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

državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona 

o njem še enkrat odloča 

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o vračanju vlaganj 

v javno telekomunikacijsko omrežje 

Državni svet Republike Slovenije je na 77. seji, dne 23. 5. 2002, ob 
obravnavi zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje, ki gaje Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 19. 
izredni seji, dne 16. 5. 2002, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave 
Republike Slovenije zahteva od Državnega zbora Republike Slo- 
venije, da ponovno odloča o zakonu o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. 

1987 30 %, za obdobje 1988 do 1990 35 % in za obdobje 1991 do 
1994 40 %. Ta določba, pa tudi nekatere druge določbe seveda 
pomenijo, da bodo ljudje, ki so vlagali v javno telekomunikacijsko 
omrežje sorazmerno velika sredstva, grobo oškodovani, kar je v 
nasprotju z načeli pravne države. Taka rešitev zato tudi ni skladna 
z nekaterimi določili Ustave Republike Slovenije, med drugim z 2. 
členom, po katerem je Slovenija pravna in socialna država. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims. 

Obrazložitev 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji, dne 16. 5. 2002, 
sprejel zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje. S tem zakonom je predvideno, da se povrne vlagateljem 
samo manjši delež vlaganj in sicer za pogodbe sklenjene do leta 
1980 20 %, za obdobje 1981 do 1983 25 %, za obdobje 1984 do 

Državni zbor je na izredni 
seji, dne 18. 6. 2002, ob 
ponovnem odločanju zakon 
sprejel. 

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 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o gozdovih - hitri postopek 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 47. seji, 
dne 3.6.2002, obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih (EPA 1271-11), ki ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada 
Republike Slovenije. 

Pripombe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije k predlogu 
zakona so člani komisije prejeli na seji. 

Po predstavitvi predlagateljev zakona in izčrpni razpravi je komisija 
predlog zakona po hitrem postopku podprla ter sprejela na- 
slednje konkretne predloge in pripombe: 
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K 7. členu 

V 12. členu se spremeni 2. alinea, tako da se glasi: 

"(2) Nosilec lovskogojitvenega načrtovanja je Zavod. Pri izdelavi 
lovskogojitvenih načrtov sodelujejo predstavniki lastnikov gozdov, 
združeni v organizaciji, ki zastopa lastnike gozdov, lovci, kmetijci, 
naravovarstveniki in drugi, katerih dejavnost je povezana z 
divjadjo." 

Obrazložitev 
Člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so najtesneje po- 
vezani z divjadjo, saj njihovi gozdovi pomenijo življenjski prostor 
divjadi. Poleg tega se pojavlja vedno več škod po divjadi na 
kmetijskih površinah, kar dokazuje tudi naraščanje izplačil za 
odškodnine. Zaradi tega je nujno, da lastniki zemljišč sodelujejo 
že pri pripravi lovskogojitvenih načrtov. 

Za novi 9.a člen 

V 17. členu se doda novi odstavek, ki se glasi: 

"(8) Ne glede na 4. odstavek tega člena lahko lastnik gozda brez 
odločbe iz 1. odstavka tega člena v skladu z gozdnogospodarskim 
načrtom po lastni izbiri poseka do 10 m3 bruto lesa letno in po tem 
le obvesti Zavod za gozdove Slovenije." 

Obrazložitev 
Predlagana sprememba pomeni bistveno lažje gospodarjenje z 
gozdovi lastnikom gozdov, ki morajo tudi za posek manjše količine 
drv za lastne potrebe prositi za označitev in izdajo odločbe s 
strani Zavoda za gozdove. V drugih evropskih državah imajo 
lastniki gozdov možnost samostojne izbire dreves za posek v 
skladu s predpisi in načrti. Predlagana sprememba pomeni tudi 
veliko racionalizacijo dela javne gozdarske službe. 

K 18. členu 

V 2. odstavku 48. člena se v 1. vrstici beseda "sofinanciranje" 
nadomesti z besedo "financiranje". 

Obrazložitev 
Lastniki gozdov so po določilih tega zakona dolžni gospodariti v 
gozdovih tako, da so zagotovljene splošno koristne funkcije. 
Posledica takšnega gospodarjenja so višji stroški in zmanjšan 
prihodek iz gozdov. S predlagano spremembo bo le delno 
nadomeščeno omejevanje pri gospodarjenju in uveljavljanju 
lastninske pravice na gozdovih. 

K 20. členu 

2. odstavek 50. člena se spremeni, tako da se glasi: 

Zavod za gozdove Slovenije, posamezne naloge iz 1., 2., 5., 7. in 
8. alinee prejšnjega odstavka Gozdarski inštitut Slovenije, 
posamezne naloge iz 1., 2., 3., 5., 7. in 8. alinee prejšnjega 
odstavka pa lahko opravljajo tudi koncesionarji. 

Obrazložitev 
Zaradi uskladitve z zakonom o Kmetijsko-gozdarski zbornici 
Slovenije, ki v 4it 22. in 45. členu nalaga Kmetijsko-gozdarski 
zbornici Siovenije svetovanje, usposabljanje in prosvetljevanje 
lastnikov gozdov, je predlagana sprememba nujna. Sprememba 
bo pripomogla k začetku dela gozdarske svetovalne službe pri 
Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. 

K 22. členu 

22. alinea v 1. odstavku 56. člena se črta. 

Obrazložitev 
Sprememba pomeni uskladitev s 50. členom tega zakona in 
uskladitev z zakonom o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. 

Za novi 33.a člen 

V 83. členu se doda novi odstavek, ki se glasi: 

"d) Gojitveni lovišči Kozorog Kamnik p.o. in Fazan Beltinci p.o. se 
pripojita lokalnim lovskim družinam po teritorialnem principu." 

Obrazložitev: 
Navedeni lovišči nista državnega pomena, ampak pretežno lokal- 
nega značaja in interesa. 

Po obrazložitvi predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano je komisija soglašala, da se predlagana sprememba 
upošteva in vgradi v zakon o divjadi in lovstvu. 

Za novi 34.a člen 

Za 88. členom se doda novi 88.a člen, ki se glasi: 

"Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije prične z izvajanjem 
nalog javne gozdarske službe iz 4. člena zakona o Kmetijsko- 
gozdarski zbornici Slovenije in 6. alinee 1. odstavka 50. člena 
tega zakona najpozneje s 1.1. 2003." 

Obrazložitev 
Že zakon o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije je naložil 
zbornici izvajanje tega dela javne službe, zato je potrebno to 
uskladiti tudi v tem zakonu. 

"(2) Dejavnosti javne gozdarske službe opravlja Zavod, naloge 
iz 6. alinee opravlja Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 



Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o evropskih svetih delavcev 
- hitri postopek '      

Komisija za družbene dejavnosti je na 55. seji, dne 5. 6. 2002, 
obravnavala predlog zakona o evropskih svetih delavcev (EPA 
539-111), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slove- 
nije predložila Vlada Republike Slovenije. 

Ob obravnavi predloga zakona pa je komisija predlagala, da 
predlagatelj dopolni predlog zakona s pristojnostmi, ki naj jih ima 
evropski svet delavcev. Pristojnosti evropskega sveta delavcev 
naj zadevajo vsaj vpliv na odločitve poslovodstva glede Varstva 
pri delu, delovnega časa in odpuščanja večjega števila delavcev. 
Komisija tudi predlaga, da se zaradi nejasnosti v zakonu navede, 
da so s pojmom "delavci" mišljeni vsi zaposleni. 

Komisija je nadalje opozorila na potrebo po redakcijskem po- 
pravku 4. člena, v katerem je potrebno določiti osnovno bazo, na 
osnovi katere naj se izračuna povprečno število delavcev (ali je 
to začetek leta, konec leta in podobno) in 9. člena, v katerem je 
potrebno točno definirati, kdo ima pravico delegirati predstavnike 
delavcev za člane posebnega pogajalskega telesa iz Republike 
Slovenije. Komisija predlaga, da se drugi odstavek 9. člena glasi: 
"Pravico predlagati kandidate za člane posebnega pogajalskega 
telesa imajo sveti delavcev, reprezentativni sindikati v družbi ali 
podružnici oziroma najmanj 50 delavcev v družbi ali podružnici". 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o enakih možnostih žensk 
in moških - hitri postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 55. seji, dne 5. 6. 2002, 
obravnavala predlog zakona o enakih možnostih žensk in moških 
(EPA 537-111), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je ugotovila, da naj bi predlagani zakon določil skupne 
temelje za izboljšanje položaja žensk, ki bodo izhodišče za urejanje 
enakim možnosti v področni zakonodaji, vendar po mnenju 
komisije tega ne ureja. 

Komisija meni, da je že v ustavi Republike Slovenije (14. člen) 
določeno izhodišče za zagotovitev enakosti med spoloma in da 
za oblikovanje državne politike na tem področju ne potrebujemo 
posebnega zakona, ki tudi ne vsebuje nobenih sankcij za primere 
kršitev. Komisija meni, da je potrebno z ukrepi ekonomske politike 
in sproti ob pripravi sistemskih zakonov zagotoviti predvsem 

ustrezne materialne pogoje, ki bodo zaposlenim ženskam olajšale 
bremena in omogočila njihovo večjo vključenost v politične in 
druge aktivnosti. 

Po mnenju komisije bi bilo dovolj, da Urad Vlade Republike Slovenije 
za enake možnosti oblikuje nacionalni program za enake možnosti 
žensk, ki bo posegal na vsa področja, kjer obstaja neenakost 
spolov, za konkretno izvedbo tega programa pa bosta s svojimi 
aktivnostmi skrbela Urad in Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve v ureditvi socialno-varstvenih pravic v zakonih s svojega 
delovnega področja ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport z 
izobraževalnim sistemom za odpravo predsodkov o vlogi žensk 
v družbi. 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

- skrajšani postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 55. seji, dne 5. 6. 2002, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (EPA 
516-111), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slove- 
nije predložila Vlada Republike Slovenije. 

