovnim sodelovanjem Združenja seniorjev 
Slovenije organiziral v tem mandatu posvete na temo: 
prizadevanje za kvalitetnejše življenje starejše generacije, 
izvajanje zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju s poudarkom na starejših ter kakovost življenja in 
zdravje starejših. Na ta način se je državni svet odzval na 
reševanje aktualne problematike, s katero se sooča starejša 
populacija, hkrati pa nudil možnost, da seniorji s svojim znanjem 
in izkušnjami soodločajo o svoji prihodnosti. 

Predstavniki Združenja seniorjev Slovenije pa so sodelovali tudi 
na posvetih, predavanjih in drugih srečanjih, ki jih je organiziral 
Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi 
institucijami. S svojimi koristnimi pobudami in odgovori so bogatili 
razprave in prispevali k večji kakovosti posvetov in predavanj. 

Državni svet Republike Slovenije podeljuje Združen|u 
seniorjev Slovenije v znak zahvale za plodno sodelovanje 
In za Izjemne dosežke pri uveljavljanju funkcije državnega 
sveta priznanje državnega sveta. 
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Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 18.12. 2000, 
obravnaval predlog za podelitev priznanja državnega sveta 
Slovenskemu razvojnemu svetu in v skladu s 86. členom 
Poslovnika državnega sveta in I. ter VI. točko Pravilnika o priznanjih 
in plaketah državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

V znak priznanja in zahvale za zasluge pri uveljavljanju 
funkcije državnega sveta se priznanje državnega sveta 

podeli Slovenskemu razvojnemu svetu. 

Obrazložitev 

Državni svet Republike Slovenije je v prvem mandatnem obdobju 
sodeloval s Slovenskim razvojnim svetom, ki združuje v svojih 
vrstah priznane slovenske strokovnjake, katerih cilj so kvalitetne 
rešitve na področju znanosti, gospodarskega in družbenega 
napredka. 

Eden največjih projektov, ki jih je pripravil Državni svet Republike 
Slovenije, je referendumsko vprašanje o spremembi volilnega 
sistema. Državni svet se je vključil v razpravo o volilnem sistemu 
na podlagi predloga Slovenskega razvojnega sveta, ki je predlagal 
uvedbo kombiniranega volilnega sistema. 

V sodelovanju s Slovenskim razvojnim svetom je Državni svet 
Republike Slovenije v okviru svoje interesne zastopanosti 
organiziral vrsto posvetov, predvsem o vlogi raziskovalno razvojne 
sfere pri nas in po svetu ter o usmeritvah glede prenosa znanja in 
izrabe raziskovalnih rezultatov na področju gospodarstva in 
razvoja nasploh. Prenekatero vez med Slovenskim razvojnim 
svetom in Državnim svetom Republike Slovenije je stkal član 
Slovensko razvojnega sveta prof. dr. Franc Vodopivec, ki v 
državnem svetu zastopa interese raziskovalne dejavnosti. 

S pomočjo Slovenskega razvojnega sveta je državni svet 
organiziral posvete, kjer so bile obravnavane naslednje teme: 
izraba raziskovalnih rezultatov in predlog zakona o organizaciji in 
financiranju na področju znanosti in tehnologije, temelji za 
gospodarsko prenovo Slovenije, lastninjenje v Sloveniji, graditev 
savskih elektrarn in možnosti oživitve slovenske strojegradnje 
ter siva ekonomija pri oddajanju stanovanj. 

Na posvetu o izrabi raziskovalnih rezultatov in predlogu zakona 
o organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije je 
bila predlagana drugačna zasnova zakona, ki je bila v nadaljnji 
obravnavi na Komisiji državnega sveta za družbene dejavnosti 
tudi upoštevana. 

Državni svet Republike Slovenije podeljuje Slovenskemu 
razvojnemu svetu v znak zahvale za plodno sodelovanje in 
za izjemne dosežke pri uveljavljanju funkcije državnega 
sveta priznanje državnega sveta. 

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 18.12. 2000, 
obravnaval predlog za podelitev priznanja državnega sveta Svetu 
invalidskih organizacij Slovenije in v skladu s 86. členom 
Poslovnika državnega sveta in I. in VI. točko Pravilnika o priznanjih 
in plaketah državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

V znak priznanja in zahvale za zasluge pri uveljavljanju 
funkcije državnega sveta se priznanje državnega sveta 

podeli Svetu invalidskih organizacij Slovenije. 

Obrazložitev 

Državni svet Republike Slovenije je v tem mandatnem obdobju 
tesno sodeloval s Svetom invalidskih organizacij Slovenije, v 
katerega je vključenih 14 nacionalnih invalidskih organizacij. 

Svet invalidskih organizacij Slovenije je s svojim predsednikom 
gospodom Borisom Šuštaršičem, ki je tudi član Državnega sveta 
Republike Slovenije, sodeloval pri oblikovanju mnenj k 43 
zakonskim predlogom in aktom, ki jih je obravnavala Komisija 
Državnega sveta za družbene dejavnosti, nekatera od teh pa so 
bila obravnavana in sprejeta tudi na sejah državnega sveta. 
Predlogi in pripombe Sveta invalidskih organizacij Slovenije so 
bistveno izboljšala končna besedila sprejetih zakonov. 

S pomočjo Sveta invalidskih organizacij Slovenije je Državni svet 
Republike Slovenije zastavil pristojnim ministrstvom Vlade 
Republike Slovenije tudi vprašanja glede: 

uvrstitve predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na 
srečo po hitrem postopku, 
v zvezi z novo osebno izkaznico, 
problematiko glede tretjega rednega poročila Varuha 
človekovih pravic, 
v zvezi z oskrbo invalidov z ortopedskimi in tehničnimi 
pripomočki, 
glede prirejanja klasičnih iger na srečo in 
vprašanje glede dela Urada RS za invalide z vidika opravljanja 
njegovih nalog po ustanovitvenemu aktu. 

Predstavniki Sveta invalidskih organizacij Slovenije so sodelovali 
tudi na posvetih, konferencah, delovnih sestankih, mednarodnih 
in drugih srečanjih, ki jih je organiziral Državni svet Republike 
Slovenije. 

S pomočjo strokovnega sodelovanja s Svetom invalidskih 
organizacij Slovenije je Državni svet Republike Slovenije v 
parlamentu izboljšal komunikacijske dostope za invalidne osebe. 

Državni svet Republike Slovenije se zahvaljuje Svetu 
invalidskih organizacij Slovenije za kvalitetno in tesno 
sodelovanje in mu podeljuje priznanje državnega sveta. 

Priznanja državnega sveta so 
bila vročena na slavnostni seji 
Državnega sveta Republike Slovenije 
v Mariboru, dne 22. 12. 2000 
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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o javnih agencijah 

- hitri postopek   

Komisija za družbene dejavnosti je na 41. seji, dne 31.1. 2001, 
obravnavala predlog zakona o javnih agencijah (EPA 1292-11) in 
ga podprla. 

Komisija je ob tem opozorila na neskladnost posameznih členov. 
Tako npr. predlog zakona v 2. členu določa, da je javna agencija 
pri izvajanju razvojnih, analitičnih in strokovnih nalog samostojna 
in neodvisna, besedilo 8. člena pa to v celoti zanika, saj določa, 
da ustanovitelji imenujejo in razrešujejo direktorja in člane sveta 
javne agencije, dajejo soglasje k programu dela in finančnemu 
načrtu, k letnemu poročilu in drugim poročilom javne agencije. 
Nadalje predlagatelj izključuje organizacijsko neodvisnost z 
besedilom 33. člena, funkcionalno neodvisnost z besedilom 34. 
člena v 4. točki, personalno neodvisnost z besedilom 26. člena v 
točki 3 in besedilom 49. člena v točki 3 ter finančno neodvisnost 
z besedilom 51. člena. 

Komisija meni, da je bistvo ustanavljanja javnih agencij v tem, da 
se določen del upravljanja javnih zadev, torej javne uprave v 
funkcionalnem pogledu, izvzame iz pristojnosti države in njenih 
organov ter prenese na organizacije, ki niso sestavni del državne- 
ga aparata ter jim omogoči pri izvajanju nalog samostojnost in 
neodvisnost. S tako oblikovanim zakonskim tekstom pa se samo 
prenaša enostransko odgovornost iz države na agencije, ne pa 
tudi moč v obliki samostojnega odločanja. 

Predlagatelj zakona v uvodnem tekstu poudarja, da naj bi se s 
tem zakonom "vzpostavila jasna razmerja odgovornosti tako 
nasproti ustanovitelju kot tudi nasproti uporabnikom ter povečal 
nadzor nad njihovim delom", kar pa v predlogu zakona ni 
uveljavljeno. Iz zakonskega teksta je namreč razvidno, da imajo 
povečan nadzor ustanovitelji, ne pa tudi uporabniki. Uporabnikom 

je dana samo možnost predlaganja svojih predstavnikov za člane 
Sveta javne agencije, ki pa jih imenuje ustanovitelj. Poleg tega pa 
so tudi pristojnosti Sveta javne agencije zelo omejene, saj skoraj 
o nobeni zadevi ne odloča sam, brez soglasja ustanovitelja. 

Izven pristojnosti Sveta javne agencije pa imajo uporabniki le 
simbolično možnost sodelovanja z javno agencijo. 

Komisija nadalje predlaga, da se 12. člen predloga zakona o javnih 
agencijah dopolni z besedilom, iz katerega bo razvidno, da niti 
zaposleni v javni agenciji niti člani Sveta javne agencije ne morejo 
pridobiti finančnih sredstev, s katerimi upravlja agencija in so 
namenjena raznim projektom. 

Glede 41. člena, ki ureja javnost dela agencij, in 42. člena, ki 
opredeljuje poslovanje agencij z uporabniki, komisija meni, da bi 
morali biti odnosi z uporabniki določeni za vsako vrsto agencije 
posebej. Za regulatorne agencije je povsem razumljivo, da nimajo 
zaposleni prav nobene možnosti soupravljanja, razvojne in 
analitične agencije, ki opravljajo v skladu s 34. in 35. členom 
strokovne naloge, pa bi morale biti zainteresirane za iniciativno in 
inovativno razvojno dejavnost zaposlenih. S tem v zvezi bi morali 
imeti možnost soupravljanja. 

Komisija tudi ocenjuje, da bi moral 51. člen opredeliti različne 
načine razporejanja presežka iz proračuna kakor tudi načine 
razporejanja presežka iz dohodka, ki je ustvarjen na trgu. V ta 
namen bi morale obstajati tudi ločene računovodske evidence. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik akad. prof. dr. Veljko 
Rus. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona 

o telekomunikacijah - hitri postopek 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 
42. seji, dne 13.2.2001, obravnavala predlog zakona o telekomu- 
nikacijah (EPA 1203-11) - hitri postopek in oblikovala naslednje 
mnenje: 

1. Komisija podpira predloženi predlog zakona. 

2. Komisija soglaša tudi s predlogom, da se vprašanje lastništva 
oziroma vračila vlaganj obravnava v drugem zakonu. 
Opozarja pa, da bi slednji moral priti v parlamentarno 
obravnavo čim prej oziroma letos jeseni. 
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Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 

družbe - hitri postopek  

Komisija za gospodarstvo je na 51. seji, dne 30.1. 2001, obrav- 
navala predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe 
(EPA 281-11)- hitri postopek, ki ga je predložila v zakonodajni 
postopek Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je bila seznanjena z amandmaji, ki jih je k predlogu zakona 
pripravilo Društvo Delničar, prav tako pa tudi z mnenjem Komisije 
državnega sveta za družbene dejavnosti, ki je predlog zakona 
že obravnavala. Komisija je ugotovila, da je razprava o vsebini 
zakonskega predloga po letu 1997, ko je bil predlog zakona vložen 
v zakonodajni postopek, zastala. Zato so člani komisije menili, da 
je potrebno najti način, ki bo spodbudil ponovno razpravo ter 
uvrstitev predloga zakona na dnevni red zasedanja državnega 
zbora. 

Glede na razpravo je komisija sprejela naslednje sklepe: 

1. Komisija ugotavlja, da bi bilo potrebno pripraviti aktualiziran 
predlog zakona, ki ga je leta 1997 predložila v parlamentarni 

postopek Vlada Republike Slovenije. Pri pripravi predloga 
zakona naj predlagatelj v največji možni meri upošteva 
dosedanje pripombe k predlogu zakona, pa tudi spremembe 
zakonodaje s tega področja; pred ponovno predložitvijo 
predloga zakona v zakonodajni postopek pa je potrebno 
doseči tudi konsenz glede odprtih vprašanj v okviru 
ekonomsko-socialnega sveta. 

2. Komisija predlaga, da se predlog zakona obravnava po 
rednem zakonodajnem postopku. 

3. Komisija bo skupaj s Komisijo državnega sveta za družbene 
dejavnosti organizirala javno predstavitev predloga zakona o 
udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe ter mnenj k predlogu 
zakona. Na osnovi tega bo pripravila stališča za sejo državne- 
ga sveta. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina - hitri postopek 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 35. seji, 
dne 20. 2. 2001, obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina 
(EPA 101-111), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije 
predložila v obravnavo in sprejem skupina poslancev s prvopod- 
pisanim Gezo Džubanom. 

V obrazložitvi je predstavnik predlagateljev zakona poudaril, da 
je s tem, ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije dne 26. 10. 
2000 zadržalo izvajanje pravilnika o vinu z oznako priznanega 
tradicionalnega poimenovanja (PTP) - cviček, nastala zmeda pri 
pridelavi vina cviček, ki povzroča na eni strani nelojalno konku- 
renco, na drugi strani pa zavajanje potrošnikov in dolgoročno 
škodo pridelovalcem vina cviček. 

Tako se trenutno nahaja v prometu cviček, pridelan znotraj 
vinorodnega okoliša Dolenjske, ki so ga pridelovalci označili v 
skladu s pravilnikom kot "cviček PTP" ali "cviček priznano 
tradicionalno poimenovanje", hkrati pa se v prometu nahaja tudi 
vino z oznako "cviček, deželno vino", za katerega je bilo grozdje 
pridelano ne samo znotraj vinorodnega okoliša Dolenjske, ampak 
znotraj celotne vinorodne dežele Posavje. 

Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
pa je člane komisije obvestila, da Vlada Republike Slovenije 
spremembe in dopolnitve predloga zakona podpira. V bistvu 
predlog sprememb zakona povzema rešitev, ki je že do sedaj 
veljala v zakonu in pravilniku o vinu z oznako PTP-cviček, ki ga 
je Ustavno sodišče Republike Slovenije žal zadržalo; čeprav 
pravilnika o oznaki tradicionalnega poimenovanja teran Ustavno 

sodišče RS ni zadržalo, je pravilno, da predlog sprememb zakona 
na enak način enotno ureja tudi teran. 

V razpravi so člani komisije soglašali s predlagano spremembo 
zakona, saj na eni strani poudarja in dodatno predpisuje varstvo 
geografskega porekla grozdja in vina, ki je temeljno načelo zakona 
o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina. Na drugi strani pa 
predlagana rešitev prekinja stanje, v katerem ni znano, katero 
vino se sme označiti z oznako geografskega porekla "cviček". 

Komisija ocenjuje, da mora biti pri določanju geografskega porekla 
osnovni kriterij in pogoj za varstvo porekla določitev pridelovalnega 
območja. Zato podpira predlagano spremembo oziroma določitev 
pridelovalnega območja za vino cviček ter skladno z zakonom o 
vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina enako ureditev ter 
določitev meje za pridelovalno območje vina teran. 

Komisija meni, da je v trenutku, ko Republika Slovenija v pogajanjih 
z EU zahteva tudi dve izjemi o medsebojnem priznavanju in zaščiti 
geografskih imen za vino cviček in teran, prvi pogoj za kakršno 
koli mednarodno zaščito teh imen ustrezna ureditev v Republiki 
Sloveniji. 

Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu in 
drugih proizvodih iz grozdja in vina po hitrem postopku soglasno 
podprla. 

Za poročevalca je bil določen član komisije Tone Hrovat. 
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Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k predlogu zakona 

o zunanjih zadevah - hitri postopek  

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 
17. seji, dne 7. 2. 2001, obravnavala predlog zakona o zunanjih 
zadevah (EPA 1310-11), ki ga je predložila Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo po hitrem postopku Vlada Re- 
publike Slovenije. 

Uvodoma je predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve člane 
komisije seznanil z razlogi, ki narekujejo sprejem novega zakona 
o zunanjih zadevah, ter z bistvenimi spremembami sedanje 
ureditve. Komisija je bila seznanjena, da vlada pripravlja amandma 
k 91. členu predloga zakona, po katerem naj bi za uslužbence 
Ministrstva za zunanje zadeve odpravili pogoj delovnih izkušenj 
za pridobitev določenega diplomatskega naziva. 