Komisija podpira predlagane spremembe, vendar pri tem opo- 
zarja, da bi bilo potrebno zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 

primer brezposelnosti celovito revidirati glede na zakon o delovnih 
razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002), zlasti pa je potrebno besedilo 19. 
člena navedenega zakona v celoti spremeniti. 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 

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

zakona o gozdovih - prva obravnava 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 47. seji, 
dne 3.6.2002, obravnavala predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o gozdovih (EPA 522-III), ki ga je Državnemu zboru Republike 

Slovenije v obravnavo In sprejem predložil vodja poslanske 
skupine Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti, 
poslanec v državnem zboru. 
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■Predlagane zakonske dopolnitve predvidevajo uvedbo splošnih 
omejitev nabiranja gob v gozdovih na en kilogram gob dnevno na 
nabiralca. V variantah posameznih členov je predvideno, da se 
prepove ali s posebnim dovoljenjem ministra, pristojnega za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zmanjša oziroma omeji odkup 
gob za nadaljnjo prodajo ali industrijsko predelavo ter prepove 
prost izvoz gob oziroma dovoli izvoz le z dovoljenjem pristojnega 
ministra. 

dne 7.2.1994) sprejeti ustrezni podzakonski predpisi, ki vsebujejo 
vsebinsko enake rešitve in dosegajo podobne cilje, kot jih je želel 
doseči predlagatelj zakona. 

Po krajši razpravi je komisija ocenila, da glede na podano pojasnilo 
predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
predlog dopolnitev zakona ni potreben, zato je predlog zakona 
zavrnila. 

Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
pojasnil, da predlagane dopolnitve zakona niso potrebne, saj so 
bili med tem (predlog zakona je bil vložen v zakonodajno proceduro Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo - prva obravnava   

Komisija za družbene dejavnosti je na 51. seji, dne 3. 4. 2002, 
obravnavala predlog zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (EPA 477-III), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru 
Republike Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja je uvodoma poudaril, da želi z novim 
zakonom odpraviti razkorak med občinami, ki so ustanoviteljice 
in državo, ki trenutno še v celoti financira delovanje 38 medob- 
činskih kulturnih javnih zavodov. S predloženim zakonskim 
predlogom bi Ministrstvo za kulturo iz državnega proračuna 
sofinanciralo občinam - ustanoviteljicam 60 % potrebnih sredstev 
za izvajanje dejavnosti teh zavodov. V primerih sedežnih občin, 
ko je preneseno financiranje javnega zavoda, ki zagotavlja širše 
kulturne potrebe in katerega ustanoviteljice se tako dogovorijo v 
okviru več občin, bi taka občina dobila še 20 % dodatnih sredstev 
od države, torej skupaj 80 %. To pomeni, da bi sedežna občina 
morala zagotoviti le preostalih 20 % sredstev; v primerih, ko se 
občine ne bi dogovorile za prenos soustanoviteljstva, pa bi iz 
svojih sredstev morale zagotoviti skupaj 40 % za delovanje teh 
zavodov. 

Ob tem je predlagatelj posebej opozoril, da bo šele sprememba 
zakona o financiranju občin lahko določila povečanje "primerne 
porabe v okviru skupnega koeficienta" vsem občinam - sousta- 
noviteljicam kulturnih javnih zavodov, tako da se uveljavitev tega 
zakona mora vezati na spremembe zakona o financiranju občin. 

Predstavnik sindikata GLOSA je menil, da za novi predlog zakona 
sploh ni pravih razlogov, saj še vedno ni uresničen veljavni zakon, 
predvsem glede sprejema nacionalnega kulturnega programa, ki 
ga nimamo še po sedmih letih od sprejetja veljavnega zakona. 
Novosti tega zakona na področju zaposlovanja in odpuščanja 
zaposlenih v kulturi pa so za sindikat nesprejemljive, saj omo- 
gočajo liberalno odpuščanje zaposlenih za nedoločen čas že iz 
poslovnih razlogov, pri čemer se za tak razlog napačno interpre- 
tira že sprejem nove programske zasnove ob menjavi direktorja 
zavoda. Poleg tega predlog zakona predlaga diskriminatorno 
obravnavo zaposlenih v kulturi, saj predvideva, da narava dela 
na tem področju terja sklepanje delovnih razmerij predvsem za 
določen čas petih let za izvedbo programa direktorja. 

Člani komisije so v razpravi menili, da novi predlog zakon 
slovensko kulturo povsem podreja državni regulativi, saj je v 

poglavju vodenje javnih zavodov vsa organizacija prepuščena 
direktorjem. Pri oblikovanju nacionalnega kulturnega programa, v 
katerem naj bi bili določeni strateški cilji kulturne politike, pa sodeluje 
z Ministrstvom za kulturo Nacionalni svet za kulturo, ki deluje tudi 
pri Vladi Republike Slovenije. 

Član komisije Polde Bibič pa je bil mnenja, da je regulativa v tem 
predlogu zakona presplošna in bi želel več področnih zakonov 
za posamezne kulturne dejavnosti, kot npr. za področje gledališča. 

Komisija je ugotovila, da je predvideno financiranje 38 medob- 
činskih zavodov s področja kulture v tem predlogu zakona slabše 
rešeno kot je bilo doslej, ko je ustavno sodišče z razveljavitvijo 
30. člena ZIPRO-2000 z dne 12. 7. 2000 naložilo državi nadaljnjo 
obveznost celotnega financiranja teh zavodov iz razloga, ker bi 
morala država ob prenosu teh nalog na občine, zagotoviti zanje 
vsa potrebna sredstva. 

Predlagatelj se je komisiji zavezal, da bo do obravnave v državnem 
zboru, ki je odložena vsaj za mesec dni, predložil dopolnilna 
gradiva v zvezi s podatki o financiranju teh 38 zavodov, ker meni, 
da so sredstva, ki jih država daje tem kulturnih zavodom, 
neracionalno porabljena. 

Člani komisije so menili, da je treba še enkrat preučiti usklajenost 
določb o delovnih razmerjih z veljavno delovno-pravno zakono- 
dajo, predvsem z vidika razlogov za zaposlovanje za določen 
čas in za odpuščanje zaposlenih za nedoločen čas iz poslovnih 
razlogov, ker predlagana rešitev ne govori o prenehanju potrebe 
po delu, ki je zapisana v pogodbi o zaposlitvi, kot do določa tudi 
nov predlog zakona o delovnih razmerjih. 

Komisija je v zaključku razprave predlagala Odboru državnega 
zbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport, da državni 
zbor navedeni predlog zakona v prvi obravnavi ne uvrsti na dnevni 
red majske seje, temveč šele ob predložitvi sprememb zakona o 
financiranju občin, tako da se obravnavata oba zakonska predloga 
hkrati, saj je uveljavitev tega zakona predlagatelj sam vezal na 
ustrezne ureditve v predpisih o financiranju občin. 

Za poročevalca je bil določen član komisije Polde Bibič. 
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi urgence državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede 

obravnave predloga zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika  

Državni svet Republike Slovenije je na 76. seji, dne 8. 5. 2002, 
sprejel 

SKLEP 

da se pošlje urgenca predsedniku Državnega zbora Republike 
Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, da se predlog zakona o rabi 
slovenščine kot uradnega jezika - prva obravnava, katerega bese- 
dilo je državni svet določil na svoji 56. seji, dne 27.9.2000, in je bil 
objavljen v Poročevalcu državnega zbora, št. 92/2000 z dne 
27.10.2000, čimprej uvrsti na dnevni red seje državnega zbora. 

Utemeljitev 

Samostojna država Republika Slovenija brez svojega dobro 
zakoreninjenega jezika na vseh področjih delovanja, tako poslov- 
nega kot političnega, ne bo mogla enakopravno delovati v okviru 
Evropske unije, zato je nujno potrebno, da državni zbor čimprej 
sprejme predlog zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika. 

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

Slovenščina je popolnoma razvit in notranje bogato razčlenjen 
moderni jezik, ki svojim nosilcem - če ga po posredovanju 
družinskega okolja, izpopolnjevanju v šoli, spremljanju množičnih 
občil in po drugih vplivih dobro obvladajo - omogoča prožno 
izražanje vseh pojmovnih, čustvenih in hotenjskih odtenkov ter 
organizacijskih in tehničnih povezav, v katerih in s katerimi živi 
sodobni človek; hkrati je v njegovi slovnični sestavi in v njegovih 
besedilih shranjena tisočletna praktična in umetnostna izkušnja, 

zato je tudi kulturna vrednota, nenadomestljiv del kulturne dediščine 
človeštva, saj pomeni izvirno, neponovljivo možnost videnja in 
izražanja resničnosti. Kot orodje sporazumevanja in pot spozna- 
vanja, kot jedro narodne identitete in kot kulturna vrednota je 
vreden in potreben posebne skrbi in varstva, tudi zakonskega. 
Slovenščina je zaradi kulturne in politične ozaveščenosti preteklih 
rodov v trdem, deloma celo krvavem boju svojih nosilcev obstala 
in dosegla tudi status državnega jezika. Prav ohranjanje slovenske 
jezikovne in sploh kulturne identitete je bilo v 20. stoletju vsaj 
dvakrat med poglavitnimi motivi za slovenske državotvorne poteze, 
ko je postalo očitno, da je jezikovna identiteta tega naroda v 
tedanjih državnih okvirih zapisana hiranju in izginitvi. Samostojna 
slovenska država pa naj bi bila zanesljivo poroštvo za ohranitev 
slovenskega jezika; skrbela naj bi za njegovo negovanje, popula- 
riziranje in razvoj, da bi bil ves čas na ravni vseh sporazumevalnih 
potreb slovenske družbe in da bi se uporabljal v vseh govornih 
položajih. 

Zato Ustava Republike Slovenije v 11. členu določa, da je 
slovenščina v Sloveniji uradni jezik. Ustava na splošno določa 
tudi jezikovne pravice narodnih manjšin (11. in 64. člen) in 
"vsakomur" zagotavlja pravico, da "uporablja svoj jezik in pisavo" 
(61. člen), in sicer tudi "pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti 
ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo 
javno službo" (62. člen). Tem ustavnim določbam za zdaj sledijo 
samo posamezni členi nekaterih področnih zakonov, celovite 
zakonske ureditve za uveljavljanje slovenskega jezika na opera- 
tivni ravni pa nimamo. 

Sprejem zakona podpira tudi širša javnost, kar kažejo številni 
odmevi v javnosti in tudi osebna pisma številnih državljanov. 
Zakonski predlog je dodeljen Odboru državnega zbora za kulturo, 
šolstvo, mladino, znanost in šport, ki ga je uvrstil na dnevni red 
svoje 14. seje, vendar ga ni mogel obravnavati, ker Sekretariat 
državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve ni podal svo- 
|ega mnenja. Slednji daje prednost zadevam, ki so uvrščene na 
predhodni sklic zasedanja državnega zbora. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 

na vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede uvedbe poklicne mature 

V skladu s Pravilnikom o poklicni maturi (Ur. I. RS, št. 99/01) dijaki 
zaključnih letnikov, ki se izobražujejo po izobraževalnih programih 
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, prvič opravljajo poklic- 
no maturo v spomladanskem izpitnem roku 2002. 

V šolskem letu 2001/2002 je potekal projekt priprave na uvajanje 
poklicne mature 2002, prav tako so se vsi učitelji, ki sodelujejo pri 
izvedbi poklicne mature 2002, udeležili posebnih seminarjev, ki jih 
je organiziral Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Izvedbo poklicne mature vodi oziroma koordinira Državna izpitna 
komisija za poklicno maturo, ki jo je Imenovala ministrica, pristojna 
za šolstvo (v nadaljevanju: ministrica). 

Zato menimo, da bodo lahko učitelji zahtevno in obsežno delo, 
povezano z izvedbo poklicne mature lažje in ustrezneje opravili. 

Učitelji slovenščine, ki ocenjujejo izpitne pole pri poklicni maturi, 
so nas z mnogimi utemeljenimi dopisi opozarjali, da je potrebno 
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njihovo delo ustrezneje vrednotiti. Predlagali so nam normativ za 
ocenjevanje pisnih izpitov, ki ga je s strokovnega vidika podprla Vprašanje državnega svetnika 
tudi predmetna skupina za slovenščino na Zavodu Republike dr. Zoltana Jana je objavljeno 
Slovenije za šolstvo in njegovo vodstvo. v Poročevalcu državnega sveta, 

št. 10/2002 
Na tej osnovi je ministrica sprejela sklep (št. 604-02-32/2001 z 
dne 10. 5. 2002) za spomladanski in jesenski izpitni rok poklicne 
mature 2002, ki v celoti upošteva predlog slavistov na srednjih 
strokovnih šolah. 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije, Veleposlaništvo Republike Avstrije in 

Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo - izpostava Ljubljana so 

28. novembra 2000 pripravili SLOVENSKO-AVSTRIJSKO KONFERENCO 

OB IZIDU SLOVENSKE IZDAJE USTAVE REPUBLIKE AVSTRIJE 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je naprej pozdravil 
udeležence slovensko-avstrijske konference, še posebej pa 
ugledne goste: njegovo ekscelenco dr. Gerharda VVagnerja, 
veleposlanika Republike Avstrije v Sloveniji, direktorja avstrijskega 
Zveznega sveta dr. VValterja Labuda, profesorja na Inštitutu za 
državno in upravno pravo dunajske univerze ddr. Heinza Mayerja, 
predstavnico Zveznega ministrstva za šolstvo, znanost in kulturo 
Republike Avstrije mag. Annamario Šikoronjo, avstrijskega 
kulturnega atašeja Maksimiljana Eichingerja, soavtorlco slovenske 
izdaje Ustave Republike Avstrije dr. Mirjam Polzer-Srienz, 
direktorja ljubljanske izpostave Avstrijskega inštituta za Vzhodno 
in Jugovzhodno Evropo dr. Miroslava Polzerja, recenzenta 
slovenske izdaje Ustave Republike Avstrije prof. dr. Ivana Kristana 
ter urednika in koordinatorja projekta dr. Nevena Brandta. 

Pozdravil je tudi predstavnike ustanov in gospodarskih organizacij, 
ki so finančno podprle slovensko-avstrijski projekt, predsednika 
Državnega zbora Republike Slovenije Janeza Podobnika, gene- 
ralno sekretarko Vlade Republike Slovenije doc. dr. Verico 
Trstenjak, sekretarja republiške volilne komisije Marka Golobiča, 
direktorja Visokošolskega središča v Kopru Danijela Božiča, 
direktorja Bauhausa iz Ljubljane Zvoneta Kobentarja, pomočnika 
glavnega direktorja OMV Istrabenz Jožeta Drnovška. S pozdra- 
vom se je zahvalil tudi vsem drugim, ki so kakor koli prispevali k 
uspešni pripravi in realizaciji tega projekta. Še posebej je pozdravil 
tudi predsednika Vrhovnega sodišča. 

Imam prijetno dolžnost in zadovoljstvo, je dejal, da lahko 
predstavim slovensko-avstrijski projekt, v okviru katerepa smo 
izdali slovenski prevod Ustave Republike Avstrije*. Želel bi 
poudariti, da sodi ta projekt v širši okvir stikov in sodelovanja med 
Avstrijo in Slovenijo ter njunimi državnimi organi. V sodelovanju z 
zgornjim domom avstrijskega zveznega parlamenta smo pred 
dvema letoma predstavili slovenski prevod knjige Politični sistem 
Avstrije". Z izdajo slovenskega prevoda knjige o ustavnem 
sistemu Republike Avstrije tako nadaljujemo in poglabljamo 
delovne in prijateljske stike z Zveznim svetom parlamenta 
Republike Avstrije ter bogatimo tradicionalno dobre odnose s 
sosednjo Avstrijo. Vsi taki in podobni skupni projekti, ki temeljijo 
na strokovnosti, prijateljstvu in obojestranski naklonjenosti, me 
prepričujejo, da sta dialoga in vsestransko sodelovanje edina 
prava pot za obe državi. Prepričan sem, je dejal, da bo omenjeno 
delo prispevalo k temu, da bodo slovenski bralci, akademska in 
najširša javnost podrobno seznanjeni s politično in ustavno 
ureditvijo sosednje in prijateljske države Avstrije. Ta knjiga kot 
tudi spoznanja in izkušnje sosednje Avstrije na ustavnopravnem 
in političnem področju sta za nas pomembna iz več razlogov. Pri 
tem bi želel poudariti, da se v naši pravni praksi mnogokrat 
sklicujemo na avstrijske izkušnje in tudi povzemamo v naš 
političnopravni in gospodarski sistem nekatere avstrijske rešitve. 
Predvsem pa prihaja v sedanji fazi našega usklajevanja zakono- 
daje in vključevanja v Evropsko unijo do izraza pomen dobrega 
sodelovanja s sosednjo Avstrijo. Njene izkušnje so za našo državo 
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koristne, saj je že prehodila pot, na kateri se mi šele nahajamo. 
Na tej poti nam skupni slovensko-avstrijski projekti služijo kot 
zgled plodnega sodelovanja in razumevanja med našima 
državama ter odpirajo vrata tam, kjer jih breme pragmatične politike 
ne zmore odpreti. 

Vsem govornikom in vsem, ki se bodo danes in pozneje poglabljali 
v izrečeno, je zaželel uspešno delo. 

Ob koncu je napovedal, da bosta po uvodnih nagovorih in 
predstavitvah v zvezi s slovenskih prevodom avstrijske ustave 
posredovala svoja razmišljanja o nekaterih vidikih soodločanja 
zveznega sveta v EU in ustavnopravne ureditve vstopanja 
Avstrije v EU posredovala dr. VValter Labud in prof. ddr. Heinz 
Mayer. Obe temi sta aktualni tudi pri nas, je dejal, saj bomo morali 
pred vključevanjem v Evropsko unijo ustrezno spremeniti in 
dopolniti tudi našo ustavo. 

K besedi je nato povabil njegovo ekscelenco dr. Gerharda 
VVagnerja, veleposlanika Republike Avstrije. 

Dr. Gerhard Wagner, veleposlanik Republike Avstrije v Repu- 
bliki Sloveniji, je izrazil zadovoljstvo, da prisostvuje predstavitvi 
tega dela ter da bosta v nadaljevanju predstavljeni še dve izjemno 
zanimivi temi. 

Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem tistim, ki so že doslej pripravili 
vrsto srečanj in predavanj. Zlasti je omenil predsednika državnega 
sveta v prvem mandatu dr. Kristana, gospoda Bistra, predsednika 
državnega sveta gospoda Hrovata, dr. Polzerja z avstrijskega 
inštituta in kulturnega svetnika gospoda Eichingerja. 

Bistveno je, da so na teh predavanjih, bilo jih je gotovo več kot 15, 
sodelovale eminentne osebnosti iz avstrijskega javnega življenja, 
s področja znanosti in raziskovalnih sfer, ter se srečevale z 
eminentnimi osebnostmi v Sloveniji in z njimi pričenjale dialog. Gre 
torej za dialog, ki ga v naših odnosih potrebujemo, je dejal. To, 
česar politika ali diplomacija, pa tudi mediji, pogosto ne morejo ali 
celo ne želijo narediti, uresničujemo tukaj na čudovit način, je 
dejal. Po njegovem mnenju je to dober zgled za sodelovanje na 
visoki ravni. Upam, je poudaril, da ne bomo nadaljevali le s to 
serijo, pač pa da bomo lahko pričeli z novimi iniciativami, zato da 
bi naše dobro in širokogrudno sosedstvo še bolj spodbujali. Zato 
se je še enkrat zahvalil za številna predavanja. 

Na koncu svojih šestih let v Sloveniji je želel poudariti svoje 
opažanje, da zahajamo v težave, kadar bolj poudarjamo in bolj 
občutimo tisto, kar nas ločuje, kot tisto, kar nas združuje in zbližuje. 
To je nevarnost in sprašujemo se, od kod to prihaja, je dodal. Maja 
letos smo na simpoziju o medijih obravnavali tudi to temo. Ugotovili 
smo dvoje: ne samo, da današnja Avstrija nima primerne vloge v 
mnenju današnjih Slovencev, ampak tudi Avstrijci pogosto na- 
pačno in tudi neustrezno ocenjujejo drugo državo. Ti stereotipi, 
kot smo jih poimenovali, ne sodijo k nam, moramo jih odpraviti, je 
menil. Moramo se aktivirati, ustvariti bolj širokogrudno in ustrezno 
sosedstvo, ga priklicati v življenje. 

To je nujno potrebno zaradi naše skupne bodočnosti v Evropski 
uniji. Samo še nekaj kratkih let in bomo skupaj v tej veliki integraciji. 
Zlasti zaradi tega se moramo potruditi in poskusiti uresničevati 
to, kar pogosto zanemarjamo, je nadaljeval. 