V razpravi so člani komisije izpostavili naslednje rešitve: 

primerljivost diplomatskih nazivov s predpisi na mednarodni 
ravni; 
da trajanje razporejanja diplomatov med notranjo in zunanjo 
službo velja enako tudi za konzularne funkcionarje; 
možnost sodelovanja predstavnikov gospodarstva v postop- 
ku pogajanj za sklenitev mednarodne pogodbe; 
možnost vstopa v diplomatsko službo tudi za kandidate, ki 
so si že pridobili izkušnje na področju gospodarstva; 
primernost rokov za sprejem podzakonskih aktov; 
da se med zahtevane posebne pogoje za sklenitev delovnega 
razmerja diplomatov vključi tudi zahteva, da je imela oseba 

javno izkazan pozitiven odnos do osamosvojitve Republike 
Slovenije; 

- nestrinjanje s predlogom vlade, da se predloženi zakon 
obravnava po hitrem postopku. 

Na navedene pripombe je predstavnik Ministrstva za zunanje 
zadeve Andrej Grasselli pojasnil, da bo z ureditvijo diplomatskih 
in konzularnih nazivov dosežena ustrezna primerljivost v rangi- 
ranju diplomatov z drugimi diplomacijami in da izkušnje kažejo, da 
je dveletni rok iz četrtega odstavka 36. člena predloga zakona 
primeren. Možnosti vključevanja predstavnikov gospodarstva 
tako v diplomatsko službo kot pri sklepanju mednarodnih pogodb 
pa se že udejanjajo v praksi. 

Komisija je na podlagi večinsko izražene podpore članov sprejela 
naslednjo konkretno pripombo k 34. členu predloga zakona: 

Med posebne pogoje za sklenitev delovnega razmerja se doda 
nova 5. točka: 

"stalen in dosleden pozitiven odnos do državnosti Republike 
Slovenije in nastanka te državnosti (osamosvojitve)". 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Franc Batagelj. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o višini otroškega dodatka 

- hitri postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 42. seji, dne 5. 3. 2001, 
obravnavala predlog zakona o višini otroškega dodatka (EPA 
126-111), ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila v Državni 
zbor Republike Slovenije po hitrem postopku in ga podprla. 

Komisija je ob obravnavi izrazila pomislek pri sprejemanju 
predlagane višine otroškega dodatka. Po veljavnem 57. členu 
zakona o družinskih prejemkih se je namreč otroške dodatke 
usklajevalo dvakrat letno, januarja in junija. Na osnovi predla- 
ganega 4. odstavka 2. člena tega interventnega zakona pa se 
usklajujejo samo januarja, kar pomeni, da do naslednjega januarja 
ostanejo v veljavi vse leto v predlagani višini. 

Zato je komisija predlagala, da se 4. odstavek 2. člena predloga 
zakona o višini otroškega dodatka spremeni in se glasi, kot to še 
velja v 57. členu zakona o družinskih prejemkih: 

"Višina otroškega dodatka se usklajuje dvakrat letno z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi na koncu 
januarja in junija, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen 
življenjskih potrebščin v predhodnem obdobju." 

Komisija je tudi opozorila, da so v uvodni obrazložitvi pod poglavjem 

1. - Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona - izračuni univer- 
zalnega otroškega dodatka dobljeni na podlagi zajamčene plače, 
ki je veljala v lanskem letu. S 1. 1. 2001 pa je uveljavljena nova 
višina zajamčene plače 44.367 SIT, tako da navedeni zneski 
5.519 SIT, 6.793 SIT oziroma 7.218 SIT dejansko znašajo 5.761 
SIT, 7.099 SIT in 7.542 SIT. 

Komisija je menila, da je potrebno termin "zajamčena plača" v 
zakonu o družinskih prejemkih (ne samo 35. člen, ki v praksi še 
ni uveljavljen, temveč tudi 43. e člen - dodatek za nego otroka) 
čim prej spremeniti, saj je kot izhodišče za določitev katere koli 
socialno varstvene pravice popolnoma nesprejemljiv. 

Komisija je predlagala, da se čim prej sprejme predlog zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki kompleksno ureja 
družinske prejemke, določa upravičence, trajanje pravice do 
prejemkov, njihovo višino, pogoje za pridobitev in postopke za 
uveljavitev prejemkov. 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije je 23. marca 2000 pripravil predavanje AKTUALNE 

TEME EVROPSKE POLITIKE. Predaval je Reinhold Bocklet, minister za zvezne in 

evropske zadeve Zvezne dežele Bavarske. 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je pozdravil vse 
navzoče, posebej še veleposlanico Zvezne Republike Nemčije v 
Sloveniji Heike Zenker, ministrskega svetnika v deželni vladi 
Bavarske dr. Hansa Mayerja, generalnega konzula Republike 
Slovenije v Munchnu Fedorja Gregoriča in državnega sekretarja 
Andreja Štera, sekretarja bavarsko-slovenske komisije. Gosta in 
predavatelja Reinholda Bockleta, ministra za zvezne in evropske 
zadeve Zvezne dežele Bavarske, je predstavil kot uglednega 
politika tako na Bavarskem kot tudi v Evropski uniji. Izrazil je 
prepričanje, da je tema predavanja zelo aktualna zaradi ciljev 
Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo in še posebej zaradi 
povezav Slovenije z Bavarsko in izkušenj te nemške zvezne 
dežele v okviru Evropske unije. 

Reinhold Bocklet se je v pozdravnih besedah zahvalil za vabilo 
in vnaprej izrazil veliko veselje zaradi izmenjave mnenj o aktualnih 
temah evropske politike, nato pa nadaljeval: 

Slovenija je na pragu pristopa k Evropski uniji. Evropsko združe- 
vanje se je izkazalo kot najuspešnejši mirovni projekt v zgodovini 
Evrope. Ta proces je prinesel spravo narodov v zahodni Evropi in 
je bil tudi temeljni kamen za edinstven gospodarski vzpon. 

Najpomembnejša tema evropske politike v prihajajočih letih bo širitev 
Evropske unije za vzhod. Nekdanji podpredsednik evropske 
komisije Leon Brittan je nekoč upravičeno dejal, da je pomen širitve 
na vzhod primerljiv samo s sklenitvijo rimskih pogodb. Bavarska je 
podpirala širitev Evropske unije s tranzicijskimi državami srednje 
in vzhodne Evrope, kajti v tej širitvi vidimo veliko in zgodovinsko 
priložnost za krepitev mladih demokracij in za zagotavljanje 
stabilnosti v Evropi. V Evropi nikoli več ne sme priti ao hladne vojne. 
Ob tem bi rad spomnil na besede češkega predsednika Vaclava 
Havla, ki je rekel, da če zahod ne bo stabiliziral vzhoda, potem bo 
vzhod destabiliziral zahod. Dokončno premagovanje delitve Evrope 
ustreza zgodovini naše celine, kajti mesta, kot so Ljubljana, 
Bratislava, Budimpešta, Praga ali Varšava, so evropska prakam- 
nina, ki je zrasla v stoletjih. Železna zavesa je to prakamnino žal 
zakrivala 40 let. Sedaj je znova odkrita in ta kulturni in zgodovinski 
temelj moramo spet združiti. Šele s pristopom reformnih držav 
srednje in vzhodne Evrope bo Evropska unija zadostila svojemu 
imenu in svojim ciljem. Prepričan sem, da bo Slovenija s svojo 
nezamenljivo identiteto obogatila Evropsko unijo in prispevala h 
kulturni pestrosti, najboljši dokaz za to pa je pogled na Ljubljano, na 
to čudovito mesto. 

Širitev Evropske unije na vzhod ponuja velike gospodarske 
možnosti za vse strani. Leta 1998 je imela Evropska unija 65,5- 
odstotni delež v izvozu v Slovenijo in 69,4-odstotnega v uvozu. 
Trgovinska menjava Nemčije s tranzicijskimi državami srednje in 
vzhodne Evrope je danes že večja kot z ZDA, Kanado in Mehiko 
skupaj. Na tem področju je prišlo v preteklih letih do velikega 

premikanja težišč in tudi gospodarsko se staplja to, kar sodi 
skupaj. 

Pri pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo pripada Sloveniji v okviru 
tako imenovanih držav prvega kroga pomembna vloga. Slovenija 
je tu pred drugimi: ima največjo raven blagostanja med vsemi 
reformnimi državami srednje in vzhodne Evrope in ocene komisije 
v njenem nedavnem poročilu so izredno ugodne. Komisija priznava 
Sloveniji izpolnitev vseh političnih pristopnih kriterijev in delujoče 
tržno gospodarstvo. Poleg tega ugotavlja, da Slovenija pospešeno 
prilagaja svoj pravni red in da je pomembne sestavine pravnega 
reda notranjega trga že prevzela v nacionalno pravo. Slovenija 
ima tako kar najboljše pogoje za čimprejšnji pristop k Evropski 
uniji. Merilo za pristopno sposobnost neke države pa mora biti 
dosledno izpolnjevanje kopenhagenskih kriterijev. Da po sklepih 
iz Helsinkov sedaj potekajo pogajanja o tem tudi s kandidatkami, 
ki so od tega še relativno precej oddaljene, ne sme pripeljati do 
zrahljanja pristopnih pogojev zlasti na gospodarskem področju. 
Ker se mora čas pristopa ravnati izključno po izpolnjevanju 
kopenhagenskih kriterijev, sem proti določitvi konkretnih pristopnih 
terminov. To bi namreč pripeljalo do tega, da bi dali realizaciji 
terminskega načrta prednost pred izpolnjevanjem kriterijev in na 
ta način bi prišlo tudi do velikega pritiska za olajšanje pristopnih 
pogojev, posebej pri tistih državah, ki so še daleč od tega, da bi jih 
izpolnjevale. S tem, da mora biti termin za pristop za vsako 
kandidatko posebej odvisen samo od izpolnjevanja kopenha- 
genskih pristopnih kriterijev, ima vsaka država možnost, da sama 
določa tempo procesa približevanja. Države z zelo velikimi 
reformnimi prizadevanji morajo biti tudi ustrezno nagrajene. 

Prepričan sem, da bo zlasti Slovenija na ta način še posebej 
pridobila. Slovenija bo v okviru prvega vala povsem pri vrhu in 
upam si napovedati, da nobena država ne bo pristopila k Evropski 
uniji pred Slovenijo. Prihodnja širitev Evropske unije za 12, 13 ali 
celo več novih držav članic je največji izziv v dosedanji zgodovini 
evropskega procesa združevanja, zato je to potrebno izredno 
skrbno načrtovati in tudi izvajati. 

Uspešna realizacija širitve na vzhod pa predpostavlja pristopno 
sposobnost na strani kandidatk, razširitveno sposobnost na strani 
Evropske unije in tudi dogovor o pristopnih modalnostih, ki izklju- 
čujejo gospodarska in socialna zavračanja za obe strani. Različne 
razmere v državah kandidatkah in v državah članicah pa narekujejo 
potrebo po prehodnih obdobjih. Pri tem je vsekakor treba diferen- 
cirano obravnavati tako posamezna vsebinska področja kot 
posamezne kandidatke. Bavarska deželna vlada se zavzema za 
to, da bi priznali kandidatkam prehodna obdobja, na primer na 
področju varovanja okolja in na socialnem področju, kajti stroški 
popolnega prevzema evropskega prava bodo na teh dveh 
področjih izredno visoki. Po drugi strani pa bi deželna vlada želela 
preprečiti, da bi bil na primer v Nemčiji trg delovne sile izpostavljen 
množičnemu pritisku in preobremenjen zaradi delovne sile, ki bi si 
želela tja prav iz držav kandidatk. Ne smemo namreč spregledati, 
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da imamo v Nemčiji približno 4 milijone brezposelnih in seveda je v 
ospredju naše prizadevanje, da zagotovimo delo tem ljudem. 
Neomejena svoboda naseljevanja za delavce iz dežel kandidatk 
naj bi se zato vzpostavljala šele s povečanim približevanjem našim 
gospodarskim razmeram in z zmanjševanjem dohodkovnih razlik. 

Napredek v državah kandidatkah in še posebej izjemen napredek 
Slovenije v zadnjih letih predstavljata za Evropsko unijo veliko 
obveznost, da na svoji strani vzpostavi sposobnost za širitev. 
Tako kot Slovenija tudi druge države reformirajo gospodarstvo in 
upravo, da bi lahko izpolnile pogoje Evropske unije, po drugi strani 
pa mora tudi Evropska unija narediti svoje domače naloge. Tu pa 
žal še obstajajo pomanjkljivosti. Z obžalovanjem moram ugotoviti, 
da se zdi, da je proces sprememb ta hip hitrejši v državah 
kandidatkah kot v okviru Evropske unije. To bom ponazoril z 
dvema primeroma. 

Prvi primer je nezadostna reformna pripravljenost Evropske unije 
v zvezi z Agendo 2000. Njen glavni namen je bil, da notranje 
reforme postavi na trajno finančno osnovo, vendar ta cilj v Berlinu 
marca 1999 ni bil dosežen. Tako Agenda 2000 ni rešila problema 
zmožnosti financiranja kmetijske in strukturne politike v razširjeni 
uniji, ti dve področji pa zavzemata približno 85 % proračuna 
skupnosti. Države članice so v bistvu ohranile status quo in so si 
še enkrat same obilno postregle; to pomeni, da so ponovno zvišale 
evropska subvencijska sredstva zase, niso pa bile pripravljene 
nameniti dovolj finančnih sredstev za države, ki na novo pristopajo. 

Evropski finančni načrt do leta 2006 temelji na izključitvi pristopa- 
jočih držav iz neposrednih pomoči za kmetijstvo, ki predstavljajo 
približno tretjino proračuna skupnosti. Samo širitev neposrednih 
pomoči na krog kandidatk prve skupine bi po navedbah komisarja 
za kmetijstvo Franza Fischlerja letno stala 12 milijard evrov. 
Posledica Agende 2000 je torej nevarnost, da se bo Evropska 
unija razvila v dvorazredno družbo; na eni strani bodo stare države 
članice, ki bodo polno zajemale iz subvencijskih skled, in na drugi 
strani države, ki bodo pristopile na novo in ki bodo iz tega izključene. 
Na ta način pa evropska solidarnost ne more delovati in 
kandidatke upravičeno ne sprejemajo predvidene izključitve iz 
neposrednih pomoči. Prepričan sem, da si Evropska unija tega 
dolgoročno politično ne bo mogla privoščiti in potrebni bodo veliki 
popravki. Bavarska deželna vlada je že leta 1995 zahtevala, da 
se glede na prihodnjo širitev Evropske unije na vzhod uvede 
nacionalno sofinanciranje dopolnilnih dohodkovnih pomoči. Samo 
tako bo mogoče obvladati širitev Evropske unije na vzhod v 
skupnem aktu evropske solidarnosti, ne da bi države, ki pristopajo, 
postavili v slabši položaj. 

Več evropske solidarnosti v zvezi s širitvijo na vzhod je potrebne 
tudi pri strukturni politiki. Strukturno subvencioniranje se mora z 
nadaljnjimi reformami osredotočiti na najrevnejše regije; milijardne 
vsote iz kohezijskega sklada naj v prihodnje ne bi bile več 
namenjene državam, udeleženim v gospodarski in monetarni uniji. 
Samo tako bomo ustvarili potreben finančni manevrski prostor 
za primerno vzpodbujanje zapostavljenih področij v na novo 
vključenih državah. S pogledom na Agendo 2000 moram žal 
ugotoviti, da države Evropske unije še niso bile pripravljene na 
vseevropsko solidarnost. Bavarska je predložila reformne kon- 
cepte za skupno kmetijsko politiko in evropsko strukturno politiko, 
upoštevajoč upravičene interese kandidatk, ki zahtevajo poštene 
in obsežne reforme v okviru same Evropske unije. Močneje kot 
doslej je potrebno vsem sedanjim državam članicam Evropske 
unije ponazoriti, da je širitev Evropske unije pridobitev za vso 
Evropo in ne samo za Avstrijo in Nemčijo, kot to vedno trdijo 
nekatere druge države članice. Seveda pa to ne bo zastonj in 
potreba po vseevropski solidarnosti je zato toliko večja. 

Drugi primer za nezadostna reformna prizadevanja Evropske 
unije je vladna konferenca 2000. Večina držav članic Evropske 

unije želi pogajanja v glavnem omejiti na tri elemente iz Amsterdama 
(t.i. left overs): na vprašanja o velikosti komisije, o teži glasov v 
svetu in o prehodu na večinsko odločanje. Evropska unija tako 
utegne ponoviti napako, ki je bila storjena že pri Agendi 2000. 
Znova bo verjetno prišlo do nekakšne omejene reforme, nikakor 
pa ne do rešitve temeljnih vprašanj in problemov. 

Zakaj potrebuje Evropska unija temeljito reformo, zlasti glede na 
širitev na vzhod? Evropska skupnost se je začela z nastankom 
skupnega gospodarskega prostora brez notranjih meja. Ta cilj je 
z uvedbo evra že v veliki meri dosežen. Evropska gospodarska 
skupnost, kot je bila zasnovana 1957. leta, se je razvijala z 
enotnimi evropskimi akti iz leta 1987 in s slavno Delorsovo belo 
knjigo o notranjem trgu je ta proces končan. S širitvijo na jug se je 
Evropska skupnost iz gospodarske spremenila v gospodarsko 
in razvojno skupnost. Če se je skupnost prej opredeljevala 
predvsem s pomočjo notranjega trga, pa so s širitvijo na vzhod 
vedno bolj v ospredju vidiki prerazporeditve sredstev in politike 
subvencioniranja. Ključni pojem, ki je bil uveden z enotnimi 
evropskimi akti, se imenuje gospodarska in socialna povezanost, 
kajti s širitvijo na jug je prišlo do velikih razlik v gospodarski moči 
držav članic. Trije strukturni fondi in kohezijski sklad so postali 
najpomembnejši instrumenti Evropske unije in s tem prerazpo- 
reditve v smislu solidarnosti v Evropi. 

Širitev na vzhod bo znova spremenila značaj Evropske unije. 
Število držav članic se bo s 15 na 27 ali 28 držav skoraj podvojilo, 
prebivalstvo se bo povečalo za približno eno tretjino, površina pa 
za polovico. Posledica bo vedno večja heterogenost znotraj 
Evropske unije in to zlasti na gospodarskem in družbenem 
področju. Razlike v zunanjepolitičnih interesih se bodo še povečale; 
Slovenija ima druge strateške interese kot na primer Švedska. 

Vedno večja heterogenost v okviru EU je obvladljiva samo z 
večjo usmerjenostjo Evropske unije k bistvenim nalogam, to je k 
tistim, ki jih je mogoče smiselno obvladati na evropski ravni. Ni pa 
mogoče obvladati heterogenosti s tem, da bi Evropska unija 
odpirala zase tako kot doslej praktično neomejeno vedno nova 
področja nalog in politike. 

V Evropi vidimo tendenco, ki je dolgoročno usmerjena v vse 
večje pristojnosti Evropske unije. Konec koncev pomeni ta razvoj 
oblikovanje evropske države. Že danes se 50 % odločitev, ki so 
pomembne za Bavarsko in Nemčijo, ne sprejema več v Munchnu 
ali Berlinu, temveč v Bruslju. Na gospodarskem področju je ta 
odstotek celo 70, v kmetijstvu 80. Evropska politika se s tem 
vedno bolj vključuje v vsakodnevno življenje državljanov. Za tem 
tiči cilj, da bi se evropska komisija in parlament vedno bolj ukvarjala 
z vprašanji, ki zadevajo državljana. To zveni dobro, ima pa tudi 
drugo plat. Če se Evropska unija zanima za zadeve, ki zanimajo 
državljana, kaj potem sploh še preostane državam članicam ali 
regijam in ali se problemi rešujejo bolje centralno kot pa lokalno 
oziroma regionalno in nacionalno? To vprašanje zadeva prav 
posebej tudi vas, člane Državnega sveta Republike Slovenije. 
Gre za to, v kakšni meri vam bodo v procesu evropskega združe- 
vanja v prihodnje še ostala bistvena pooblastila za odločanje na 
nacionalni ali regionalni ravni. Vedno pogosteje vidimo, da želijo 
organi Evropske unije na probleme v Evropi odgovoriti po 
evropsko. Problem v Evropi se vidi praviloma kot naloga za Evropo. 
Evropska politika zaposlovanja na primer je utemeljena na ta 
način, in ker je brezposelnost tema, ki najbolj zadeva državljane 
v Evropi, mora Evropska unija ukrepati. Da pa so vzroki za 
brezposelnost pretežno v nacionalnih okvirih in da jih je zato 
potrebno tam tudi reševati, se popolnoma pozablja. 

V evropskem sporazumu se kot cilje Evropske unije opredeljuje 
vedno ožja unija narodov Evrope. Velika širitev pristojnosti 
Evropske unije vsekakor izhaja iz logike teh formulacij. Evropsko 
sodišče odloča vedno "in dubio pro Europa". V prevodu se to 



glasi: čim več področij naj bi bilo urejenih na ravni Evrope. Pred 
kratkim je Evropsko sodišče odločilo, da prepoved služenja 
vojaške službe z orožjem za ženske, ki je določena v nemški 
ustavi, krši evropsko pravo in da je to potrebno odpraviti. Ne gre 
za posamezne primere, ampak za načelna vprašanja, katere 
naloge naj opravljajo države članice in regije in katere naj odstopijo 
Evropski uniji, se pravi, koliko odgovornosti naj bi nacionalni politiki 
prepustili Evropski uniji. Ali želimo Evropo, v kateri bomo krepili 
lastno odgovornost držav, regij in državljanov, ali pa želimo Evropo, 
ki bo vlekla k sebi vedno več nalog? Evropska zgradba mora 
imeti nedvoumno in trdno konstrukcijo. Pogosto je razlog za težave 
tudi v nejasnih pristojnostih v okviru evropskega sporazuma, 
včasih pa si jih evropski organi tudi po svoje razlagajo. Pristojnosti 
Evropske unije morajo biti natančno opredeljene, to pa ustvarja 
tudi jasno politično odgovornost. Vedno znova namreč doživljamo, 
da lokalne politike oštevajo zaradi tega, kar se dogaja v Evropski 
uniji. Treba je pač določiti, kdo je za kaj odgovoren, in to morajo 
dobro vedeti tudi volivci. 

Nova vladna konferenca bi se zaradi tega morala osredotočiti ne 
samo na tri teme, ki sem jih omenil, to so pospešen prehod na 
večinsko odločanje, določitev števila komisarjev in pa razmerje 
glasov med velikimi in majhnimi državami v Svetu Evrope. Vladna 
konferenca leta 2000 bi se morala bolj upoštevati, morala bi biti 
močnejši razlog za to, da bi prišlo do temeljnih reform v Evropski 
uniji. Evropska unija potrebuje več pristojnosti tako v zunanji kot 
v varnostni in obrambni politiki. Evropa mora narediti veliko več 
za boj proti mednarodno organiziranemu kriminalu in proti drugim 
vrstam ogrožanja notranje varnosti. Potrebujemo dosledno evrop- 
sko nastopanje pri zaščiti okolja, pri varovanju okolja preko meja, 
pri transevropskih mrežah na področju prometa in energije in pri 
pospeševanju evropske vrhunske tehnologije. Poleg tega je treba 
ukiniti oziroma odstraniti tudi oaze, v katerih se lahko ljudje izogibajo 
plačevanju davkov itd. Po drugi strani pa tudi ponoven prenos 
pristojnosti z Evropske unije na države članice ne sme biti več 
tabu, če je jasno, če je prepoznavno, da na določenih področjih 
evropsko nastopanje ni potrebno. 

Tudi naslednje vprašanje je povezano s tem, da moramo v Evropi 
ohraniti raznolikost in lastno odgovornost. Evropska unija ne sme 
biti nek centralistični konstrukt, temveč se mora osredotočiti na 
naloge, ki jih lahko rešimo samo na evropskem nivoju; naloge, ki 
jih lahko rešujejo in izvajajo na ravni držav članic in v regijah, pa 
naj ostanejo v odgovornosti tamkajšnjih politikov. Tako tudi ne 
potrebujemo neke enotne evropske politike zaposlovanja na 
področju kulture, sociale, zdravstva in izobraževanja. To dela 
Evropo zelo birokratično in nefleksibilno. Države članice in pa 
regije lahko veliko bolje rešijo ta vprašanja same, lokalno, zato je 
treba zelo dosledno upoštevati princip subsidiarnosti, kar je 
zapisano v amsterdamski in v drugih pogodbah. Subsidiarni princip 
pravi, da Evropska unija lahko deluje, posega, je aktivna samo 
takrat, kadar določen cilj na ravni države članice in regije ne more 
biti zadostno realiziran in je zato bolj primeren evropski način 
ukrepanja. Po mojem mnenju počne Evropa veliko preveč malih 
stvari in premalo velikih. Dosledna uporaba subsidiarnega načela 
bo povzročila, da bo Evropska unija bolj učinkovita in bližje 
državljanom. Britanski premier Tony Blair je pred kratkim označil 
cilje evropske politike z naslednjimi besedami: "Integracija tam, 
kjer je potrebno, decentralizacija pa, kjer je mogoče. Evropa naj 
počne velike stvari boljše in naj se iz malih stvari po možnosti čim 
bolj umakne." Navajam še eno njegovo misel, ko je razvijal vizijo 
Evrope: "Evropa, ki počne samo to, kar mora početi, to pa počne 
dobro, tudi to je v redu. Evropa bo imela svoj pomen, če se bo 
osredotočila samo na tiste stvari, ki so pomembne." S tem se 
seveda strinjam in prepričan sem, da bo imela Evropa tudi v 
prihodnje veliko odgovornosti do državljanov, da bo ta odgovor- 
nost velika tudi na nacionalni in regionalni ravni in da bo zagotavljala 
konkurenčnost in raznolikost. 

Evropa se ne sme odpovedati identiteti držav članic in regij, kajti 
njena identiteta temelji na raznolikostih. Decentralizacije ne smemo 
razumeti tako, da so države članice in regije nekakšni podrejeni 
organi, ki samo izvajajo tisto, kar je bilo sprejeto v Bruslju. To kaže 
tudi najnovejši dokument o delovnem programu evropske komisije 
za naslednjih pet let, v katerem postaja v številnih formulacijah 
jasno, da se Bruselj nagiba k temu, da bo izvajanje politike, ki 
temelji na pristojnostih EU, spet prenesel na države članice, ne 
prenaša pa nanje samih pristojnosti. To bi pomenilo, da bi bili 
politični organi držav članic v bistvu samo izvajalski organi, 
nacionalne vlade pa bi imele bolj značaj nekakšnih pokrajinskih 
vlad. 

Cilj nadaljnjega združevanja naj bi bila unija evropskih držav in pa 
regij na temelju sedanjih povezav teh držav. Evropska zvezna 
država pa ne ustreza niti večinski volji njenih prebivalcev niti 
zahtevam po heterogeni uniji. K ohranitvi identitete držav članic in 
regij sodi tudi spoštovanje rezultatov demokratičnih volitev, kar je 
del suverenosti države članice, ki jo države članice Evropske 
unije morajo obdržati. Naj omenim samo Avstrijo: ne more se 
dogajati, da se država članica politično popolnoma izolira, ker 
nekaterim državam ne ustrezajo rezultati tamkajšnjih volitev. 
Seveda lahko Evropska unija sprejme sankcije, če država članica 
hudo in trajno krši človekove pravice ter pravila demokracije in 
pravne države. V takem primeru je postopek jasen in to je zapisano 
v 7. členu evropskega sporazuma. Ampak o tem v primeru Avstrije 
ne moremo govoriti. V odnosu do kakšne večje države - vsaj tako 
je moje mnenje - si 14 predsednikov držav tega ne bi upalo, v 
odnosu do Avstrije pa so verjetno mislili, da si to lahko privoščijo. 
Čeprav je komisija delovala veliko bolj odgovorno kot 14 predsed- 
nikov vlad in šefov držav, ko je šlo za odnos do avstrijske vlade 
in za poziv in opozarjanje na 7. člen evropskega sporazuma, je 
predsednik komisije Prodi medtem že izjavil, da postopek proti 
Avstriji prav gotovo ne bo ostal osamljen primer. Poleg tega je tudi 
opozoril, da bo v Evropski uniji, ko bo štela 28 držav članic, vsak 
mesec prišlo do volitev, tak nadzor volitev pa mi odločno 
zavračamo. Pravica vsakega državljane je, da voli svojo vlado in 
Evropska unija ne more načeti tega principa, če ni nobenih 
konkretnih kršitev temeljnih načel Evropske unije. Iz povedanega 
lahko razberete, zakaj se države članice bojijo, kako se bo 
postopalo z majhnimi državami. Zlasti Slovenija to dobro ve, saj 
se je šele pred kratkim uspela rešiti iz primeža sedanje Zvezne 
Republike Jugoslavije. 

Načela EU so tudi zagotavljanje miru, svobode in blagostanja. 
Nekdanji večni sovražniki v Evropi so postali dobri partnerji in tudi 
prijatelji. Mladi ljudje se danes samoumevno počutijo kot Evropejci. 
Veliko ljudi govori tuje jezike, veliko mladih ljudi študira in se uči v 
tujini, povsod po Evropski uniji lahko danes svobodno potujemo. 
Upajmo, da bomo kmalu lahko tudi v Ljubljani izstopili brez potnega 
lista. To razumemo kot Evropo! 

V evropskem združevanju je velika priložnost, da se utrdi 
evropska skupnost vrednot tudi za jutrišnji svet. Evropa današnje 
Evropske unije bo leta 2010 predstavljala samo še 5 % celotnega 
svetovnega prebivalstva, zato je zelo pomembno, da se Evropejci 
združimo, povežemo. Evropska unija je tudi najpomembnejša 
osnova gospodarskega blagostanja v zahodni Evropi. Evropski 
skupni trg jamči podjetjem varne prodajne trge v Evropi. Skupni 
nastop Evropske unije v svetovni trgovinski organizaciji WTO, 
pri pogajanjih z velikimi industrijskimi državami, kot so ZDA, 
Japonska, Kitajska, ali z drugimi trgovinskimi bloki, kot je npr. 
Mercosur, so bistveni razlog za to, da imajo zahodna Evropa in 
zahodnoevropska transportna podjetja po poštenih pogojih dostop 
do različnih trgov povsod po svetu. 

Posledica evropskega združevanja je, da ima evropska politika 
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vedno manj skupnega za klasično zunanjo politiko, pač pa vedno 
več za evropsko notranjo politiko. V skladu s tem je treba ev- 
ropsko politiko tudi voditi; ne za zaprtimi vrati, ampak odprto, 
pregledno, z jasnimi političnimi odgovornostmi, demokratično in 
pa z nadzorom. O evropski politiki naj bi tako intenzivno kot je 
mogoče razpravljali tudi v javnosti. Enako velja tudi za notranjo 
politiko in to zadeva tako posamezna vprašanja dnevnega 
političnega dogajanja v Bruslju kot tudi cilje razvoja evropskega 
združevanja. 

Temeljita razprava o Evropi je potrebna tudi zaradi tega, ker je 
Evropska unija danes pred številnimi velikimi izzivi. Gre za širitev 
na vzhod, o čemer sem že izčrpno govoril, drugi izziv je krepitev 
gospodarske lokacije Evrope znotraj globaliziranega svetovnega 
gospodarstva, naslednji izziv je trajno zagotavljanje stabilnosti 
evra in ne nazadnje gre tudi za učinkovito evropsko zunanjo in 
varnostno politiko. Kdo bi lahko to bolj poznal in priznal kot vi, ki 
ste v bistvu v bližini konfliktnega žarišča, s katerim se bodo 
Evropejci ukvarjali še precej časa! Na žalost ugotavljamo, da so 
oboroženi konflikti na naši celini še vedno možni, vendar pa v 
prihodnje ne moremo pričakovati, da bodo šli Američani po kostanj 
v žerjavico. Kratkoročno je treba misliti tudi na okrepljeno evropsko 
varnostno in obrambno politiko, nato na še bolj pošten, pravičen 
sistem financiranja v Evropski uniji, na dolgo časa pričakovano 
reformo institucij, na jasen in glasen odgovor na mednarodni 
organizirani kriminal, pa na skupno obravnavanje problematike 
azila, azilantov in beguncev in tudi na zaščito okolja, da bi otrokom 
zagotovili neokrnjeno okolje in življenjske pogoje. Poleg tega mora 
Evropska unija pripraviti in uresničiti vse predpise, ki so zapisani 
v amsterdamski pogodbi, ustrezno je treba uravnotežiti tudi naloge 
med evropskim, nacionalnim in regionalnim nivojem, odprto 
moramo razpravljati o temah, ki so usmerjene k določenemu cilju. 
Gre za vprašanja, kaj je končni cilj evropskega združevanja, 
kakšna je vloga posameznih držav, posameznih regij v skupni 
Evropi, koliko pristojnosti naj ostane posameznim državam 
članicam in kaj naj se prenese na Evropsko unijo. Končni cilj 
evropskega združevanja bi morala biti povezava držav z jasno 
razmejenimi pristojnostmi in z različnimi oblikami integracije in 
meddržavnega sodelovanja. 

Evropa bi morala tudi v prihodnje upoštevati lastno odgovornost, 
konkurenčnost in raznolikost. Samo tako nam bo uspelo zagotoviti 
pogoje za vrhunske storitve v gospodarstvu in na področju 
raziskav, ki so pogoj za konkurenčnost v globalni konkurenci 21. 
stoletja. Z odgovornim odnosom do raznolikosti bomo ohranjali 
tudi kulturno bogastvo naše celine. Bogata kulturna dediščina 
Evrope je namreč mogoče naše največje bogastvo, je v bistvu vir 
vseh naših navdihov. Evropo mora utemeljevati vsaka nova 
generacija. Češki predsednik Vaclav Havel je nekoč rekel: "Vlade 
ne morejo ustvariti združene Evrope, če nimajo podpore ljudi." 
Prepričan sem, da mora vsaka generacija na novo sprejemati 
odločitve za sodelovanje, za razumevanje med narodi, za 
prijateljstvo med ljudmi različnih nacij. 

Slovenija bo igrala pri tem v prihodnje izredno pomembno vlogo, 
ker bo povezava med srednjo, vzhodno in južno Evropo. Slovenija 
je z začetkom svoje neodvisnosti pokazala velik pogum, ki ga je 
treba občudovati, in voljo, ki jo lahko samo iščemo. Slovenija 
lahko na podlagi teh izkušenj veliko prispeva k stabilizaciji celotne 
Evrope in igra vlogo mostu med zahodno Evropo in Balkanom. 
Slovenija v evropski združbi ne bo nudila samo svojih ljudi in 
svoje gospodarske moči, ampak tudi svojo kulturno dediščino in 
izkušnje. Veselimo se tega, da bo Slovenija v naslednjih letih v 
Evropski uniji. 