Ob koncu se je zahvalil vsem, ki so pripravili to srečanje, zlasti pa 
obema predavateljema. Izrazil je upanje, da bo ta dogodek poglobil 
nekatera znanja in dobil več publicitete. 

Tone Hrovat je prisotne seznanil s tem, da so nj. eksceienci dr. 
VVagnerju podelili plaketo državnega sveta, ter ponovil besede, ki 
jih je med drugim izrekel ob vročitvi plakete. Izrazil je mnenje, da 
je poslanstvo državnega sveta, pa tudi poslanstvo dobrih 
medsosedskih odnosov dalo pečat njegovemu šestletnemu ob- 
dobju v Ljubljani in se mu iz srca zahvalil za veliko storjenega. 

Danijel Božič, direktor Visokošolskega središča v Kopru, se 
je zahvalil za možnost, da lahko predstavijo knjigo o ustavnem 
sistemu Avstrije in celotni projekt. 

Visokošolsko središče v Kopru je ustanova, ki je dolžna pripraviti 
vse potrebno, da bo v naslednjih letih nastala na Primorskem 
nova univerza v Sloveniji, je dejal v uvodni kratki predstavitvi tega 
visokošolskega središča. Na Primorskem je šest delujočih fakultet 
in visokih šol, sedma fakulteta, namenjena predvsem evropskim 
primerjalnim študijam s področja humanistike, geografije, 
zgodovine, komunikologije, antropologije in podobnih področij, pa 
naj bi začela delovati oktobra 2001. Osma, Visoka šola za zdrav- 
stvo, je tudi v procesu ustanavljanja. Nekatere so v fragmentih 
oziroma bodo ustanovljene čez dve do tri leta. 

Na povabilo dr. Nevena Brandta so pristopili k projektu Ustavni 
sistem Republike Avstrije zaradi tega, ker se zavedajo, da moramo 
v procesih združevanja v Evropsko skupnost veliko preštudirati, 
razmišljati in razumeti, je dejal. Zelja njihove univerze v nastajanju 
je, da bi izjemno tesno sodelovala in tudi zelo intenzivno spremljala 
in sooblikovala dogajanja. To pomeni, je poudaril, da bomo morali 
v naslednjih mesecih in letih sodelovati ne samo pri takem 
projektu, kot je predstavitev in slovenska izdaja avstrijskega 
ustavnega reda, ampak tudi pri drugih, npr. s področja prometa, 
šolstva, prava, ekonomije in drugih področij. 

Delo pri tem projektu je bilo komplicirano In vsi, ki so strokovno 
delali na tem tekstu, posebej prevajalci in strokovni recenzent 
prof. dr. Kristan, so imeli izjemno zahtevno in težko delo, je poudaril. 

Zahvalil se je tudi številnim sponzorjem, od avstrijskih in slovenskih 
državnih ustanov do podjetij, predvsem mešanih podjetij v av- 
strijsko-slovenski lasti. Pri sami izdaji knjige so pomagali 
predstavniki avstrijske republike, ki so omogočili, da so stroške 
spravili na minimum; vse so dosegli z veliko dobre volje, veliko 
sodelovanja in veliko entuziazma. Upam, je zaključil, da bomo 
tudi v naslednjih mesecih oziroma letih predstavili še nekaj 
podobnih projektov, ki jih potrebujemo kot pripomoček pri nadaljnjih 
študijah in preučevanjih. 

Mag. Annamaria Šikoronja, predstavnica Zveznega ministr- 
stva za izobraževanje, znanost in kulturo Republike Avstrije, 
se je najprej zahvalila za povabilo v Ljubljano ob resnično izjemnem 
dogodku - predstavitvi prevoda avstrijske zvezne ustave v jezik 
naših sosedov. Za Avstrijo je zelo razveseljivo, da je prav to delo, 
ki predstavlja temeljni kamen pravnega reda v Avstriji, sedaj na 
razpolago tudi v slovenskem jeziku. Gre za nadaljnji pomemben 
zidak pri gradnji dobrih odnosov s Slovenijo, je menila, ni pa samo 
zidak, ki prispeva in razširja bilateralne odnose, temveč zidak, ki 
prav zaradi poti v skupno Evropo zelo veliko prispeva k naši 
skupni prihodnosti. 

Prav zaradi razširitve Evropske unije si moramo prizadevati 
približati oziroma odpirati ustavne ureditve različnih držav. Že 
danes je neizogibno potrebno, da primerjamo pravne ureditve, da 
jih spoznavamo oziroma da so nam dostopne. V prihodnosti bo to 
znanje vedno pomembnejše. Avstrijsko zvezno ustavo, sedaj 
tudi v slovenščini, bodo vsi Interesenti in nosilci odločitev lahko 
brali tudi v svojem jeziku. 
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Od pristopa Avstrije k Evropski uniji je preteklo že nekaj let in 
eksperti, ki so vodili pogajanja o pristopu ter prilagajanje 
avstrijskega prava, lahko največ povedo, kako je avstrijski pravni 
sistem predelal oziroma prevzel evropski pravni red. 

Za zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo je 
bilo financiranje oziroma podpiranje tega prevoda posebna naloga 
tudi zato, ker Slovenijo in Avstrijo zaznamujejo zgodovinska 
dogajanja in ker med obema državama obstajajo dobri sosedski 
odnosi. Predvsem na znanstvenem področju potekajo številni 
projekti, ki jih izvajajo različne inštitucije. 

Mejnik znanstvenega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo je bil 
postavljen 8. maja 1998. leta, to je bil podpisan sporazum o 
znanstveno tehničnem sodelovanju med Republiko Avstrijo in 
Republiko Slovenijo. Od 1. julija 1999, ko je začel tudi pravnomočno 
veljati, pomeni temelj za intenzivno dolgoročno sodelovanje pri 
projektih na področju znanosti in tehnologije. Trenutno poteka še 
25 bilateralnih projektov. Cilj tega je spodbujanje znanstvenega 
sodelovanja, srednjeročno pa tudi izvajanje skupnih projektov v 
Evropski uniji. 

Že nekaj časa poteka na univerzitetni ravni tesno sodelovanje 
med znanstvenimi sodelavci. Zlasti je poudarila tesne stike med 
pravnima fakultetama, ki so zaznamovali tudi njeno osebno poklicno 
pot. Tako ima dobre stike s prof. Boschem iz univerze v Grazu in 
s prof. Rijavcem iz mariborske univerze, ki sta ji pomagala pri 
primerjavi ureditve notariatov v Sloveniji in v Avstriji. 

Pomemben korak za odnose med Slovenijo in Avstrijo pomeni 
tudi ustanovitev znanstvenega inštituta, ki je začel delovati 
septembra in tudi uradno odpira svoja vrata. Nahaja se v prostorih 
sklada Rudolfa Knafla, v katerih je bilo od nekdaj središče univer- 
zitetnih in izvenuniverzitetnih srečanj slovenskih znanstvenikov. 
To vlogo bo imel tudi v prihodnosti. 

Že deset let deluje v Ljubljani tudi izpostava Avstrijskega inštituta 
za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, ki prav tako prispeva k do- 
bremu sodelovanju na znanstvenem področju. 

Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šolstvo, je 
ponovno poudarila, z zadovoljstvom ugotavlja, da je ta publikacija 
uspela. V imenu ministrstva se je zahvalila vsem, ki so sodelovali 
in omogočili njeno izdajo. Zelo bi me veselilo, je dodala, če bi bila 
naslednja priložnost za srečanje v avstrijskem parlamentu in sicer 
ob predstavitvi prevoda slovenske ustave v nemščino. 

Prof. dr. Ivan Kristan, recenzent slovenske izdaje avstrijske 
ustave, je uvodne besede izrekel kot udeleženec pri zelo plod- 
nem šestletnem delovanju nj. ekscelence dr. VVagnerja v Sloveniji 
in sicer pri vzpostavljanju stikov med državnim svetom in av- 
strijskimi institucijami. 

Zdi se mi, je dejal, da je današnja konferenca, ki je posvečena 
predstavitvi slovensko-avstrijskega projekta, simbolično dejanje, 
s katerim se zaključuje delovanje ekscelence dr. VVagnerja v 
Sloveniji in ki predstavlja materialni akt tega sodelovanja. Izid tega 
prevoda ustavnega prava Avstrije z ustavo je zelo pomembno 
dejanje, ne samo kot dokaz preteklega uspešnega sodelovanja, 
ampak je predvsem podlaga za prihodnje plodno sodelovanje 
tudi na znanstvenem področju. 

Izrazil je zadovoljstvo, da je bil vključen v sodelovanje z nj. 
ekscelenco dr. VVagnerjem, s katerim sta se prvič uradno srečala 
pred šestimi leti in da se je takrat začeto sodelovanje potem 
razvilo v zelo plodno sodelovanje tudi s sedanjim predsednikom 
državnega sveta gospodom Hrovatom. 

Kot strokovni recenzent se je pridružil že izrečenemu mnenju, da 
je to zelo zahteven projekt. Pri prevodu je bilo treba premagati , 
veliko ovir in odprtih vprašanj, kljub temu pa je morda kaj od tega 
ostalo še odprto! zato bo izdajatelj hvaležen za pripombe za 
morebitno naslednjo izdajo. Kot strokovni recenzent si je 
prizadeval, da bi avstrijske termine - pravne irt^tftute - prevedli v 
slovenščino tako, kot jih lahko slovenska zainteresirana javnost 
razume, ter za dosledno rabo v pčlotnem tekstu. Posebej si je 
prizadeval, da ne bi prevajali posameznih nemških pojmov in 
izrazov, ampak da bi se v prevodu ohranila povezanost z avstrij- 
skim izvirnikom v tem smislu, da bi se ohranila značilnost 
avstrijskega izvirnika ter pravno izrazoslovje in termini, ki jih v 
slovenskem pravnem jeziku danes ne uporabljamo več. Posa- 
mezne termine, ki potrebujejo dodatno razlago, je kot recenzent 
zbral in objavil kot sumarni pregled opomb v Besedi strokovnega 
recenzenta. 

Z nekaterimi primeri je nato ilustriral to svojo težnjo za ohranitev 
barvitosti nemškega originala in skrb za to, da se v prevodu ne bi 
izgubil kakšen značilen termin. Npr.: termin "bei Gericht anhangiges 
Verfahren" in "bei Gericht anhangige Rechtsache" smo v slovenski 
pravni terminologiji poznali kot "viseč postopek" in "viseča pravna 
zadeva". Danes tega v naši terminologiji ni; namesto nemške se 
pri nas sedaj uporablja angleška izpeljanka tega izraza, tako da 
govorimo o "pendentni pravni zadevi", "pendentnem postopku". 

Postavilo se je tudi vprašanje, ali naj bi namesto vseh vrst avstrijske 
policije prevedli oziroma uporabili pojem "nadzor" ali "inšpekcija". 
Potem se je odločil, da ne naredimo tega, ker bi se tudi tu izgubila 
vezanost na avstrijski original. Torej so se odločili za "gradbeno" 
policijo, "tržno" policijo in tako naprej, ker ni v celoti ustrezno to 
prevajati z inšpekcijo, saj gre za drugačne kompetence. 

Pri prevodu prvega doma - "Nazionalrat" - so ohranili že uveljav- 
ljeni "državni zbor", pri prevodu drugega doma - "Bundesrat" - pa 
"zvezni svet". V določenem smislu sta se oba izraza že ustalila. 
Za zvezni svet so bili prisotni predlogi, da bi ga prevedli kot dom 
zveznih dežel, ker to ustreza vsebini in tudi strukturi avstrijskega 
drugega doma. Vendar bi to s terminološkega stališča ne bilo 
konsekventno, ne da bi tudi pri prvem domu morali uporabiti bolj 
splošno opredelitev, je dejal. Zatem je predstavil nekaj termino- 
loških rešitev. 

Za referendum so v nemščini štirje termini. Po konzultacijah se je 
odločil, da jih prevedejo kot "ljudska zahteva"(Volksbegehren), 
"referendum" (Volksabstimmung) - tu gre za obvezni referen- 
dum, kot "posvetovalni referendum" (Volksbefragung), druge 
iniciative pa kot "državljanska iniciativa" (BOrgerinitiative). Prevod 
štirih pojmov ustreza po eni strani originalu, po drugi strani pa ne 
bo povzročal nepotrebnih zamenjav s pojmi našega zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi, je menil. 

Pri izrazu "Aufhebung" se je postavilo vprašanje, kateri vidik 
upoštevati: ali je mišljena razveljavitev nekega akta oziroma 
zakona z učinkom od sedaj naprej ali kot pravimo juristi "ex nune" 
ali pa gre za odpravo akta. Iz pomenskih zvez, ki so v ustavi, je 
razbral, da gre pravzaprav zgolj za prvi primer, torej za razvelja- 
vitev z učinkom "ex nune". 

Izraz "Volksanwaltschaft" je uporabljen za ljudskega odvetnika 
ali - kot bi rekli starejši juristi - ljudskega pravdnika; odločili so se 
za prevod "ljudsko odvetništvo", ki ustreza našemu varuhu člove- 
kovih pravic. 

Pri avstrijski državni pogodbi, ki je tudi vključena v to edicijo, ni 
bilo toliko odprtih vprašanj oziroma terminoloških problemov. Morda 
se je najbolj pojavila potreba po preciznosti pri tistih členih, ki 
zadevajo uveljavljanje mednarodnih odnosov, odnosov med 
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podpisnicami pogodbe in pridruženimi silami. Ob koncu je še 
poudaril, kako pomembno je, da je ta pogodba vključena v to 
edicijo, saj je z nekaterimi segmenti pomembna tudi za naše 
medsebojne odnose. 

Dr. Miriam Polzer-Srienz, soavtorica slovenske izdaje Ustave 
Republike Avstrije, je izrazila veselje, da je končno izšla tudi 
slovenska izdaja avstrijske ustave; nemška izdaja Ustave 
Republike Slovenije je izšla že leta 1992 in omogočila neštetim 
avstrijskim pravnikom in nepravnikom vpogled v pravni red 
Republike Slovenije. 

Uvod v tej izdaji naj bi ponudil oris in kratek pregled dogmatičnega 
ter zgodovinskega razvoja avstrijske ustave. Delo je prevzela na 
povabilo koordinatorja projekta dr. Brandta. 

Uvod vsebuje bistvene spremembe zvezne ustave od leta 1920 
naprej do današnjega dne, sedanji status avstrijskega ustavnega 
prava, kratek oris razvoja deželnih ustav ter vpogled v aktualna 
reformna prizadevanja glede zvezne ustave. 

Interpretacija avstrijskega ustavnega prava naj bi olajšala bralcu 
prebiranje in razumevanje avstrijske ustave. V nadaljevanju je 
poudarila nekaj značilnosti avstrijskega ustavno-pravnega reda. 

Avstrijsko ustavo je možno relativno in ustavno spremeniti. To 
dokumentira tudi pregled najvažnejših novel. Nekatere spremembe 
so daljnosežnejše in celovite, druge pa so nastale z ozkim 
pogledom na dnevno-politične zahteve. V predstavljeni knjigi 
prevedeni zvezni ustavni zakon vsebuje važne dele ustavnega 
prava, toda ta zvezni ustavni zakon je modificiran, spremenjen in 
dopolnjen z raznimi drugimi ustavno-pravnimi predpisi. Zvezni 
ustavni zakon sam omogoča ustvarjanje ustavnih določb izven 
te ustavne kodifikacije. To je privedlo do razdrobljenosti in 
nepreglednosti ustavnih in pravnih predpisov, kar otežuje tudi 
avstrijskim pravnikom razumevanje avstrijske ustave. 

Pot v novo tisočletje je pot v skupno Evropo. Na tej poti je in bo 
čezmejno sodelovanje pravnikov posebno pomembno. Slovenska 
izdaja avstrijske ustave bo olajšala slovenskim pravnikom 
razširjanje njihovih interesov preko meje - na avstrijski pravni 
red, je menila. 

Pogled prek državne meje med Avstrijo in Slovenijo kaže številne 
podrobne pravne potrebe obeh držav in vzbuja pričakovanje 
koristnih pobud in impulzov za pravni razvoj v lastni državi. S 
primerjavo prava lahko ugotovimo, kaj se je drugje obneslo in bi 
lahko pomagalo izboljšati lastni pravni red; upoštevanje dejstva, 
da so bile nekatere določbe v drugi državi neuspešne oziroma 
imajo nezaželene stranske učinke, lahko prepreči napake v 
zakonodajnem delu. 

Izid slovenske izdaje Ustave Republike Avstrije pomeni skupni 
korak naprej v sodelovanju sosednjih držav. Ta korak naj bi ustvaril 
še boljše osnove in pogoje za nadaljnji demokratični razvoj obeh 
držav, je zaključila. 

Dr. VValter Labud, direktor Zveznega sveta Republike Avstrije, 
je kot prvi govornik v drugem delu konference govoril o soodlo- 
čanju avstrijskega zveznega sveta v Evropski uniji. 

Pri soodločanju ali sodelovanju zveznega sveta gre v bistvu za 
vplivanje na oblikovanje volje državnih organov. To pomeni, da ne 
sodelujejo v postopku v Evropski uniji, pač pa gre za sooblikovanje 
vpliva avstrijskih članov vlade, ki vodijo pogajanja. Takšno pravico 

do soodločanja imata zvezna državni zbor in državni svet. 
Soodločanje je omogočeno tudi prek zveze dežel in zveze mest. 
To soodločanje imenujem diferencirano, je dejal, ker državni zbor 
lahko zaustavi vladno akcijo v Evropski uniji, če je za tako akcijo 
potrebno spremeniti ustavo. 

Pravni temelji za soodločanje zveznega sveta v zadevah Evrop- 
ske unije so zajeti v členih 23.c, 23.e in 23.f zveznega ustavnega 
zakona. 

Pred pristopom k Evropski uniji je 1994. leta prišlo do novele 
ustavnega zakona; to je spremna novela ustavnega zakona, 
vključena v ustavo. Prva citirana določba vsebuje obveznost 
zvezne vlade, da zvezni svet informira o nominiranju organov 
Evropske unije. To je informacijska pravica; informacija se prebere 
v zveznem svetu in o njej lahko pride do razprave na javni seji. 
Doslej se to še ni zgodilo. 

Najpomembnejša določba je člen 23.e; v njegovem prvem odstav- 
ku je zapisana splošna obveznost članov zvezne vlade o informi- 
ranju zveznega sveta o vseh namerah Evropske unije. Določen 
je tudi čas, v katerem zvezni svet pripravi svoje stališče. V šestem 
odstavku je opisana tudi zavezanost k temu, v členu 23.f pa je 
opredeljeno stališče zveznega sveta do zunanje, splošne zunanje 
in varnostne politike, področja prava in notranjih zadev. Glede 
tega je preprosto opredeljena pravica stališča in ne stališče, ki je 
zavezujoče. 

Glede na obveznost zvezne vlade in njenih članov, da zvezni 
svet nemudoma informirajo o vseh namenih in projektih Evropske 
unije, dobiva direkcija parlamenta dnevno okoli 250 dokumentov. 
Zbirajo se v skupni pisarni državnega zbora in zveznega sveta, 
kjer jih računalniško obdelajo. Kot posamezni predmeti zveznega 
sveta postanejo te zadeve šele takrat, ko se frakcije v parla- 
mentarnem klubu dogovorijo, da odbor Evropske unije vključijo v 
razpravo in dajejo posamezne točke na dnevni red. Frakcije imajo 
namreč dostop do njihove banke podatkov. Menil je, da je to celo 
v mednarodni primerjavi odlična banka podatkov o predlogih 
Evropske unije. Parlamentarni klubi, pristojni za državni zbor in 
za zvezni svet, odločajo o tem, katere teme bodo obravnavali v 
državnem zboru in katere v zveznem svetu. Ko pride do odločitve, 
steče postopek v zveznem svetu, tako kot je opredeljeno v našem 
statutu. 

O teh konkretiziranih namenih lahko daje stališče plenum ali pa 
poseben odbor Evropske unije; odbor pa lahko deluje tudi 
samostojno in tudi dokončno zaključi zadevo. Ti izbrani dokumenti 
veljajo potem kot predmeti pogajanja in se jih razdeli članom odbora 
Evropske unije. 