Tone Hrovat se je zahvalil predavatelju za zanimivo predavanje, 
nato pa odprl razpravo. 

Avgust Majerič je izhajal iz ugotovitve, da bodo razlike v velikosti 
bruto družbenega proizvoda med članicami EU, kjer je razmerje 
sedaj približno 1 proti 2 in pol, s prvo širitvijo narasle na 1 proti 4, 
po drugi različici verjetno na 1 proti 5 in celo več. Vprašal je, kako 
si sedanjih petnajst držav članic v okviru takih razlik predstavlja 
uspešno uveljavljanje temeljnih načel o svobodnem pretoku 
kapitala, dobrin, storitev in delovne sile. Ali se z bližajočim se 
datumom vstopa novih držav ne pojavlja neke vrste skepticizem 
tudi pri sedanjih članicah in ali bo EU v novi podobi drugačna, kot 
je sedaj? 

Reinhold Bocklet 

Mislim, da Evropska unija ne bo združba 15, ampak 25, 30 držav 
in da politično ne bo več vodena tako kot danes. To pomeni, da je 
treba spremeniti procese odločanja. Tega se že lotevamo, tudi v 
okviru vladnih konferenc, vendar ne vemo, če nam bo to uspelo 
tako, kot načrtujemo. Naj navedem primer. Seveda bi vsaka 
država članica želela imeti komisarja in biti zastopana v komisiji v 
Bruslju, ampak že pri 25 državah članicah in celo, če bi se bile 
velike države članice pripravljene odpovedati svojemu drugemu 
komisarju, bi komisijo že sestavljalo kar 25 komisarjev. To odpira 
tudi vprašanje njihove notranje delitve dela itd. 

Drugo vprašanje zadeva odločitve v ministrskem svetu. Pri večjem 
številu držav bi bilo namreč pri ponderiranju sedanjih glasov 
možno, da samo 30, 35 ali 40 odstotkov prebivalstva predstavlja 
kar 60 odstotkov glasov v ministrskem svetu. To bi pomenilo 
popolno nesorazmerje med večino v ministrskem svetu in večino 
prebivalstva. 

In kot tretje: seveda si želimo, da bi imeli več večinskih odločitev 
in da bi bilo manj področij, o katerih se lahko odloča soglasno, 
ampak v takem primeru bi bilo potrebno ta področja zelo natančno 
opredeliti na evropski ravni. Sedanji pogodbeni del je usmerjen v 
evropsko združevanje in ne v jasno razmejitev pristojnosti. To 
pomeni, da ima Bruselj možnost, da jemlje k sebi vedno več 
posameznih področij. Pri skupnem trgu smo v bistvu že dosegli 
cilje združevanja; obstaja sicer nekaj področij, ki niso tako 
pomembna, na primer pobiranje DDV-ja po principu porekla itd. in 
še nekaj drugih "lepotnih" napak je v konceptu skupnega trga, 
ampak na splošno smo s tem končali. S sporazumom Evropske 
unije, ki je zelo rigidna ureditev konkurenčnosti, je urejenih vedno 
več področij, na primer vprašanje radia, socialna področja, 
socialne pomoči itd. Tako prihaja do problemov, ko se moramo 
vprašati, kaj je skupni trg in kaj so samostojna vsebinska področja, 
ki zadevajo konkretno življenje. In vprašamo se tudi, kako bo 
Evropska unija sposobna preživeti, ko bomo imeli 25 članic. Mislim, 
da bi se morali osredotočiti na Evropsko unijo pri bistvenih 
vprašanjih, ostalo pa prepustiti državam članicam. 

V zvezi z vprašanjem, kako se odzivamo na razlike med posame- 
znimi državami članicami, med kandidatkami in Evropsko unijo, 
mislim, da je treba ravnati zelo diferencirano. Slovenija je po mojem 
mnenju v zelo ugodnem položaju; od srednjeevropskih držav 
kandidatk je najbolje uvrščena, saj so med Slovenijo in Poljsko 
celi svetovi. Postavlja se vprašanje, ali bomo upoštevali samo 
gospodarske kriterije, torej doseganje določene gospodarske 
ravni, ali pa bomo iz političnih razlogov rekli: ne boste vzeli Slovenije, 
če ne boste vzeli še Poljske. 

O vstopu je treba odprto razpravljati tudi s prebivalstvom, kajti 
lahko vam pošteno rečem, da b6 vse skupaj zelo drago. In to je 
treba ljudem tudi povedati. Ne zaradi tega, da bi bili proti širitvi, 
ampak da po širitvi na vzhod ne bi prišlo do uničenja koncepta 
evropskega združevanja. Ljudem je treba povedati, da gre za 
velik politični projekt in da v bistvu sploh ni druge alternative. Na 
Bavarskem vedno rečem: vi ste sedaj nekje na robu v Evropi, 
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potem boste pa kar naenkrat v sredini in v tem so tako prednosti 
kot tudi slabosti. 

Treba pa se je tudi zavedati, da bodo določeni problemi ostali, 
tako pri nas kot tudi pri vas. Mednje spadajo prehodni roki, prosti 
pretok kapitala, problemi pri prostem gibanju delojemalcev, pri 
storitvah itd. Če pogledamo samo prevoz blaga po cestah, se bo 
zgodilo, da bodo lahko vozila skozi našo državo transportna 
podjetja držav, ki so bila do sedaj manj obremenjena z določenimi 
dajatvami. Mi smo že sedaj največja tranzitna država v smeri 
sever-jug, sedaj bomo še v smeri vzhod-zahod. In to bo spravilo 
naša transportna podjetja v velike težave. 

Gre pa še za druge stvari. Španija in Portugalska sta na kmetij- 
skem področju dobili 10-letno prehodno obdobje, mejita pa samo 
s Francijo. Če namreč vzamemo politično v zakup, da želimo 
sprejeti kot nove članice tiste države, ki so daleč pod ravnijo 
Španije ali Portugalske ob njunem vstopu v Evropsko unijo, se 
bomo morali sprijazniti tudi s tem, da bomo dali več denarja za 
prestrukturiranje v teh državah. Naša kritika rezultatov vrha v 
Berlinu je bila na primertudi v tem, da so Španci uspeli izposlovati 
dodatne 3 milijarde evrov za kohezijski sklad. Ne gre za to, da ne 
bi privoščili teh 3 milijard Špancem; problem je, da mora biti denar 
na voljo tudi za financiranje novih držav, kajti tega kolača ne 
moreš kar po želji povečati. Naš problem je, da moramo ustvarjati 
solidarnost, ki zagotavlja tudi financiranje pristopa, in da ne gre 
tako, da bomo najprej sprejeli nove člane, potem pa prosili naše 
državljane, naj še malo plačajo, ker je stvar veliko dražja, kot 
smo sprva pričakovali. To lahko pripelje do reakcij, ki si jih nihče 
ne želi, vse skupaj pa bi lahko tudi zatrlo željo po združevanju. 
Zato je treba povsem jasno povedati: širitev na vzhod je nujna, to 
želimo, v bistvu politične alternative ni, ampak pripravljeni morate 
biti, da za to tudi nekaj plačate. Ne moreš zahtevati od drugih, da 
vse skupaj plačajo. Če Nemčija zdaj plačuje 55 odstotkov vseh 
neto plačil Evropski uniji, je to potrebno nekako pojasniti 
prebivalstvu. In če se bodo zadeve nadaljevale tako kot sedaj, 
bomo nekoč prišli do točke, ko ljudje ne bodo več sodelovali, kajti 
rezultati, uspeh Evropske unije, to je že vse konzumirano; danes 
ni treba pokazati potnega lista in nihče več se ne spominja, kako 
je bilo nekoč. 

Toda o problemih, ki še niso rešeni in ki tudi lahko nekaj stanejo, 
ljudje stalno razmišljajo. Temu se moramo izogniti in zato je tudi tako 
pomembno, da pred pristopom tega ne prepuščamo pogajalskim 
komisijam, ampak da se skupaj pogovorimo, kako lahko to rešimo. 
Pošteno je treba govoriti tudi o razlikah in diplomatsko stališče tu ni 
pomembno, kajti ko bomo skupaj in ko boste na volitvah v razne 
organe odločali tudi vi, bo to pomenilo, da vi zastopate in vnašate 
tudi vaše interese. Če se boste počutili prizadeti, boste reagirali. Na 
temelju izkušenj - 14 let sem bil v evropskem parlamentu - lahko 
zatrdim, da moramo odprto govoriti med seboj o vseh stvareh. 
Vem, kako bo, ko bodo pristopali Poljaki z 39 % domačega proizvoda 
v primerjavi s povprečjem Evropske unije, medtem ko dosegate 
Slovenci mislim da več kot 60 % povprečja Evropske unije. Seveda 
gre tudi tu za razliko v velikosti držav, kajti 39 % Poljske predstavlja 
seveda več kot 60 % Slovenije. Na Poljskem je dva milijona majhnih 
kmetijskih obratov. Tudi na Bavarskem smo imeli po vojni veliko 
kmetij in še vedno jih imamo. Ampak na podeželju smo imeli srednje 
velike kmetijske obrate, ki so lahko sprejeli nekdanje kmete. Na 
Poljskem je komunizem to področje uničil. Ljudi je poslal v težko 
industrijo in v centre, tam pa zdaj ni kaj vzeti. Najprej jim je treba 
pomagati - in tudi to je naloga Evropske unije - da se investira tudi 
v srednje velika podjetja, da se ustvarijo alternativna delovna mesta, 
če tega ne bomo naredili, bodo po odprtju meje rekli: Tam je bolje, 
gremo drugam. To je nekaj normalnega in nimamo jim kaj očitati. 
Ampak to je treba prej vedeti in prej se moramo vprašati, kako 
bomo temu kos. 

Naslednji razpravljalec je menil, da je problematika visoko 
urbaniziranih držav v Evropski uniji za nas posebej zanimiva z 
vidika razvoja mest. Predavatelja je vprašal, kako ocenjuje 
dokument, ki ga je Evropa s tem v zvezi sprejela leta 1999 in ali ta 
dokument omogoča reševanje tistih problemov, ki jih bomo morali 
v Evropi reševati skupaj tudi na področju, ki sicer ostaja v 
pristojnosti posameznih držav. Mesta so motorji razvoja, je dejal, 
vendar je pri programih regionalnega razvoja v Evropi slišati v 
glavnem poudarke o razvoju kmetijskih regij, izjeme so morda 
izrazito zaostali, stari industrijski centri. Bo pri harmonizaciji 
regionalnega razvoja poudarek na kmetijskem zaledju ali na 
mestnih središčih? 

Reinhold Bocklet 

Imam velike zadržke, kar zadeva pristojnosti Evropske unije v 
zvezi z razvojem urbanih regij in ne vidim smisla v izdelovanju 
programov za razvoj mest. Ta hip znaša obseg prerazporejanja v 
Evropski uniji 51 milijard evrov bruto, kar pomeni, da se 
prerazporedi 20 milijard evrov neto od tistih, ki plačujejo, tistim, ki 
prejemajo. Vprašati se moramo, ali je to učinkovito. Imamo na 
primer strukturne fonde za slabše razvita področja, in države, ki 
dajejo, vključno z mojo državo, rečejo: "Toliko plačujemo za Grčijo, 
Italijo, Španijo, Portugalsko, tudi mi bi želeli sedaj imeti nekaj od 
tega". To napihuje celoten aparat. Samo na osnovi te filozofije 
potrebujemo 51 milijard bruto za to, da lahko prerazporedimo 20 
milijard neto. Moje vprašanje je, ali je to ekonomsko sploh smiselno. 
Da lahko v Nemčiji rečem, da je EU dobra za nas zato, ker 
dobimo nekaj denarja iz Bruslja, moramo najprej nekaj vplačati, 
za pomiritev pa dobimo nekaj nazaj. 

Evropska unija, pri kateri je denar, navaja k temu, da se pristojnosti 
prenašajo v Bruselj, samo zato, ker obstaja upanje, da se denar 
vrne nazaj. Mehanizem, ki tiči za tem, vodi v past centralizacije. 
Mislim, da sicer lahko izmenjujemo izkušnje, kako imajo posa- 
mezna vprašanja urejena Nemci, Italijani, Nizozemci ali Francozi, 
kako urejajo svoje probleme z mesti, pri agromelioracijah in 
podobno, in da na osnovi tega skupaj načrtujemo, kako bi lahko 
kaj izboljšali, kako bi jim lahko pomagali. Ampak to, kar želim jaz, 
je, da ostajajo za to odgovorne lokalne politične enote in da ne 
odloča o tem nek bruseljski komisar. Obstajajo sicer vzajemne 
izkušnje, ampak v vsaki državi je to drugače urejeno. Mehanizem 
prerazporeditve predstavlja v Evropi veliko nevarnost. V principu 
se mi to zdi pravilno, napravil pa bi samo eno: ustvaril bi prenosni 
sklad, v katerega bi vsaka država vplačala določen delež v skladu 
s svojim blagostanjem, po ustreznih kriterijih pa bi denar pritekal 
nazaj brez pogojev iz Bruslja. To bi bil prispevek za financiranje 
gospodarstva v posamezni državi, ki bi sama odločala, kaj bo 
naredila z njim. Po mojem mnenju je to najbolj poštena oblika 
pomoči, neke vrste horizontalna finančna izravnava, tako kot 
imamo to urejeno tudi v Nemčiji. To je bolj razumno, bolj 
ekonomično, kot je to ogromno prerazporejanje - 51 milijard bruto 
za 20 milijard neto. Posamezne države bi bile tudi sposobne nekaj 
narediti s tem denarjem; ena država bi želela razvijati podeželje, 
druga bi z njim reševala probleme v regijah, kjer je industrija 
zastarela itd. Evropska unija ta hip lahko še vse rešuje zato, ker 
imamo manj držav, ki prejemajo, kot pa je tistih, ki dajejo. S širitvijo 
na vzhod pa se bo število dežel prejemnic v primerjavi s številom 
dežel, ki vplačujejo, povečalo. In tudi dosedanje države prejemnice 
bodo postale države, ki dajejo, se pravi, da ne bo šlo več za 
vprašanje, kaj bomo dobili, ampak koliko bomo morali plačati. 
Zato se je treba o vsem pogovoriti predhodno in ne šele naknadno, 
ko bo že prišlo do vira nelagodja pri vseh udeleženih. 

Milan Štruc je želel odgovor na vprašanje, kateri so po mnenju 
predavatelja najpomembnejši vsebinski kriteriji, ki bi pomagali pri 
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ocenjevanju, v kakšni meri izpolnjujejo kandidatke pogoje za pristop 
k članstvu, seveda tudi Slovenija. Neki avstrijski inštitut je namreč 
v študiji o državah kandidatkah ugotovil, da Romunija in Bolgarija 
izpolnjujeta več pogojev za vstop v Evropsko unijo kot Slovenija, 
je dejal. 

Reihold Bocklet 

Ste zelo blizu izpolnitve kriterijev - kot pomanjkljivost je bilo 
ocenjeno, da Slovenija še ni v celoti izpolnila določenih pravnih 
norm in sprejela nekaterih zakonov po evropskem pravnem redu. 
Splošni kriteriji, ki jih je postavil vrh v Kopenhagnu, niso izoblikovani 
matematično natančno, ampak med njimi sta na primer tržno 
gospodarstvo in različne lastnosti znotraj tega. Kriterij je, kako je 
država sposobna zdržati neko konkurenco itd. Imamo izkušnje z 
različnimi vrstami vstopa. Grčija v bistvu ni izpolnila kopenha- 
genskih kriterijev, ampak gre za državo, katere gospodarske 
težave je Evropska unija lahko zelo enostavno absorbirala. Irska 
je najboljši primer za to, da je evropski denar dobro naložen, saj 
doživlja izjemen razvoj. Irska je bila v zelo težkem položaju in ji je 
uspelo ustvariti dinamičen razvoj z visoko stopnjo rasti, višjo, kot 
jo imajo Nemci in pa Francozi. Ni matematično natančnih kriterijev, 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je pozdravil vse 
prisotne, še posebej pa Željko Antunovič, podpredsednico Vlade 
Republike Hrvaške, ki se ji je posebej zahvalil, da se je odzvala 
vabilu, ter Gordano Grbič, ugledno hrvaško novinarko. Pozdravil 
je njegovo ekscelenco Ivico Maštruka, veleposlanika Republike 
Hrvaške, gospoda Darka Gottlicherja, svetovalca gospe Antuno- 
vič, ter vse goste. 

Ugledni gostji iz Republike Hrvaške tvorno sodelujeta pri obliko- 
vanju razvoja države in demokratizacije na Hrvaškem, je dejal. 
Prav zato sta pričujoči temi toliko bolj pomembni, saj gre za 

obstajajo pa približne vrednote, približna izhodišča in približne 
postavke. Izhodišča narekujejo, naj upoštevamo izkušnje, ki jih 
imamo, in da morajo biti kandidatke, ko gre za gospodarstvo, 
vsaj na taki ravni, kot sta ga imeli Španija in Portugalska ob vstopu. 
To za Slovenijo ni problem, bo pa problem recimo za Poljsko. 
Poljska je najdlje od vseh kandidatk, je največja in ima nekako 
simboličen pomen, strukturni primanjkljaji pa so ogromni. 