• 
Odbor Evropske unije ima 15 članov in je glede na moč posameznih 
frakcij oziroma parlamentarnih skupin proporcionalno sestavljen. 
Trenutno je v njem 28 članov ljudske stranke in 14 svobodnjakov; 
zeleni in liberati so izpadli Iz državnega zbora, v zveznem svetu 
jih sploh ni bilo. 

Odbor torej lahko zavzame določeno stališče, sklene pridružitveno 
stališče ali pa daje napotke in nasvete. Vsi zvezni svetniki, tudi vsi 
avstrijski člani evropskega parlamenta, lahko sodelujejo na tej 
obravnavi in sicer svetovalno. Ko se razprava o predmetu začne, 
se lahko podajo pobude za določene sklepe; zvezni svet lahko 
dci pobudo k posameznemu vprašanju. Če gre za zadevo dežel, 
zakonodaja in izvedbeni predpiši pa bi povzročili omejitev svobode 
ali bi prišlo celo do spremembe ustave, se vlado veže na odločitve 
zveznega sveta. To pa ni dokončno, kajti pristojni zvezni minister 
lahko pri pogajanjih v Bruslju, če gre za nujne zunanjepolitične ali 
integracijsko-politične zadeve, poda svoje stališče. Ce plenum ali 
odbor poda svoje mnenje, je treba to takoj sporočiti ministru, 
zveznemu kanclerju in zunanjemu ministru, državni zbor, dežele 
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in deželni zbori pa ga dobijo v vednost. Če član vlade mnenja ne 
upošteva, zahteva zvezni minister opravičilo oziroma utemeljitev. 

Če namerava član vlade, ki se pogaja, odstopiti od stališča 
državnega zbora ali zveznega sveta, mora to tudi razložiti, če pa 
gre za omejitev ustave, ima državni zbor in zvezni svet pravico, 
da temu oporeka. Oba imata absolutno pravico veta. Tudi v 
notranje-državnem pravu ima zvezni svet absolutni veto, če so 
zaradi ustavnega zakona zmanjšane pravice dežel. Zvezni svet 
v zvezi z zadevami Evropske unije nima te absolutne pravice, 
državni zbor pa jo ima. To je s pravnega vidika pravzaprav 
protislovje v notranjedržavni ureditvi. 

V nadaljevanju je posredoval podatke o številu dokumentov EU, 
ki so jih prejeli v avstrijskem zveznem parlamentu. Od novembra 
1995 je prišlo na zvezni svet in državni zbor 115.680 dokumentov; 
dokumenti so različno obsežni, od ene strani pa do debelih knjig. 
Na dan torej pride približno 250 dokumentov. Glavni odbor držav- 
nega zbora, ki je odgovoren za končno definicijo prizadevanja 
Evropske unije, je imel v petih letih in pol 750 sej; od 115 tisoč je 
obdelal 249 dokumentov in sprejel ter posredoval 34 stališč. V 
novem legislativnem obdobju so ugotovili, da je postopek preveč 
zapleten, zato so se odločili za drugačno pot. Od jeseni preteklega 
leta deluje pododbor glavnega odbora, v katerem je 14 članov; tj. 
polovica poslancev glavnega odbora. Doslej je obravnaval 12 
dokumentov in sprejel 2 sklepa. Zvezni svet je imel v petih in-pol 
letih 12 sej, obravnaval je 28 dokumentov ter posredoval le 1 
stališče in 1 sklep. Tudi odbor za ustavo je v zvezi s temi zadevami 
imel en sklep. Naslednja seja odbora Evropske unije je predvidena 
sredi decembra, ukvarjal pa se bo z eno zadevo. 20 tisoč 
dokumentov na leto oziroma 250 na dan, kolikor jih dobivamo, je 
bistveno preveč, je dejal. 

V nadaljevanju je pojasnil, zakaj so zvezni svet in dežele vključene 
v postopek soodločanja. Člani avstrijskega zveznega sveta niso 
direktno voljeni, imajo pa svoboden mandat. Če želijo dežele 
zastopati lastne interese, morajo imeti tudi pravico do lastnega 
stališča. Imajo tudi pravico do popolne informacije glede zadev, ki 
se nanašajo na njihovo avtonomno področje delovanja ali pa glede 
vseh zadev, ki so v njihovem Interesu. Dežele lahko posamezno 
dajejo svoja stališča; zvezna vlada mora v takem primeru o njih 
samo razmisliti, dežele pa lahko oblikujejojo skupno stališče. Da 
bi dosegli skupno stališče, imajo posebno integracijsko konferenco; 
v njej so zastopani deželni glavar in predsednik deželnega zbora, 
zvezni svet pa je prisoten kot posvetovalni glas. Konferenca ima 
to posebnost, da se skupno ali enotno stališče uveljavi takrat, ko 
5 od 9 dežel soglaša z njim in nobena dežela ni proti takemu 
stališču. Konferenca je zaradi tega imela samo eno sejo, dežele 
pa so tudi brez nje po ustreznem glasovanju 32-krat oddale skupno 
stališče; na leto je to 8 stališč. Dežele imajo še posebno pravico; 
zvezna vlada namreč lahko, če gre za zadeve dežel, pošlje v 
Evropsko unijo predstavnika dežel, ki lahko neposredno vodi 
pogajanja. To ni posebno pravno zasidrano uveljavljanje, ampak 
je to svobodna odločitev, je menil. 

Kdor se ukvarja s posameznimi modeli sodelovanja v Evropski 
uniji, bo ugotovil precej podobnosti avstrijske in nemške ureditve. 
Čeprav sta imeni povsem enaki, pa gre za dva popolnoma različna 
modela. Avstrijski zvezni svet zasedajo indirektno voljeni člani, ki 
imajo svobodni mandat, nemški zvezni svet pa je v resnici vladna 
konferenca. V Nemčiji zvezne dežele oblikujejo zvezni svet; to 
pomeni, da za njim stojijo vse deželne uprave z vsemi svojimi 
strokovnjaki. Njihovo sodelovanje z zveznim svetom se je razvijalo 
veliko let, mi smo pa morali to direktno inplantirati. To je naš prob- 
lem, je dejal. 

Drugi problem pa je v tem, da nacionalni parlamenti in postopki 
Evropske unije ne gredo skupaj. V nacionalnem zakonodajnem 
postopku sami odločamo, kdaj bomo nek predlog obravnavali, 

odločamo o tem, je dejal, kako dolgo bodo trajala usklajevanja in 
razprave, na koncu pa poteka še plenarna obravnava. Ko se vse 
to zaključi, je sklep oziroma zakon sprejet in odločitev je dokončna. 

Za novelo je potreben nov postopek, ki ponovno ustreza proceduri 
zakonodajnega postopka. V postopku Evropske unije pa imajo 
pravico do kvalificiranega stališča oziroma do ocenjevanja, je 
dodal. Pogosto se zahteva, da se o isti zadevi v različnih fazah 
postopka, večkrat reagira. Za tak način dela niso opremljeni, kajti 
člani odbora, ki se ukvarjajo s temi zadevami, so iz vse Avstrije; 
tudi prek e-pošte jih je težko sklicati. Dejansko se ne da pravočasno 
reagirati, kajti včasih kak zvezni minister pokliče iz Bruslja med 
samimi pogajanji, tudi da bi opozoril na tak postopek ter da bi 
ugotovil, kakšno svobodo mu o določenem vprašanju dajeta 
zvezni svet ali državni zbor. To se dejansko dogaja in takrat 
parlament ali eden od obeh zborov preprosto ne more odpreti 
manevrskega prostora. To vprašanje je zelo pomembno in treba 
mu je posvetiti veliko pozornost. 

Problem obeh domov parlamenta so na eni strani prekomerne 
informacije, na drugi strani pa različni postopki. Zato je izmenjava 
informacij med parlamenti o dejanskih problemih smotrna, saj se 
lahko marsikaj naučimo, je zaključil dr. Labud. 

Prof. ddr. Heinz Mayer, profesor na Inštitutu za državno in 
upravno pravo na Dunaju, je govoril o pravni ureditvi vstopa 
Avstrije v EU. Avstrijska zvezna ustava temelji na določenih 
političnih idejah: demokraciji, zvezni državi, pravni državi, ločevanju 
oblasti, republikanski strukturi, liberalnem načelu. Te politične ideje 
so pomembne zato, ker bi sprememba enega načela pomenila 
spremembo celotne ustave, taka sprememba pa je po tretjem 
odstavku 44. člena ustave možna samo z ustavnim zakonom. 
Avstrijski pristop v Evropsko unijo je seveda spremenil nekaj 
principov te ustave in s tem tudi celotno ustavo, kot na primer 
demokratični princip. Evropska unija je svet, ki daje zakone, in 
daje demokratično legimitizacijo zakonov; zato smo morali v tem 
delu spremeniti avstrijsko ustavo, je dejal. 

Obe največji zvezni državi imata dežele, ki imajo, vsaj nekatere, 
veliko oblasti. Federalistični princip je bil omejen in na koncu je bil 
omejen tudi princip pravne države. Nesporno je, da je pristop k 
Evropski uniji povzročil spremembo celotne ustave. Z vidika 
nacionalnega ustavnega zakona je bilo treba ta pristop izvršiti z 
državno pogodbo. 

Dolgo smo diskutirali o tem problemu; zelo sporno je bilo vprašanje, 
ali je možna celotna sprememba ustave in ali se do tega lahko 
pride z državno pogodbo. 

Izoblikovala so se tri mnenja: prvo, da ne sme priti do celotne 
spremembe, drugo, da je možno to napraviti brez referenduma, 
in tretje, da se tretji odstavek 44. člena lahko analogno uporablja. 
K temu je treba dodati še dejstvo, da morajo državne pogodbe, ki 
vsebujejo ustavne določbe, te ustavne določbe izrecno označiti. 

Prvo vprašanje, ali se lahko z državno pogodbo sploh doseže 
celotna sprememba ustave in pristop k Evropski uniji in pod 
kakšnimi predpostavkami, ter drugo, bolj pragmatično, zahteva 
za označevanje določenih prevzetih določb, če so to ustavne 
spremembe - sta pripeljali do tega, da je šel avstrijski zakonoda- 
jalec po drugi poti. Niso se želeli izpostaviti tveganju, da bi prišlo 
do formalnih napak in da bi ustavno sodišče naknadno reklo, da 
je bilo katero od treh načel pravilno, vlada pa je izbrala napačno 
pozicijo; niso pa se želeli izpostaviti tudi težavni problematiki, ko 
bi morali ugotoviti, katera od prevzetih določb je dopolnila ustavo 
ali pa jo spreminja. Ta naloga bi bila praktično neizvedljiva, zato so 
izbrali posebno pot. Izdelali so dodatni zvezni ustavni zakon in z 
njim dodelili zvezni vladi in pristojnim organom pravico, da rezultat 
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pogajanj na določen dan vzamejo kot temelj za pristop k Evropski 
uniji. Zvezni ustavni zakon so dali na referendum ter s tem odpravili j/j. 
vse dvome; prišlo je do dinamičnega preoblikovanja in do rezultata 
brez juridičnih problemov. <'i i- 

A', 
Daljnosežne posledice tega zveznega ustavnega zakona so bile 
spremembe ustave glede načelnih zadev; bistvena vsebina tega 
zakona pa, da se avstrijski pravni red odpre bodočemu pravu 
Evropske unije. To je pomembno, ker pravo Evropske unije zazna- 
mujejo posebnosti. Pravo skupnosti ima prednost pred nacionalnim 
ustavnim pravom in sicer na vseh stopnjah. Če je nacionalno 
pravo v protislovju s pravom Evropske unije, velja slednje. 

Posebnost prava Evropske unije so direktive. Evropsko sodišče 
je razvilo judikaturo, ki je pravno-izobraževalna, delno pa z vsebino 
pogodb ni usklajena. Na primer, v pogodbi o Evropski skupnosti 
obstaja smernica kot akt, namenjen članicam, in članice jo 
prilagajajo z nacionalnimi instrumenti. 

Če pa npr. pravosodni organi ne upoštevajo zakona Evropske 
unije in so občani zaradi tega oškodovani, imajo pravico do 
odškodnine, tudi če nacionalno pravo takšne pravice ne predvi- 
deva. To imenujemo jamstvo države. V pogodbi Evropske unije pa 
boste zaman iskali regulativo, ki to predvideva. To je sodniška 
pravica. 

S pristopom Avstrije k Evropski uniji je bilo nujno, da se prevzamejo 
tudi vse razsodbe evropskega sodišča. Zvezni ustavni zakon je 
tako pomemben zaradi tega, ker na nekompliciran način avstrijski 
pravni red odpira za celotno prihodnje izrekanje sodb v Evropski 
uniji. Obstaja pa ena izjema, ki je v tem, da avstrijska zvezna 
ustava še vedno vsebuje temeljne principe, ki so s pristopom 
Avstrije k Evropski uniji doživeli modifikacijo, v tej modificirani 
obliki pa še naprej veljajo. Gre torej za razvoj prava v okviru 
Evropske skupnosti. Temeljni principi avstrijskega ustavnega prava 
so lahko tangirani prek zahtev, ki so postavljene s pristopom 
Avstrije k Evropski uniji, take zadeve je treba še dati v javnost. To 
je jedro ustave, to je temeljna ureditev, ki je ovira pri nadaljnjem 
uveljavljanju pravnega reda Evropske unije. Če bi se npr. zgodilo, 
da evropsko sodišče ne bi dovolj ščitilo temeljnih pravic, bi moralo 
v Avstriji spet priti do referenduma. 

Sedaj imamo novi aktualni problem, je dejal: reformo institucij v 
Evropski uniji. Če bo prišlo do širitve Evropske unije, bo reforma 
potrebna, ob tem pa se bo postavilo vprašanje, v kolikšnem 
obsegu bodo morebiti ogroženi avstrijski temeljni principi. V 
Evropski uniji trenutno velja princip soglasja; če bi bilo soglasje v 
celoti odpravljeno, bi se v Avstriji postavilo vprašanja glede principa 
demokratičnosti. Nismo pristali na to, da bi predstavnika Avstrije 
v celoti preglasovali, pristali smo na to, da avstrijski predstavnik 
sodeluje pri sprejemanju zakonodaje, tudi z omejeno pravico 
parlamenta, je dejal. Če bi se torej zgodilo, da se pri vseh glavnih 
vprašanjih lahko preglasuje avstrijskega predstavnika, je treba v 
istem hipu razmisliti, ali ni na udaru samo jedro avstrijske ustave. 

V nadaljevanju je govoril še o avstrijski pravni praksi in o povezavi 
pravne znanosti s pravom Evropske unije. Pravo unije je v avstrij- 
skem pravnem redu relativno že vgrajeno, v dnevni praksi obstaja 
součinkovanje med nacionalnim pravom in pravom skupnosti, 
čeprav problemi nastajajo in jih ne bi želel zamolčali. Omenil je 
dva problema. Pravo skupnosti zahteva efektivno dejavnost prava 
skupnosti v posameznih instancah. Države članice morajo torej 
skrbeti za to, da se to pravo efektivno uresničuje. V Avstriji je 
zaradi tega prišlo do velikih problemov, ki še niso obvladani. Gre 
za sistem neposrednega pravnega varstva, za sprejem odločitev 
upravnih oblasti, s katerimi se daje pravna zaščita, ali pa se 
modificirano uporablja instrumentarij, ki velja v Avstriji na področju 
varstva občanov. 

Druga tema, ki se tiče pravne prakse, je vprašanje prekluzije v 
pravnem postopku, pri katerem je udeleženih več strank; 
vprašanje je, ali prekluzija, torej izločitev, obstaja takrat, če se 
ena stranka ne zanima za svoje pravice. To v našem pravnem 
redu že obstaja. Kasneje taka stranka pravic ne more več 
uveljavljati, je prekludirana. Obstaja pa odločitev evropskega 
sodišča, ki ne glede na zelo zapleteno avstrijsko situacijo zastopa 
stališče, da mora imeti vsak občan, če se sklicuje na pravo 
skupnosti, pravico priti do sodišča. V Avstriji ne more, če je 
prekludiran, če ne sodeluje dovolj, več priti do upravnega sodišča 
oziroma lahko pride tja, ampak ne bo uspešen. Ta judikatura 
prizadene precejšnja področja upravnega postopka in upravnega 
prava, in to je vedno problematično. 

Ob zaključku je še poudaril, da je prevzem prava Evropske unije 
pripeljal do ogromne spremembe avstrijskega prava in tudi pravne 
kulture. Z vstopom evropskega prava je v avstrijsko miselnost in 
institucije vstopilo mnogo stvari, ki so bile doslej tuje avstrijskemu 
pravu. To prihaja tudi iz evropskega sodišča, kjer so predstavniki 
različnih držav, ki morajo najti skupno pot; avstrijsko pravno 
razmišljanje tam ne igra posebne vloge, sodelujejo vsi in ni vedno 
zagotovljeno, da bo uspelo avstrijskemu predstavniku uveljaviti 
določene značilnosti avstrijskega prava, tako v postopkih kot pri 
odločanju. Določeno težavo predstavlja tudi uresničevanje 
obveznosti iz evropskega prava. Pogosto je treba sprejeti posebne 
akte, saj smernica ali direktiva lahko prizadene zvezo, lahko 
deželo, in je treba glede na to sprejemati zakone ter skrbeti za 
njihovo uresničevanje. 

Večja je postala tudi nepredvidljivost. Posebnost judikature 
evropskega sodišča je namreč pripeljala do tega, da je relativne 
varnosti, ki smo jo imeli ob upoštevanju nacionalnih inštanc, manj. 
Oba navedena primera, jamstvo države in neposredna uporaba 
direktiv, sta rezultat judikature, ki je pred nekaj leti nihče ni mogel 
predvideti. 

Na koncu se je predsednik državnega sveta Tone Hrovat za- 
hvalil vsem govornikom, ki so predstavili slovensko avstrijski 
projekt, sponzorjem, ki so s svojo podporo omogočili izdajo sloven- 
skega prevoda Ustave Republike Avstrije, ter spoštovanemu 
občinstvu, seveda v pričakovanju, da se bodo ob podobnih pri- 
ložnostih še srečevali. 

' USTAVNI SISTEM REPUBLIKE AVSTRIJE 
Ustava Republike Avstrije 
Državna pogodba 
Zakon o vstopu Avstrije v EU 
Ustavni zakoni Republike Avstrije 

Knjižna zbirka "Evropske primerjalne Študije" 
izdalo In založilo Visokošolsko središče v Kopru 
Koper2000 

" POLITIČNI SISTEM AVSTRIJE 

Zbirka "Aktualne družbene teme" 
Izdala In založila DZS, d.d. 
Ljubljana 1998 
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Državni svet Republike Slovenije in ŠENT - Slovensko združenje za duševno 

zdravje sta 25. maja 2001 pripravila okroglo mizo o ZAGOVORNIŠTVU NA 

PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA. " 

Špela Zgonc, vodja programa zagovorništvo pri šENT-u, je 
v predstavitvi programa poudarila, da je med osnovnimi cilji, ki so 
si jih zadali, vzpostavitev učinkovitega, neodvisnega in stalnega 
sistem zagovorništva tako za osebe s težavami v duševnem 
zdravju kot tudi za njihove svojce. Širšo javnost želijo tudi seznaniti 
s kršitvami človekovih pravic pri tej skupini ljudi, pa tudi dvigovati 
zavest odgovornih na oblasti, da bi zagotovili trajno financiranje 
za tovrstne storitve. S pomočjo sofinancerja programa - delegacije 
komisije EU, Evropske iniciative za demokracijo in človekove 
pravice, v Republiki Sloveniji so omogočili ciljni skupini lažji in 
hitrejši dostop do pravne pomoči oziroma pravnega svetovanja. 
Druge oblike svetovanja nudijo v okviru programov, ki jih izvajajo 
že več let. 

Lažji in hitrejši dostop so omogočili z internetno povezavo, je 
dejala, saj lahko člani ŠENT-a in njihovi svojci v kateri koli njihovi 
podružnici po Sloveniji z elektronsko pošto pošljejo vprašanja 
pravniku, kar dovolj hitro pa dobijo tudi odgovor ali nasvet. 