Problem širitve na vzhod je vprašanje, kako harmonizirati različne 
hitrosti ali različne stopnje približevanja Evropski uniji. Na vrhu v 
Helsinkih smo se odločili, da se bo vsaka država članica sama 
odločila, kako hitro želi iti v Evropsko unijo, pogoji pa se sproti 
preverjajo. Tu ni matematičnih formul, kajti obstajajo tudi vprašanja 
diplomacije. Vse skupaj je namreč tudi stvar političnega pogajanja 
in političnega obravnavanja in mislim, da je to najpomembnejša 
točka. 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je zahvalil 
predavatelju in razpravljavcem ter vsem navzočim z mislijo, da 
bo Slovenija leta 2002 ali 2003 pripravljena na sprejem v EU in da 
upamo, da bo na to pripravljena tudi Evropska unija. 

sosednjo državo, s katero naša država intenzivno sodeluje in 
krepi bilateralne odnose. Republika Hrvaška je namreč danes še 
posebej na očeh javnosti, saj je njena nova demokratična 
usmeritev deležna večje mednarodne podpore zaradi prizadevanj 
po doslednejšem uveljavljanju načel človekovih svoboščin, pravne 
in socialne države, civilne družbe ter aktivnega vključevanja v 
evropske integracije. Spomnil je, da se s tem predavanjem 
nadaljujejo intenzivni in nedvomno pozitivni bilateralni stiki, kar je 
potrdil tudi nedavni obisk gospe Katice Ivaniševič, predsednice 
županijskega doma hrvaškega sabora, ki je v Slovenijo pripotovala 
tudi na povabilo državnega sveta. 

Državni svet Republike Slovenije je 20. junija 2000 pripravil predavanje 

podpredsednice Vlade Republike Hrvaške Željke Antunovič MEDNARODNI IN 
USTAVNO PRAVNI POLOŽAJ TER PERSPEKTIVE DEMOKRATIČNEGA 
RAZVOJA REPUBLIKE HRVAŠKE in predavanje hrvaške novinarke Gordane Grbič 

POLOŽAJ MEDIJEV IN NOVINARSTVA NA HRVAŠKEM 
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Željka Antunovlč 

Spoštovane dame in gospodje! Najprisrčneje vas pozdravljam in 
izražam svoje veliko zadovoljstvo, ker ste me povabili, predvsem 
gospod Hrovat; zadovoljstvo tudi zato, ker sem lahko danes z 
vami in ker vam bom na nek način lahko približala dogajanje na 
Hrvaškem in tako izvirno opisala spremembe, ki se odvijajo na 
Hrvaškem, pa tudi smer, v katero bomo šli kot nova vlada. 

Moja hvaležnost za povabilo izhaja tudi iz tega, ker med sloven- 
skimi ljudmi in med slovenskimi politiki obstajajo tudi taki, ki so že 
moji prijatelji. Zato menim, da je po teh kratkih srečanjih, ki sem jih 
imela s pomembnejšimi ljudmi vašega parlamenta in s pred- 
sednikom vlade, storjen prvi korak - ne k temu, da bi bili večji 
prijatelji, ampak da bi se bolje razumeli in sodelovali. In to je tisto, 
za kar mislim, da je najpomembnejše v zvezi z mojim današnjim 
obiskom v Republiki Sloveniji. 

Da bi vam lahko pojasnila položaj Republike Hrvaške ne le v 
mednarodnih okvirih, ampak tudi globalno, se moram na kratko 
dotakniti splošnih značilnosti današnjega sveta, ki so v marsičem 
opredelile politiko in vedenje nove hrvaške vlade. Svet namreč ni 
bil še nikoli tako povezan kot je danes, vendar pa ljudje niso bili še 
nikoli tako osamljeni. Še nikoli se ni toliko govorilo o potrebi po 
vzpostavitvi globalnega miru in še nikoli se ni tako intenzivno 
delovalo na tem, da bi ga uresničili. Po drugi strani pa smo priče, 
da se krepi rasna diskriminacija, ksenofobija in druge oblike 
netolerance, ki so povod za spopade v mnogih delih sveta. Svet 
ni še nikoli tako drvel v združevanje, istočasno pa še nikoli ni bilo 
večjih in globjih razlik med posamezniki, med večjimi in manjšimi 
družbenimi skupnostmi. 

Danes že toliko omenjani proces globalizacije deluje tako, da je 
politična, gospodarska in socialna neuravnoteženost sveta vse 
vidnejša. Globalizacija ustvarja vse večje možnosti medsebojne 
primerjave posameznih delov sveta, posameznih držav, pripad- 
nikov določenih etničnih skupin. Tudi sami sodelujemo v takih 
procesih. Pri tem primerjanju postaja vse bolj očitno, kolikšno 
pozornost posvečajo posamezne države ali vlade uresničevanju 
človekovih pravic v vseh segmentih družbe in družbenega 
delovanja in v kolikšni meri omogočajo razvoj demokracije. Tam, 
kjer se človekove pravice ne spoštujejo, se posledično pojavlja 
vse slabše socialno in gospodarsko stanje z vrsto problemov. 
Rojeva se nezadovoljstvo, zaradi česar prihaja v mnogih delih 
sveta do sporov. To govori o tem, kako daleč je še svet od 
stabilnosti, vzdrževanega demokratičnega reda in kako nujno je, 
da na globalni ravni še močneje vplivamo na spremembo načina 
mišljenja v zvezi z omenjenimi predsodki, ki zavirajo demokratične 
procese. Da obstaja v Sloveniji razumevanje glede potrebe po 
demokratizaciji družbe, dokazuje vaše povabilo ne samo meni, 
temveč tudi ugledni hrvaški novinarki, pa tudi vaše zanimanje za 
stanje medijev na Hrvaškem, kar vpliva v znatni meri na hitrost 
razvoja demokracije. Z velikim zadovoljstvom lahko povem, da je 
tudi predsednik vlade, gospod Bajuk, izrazil posebno zanimanje 
za to področje, poudarjajoč da je izredno pomembno za razvoj 
demokracije. 

Demokratični razvoj temelji predvsem na spoštovanju pravic in 
svoboščin drugih ljudi ter na odgovornem vključevanju vseh 
prebivalcev v življenje družbe. Zavedamo se zapletenosti procesa 
demokratizacije in zavedamo se, da je to proces, ki vključuje in 
povezuje vse nivoje in segmente družbe v skupnih naporih za 
uresničitev take civilne družbe, ki bo vsakemu posamezniku 
omogočila popolno udeležbo v političnem, gospodarskem, 
kulturnem in vseh drugih oblikah družbenega življenja. Politična 
volja vseh držav, da bi na nacionalni ravni ustvarile pogoje za 
neovirane demokratične procese, je najpomembnejša spodbuda 
za hitrejši razvoj civilne družbe in demokracije. Vlade morajo 
spodbujati delo nacionalnih inštitucij, ki se ukvarjajo s posameznimi 

segmenti tega zapletenega procesa. Republika Hrvaška je 
spoštovala take pogoje in potrebe za razvoj demokracije in je 
izpeljala vse potrebne ukrepe za vzpostavitev temeljnih pogojev 
in zagotovil za pravilen razvoj demokracije. Predvidene so 
spremembe ustave Republike Hrvaške, da bi dosegli ravnotežje 
v delitvi oblasti v državi in da bi se vzpostavil parlamentarni politični 
sistem. Sprejemajo se spremembe zakonov in prilagajanje 
zakonov najvišjim evropskim in svetovnim standardom, da bi se 
omogočila vladavina prava in da bi se postavil pravni temelj za 
vzpostavitev svobodne in odprte družbe, ki bo lahko razvijala 
svoje ideje, svoje potrebe pa uresničevala z demokratično oblastjo 
in drugimi institucijami civilne družbe. 

V Republiki Hrvaški se vzpostavlja sodoben ustavnopravni model 
varstva človekovih pravic, ki se usklajuje z največjimi dosežki 
demokratičnih evropskih držav. Tega sistema še nismo povsem 
obvladali, si pa prizadevamo in imamo močno voljo in željo, da ga 
uskladimo v čim večji meri. S svojim sistemskim pristopom k 
vprašanjem človekovih pravic želi Republika Hrvaška prispevati 
k vzpostavitvi miru v svetu, k razvoju demokracije in pozitivnemu 
stremljenju naprednega dela človeštva ter stabilizaciji stanja na 
svojih tleh. Zato so v okviru vlade in parlamenta Republike Hrvaške 
ustanovljena številna telesa in krepi se sodelovanje z nevladnim 
sektorjem, da bi čim bolje razumeli in uredili področje spoštovanja 
človekovih pravic, ki so temelj razvite demokracije. 

V Republiki Hrvaški se posveča velika pozornost pravicam 
manjšin. Sprejete so spremembe ustavnega zakona o človekovih 
pravicah in svoboščinah ter o pravicah nacionalnih in etničnih 
skupnosti in manjšin; sprejeta sta zakon o uporabi jezika in pisave, 
ki jo uporabljajo pripadniki manjšin v Republiki Hrvaški, in zakon 
o izobraževanju v jezikih manjšin. 

Seznaniti vas želim z dejstvom, da ti zakoni vsebujejo zelo visoke 
standarde, saj želi Hrvaška v tem trenutku postati dober zgled 
veliko razvitejšim demokratičnim državam v tem delu glede 
tretiranja oziroma odpiranja prostora za razvoj manjšinskih 
skupnosti v okviru civilne družbe. Upamo, da bo to, kar smo v 
tem času, odkar funkcionira nova vlada, storili, tudi dovolj 
kvalitetno, da bi zadovoljili naše želje in končne cilje. 

Vlada Republike Hrvaške poudarja pomen doseganja rasti in 
razvoja gospodarstva, predvsem rasti proizvodnje in izvoza ter 
pospešenega zaposlovanja. Nezaposlenost je eden najtežjih in 
največjih problemov, s katerim se danes sooča Hrvaška. Tu bi 
nam prav prišle številne izkušnje - in mislim, da jih Slovenija ima - 
v smislu majhnih premikov glede zaposlovanja manjšega števila 
ljudi na različne načine. Slovenija nam je lahko pri tem dober 
zgled. 

Pospešuje se privatizacija in restrukturiranje, povečuje se varnost 
in koristnost vlaganj. Z zakonodajo in drugimi ukrepi se spodbuja 
tržišče blaga, dela in kapitala. Tržni odnosi na Hrvaškem niso 
razviti; v tem kratkem času se zelo trudimo na zakonodajnem 
področju, da bi jih bolj spodbudili. 

Vstop Hrvaške v evropske in svetovne gospodarske asociacije 
bo prispeval k razvoju svobodne trgovine in h krepitvi konku- 
renčnosti. Podedovali smo zelo težko gospodarsko stanje z zelo 
visokim zneskom tujega in domačega javnega dolga ter zelo 
visok znesek prevzetih in neporavnanih obveznosti uporabnikov 
državnega proračuna. Nova vlada mora vrniti do konca leta več 
kot 9 in pol milijarde kun, naš proračun pa znaša 40 milijard kun. 
To pravim zato, da bi si predstavljali, kako velik je ta problem. 

Vlada je ustavila nezakonito izvajanje odlokov o sanacijah podjetij. 
Ustavljeno je izdajanje državnih jamstev in garancij, če niso dana 
za javna podjetja ali če niso usmerjena v razvoj. Izjema je ladje- 
delništvo, saj želimo stimulirati obnovo te gospodarske veje, kjer 
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je imela Hrvaška pomembno prednost in velik ugled v svetu. 
Sprejeti so tudi mnogi drugi ukrepi; narejena je slika državnega 
portfelja - tistega resorja, ki je v lasti države na žalost prevelik; 
stekli so procesi stečajev s fazo preoblikovanja, s čimer bi 
eliminirali tiste črne luknje, ki so samo požirale denar, niso pa 
prinašale profita. Prekinjen je trend rasti javne porabe, na kar 
smo posebej ponosni; državni izdatki so zmanjšani glede na 
prejšnje leto. Kmetijstvo in ribištvo sta postala strateška usmeritev 
vlade, subvencije so povečane za 80 odstotkov, sredstva iz 
državnega proračuna pa so za to področje povečana za 10 
odstotkov. Tudi turizem je prioriteta hrvaške vlade. Da bi pospešili 
to gospodarsko vejo, so dolgovi hotelov reprogramirani na deset 
let s tremi leti moratorija in dodeljenih je 230 milijonov kun novih 
kreditov za hotele. 

Povedati vam moram, da je naše turistično gospodarstvo obreme- 
njeno z velikimi zneski kreditov za obnovo kapacitet, ki so bile v 
vojnih letih devastirane. Zaradi nastanitve pregnancev, pa tudi 
nezasedenosti, so bili hoteli prazni, ker Hrvaška v času nesta- 
bilnosti ni bila zanimiva turistična destinacija. 

Ustanovili smo posebno novo ministrstvo za drobno gospodar- 
stvo, ki bo spodbujalo samozaposlovanje in ustanavljanje majhnih 
in srednjih podjetij, kjer vidim, kot sem že rekla, možnost uporabe 
izkušenj iz Slovenije. Vlada spodbuja vlaganja, sprejela bo reformo 
fiskalnih ukrepov; spodbuja izvoz in izvaja decentralizacijo, s 
čimer bo okrepila deiež od davka na dohodek, ki je skupni prihodek 
za lokalne organe oblasti; pri pomembnem delu tega je udeležena 
lokalna samouprava. Po našem mnenju je to premalo in menimo, 
da je v tem smislu treba lokalno upravo reorganizirati, jo okrepiti 
ter finančno osamosvojiti. Z novo fiskalno politiko bo vlada 
zagotovila zmanjšanje skupne davčne obremenitve, zmanjšala 
se bo tudi višina javnih dajatev. Tako smo na primer podaljšali rok 
za plačilo davka na dodano vrednost. Reinvestiranje dobička se 
na Hrvaškem ne obdavčuje. Znižane so stopnje davka na dobiček, 
v perspektivi pa bo znižana stopnja davka na dodano vrednost. 
Znižujejo se stopnje prispevkov, s čimer poskušamo ceno dela 
na Hrvaškem narediti konkurenčnejšo. Vlada bo poskrbela, da 
se iz kapitalnih prihodkov ne financira tekoča poraba in se 
zadolženost javnega sektorja zmanjša. 

V teh prvih 100 in nekaj dneh je del tega že konkretiziran, del v 
tem trenutku v parlamentarni proceduri, del teh ukrepov pa se 
zelo resno in hitro pripravlja. 

Vlada Republike Hrvaške želi s skupno ekonomsko politiko 
zagotoviti ekonomsko stabilnost, kar pomeni stabilne cene in 
nizko inflacijo, stabilen tečaj ter stabilne druge parametre z 
istočasno gospodarsko rastjo, pospešeno zaposlovanje, pove- 
čanje proizvodnje in izvoza. Ta stavek pove vse in enostavno ga 
je povedati, vendar pa zelo težko uresničiti, ker je za Hrvaško 
danes značilno, da ima visoke cene ob nizki inflaciji in stabilni kuni 
ter nestabilno socialno sliko. Preti ji velika nevarnost socialnih 
napetosti zaradi visoke nezaposlenosti in upočasnjena gospo- 
darska rast zaradi velikih notranjih zadolžitev, ki jih želimo v 
najkrajšem času eliminirati tudi zaradi velike javne porabe, ki je 
pretežno usmerjena na socialne izdatke in zaradi tega precej 
neelastična. Prebivalstvu moramo zagotoviti eksistenčni minimum, 
zaradi česar imamo pri zmanjševanju javnih izdatkov večje težave, 
kot bi si želeli. 

Hrvaška kmetijska politika ima glede na orientacijo hrvaške vlade 
pred seboj velike izzive in velike probleme. Največji problem je, 
kako pripraviti vasi in kmeta na vstop v evropske gospodarske 
asociacije, torej v svetovno trgovinsko organizacijo in v Evropsko 
unijo, saj smo glede tega v precejšnjem zaostanku. 

V programu reforme državne uprave se predvidevajo nove si- 
stemske rešitve za zmanjševanje števila organov državne uprave 

in za prenos dela opravil državne uprave na enote lokalne 
samouprave, mesta, občine in županije ter regije v samoupravnem 
delokrogu, s čimer bi dosegli večjo decentralizacijo opravljanja 
javnih del. 

V Republiki Hrvaški je v organih državne uprave, ministrstvih in 
državnih upravnih organizacijah, županijskih uradih in strokovnih 
službah državnega sabora in vlade zaposlenih okrog 23.000 
državnih uslužbencev in nameščencev. V tem številu nista všteti 
vojska in policija, da ne bi bilo pomote, saj vem za podatek, da 
imate v slovenski birokraciji zaposlenih okoli 26.000 ljudi; 
predvidevam, da s tema dvema sektorjema. 

V Republiki Hrvaški ni novega povečanja državnih uslužbencev. 
Sprejeli smo še nekaj ukrepov, da bi zaustavili rast birokracije, 
obstaja pa tendenca zmanjševanja njihovega števila, še posebej 
na področju ministrstna za obrambo in ministrstva za notranje 
zadeve. Vojska in policija sta bili spolitizirani, vsi sistemi državne 
varnosti pa so netransparentno zapravljali sredstva, in to je tisto, 
kar želimo spremeniti. Vlada postopoma zmanjšuje stroške glede 
na evropske standarde s preglednim koriščenjem financ in mislim, 
da smo že pri prvem koraku naredili pomemben premik. 

Zaradi visoke stopnje nezaposlenosti in izrazito težkega social- 
nega stanja daje vlada prednost ciljem socialne politike, sistemom 
za zagotavljanje socialne varnosti v skladu z možnostmi 
pridobivanja proračunskih in izvenproračunskih sredstev in 
uresničevanju rasti gospodarstva. Pripravili smo smernice za 
spremembe in dopolnitve delovno socialnih pravic državljanov. V 
teku je priprava na pokojninsko reformo, ki se je začela že v času 
mandata predhodne vlade, mi pa sedaj poskušamo definirati roke 
za začetek. Moram priznati, da v zvezi s tem pričakujemo veliko 
pomoč in podporo svetovne banke, prav tako pa smo zainte- 
resirani za izkušnje držav v tranziciji. 

Vlada posveča posebno pozornost spodbudam za razvoj manj 
razvitih območij Republike Hrvaške, posebno na eni tretjini 
državnega ozemlja, kjer je vladal na določenih območjih zaradi 
agresije in uničevanja večletni popolni gospodarski zastoj. Na 
žalost se moramo ukvarjati z območji, ki so v težavnem razvojnem 
položaju, čeprav niso bila okupirana. 

Na področju zdravstva rešuje Republika Hrvaška problem obre- 
menjenosti z dolgovi zaradi velike nediscipline številnih zave- 
zancev, ki niso poravnali vplačil za zdravstveno zavarovanje, 
zaradi česar je zdravstvo trenutno v velikih dolgovih. 

Na ministrstvu za zdravstvo poteka intenzivno delo v zvezi s 
koncipiranjem in tudi realizacijo zdravstvene reforme. Ponovila 
bom, kar sem že omenila, da so spremembe na področju 
zdravstva v Sloveniji v tem tranzicijskem obdobju v mnogočem 
dober zgled, ki ga Hrvaška upošteva. Upamo, da ne bomo ponovili 
nekaterih vaših morebitnih napak, vendar je to dober, resnično 
dober zgled glede na to, kar sami želimo in pripravljamo, in sicer: 
pospeševanje privatizacije; večanje odgovornosti; občutek 
državljanov, da so odgovorni za svoje zdravje; motiviranje držav- 
ljanov, da izdvajajo za svoje zdravje in da se ne zanašajo na tisto, 
kar je še vedno v nekaterih glavah kot dediščina, da mora vse 
pač rešiti država. Država mora po naših načrtih pripraviti primeren 
paket zdravstvenih uslug, vse drugo pa urejati prek dodatnega 
zavarovanja, in to z novimi sistemi zavarovanja. To pomeni ne 
samo državni sklad za socialno zavarovanje, marveč tudi dodatne 
sklade, ki pa morajo biti na vsak način pod nadzorom. 

Znanost, visoka izobrazba, kultura, šolstvo, vse to so področja, 
ki jih želimo v določeni meri reformirati, jih prilagoditi sodobnim 
trendom razvitega sveta in za katere želimo, da postanejo 
pomemben dejavnik celotnega razvoja Republike Hrvaške. Misli- 
mo, da preprosto na teh dejavnostih temelji bodočnost Hrvaške, 



gledano dolgoročno. V tem obdobju se lahko pohvalimo s 
posameznimi dosežki: za kulturo je bilo prvič iz državnega 
proračuna izdvojenegaa več kot 1,1 odstotka sredstev, na kar je 
naš minister zelo zelo ponosen. Upamo, da bo to zaupanje, ki ga 
je pridobil z dodelitvijo teh sredstev, tudi izkoristil v pravem pomenu 
besede. 

Na področju kulturnega sodelovanja je zelo vzorno in tesno 
sodelovanje s Slovenijo in lahko služi kot primer za sodelovanje 
na drugih področjih. 

Na mednarodnem področju ima Vlada Republike Hrvaške dva 
strateška cilja: polno integracijo v evropske in evroatlantske 
institucije in trajno stabilnost jugovzhodne Evrope s pomočjo 
izboljšanja sodelovanja, dobrih sosedskih odnosov in trgovine. V 
skladu s temi cilji se je hrvaška vlada zavezala, da bo igrala 
aktivno in kreativno vlogo v Paktu stabilnosti za jugovzhodno 
Evropo z željo, da postane generator stabilnosti na tem področju. 
V okviru pakta stabilnosti daje Republika Hrvaška enak pomen 
vsem delovnim omizjem. Morda bi bilo primerno pripomniti, da se 
Republika Hrvaška v okviru prvega delovnega omizja - demokra- 
tizacija in človekove pravice - pripravlja organizirati velik zbor 
predsednikov parlamentov držav članic pakta, ki bo septembra 
letos. 

Kot vemo bo Hrvaška letos, verjetno s sodelovanjem UNHCR-a, 
izdelala program za vračanje 16.500 izgnancev in razseljenih 
oseb na področju Hrvaške. Mednarodna skupnost bo zagotovila 
sredstva prek pakta stabilnosti. Za uresničitev tega programa so 
predvidena sredstva v znesku 55,6 milijonov dolarjev. Usta- 
novljena je skupina, ki bo skrbela za povratek izgnancev in ki jo 
vodi Hans Koschnick. 

Poudariti moram, da je vprašanje razseljenih oseb, pregnanih in 
izgnanih na Hrvaškem velik problem in da smo zaradi tega pod 
zelo velikim nadzorom opazovalcev različnih mednarodnih 
asociacij. Mislim, da je nova vlada v tem kratkem času glede tega 
storila pomemben premik ter dala ne samo verbalne obljube, 
ampak tudi nekatere druge močnejše garancije, da želimo 
spremeniti odnos, kakršnega je v zvezi s tem vprašanjem imela 
prejšnja vlada. Naš odnos je bistveno drugačen; gre za drugačno 
politiko, politiko, ki spoštuje Hrvaško kot državo državljanov in ki 
v celoti sprejema vso odgovornost v zvezi s človekovimi pravi- 
cami, ki predstavljajo lastništvo imovine razseljenih in pregnanih 
in vse druge pravice. 

Soočeni s številnimi izzivi v zadnjem desetletju glede varnosti 
pripisujemo posebno pozornost delovnemu omizju o varnosti v 
okviru pakta stabilnosti.Tu niso mišljeni samo konflikti, ki so obstajali 
in ki so latentno še vedno prisotni med Jugoslavijo in Hrvaško 
oziroma Republiko Srbsko ter Bosno in Hercegovino, temveč 
mislimo tudi na organizirani kriminal, ilegalno migracijo, trgovanje 
z ljudmi, korupcijo, droge, preprodajo orožja za množično uničenje 
in podobno. Menimo, da tudi pri tem lahko povečamo sodelovanje, 
ker smo na nek način enako ogroženi. 

Eden od mednarodnih strateških ciljev Republike Hrvaške je 
vzpostavljanje pogodbenih odnosov z Evropsko unijo in njihov 
razvoj v zvezi s polnopravnim članstvom. Da bi dosegli ta cilj, so 
bili na zunanjepolitičnem in notranjem področju sprejeti določeni 
ukrepi za pripravo državne uprave na integracijske procese. 
Imamo posebno ministrstvo, ki je zadolženo za evropske inte- 
gracije; pri tem delu računamo na sodelovanje z Republiko 
Slovenijo in na vaše izkušnje. Menimo, da je za obe državi dobro, 
da nasproti Evropski uniji nastopata bolj povezani, saj bomo imeli 
vsi velike probleme pri delu in prilagajanju ter pri doseganju 
končnega cilja. 

Obstajata dva dolgoročna projekta, ki sta zelo pomembna za 

splošno stabilnost in povezanost držav jugovzhodne Evrope. To 
sta dve avtocesti, o katerih smo razpravljali v okviru pakta 
stabilnosti: jadransko-jonska ob jadranski obali in avtocesta 
Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, ki bo našo regijo povezala 
v drugi smeri. 

Republika Hrvaška aktivno sodeluje v borbi zoper obmejni kriminal 
prek mehanizma pakta stabilnosti. Da bi se izboljšalo stanje 
obmejnih prehodov proti Bosni in Hercegovini, ki je kritično, 
pričakujemo pomoč svetovne banke. Pričakujemo tudi, da v 
kratkem času postanemo enakopravna evropska članica in 
članica WTO. 

Evropska unija in Republika Hrvaška sta 14. junija letos končali 
bilateralne pogovore o vstopu Republike Hrvaške v svetovno 
trgovinsko organizacijo. Republika Hrvaška je podpisala spora- 
zume o prosti trgovini s Slovenijo in Mekedonijo, z Madžarsko pa 
ga bo v kratkem. Začeti so ali pa že doseženi dogovori o pogajanjih 
s Češko. 

Sodelovanje s sosedi, kot sem že omenila, je na prioritetni listi 
vlade. Prva prioriteta je gotovo Bosna in Hercegovina v povezavi 
z Daytonskim sporazumom, in sicer zaradi posebne povezanosti 
z dogajanji na področju Bosne in Hercegovine v bližji zgodovini 
ter z velikim številom Hrvatov, ki živijo v Bosni in Hercegovini. 
Enako pozornost posvečamo sodelovanju s Slovenijo, Madžarsko 
in Italijo. Vlada bo s temi državami utrdila nadaljnje gospodarsko in 
politično sodelovanje in na tem bomo naredili vse. Računamo pa 
tudi na vašo podporo. Ko govorimo o Jugoslaviji, Republika 
Hrvaška podpira napore mednarodne skupnosti za demokrati- 
zacijo v tej državi, kar bi imelo velik vpliv na stabilnost in varnost 
v sami regiji. 

Zanimalo vas je sodelovanje Republike Hrvaške z mednarodnim 
sodiščem v Haagu. Poudariti je treba, da se je Republika Hrvaška 
jasno zavezala za popolno sodelovanje s haaškim sodiščem z 
željo, da se krivda za storjene zločine individualizira in tako izogne 
načinu ustvarjanja kolektivne krivde katerega koli naroda na tem 
področju. Kot je znano, smo haaškemu sodišču izročili nekatere 
izmed tistih, ki jih je zahtevalo. Glavna tožnica Carla del Ponte je 
obiskala Zagreb in izrazila zadovoljstvo nad novo usmeritvijo 
hrvaške vlade glede sodelovanja s haaškim sodiščem, sprejeta 
pa je tudi deklaracija o sodelovanju s Haagom, ki omogoča delo 
preiskovalcem. Menimo, da smo se tu kot država resnično odprli 
in želimo, da vse poteka tako, kot predvidevajo standardi. 

Hrvaška je postala konec maja članica partnerstva za mir, prve 
stopnice do včlanitve v NATO. Še vedno smo pod nadzorom 
mednarodne skupnosti, vendar vsak dan vse bliže ukinitvi tega 
moritoringa. Upam, da se bo to zgodilo naslednje leto ter da si 
bomo izborili konec nadzora posebnega poročevalca Združenih 
narodov, komisije za človekove pravice, kar nas tudi najbolj muči 
in tare. 

V zvezi s sodelovanjem Združenih narodov in v povezavi s tem 
moritoringom ter celo vrsto obtožb in pripomb glede kršenja 
človekovih pravic v predhodnem obdobju v Republiki Hrvaški 
realiziramo z uradom visoke poverjenice projekt o tehnični pomoči 
in sodelovanju z naslovom "Krepitev varstva in promocije člove- 
kovih pravic v Republiki Hrvaški", ki se nanaša na široko področje 
varstva človekovih pravic iz delokroga notranjih zadev, pravo- 
sodja, obrambe in izobraževanja. 

Spoštovane gospe in gospodje, v tem kratkem času ni možno 
širše in globje obravnavati mnogih aktivnosti Republike Hrvaške, 
in posebej njene vlade na vseh področjih notranjega in mednarod- 
nega političnega, družbenega in gospodarskega delovanja. 
Dotaknila sem se samo nekaterih osnovnih aktivnosti. Upam, da 
je iz tega razvidno, s kakšno dinamiko želi in poskuša vlada 
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Republike Hrvaške reševati probleme, s katerimi se je soočila ob 
prevzemu oblasti od prejšnje vladajoče strukture. 

Prepričana sem, da bosta sodelovanje in izmenjava izkušenj 
Republike Hrvaške in Republike Slovenije obema pomagali pri 
reševanju posameznih vprašanj, s katerimi se soočamo. Zato 
pozdravljamo taka srečanja in upam, da se bo sodelovanje med 
Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo nadaljevalo in razširilo 
na resnično dobre sosedske odnose. Hvala za vašo pozornost. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil podpredsednici hrvaške 
vlade za izredno zanimivo predavanje in povabil prisotne, da 
postavijo vprašanja. 

Dr. Ciril Ribičič je najprej čestital državnemu svetu za dober 
izbor sogovornic. Poudaril je, da je gospa Željka Antunovič po 
njegovem mnenju ena najbolj perspektivnih političark v sosednji 
Hrvaški, znana tudi po drugačnih nastopih, kot je današnji; po 
zelo pogumnih in iskrivih izjavah, ki imajo velik odmev v hrvaški 
javnosti. Povedal je, da je Gordana Grbič oseba z velikimi 
izkušnjami, tudi zelo bolečimi; iz časov, ko smo jo poznali kot 
voditeljico dnevnika na hrvaški nacionalni televiziji, pozneje kot 
poslanko in sedaj kot novinarko. Postavil je vprašanje, ki se nanaša 
na temo, ko sta se z gospo Željko Antunovič srečala pred nekaj 
leti in ko se je oglasila na prvi internetni konferenci o regionalizmu 
v Sloveniji. Takrat je menila, da županije na Hrvaškem delujejo bolj 
kot podaljšana roka državne birokracije in oblasti kakor pa kot 
resnična lokalna samouprava. Zato jo je vprašal, kakšen je njen 
pogled na perspektivo regionalizma na Hrvaškem in na 
perspektivo županijskega doma, glede na različna mnenja v zvezi 
z ustavnimi spremembami in tudi na konkreten predlog delovne 
skupine predsednika republike, gospoda Mesiča, da se županijski 
dom ukine. 

Željka Antunovič 

Poskušala bom odgovoriti na kratko. Prvič, želim povedati, da 
smo kot vlada trdno opredeljeni za decentralizacijo Hrvaške in za 
krepitev regionalnega razvoja, pa ne samo regionalnega razvoja, 
temveč tudi razvoja lokalne uprave. Vendar pa to časovno ni prva 
prioriteta, ker mislimo, da moramo najprej stabilizirati gospodarstvo 
in se šele potem spoprijeti z nečim, kar je dvoumno in vedno 
znova izzove široko razpravo, to pa je reorganizacija enot lokalne 
uprave in samouprave. Na to vprašanje bom odgovorila zelo 
konkretno. Osnovni predpogoj neke upravne reorganizacije je, 
da se zagotovi finančna stabilnost vsake nižje enote, torej regije, 
ne glede na to, ali je bila ta definirana tako, kot so danes županije 
na Hrvaškem, ali kako drugače; razpravljati je treba o tem. Mislim, 
da ta razdelitev ni posebno logična in ni naravna ter da bi bilo pri 
reorganizaciji Hrvaške in vzpostavljanju nekakšne regionalne 
uprave bolje upoštevati nekatera druga načela. 

Finančno samostojnost bi morali doseči z drugačno razdelitvijo 
državnih prihodkov in davkov, in sicer v korist nižjih ravni lokalne 
oblasti; torej: politična neodvisnost tako, da se jasno definira 
odgovornost teh nižjih ravni glede na državno raven. Pri tem je 
odprtih še mnogo vprašanj, vendar pa bi bilo treba npr. vprašanje 
šolstva, ki je sedaj centralizirano, izobraževanja, osnovnega in 
srednjega šolstva na vsak način vrniti na nižjo raven; prav tako 
zdravstvo, vsaj tisto, ki ga imenujemo osnovno zdravstveno 
varstvo; morali bi ga bolj decentralizirati, da bi zanj prevzeli 
odgovornost na lokalnih ravneh. 

V tem trenutku ne želim prejudicirati, čeprav imam o tem, kako 
ustvariti te regije, določeno stališče. Na Hrvaškem bi jih rabili 
manj, kot jih imamo danes. Danes jih imamo 20 in eno županijo; 
regija Zagreb ima status županije. Morali bi jih imeti manj in morale 
bi biti interesno, gospodarsko in tudi geografsko tesneje povezane. 

Drugo vprašanje, ki je neposredno oziroma posredno v zvezi s 
prvim, se nanaša na obstoječi županijski dom ali tisto, kar se 
imenuje senat, pri vas državni svet. Vsaka županija delegira vanj 
po 3 zastopnike, pet zastopnikov pa imenuje predsednik države. 
Prav zdaj poteka razprava o spremembi ustave v zvezi s tem, da 
bi imeli enodomni parlament; pristaši tega pravijo, da je Hrvaška 
premajhna država, da bi imela dvodomni parlament in da je to 
eden od načinov zmanjšanja stroškov; da to Hrvaški pravzaprav 
ni potrebno, ker sistem lahko funkcionira na načelu enodomnega 
parlamenta. Druga opcija govori o tem, da je senat potrebno zadržati 
in ga reorganizirati v smislu krepitve njegove vloge. Jaz osebno 
sem pristaš te druge variante in mislim, da za Hrvaško ni 
brezpomembno zadržati dvodomni parlament, ampak mu je glede 
na obstoječe stanje, v katerem županijski dom nima tako velikega 
vpliva na politična dogajanja in na sprejemanje končnih 
parlamentarnih odločitev, treba dodeliti preciznejše in večje 
pristojnosti. Na ta način bi dobil tisto vlogo, ki naj bi jo ta drugi dom 
v razviti parlamentarni demokraciji imel. Kaj bo na koncu prevla- 
dalo, bomo videli. V tem trenutku se vodi javna razprava o teh 
dveh predlogih, o teh dveh idejah, kmalu pa bo ta razprava potekala 
v parlamentu, ker je o tem že dosežen dogovor. 

Na kratko sem odgovorila, da sem zagovornica dvodomnega 
parlamenta s krepitvijo vloge senata v tem dvodomnem sistemu. 

Marko Bule je postavil vprašanje v zvezi z razvojem civilne 
družbe in poudaril, da je največ razumevanja zanj dokazal v 
Sloveniji državni svet na čelu s predsednikom in sekretarko, 
vlada in njeni organi žal manj. Ker meni, da bo treba tudi na tem 
področju sodelovati, ga je zanimalo, kako je v Republiki Hrvaški. 

Željka Antunovič 

Nova hrvaška vlada se zaveda pomembnosti razvoja civilne 
družbe in vključevanja civilne družbe v skupno odločanje na ravni 
države. Priznati moram, da se soočamo z neštetimi problemi pri 
iskanju instrumentov in mehanizmov usklajevanja in vključevanja 
te civilne družbe ali nevladnih združenj v sprejemanje ukrepov, ki 
se morajo sprejemati na politični ravni v vladi in parlamentu. Dobro 
voljo imamo, vendar manj konkretnih uspehov v tem, ker pa smo 
kot vlada šele na začetku, upam, da bomo do konca mandata 
tudi ta odprta vprašanja rešili. Sedaj recimo na področju 
gospodarstva to funkcionira na ta način, da imamo ekonomsko- 
socialni zbor, v katerem so poleg predstavnikov vlade vključeni 
predstavniki sindikata in delodajalcev in kjer skušamo uskladiti 
posamezna odprta vprašanja in stališča in priti do konsenza. 

Na področju širše civilne družbe, kot so sindikati in delodajalci, 
ima vlada vrsto posebnih delovnih teles, tako imenovanih komisij 
in poverjeništev, ki so organizirana kot medresorski organi, ki 
imajo vlogo svetovalnih organov sami vladi in prek katerih 
vključujemo civilni sektor ter mu dajemo pravico, da v okviru teh 
komisij pove, kaj želi in kako bo deloval. To, česar pa ne moremo 
premostiti ali kar nam povzroča dodatne probleme, je neka, rekla 
bom grobo, anarhija na področju nevladnega sektorja. Pri nas je 
bilo namreč - verjetno zaradi vojne in hitre tranzicije k tržni in 
demokratični družbi - zelo veliko različnih nevladnih združenj; 
imeli smo pravo "inflacijo" teh združenj. V tem trenutku se tudi ta 
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scena konsolidira in upamo, da bomo prišli do močnih in pravih 
predstavnikov civilne družbe prek nevladnih združenj, ki bodo 
pravi reprezentanti posameznih interesov ali posameznih struktur 
civilne družbe.Trenutno je to določen problem, ker imamo preveč 
različnih združenj, ki so prepričana, da so prav ona tista, ki 
reprezentirajo določene skupine družbe. V imenu vlade pa izrekam 
našo potrpežljivost in dobro voljo, da pomagamo temu sektorju 
pri konsolidaciji in da skupaj poiščemo mehanizme za kvalitetno 
skupno delovanje. 

Zoran Lešnik je postavil vprašanje, ali je bilo kmetijstvo na 
Hrvaškem nekoč na višji ravni kot sedaj in kakšni so vzroki za to. 

Željka Antunovič 

Odgovor bi se lahko glasil da in ne. Prej je obstajal sistem velikih 
kombinatov, ki so delovali na mastodontskem socialističnem 
principu, ki je imel veliko pomanjkljivosti. Majhna kmetijska 
posestva so bila razdrobljena in precej nerazvita in lahko bi rekla, 
da je bil v tem socialističnem obdobju kmet v določenem smislu 
zatiran in zanemarjen. Ko pa so se zgodile spremembe, se je 
zgodilo nekaj, kar je zavrlo naš razvoj kmetijstva, in tu je odgovor 
da: ti mastodonti, ti kombinati so bili razpuščeni in razgnani. 
Razgnan je bil nek sistem, ni pa bilo jasne vizije o tem, kateri 
sistem ga bo nadomestil. Tako je ostalo neobdelane ogromno 
zemlje, proizvajati se je začelo brez plana in brez pregleda pravih 
tržnih potreb, ker ni bilo več tistih, ki so ocenjevali, kaj je treba 
proizvajati, kaj je potrebno tržišču in na kakšen način proizvajati. 
Tako je minilo neko obdobje v zelo veliki anarhiji na področju 
kmetijske proizvodnje. Posledica tega je bila v določenem smislu 
nazadovanje kmetijstva in danes izjemno težak položaj kmetijske 
proizvodnje in tistih, ki se z njo ukvarjajo, predvsem v pogojih, ko 
se želimo priključiti gospodarskim na področju kmetijske 
proizvodnje. To je težko tudi za države z razvitim kmetijstvom. 

Pričeli smo z večjimi in nekoliko drugače razporejenimi spodbu- 
dami. Pri tem je morala odigrati važno vlogo - in delno jo je odigrala, 
vendar ne do konca - denacionalizacija zemljišč. Tudi tu so še 
potrebne spremembe. Na žalost moram ugotoviti, ne glede na to, 
ali je to boljše ali slabše v povezavi s tistim, kar je bilo prej, da 
glede na situacijo in dejanske potrebe to ne zadovoljuje. Zato je bil 
moj odgovor da in ne. Radi bi slišali mnenje Slovenije in tistih, ki se 
s tem ukvarjajo; prav nam bo prišel prav vsak nasvet in vsaka 
podpora. 

Dr. Riana Benko je povedala, da je Slovenija že vzpostavila v 
lanskem in letošnjem letu izredno dobro sodelovanje s hrvaškim 
ministrstvom za evropske zadeve na področju čezmejnega 
sodelovanja, da ima že s tremi sosednjimi državami vzpostavljeno 
to sodelovanje v okviru programa PHARE, ki ga financira Evrop- 
ska unija, in želi vzpostaviti to sodelovanje na bilateralnem odnosu, 
dokler Hrvaška ne postane tudi prejemnica pomoči Evropske 
unije. Uspešnost izvajanja teh projektov je seveda odvisna tudi 
od sofinanciranja teh projektov in zagotavljanja sredstev s strani 
prejemnice. V zvezi s tem je vprašala, ali ima Vlada Republike 
Hrvaške zagotovljena tudi finančna sredstva oziroma ali razmišlja 
o tem, kako jih bo zagotavljala, zlasti ker bodo v te procese 
vključene tudi regije, regionalne in pa lokalne oblasti regije pa še 
niso finančno samostojne.Tudi v Sloveniji je bil vedno ta problem. 

Željka Antunovič 

Že sam podatek, da smo ustanovili posebno ministrstvo za 
evropske integracije, kaže na našo željo, da zagotovimo varnost 
in stabilnost virov financiranja za približevanje Evropski uniji in 
vse naloge, ki izhajajo iz tega. To pomeni, da bomo v skladu z 
našimi možnostmi delovanja na tem področju izdvajali potrebna 
sredstva iz državnega proračuna. 

Na žalost smo čisto na začetku in verjetno se niti ne zavedamo 
vseh stroškov in vseh postavk, ki jih je treba financirati na tem 
področju. Zato z veseljem sprejemam vašo pobudo, da se vzpo- 
stavi tudi bilateralno sodelovanje za čas, dokler se ne bodo vzpo- 
stavili standardni mehanizmi, v katere ste vi že vključeni od prej. 
Prizadevali si bomo ta zaostanek nadoknaditi v čim krajšem roku. 

Ta drugi del sodelovanja na lokalni in regionalni ravni v teh procesih 
približevanja Evropi pa je treba v smislu financiranja reševati 
globalno. O tem, kakšne načrte imamo, sem že govorila in 
predvidevam, da bo tukaj precej problemov. Prav tako pa predvi- 
devam, da se bomo v kratkem približali tem mednarodnim fondom 
in možnim virom financiranja tranzicijskih stroškov. Ob lastnih 
proračunskih sredstvih računamo torej tudi na to in mislimo, da 
bo to dovolj za delo, ki nas čaka. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil podpredsednici hrvaške 
vlade za izčrpne odgovore in dodatne informacije, ter povabil k 
besedi Gordano Grbič. 

Gordana Grbič 

Zahvaljujem se za povabilo. Ta moj obisk v slovenskem parlamentu 
ni prvi, saj sem bila na uradnem obisku na dan napada na Slovenijo 
kot članica hrvaške delegacije in zastopnica SKH SDP; prišli smo 
pogledat situacijo in ponudit pomoč. Pomoči ni bilo, k sreči pa je 
niste niti rabili. Sama bi rada nekaj povedala o sebi, nekaj pa je 
Ciril Ribičič že omenil. Bila sem poslanka v obdobju 1990-1992, 
pred tem pa novinarka na TV Zagreb. Političnega uspeha nisem 
uspela ponoviti, zato sem se vrnila k novinarstvu, vendar ne več 
na televizijo. Tam sem dobila odpoved, vendar po petih letih tudi 
delovni spor. Danes sem novinarka Novega lista, regionalnega, 
vendar relativno uglednega časopisa in ničesar ne obžalujem. S 
tem, ko ste rekli, da gre za ugledno novinarko in profesionalko, bi 
se verjetno tudi na Hrvaškem nekateri strinjali, vendar bi dodali: 
"Čeprav je blizu SDP Mislim, da je pošteno, da to tudi povem 
tukaj vsem tistim, ki tega ne vedo. Nihče ni brez napake in tudi 
nihče ni popoln, vendar je to ena od manjših hib; obstajajo tudi 
druge, o katerih se ne govori zaradi te moje navezanosti. Danes 
nisem več članica stranke. Držala se bom dejstev in se vzdržala 
komentarjev. 

Če povem, da obstaja na Hrvaškem 800 naslovov tiska, od 
dnevnih časopisov prek tednikov, mesečnikov in periodike, ali da 
obstaja sto ali dvesto lokalnih radijskih postaj, deset zasebnih 
televizijskih postaj, ta medijska slika na Hrvaškem niti ne bi bila 
tako slaba. V preteklih desetih letih je bil verjetno največji problem 
to, da je obstajala samo ena monopolna državna televizija s tremi 
kanali in da ni bilo zasebne televizije na nacionalni ravni; torej ni 
obstajala konkurenca. Prva zasebna televizija na državni ravni je 
pričela z oddajanjem v začetku tega meseca, sedaj še eksperi- 
mentalno, in objavlja samo filme in spote. V kakšni meri se bo 
razvijala glede informativnega programa, zaenkrat še nimamo 
nikakršnih informacij. Če pa bo prišlo do revizije koncesij, se 
lahko zgodi, da tudi ta, sedaj edina državna mreža, ugasne. 
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Začela bom pri tiskanih medijih in z oceno stanja, ki jo je pred 
nekaj dnevi dal sindikat novinarjev Hrvaške. Mislim, da njegova 
ocena dovolj dobro prikazuje situacijo. Preložen je zaključek 
preiskave o privatizaciji Večernjega lista, nerešena je ostala 
situacija v Slobodni Dalmaciji, Vjesniku in v državni agenciji Hina 
- ta deluje že šest mesecev brez ključnih ljudi. Novinarjem v 
Glasu Slavonije ne izplačujejo plač, honorarci ne dobivajo 
honorarja v Slobodni Dalmaciji in Hini; novinarjem se preti z odpusti; 
veliki problemi so na HRT. Situacija je zelo težka. Tu ni omenjen 
Jutarnji list; to je zasebni dnevnik, ki se je pojavil pred dvema 
letoma, se uveljavil na tržišču in obstal bo, saj ima zavidanja 
vredno naklado in število bralcev. Ne omenja se niti Novi list. 
Povedati moram, da me veseli, ker je to dnevni časopis, ki je bil 
privatiziran na najbolj pošten način, to pa je, da so ga kupili 
zaposleni. Ta hiša je finančno stabilna, dela zelo varčno; teh deset 
let je bila nenehno pod kontrolo HDZ v smislu revizije preobli- 
kovanja in finančnega poslovanja. Mi smo danes samostojni in 
povsem neodvisni in nismo med temi problemi. Večernji list je po 
nakladi v sijajnem položaju. Mislim, da je soliden in ugleden. 
Orientiran je bil prohadezejevsko. Že s pojavom Jutarnjega lista 
se je lahko videlo, da ta časopis dela vse bolj profesionalno. 
Problem je v njegovi končani privatizaciji in njegovih lastnikih, ki 
so se skrivali vsa ta leta. Šele pred kratkim so bili odkriti z objavo 
stenograma iz predsedniških dvorov, ki ga je izročil novinarjem 
naš novi predsednik, gospod Stipe Mesič. Iz stenograma izhaja, 
da je oblast naredila vse, da je postala s pomočjo anonimnih 
naslovov lastnik Večernjega lista. Celoten primer raziskuje pre- 
iskovalno poverjeništvo, ustanovljeno pri parlamentu, ki ugotavlja 
- in sedaj je očitno, da je bil ta odkup nemoralen - če obstajajo 
elementi za kazensko odgovornost. To je treba šele odkriti in za 
to je potreben čas. Poleg parlamentarne je bila sprožena tudi 
policijska preiskava. 

V zvezi s Slobodno Dalmacijo, Vjesnikom in Hino mislim, da so 
sedaj prišli na vrsto za poravnavo vsi HDZ-jevi dolgovi v zvezi z 
mediji. Slobodna Dalmacija je bila katastrofalno preoblikovana. 
Praktično je končala kot last znanega Miroslava Kutle, enega od 
ljudi, ki je bil blizu HDZ-ju. Situacija v Slobodni Dalmaciji se je 
preprosto nekako prikrivala, sedaj pa je kulminirala. Podobno je v 
Vjesniku. Ta je bil preoblikovan, nikoli pa privatiziran. Tako sta 
Slobodna Dalmacija in Vjesnik ponovno končala v državni lasti. 

Če vas zanimajo številke - Željka jih pozna - so katastrofalne. 
Obema, Slobodni Dalmaciji in Vjesniku, bi morali pokriti ogromne 
dolgove. Novinarji nasprotujejo stečaju, vlada pa predlaga stečaj 
kot najboljšo rešitev. Da bi ti časopisi obstali, bi morala dati država 
ogromno denarja. Tudi Glas Slavonije je utrpel škodo v političnih 
lokalnih bitkah v Osijeku. 

Hina je precej solidna in relativno uveljavljena agencija. Je v lasti 
države, kadrovske probleme pa bodo politiki rešili verjetno takrat, 
ko bodo mislili, da je potrebno. 

Hrvaška radio televizija je bila največji problem in izgleda, da bo 
tako tudi ostalo. Pravkar se je v medijih razširila majhna aferica, 
da ne rečemo škandal, v zvezi s tem, kdo sedaj obvladuje HTV; 
po nekih izjavah gospoda Budiše, sicer malo napihnjenih, vendar 
ne demantiranih, naj bi se HTV dobrikala najmočnejšemu 
koalicijskemu partnerju na oblasti SDP-ju in zato je treba zamenjati 
upravo, na čelu z Mirkom Galičem, čeprav je bilo pred nepolnimi 
tremi meseci doseženo popolno soglasje znotraj manjše koalicije 
SDP-HSLS ter znotraj šesterice, da je prav on absolutno prava 
oseba, ki lahko hrvaško televizijo iz državne spremeni v javno 
televizijo. Sodeč po teh izjavah so politiki vedno močnejši v besedah, 
kadar izjavijo, da se bodo odrekli nadzoru nad mediji, ko pa je to 
treba storiti, gre to malo težje. Stvar je jasna: sedaj je v teku 
obravnava novega zakona o hrvaški televiziji, ki bi jo morala 
pripeljati na pot javne in ne strankarske, državne ali partijske 
televizije, kjer se celo postavlja vprašanje prej povsem jasno 

izraženih stališč, da mora biti tretji program televizije zaseben; 
danes to ni več tako jasno. 

Poleg tega aktualnega političnega obstreljevanja v zvezi s stanjem 
na HTV, Slobodni Dalmaciji in Vjesniku je problem dejansko 
dvakraten. Ne samo, da so te medijske hiše finančno opustošene 
- sedaj imamo poročilo HTV-ja, poročilo revizije, kjer ni niti ene 
postavke, kjer ne bi obstajala pripomba državne revizije, da se je 
delalo nezakonito. Ob finančni devastaciji so te hiše tudi močno 
kadrovsko devastirane. Del ljudi, ki je predstavljal pred desetimi 
leti neko srednjo generacijo, je preprosto izginil. Sprejeti so bili 
novi ljudje, a o tem, kakšen je profil teh ljudi, govori podatek, da je 
na HTV te dni ponovna avdicija za vse, ki je niso opravili, da bi 
preprosto ugotovili njihovo znanje in kvalitete za opravljanje 
novinarskega dela. Mogoče je najbolj tragičen podatek, da velik 
del teh mladih ljudi, ki so talentirani in imajo voljo za novinarsko 
delo, ni dokončal fakultete. 

Leta 1973 sem bila sprejeta na Televizijo Zagreb v stalno delovno 
razmerje, ampak šele potem, ko sem diplomirala. To je bil tudi 
takrat pogoj in resnično je absurd, da na začetku 21. stoletja to ni 
več pogoj. Pomeni, da so mediji v dobrem delu finančno in 
kadrovsko devastirani. 

Vseeno se med novinarji, sicer z zamudo, dogaja nekaj dobrega, 
in to je prebujena solidarnost. Pozivi na stavko so po mojem 
mnenju prav tako legitimni in upravičeni, vendar mislim, da bi 
temu moral slediti poskus, da se kolikor je le mogoče uredijo 
odnosi znotraj hiše, ne pa da se takoj naslovijo na vlado. 

Ko sem se pripravljala na ta razgovor, sem poskušala ugotoviti, 
ali so v teh desetih letih novinarji kdaj štrajkali. Spominjam se 
primera TV Ljubljana, ko so bili leta 1990 ugasnjeni ekrani. To se 
na Hrvaškem v teh desetih letih ni zgodilo. V nobenem mediju ni 
bilo prave stavke; vsi smo bili verjetno z vsem zadovoljni. Edino v 
Voce del' Poppolo je bila nedavno stavka, v glavnih, velikih medijih 
kot so Vjesnik, Slobodna Dalmacija, Večernji list, kjer so sedaj 
vidni ogromni problemi, stavk ni bilo. 

Tisto, kar čaka vlado in zaradi česar jo opozarjajo, je pomanjkanje 
medijske politike. Resnično ne vem, kaj naj bi to bilo; mediji so 
vedno glasni, kadar zahtevajo neodvisnost, svobodo in nevme- 
šavanje politike, sedaj pa v spopadu s trgom vseeno zahtevajo 
od vlade nekakšno politiko, da se jim ne bi slabo godilo pod tržnimi 
pogoji gospodarjenja, če bi se ravnali po tem, Vjesnika in Slobodne 
Dalmacije ne bi bilo več. Ljudje se te dni v Zagrebu šalijo, da je 
Vjesnik svoje ime na naslovnici ponovno zamenjal za rdečo, 
kakršno je bilo trideset let, nakar je bilo potem deset let črno 
samo zato, da bi se priliznili novi oblasti, da bi ga rešila kot dnevni 
časopis z ugledom. Ker mi je čas potekel, prosim, da mi postavite 
vprašanja, če je bilo kaj nejasnega. 

Dr. Neven Brandt je imel kratko vprašanje o varovanju virov, ki 
je aktualno tudi pri nas: novinar napiše članek o nekem dogodku, 
aferi in potem pride do sodnega pregona. Vprašanje je, ali izdati 
vir ali ne. Prosil je za kratko pojasnilo, ali je novinar na Hrvaškem 
dolžan izdati vir glede na morebitne sodne spore in afere? 

Gordana Grbič 

Po zakonu o informiranju, ki sodi v državljansko civilnopravno 
sfero, novinar ni dolžan odkriti vira in tu ni nikakršnih problemov. 
Glede kazenske politike sodstva ne vem, kako bi se godilo 
novinarju, če ne bi odkril vira; ne bi mu ga bilo treba odkriti, vendar 
bi verjetno bil kaznovan. Takšnih izkušenj še nimamo, pravim pa, 



da je to v civilnem pravu čisto, glede kazenskega pa moramo 
najprej imeti izkušnje, če bo do tega sploh prišlo. 

Dr. Ciril Ribičič je vprašal, kako odmevajo v hrvaških medijih 
odnosi med Hrvaško in Slovenijo ter kako se obravnava vprašanje, 
da Slovenija še ni ratificirala maloobmejnega sporazuma. 

Gordana Grbič 

Koliko se ukvarjajo hrvaški mediji s Slovenijo, lahko ilustriram s 
svojim včerajšnjim vprašanjem. Mislim, da ima Hrvaška zelo malo 
podatkov o Sloveniji. Pojavijo se mogoče takrat, ko pride do 
nekakšnih političnih škandalov, zamenjave oblasti, vendar mislim, 
da je to splošen pojav pri medijih, tudi na Hrvaškem. Vse, kar je 
normalno, je dolgočasno; kar izstopa, so škandali in ti postanejo 
edino zanimivi. V zvezi s tem mislim, da so te meje več kot realne 
tudi v tem medijskem smislu. Mogoče nas bo Evropa ponovno 
spravila skupaj. 

Glede ratifikacije sporazuma o maloobmejnem prometu lahko 
povem, da tudi Hrvaška nekaj pogodb ni podpisala več let, kot 
npr. tiste o gospodarskem sodelovanju, ki jo je Slovenija ratificirala 
1991. leta, Hrvaška pa nikoli. Ko pa je treba politično zabiti klin, se 
našteva, da ni rešeno to in ono, ni rešen Piranski zaliv, ni rešena 
Ljubljanska banka. Da pa bi nekoga v medijih kaj posebno 
razburjalo, to ne. 

Branko Makslmovič je ob opombi, da na Hrvaškem nimajo 
medijske politike, rekel, da smo v Sloveniji tudi dolgo časa to 
ugotavljali, sam pa je vedno rekel, hvala bogu. Nakar se je vlada 
odločila, da bo imela medijsko politiko in nastal je osnutek novega 
zakona o medijih, ki je bil grozen. Glede na te nakopičene finančne 
probleme, ki v slovenskih medijih niso tako izraziti, predvideva, 
da premore vlada vendarle neke mehanizme, s katerimi vpliva na 
medije. Zanimalo ga je, če poleg reševanja teh problemov obstajajo 
tudi še kakšni drugi mehanizmi, npr. spodbujanje pluralizacije 
medijev ali pa kakovostnega tiska. 

Željka Antunovič 

Zelo pozorno sem poslušala kolegico Gordano, ker je z določene 
novinarske perspektive lepo slišati nekatere zahteve, s katerimi 
se srečujemo tudi mi, potem pa ne vemo, kako naj bi se obnašali. 
Če se odločimo za eno skrajnost, jih namreč slišimo, češ da se 
mešamo v medije, če pa jih pustimo pri miru, potem je problem, 
češ da smo dvignili roke od njih. 

Navedla bom primer Vjesnika, ki ga je omenila Gordana. Za kaj 
gre? Vjesnik je v velikih finančnih problemih, ker je bil leta in leta 
državni časopis, časopis državnega vrha, popolnoma nekomer- 
cialen in financiran iz proračuna z netransparentnim načinom. Ko 
smo se pojavili mi, je bil takšen vir financiranja prekinjen in naenkrat 
je Vjesnik postal veliki problem. Vlada ceni Vjesnik kot edini preostali, 
do konca resen politični dnevnik ne glede na politizacijo oziroma 
vpliv, ki ga je nanj imela predhodna oblast. Mi tega vpliva ne bomo 
več prenašali, želimo pa, da ostane kot politični dnevnik. Vendar 
vlada nima denarja, da bi plačala vse dolgove, da financira še 
enkrat večje število zaposlenih kot pa je potrebno, in da vse 
prevali na hrbte davkoplačevalcev. 

Prišlo je do zanimive situacije, zaradi katere sem tudi omenila 
Vjesnik. K meni so prišli predstavniki novinarjev, ker sem na nek 
način v vladi zadolžena za medije, in zahtevali nekaj, kar je v tem 
trenutku moja osebna želja - da se časopisi otresejo vpliva oblasti. 
Predlagali so in zahtevali, da ostane Vjesnik v lasti države. Mi 
smo tedaj sporočali, da iščemo strateškega partnerja, da bi 
privatizirali Vjesnik in ga usposobili, da funkcionira tržno, da iščemo 
takšnega partnerja, ki bo prevzel odgovornost, da ohrani Vjesnik 
kot resen dnevni časopis, ker menimo, da Hrvaška to potrebuje. 
To je ilustracija tega, zaradi česar sem bila tedaj nekako osupla. 
Mislim, da smo v razgovorih prišli do tega, da to ni edini izhod in 
da obstaja izhod v iskanju strateškega partnerja. To pa je nevarno 
in odprto vprašanje, ker obstaja velik interes različnega tujega 
kapitala; obstaja tudi sumljiv interes v smislu razvijanja medijskega 
prostora, saj gre izključno za neke druge interese - mi pa smo 
kot vlada zainteresirani za ohranjanje kvalitete medijskega prosto- 
ra in zaradi pomanjkanja denarja skušamo najti rešitev. Od takrat 
do danes so se izkristalizirale še druge možnosti v zvezi z 
Vjesnikom, in sicer, da poskušamo mobilizirati obstoječe sile, ki 
so direktno ali indirektno povezane z mediji, da bi jih angažirali za 
konsolidacijo stanja v hiši Vjesnika. To je varianta, ki se ta trenutek 
dopolnjuje. 

V opustošenem gospodarstvu ni lahko najti domačih partnerjev, 
in še to partnerjev s področja medijev, direktno ali indirektno, da bi 
poiskali lastne moči in ohranili kvaliteten časopis in poleg vsega 
zadovoljevali neke domače potrebe. Ne glede na kritiko, češ da 
nimamo jasne medijske politike, pa si prizadevamo z velikimi 
napori toliko, kolikor si lahko in kakor znamo. Rekla bom, odprti 
smo za spoznavanja in znanje drugih, saj ta prostor želimo 
konsolidirati. 

Res je, da so naši mediji v tem trenutku, ob problemih, o katerih je 
govorila kolegica Grbič, na katere pa se sama ne spoznam preveč 
- problemi finančne narave; problem Slobodne Dalmacije je po 
velikosti drugi, mogoče pa prvi za Vjesnikom, kajti Vjesnik je 
kvaliteten, nima pa kupcev oziroma naklade, hkrati pa je potreben 
državi in ima ime. 

Po drugi strani pa ima Slobodna Dalmacija precejšnjo naklado, 
vendar je v še težjem finančnem položaju kot Vjesnik; ima večje 
dolgove in zelo komplicirano lastninsko strukturo zaradi problemov 
pri privatizaciji, nezakonitosti, kršenja pravic posameznikov, ki 
so sodelovali pri privatizaciji, tako da je to komplicirano pravno in 
finančno vprašanje. Za Slobodno Dalmacijo bi bilo najlažje, če bi 
se to pravno razčistilo in našel strateški partner, saj prinaša 
dobiček, ima tržišče in naklado kljub problemom in padanju 
kvalitete. 

Gordana Grbič 

Opozorila bi samo na dva zanimiva fenomena, ki sta se zgodila 
po 3. maju, po zamenjavi oblasti. Mislim, da se je po tem datumu 
občutil nek val svobode in da so sedaj vsi mediji, tudi tisti, ki so bili 
do včeraj prohadezejevi - čeprav je mogoče zanje to razumljivo 
- postali tisto, čemur rečemo "psi čuvaji". Vsi zelo skladno 
kritizirajo novo oblast, ki ji niso prizanašali niti od tega dne, čeprav 
tega niti ni zahtevala. V tem smislu se je v zvezi s 3. majem 
dogodilo nekaj dobrega, čeprav obstaja občutek, da pri vseh teh 
medijskih dogodkih nova oblast pravzaprav išče svoje medijske 
svetovalce in zaveznike. 

To, kar se dogaja v zvezi z Večernjim listom, nekateri razlagajo 
kot poskus HSLS-a, da bi izrinil HDZ kot skrivnega lastnika, ki 
ima na njegovo uredniško politiko največji vpliv. 
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Poznamo pa tudi druge pojave. Nimamo izrazito provladnih ali 
protivladnih časopisov, ampak obstaja nevarnost, da postanejo 
nekateri časopisi zelo blizu predsedniškim dvorom oziroma 
gospodu Mesiču. Sama sem kot novinarka skoraj ljubosumna, 
saj gospod Pukanič ali gospod Butkovič z lahkoto odpirata vrata 
pri premieru ali v predsedniških dvorih, drugi novinarji pa ne tako 
lahko. 

V tem smislu in glede tega, kar sem že govorila, češ da politiki 
nikdar z lahkoto ne dvignejo rok z medijev, obstajajo elementi 
suma, da glede medijev mogoče tudi ta oblast ne bo veliko boljša 
od prejšnje. 

bili ljudje siti življenja brez perspektive in so ugotovili, da od pisanja 
o HDZ-jevih škandalih nimajo koristi. 

Glede odnosa med hrvaško radio televizijo in parlamentom mislim, 
da so javni prenosi zasedanj na nek način kritika novinarjev. 
Menim, da so ti javni prenosi nastali preprosto iz potrebe, ker 
mediji niso obveščali javnosti na pravi način, objektivno in celovito. 
Mogoče to ni narobe, ko gre za televizije in države z veliko denarja, 
ki imajo stalni kanal za prenos glavnih političnih dogajanj v 
parlamentu. Proti temu nimam nič, saj to tudi sama rada gledam, 
vendar pa mislim, da so ti direktni prenosi nastali kot kritika slabega 
novinarskega dela. 

Jožef Jerovšek je omenil, da je imela Hrvaška, kljub temu, da je 
imela na oblasti stranko, ki je kontrolirala vse pore življenja, po 
njegovem mnenju tudi v tistem času opozicijski tisk. Misli, vendar 
ne ve, če je njegovo mnenje pravilno, da je ta opozicijski tisk 
znatno prispeval k demokratičnim spremembam ob volitvah. 
Zanima ga, kakšno je stanje sedaj. Ali ima Hrvaška po volitvah 
glede na spremembo več opozicijskega tiska, kot ga je imela 
prej? V Sloveniji je tega tiska po volitvah neprimerno več. V zvezi 
s hrvaško televizijo, ki prenaša bistveno več dogajanj iz državnega 
zbora kot slovenska televizija, je vprašal, če obstaja kakšna 
analiza, ali je tudi to znatno vplivalo na demokratične spremembe 
ob volitvah in ali je sploh znan kakšen učinek tega. 

Gordana Grbič 

Željka Antunovič 

Kot kolegu bi vam rada dala koristen nasvet: če taki stalni prenosi 
dogajanj v parlamentu kolikor toliko pomagajo določenim uspešnim 
političnim opcijam do boljšega rezultata na volitvah, so prav toliko 
tudi določena vrsta nevarnosti, da vam zmešajo štrene, saj se v 
neposrednem prenosu vidijo vse kvalitete in tudi vse slabosti. 

Ko razmišljate o tem, koliko to lahko prispeva k napredku ali pa 
škoduje posameznim političnim opcijam, potem imata tu "za" in 
"proti" približno enako težo. V deželah nerazvite demokracije ali 
pa v deželah, ki nimajo dolgih demokratičnih izkušenj, mislim, da 
je dobro, da imajo prebivalci priložnost, da nenehno spremljajo 
dogajanja v parlamentu. Ali pa jih bodo zares spremljali, je odvisno 
od njih samih, saj televizijo vedno lahko ugasnejo. 

Nato ni enostavno odgovoriti. Del medijev, kot je na primer Feral, 
trdi, da so oni in tudi Nacional, ki je nekaj mlajšega datuma, opravili 
delo opozicije, ker so odkrivali razne škandale in zaupne stvari, 
da so šli s tem v žerjavico po kostanj, ko je bila opozicija 
oportunistična. Samo deloma imajo prav, ne pa popolnoma, ker je 
Feral - pozabila sem na Globus, ne želim pa poudarjati Novega 
lista, čeprav je bil v resnici edini neodvisni dnevnik (ta izraz mi je 
bolj všeč kot izraz opozicijski) naklonjen opoziciji. Fenomen je v 
tem, da so ti časopisi leta in leta, celo deset let objavljali take 
informacije in da javnost ni niti trenila. Verjetno so morale nastopiti 
še druge, spremenjene okoliščine, da se je tudi volilno telo obrnilo. 

Časopisi imajo zasluge za to, verjetno pa niso edini. Verjetno so 

Predsednik Tone Horvat se je v imenu vseh posebej zahvalil 
gospe podpredsednici hrvaške vlade Željki Antunovič in gospe 
Gordani Grbic za zelo zanimivi predavanji. Zaželel jima je prijetno 
počutje v Sloveniji in ponovno srečanje. Z Vlado Republike Hrvaške 
si želimo čimveč uspešnih dogovorov, medsosedskih odnosov 
in uspešno pot v nadaljnji demokratizaciji in gospodarski rasti, je 
dejal. 

Zahvalil se je tudi vsem prisotnim, ki so z vprašanji obogatili ta 
dogodek. 

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