Pretežni del zadev, ki so jih pomagali reševati, se je nanašal na 
premoženjske pravice ali denarne zadeve. V več primerih so 
članom pojasnjevali, kako potekajo določeni postopki, kakšni so 
pogoji za invalidsko upokojitev, srečevali pa so se tudi s primeri 
odvzema poslovne sposobnosti. V večini primerov pa je bilo treba 
posamezniku razložiti sam potek postopka ter njegove pravice in 
dolžnosti v določenem postopku. Poleg tega, da posameznikom 
nudijo pravno pomoč in svetovanje, je eden od ciljev tega programa 
spodbuditi razprave in aktivnosti za zakonsko ureditev specifične 
problematike duševno bolnih. Zato so na to razpravo povabili 
predstavnike pripravljavcev dveh predlogov zakonov, pomembnih 
za področje duševnega zdravja, da predstavijo vsebino in pomen 
teh predlogov, je zaključila. 

Aleš Butala, namestnik varuha človekovih pravic, je povedal, 
da varuh že vse od začetka svojega delovanja namenja posebno 
pozornost problematiki oseb, ki imajo težave z duševnim zdravjem. 
Varuh vseskozi sprejema pobude posameznikov ali njihovih 
svojcev, kadar menijo, da so kršene njihove pravice s področja 
zdravstvene dejavnosti ali zdravstvenega zavarovanja ali pa ko 
gre po ocenah vlagatelja pobude za nekorektnosti in nepravilnosti. 

V šestih letih so pri svojem delu opazili, da gre za pravne praznine, 
za nedorečenosti v zakonu, ki imajo v določenih primerih lahko 
tudi težo protiustavne zakonske praznine. Vsa prizadevanja 
varuha so zato usmerjena k zakonodajalcu, da bi čim prej prišlo 
do nove zakonodaje na tem področju, torej do zakona, ki bi uredil 
področje duševnega zdravja. 

Cilj varuha je, da se z zakonom celovito uredijo vsa odprta 
vprašanja, najbolje v enem zakonu. Skrb vzbujajoče je, da v vseh 
teh letih do pravega napredka pri sprejemanju takega zakona ni 
prišlo, je dejal. Vemo, da je ministrstvo za zdravstvo s pomočjo 
strokovnjakov pravne fakultete pripravilo osnutek zakona o 
duševnem zdravju. Po naši oceni je osnutek primeren za obrav- 
navanje te problematike. Dlje od osnutka ni prišlo, in če je moja 
informacija točna, je dejal, ga vlada še ni obravnavala. Od 
novembra 1998 pa je v parlamentu predlog zakona o bolniškem 
zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega zdravja. 

Ocenjujemo, je poudaril, da ta predlog ne ureja celotne 
problematike, temveč samo eno področje; kaže, da tudi ni imel 
namena urediti področja v celoti. 

Varuh je leta 1998 izdal posebno poročilo o tej problematiki, s 
katerim na eni strani opozarja zakonodajalca, naj jo čim prej in na 
celovit način uredi, po drugi strani pa izreka hudo kritiko sedaj 
veljavni zakonodaji in njenim izvajalcem; gre za zakon o 
nepravdnem postopku, ki ima posebne določbe o pridržanju oseb, 
in zakon o zdravstveni dejavnosti, ki v enem členu omenja to 
področje. Kritika varuha se je nanašala na psihiatrične zdravstvene 
zavode in psihiatrične bolnišnice in je bila v zvezi z nespoštova- 
njem določb zakona o nepravdnem postopku oziroma ravnanjem 
na škodo bolnikov. Namenjena je bila tudi okrajnim sodiščem, ki bi 
morala potem, ko dobijo obvestilo o pridržanju osebe, v zakonito 
določenih rokih izvesti postopek, v katerem se ugotovi in odloči, 
ali obstaja v zakonu podlaga za nadaljnje pridržanje osebe proti 
volji na zaprtem oddelku ali pa bi morali takšno osebo nemudoma 
odpustiti na prostost. 

Ker zakonodaja ni popolna, si v praksi v psihiatričnih bolnišnicah 
pomagajo na različne načine. Vse bolj očitno je, je poudaril, da 
odsotnost zakonske ureditve slabo vpliva na razmerja pri urejanju 
pravic bolnikov. Bolnišnice, soočene s tem dejstvom, si same 
prizadevajo nekako priti iz te neugodne situacije. Lahko pozdravimo 
nekaj primerov, je dodal, ko so bolnišnice same izdale nekakšne 
akte ali listine o pravicah bolnikov; poznamo npr. listino Psihiatrične 
bolnišnice Idrija o pravicah bolnikov ali pravilnik o pravicah in 
dolžnostih pacientov v Psihiatrični kliniki Ljubljana. Nedvomno 
kaže pozdraviti tovrstno delo, saj poskuša nadomestiti pravno 
praznino. Vendar pa je treba reči, da gre na tem področju za 
zakonsko materijo. Pravic in obveznosti posameznika namreč 
ne more urejati niti nekakšen interni niti podzakonski akt; to je 
materija, ki je lahko urejena samo z zakonom. Naše izkušnje s 
temi akti bolnišnic kažejo, je dejal, da ti ne urejajo področja oziroma 
pravic bolnikov v celoti. Tako na primer v listini pravic bolnikov 
bolnišnice v Idriji praktično ni nobenih določb o stikih bolnika z 
zunanjim svetom, z zagovornikom ali z odvetnikom. Določbe o 
obveščenosti bolnika so slabe ali nezadostne. Ni določb o 
pritožbenih možnostih, kar je še kako pomembno, da lahko 
posameznik, ki meni, da je prikrajšan v neki svoji pravici, prek 
pritožbe uveljavlja kršitev oziroma odpravo kršene pravice. 
Nobenih določb ni o disciplinskih postopkih in nobenih določb ni 
za primer, ko je bolnik npr. na odprtem oddelku proti svoji volji. 
Res je, da se zakon nanaša predvsem na primere, kadar je 
posameznik proti svoji volji na zaprtem oddelku. Takšno stališče 
zakonodajalca seveda izhaja iz predpostavke, da bodo primeri 
neprostovoljne hospitalizacije samo na zaprtih oddelkih. Ob naših 
obiskih pa opažamo, je dodal, in to nam priznavajo tudi vodstva 
nekaterih bolnišnic, da so bolniki proti svoji volji tudi na odprtih 
oddelkih. Varuh seveda temu ne nasprotuje, saj predpostavlja, da 
so pogoji in bivalne razmere na odprtih oddelkih ugodnejše, 
prijaznejše za bolnika, vendar pa je hkrati treba v takšnih primerih 
zagotoviti jamstva in varovalke, ki gredo bolnikom na zaprtih 
oddelkih proti svoji volji. 

Pomanjkljiv je tudi pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov, ki 
ga je sprejela psihiatrična klinika v Ljubljani. Pomanjkljive so npr. 
določbe • ki so sicer sploh zakonska materija - o pravici do 
vpogleda v zdravniško dokumentacijo, zlasti o pravici svojcev 
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bolnika, tudi umrlega, do vpogleda v dokumentacijo. Prav s 
psihiatrično kliniko v Ljubljani ima varuh kar nekaj izkušenj, ki 
kažejo, da ta pravica še zdaleč ni zagotovljena. 

Tudi sam postopek, zapisan v pravilniku za pridobitev dokumenta- 
cije, je nekoliko preveč birokratski; vloga v pisni obliki se zahteva 
samo od vlagatelja, bolnišnica pa lahko, vsaj v večini primerov, 
odgovarja kar ustno. Seveda gre to nesorazmerje na škodo 
bolnikov; zato bo moral zakon zaradi varstva njihovih pravic to 
jasno in določno opredeliti. 

V letnem poročilu, ki ga je prav na dan, ko poteka ta okrogla miza, 
varuh človekovih pravic predložil predsedniku državnega zbora, 
je kar nekaj prostora namenjenega težavam na področju dušev- 
nega zdravja. Kljub dolgoletnemu trudu žal bistvenih sprememb 
še ni. Tudi na pogovoru z ministrom za zdravje pred nekaj tedni 
smo lahko zaslutili, je dejal, da pravega odziva na tem področju 
še ni in da osnutek zakona o duševnem zdravju pravzaprav še 
vedno tiči tam, kjer je bil pred nekaj leti. 

Doc. dr. Slavko Ziherl je orisal pot do priprave tako imenovanega 
vladnega predloga zakona o duševnem zdravju. Tak je bil delovni 
naziv, kasneje pa so ga preimenovali v zakon o postopkih spre- 
jema in zdravljenju ter pravicah bolnikov v zaprtih oddelkih 
psihiatričnih bolnišnic. To je predlog, ki je pred leti obtičal v predalu 
kakšnega državnega sekretarja na ministrstvu za zdravstvo. O 
kakšnem zagovorništvu na področju duševnega zdravja, kar je 
tema te okrogle mize, bom govorili, se je vprašal in nadaljeval, da 
se najbrž vsi strinjamo, da gre za zagovorništvo ljudi z duševnimi 
motnjami, za zagovorništvo določenih psihiatričnih pacientov. 
Imam paciente, je povedal, ki so po nekaterih kriterijih zaradi 
takšne ali drugačne duševne stiske prišli v psihiatrično ambulanto. 
Pacienti na primer v ambulanti za zdravljenje spolnih motenj najbrž 
ne potrebujejo zagovornika. Pred kom in zakaj bi takega človeka 
zagovarjal nekdo v prisotnosti terapevta? Menil je, da gre najbrž 
za zagovorništvo ljudi, ki imajo težave - duševne stiske in dušev- 
ne motnje - in se zdravijo v psihiatrični bolnišnici. Toda med njimi 
so ljudje - navedel je primer petdesetletne pacientke, ki je zaradi 
ločitve prestajala hude duševne stiske in postala depresivna - s 
hudo ali zmerno stopnjo depresije, ki so hospitalizirani na klinični 
oddelek za mentalno zdravje. Lahko trdimo, da taki pacienti ne 
potrebujejo zagovornika, je dejal. 

V nadaljevanju je omenil dve področji, na katerih ima zagovornik, 
kakršen je predlagan v predlogu zakona o zagovorništvu, svojo 
funkcijo in svojo vlogo. Prvo področje je zelo dobro opisala gospa 
Zgončeva in tudi po našem mnenju, je dejal, je najpomembnejše 
področje, na katerem naj bi se zagovornik dodobra uveljavil ter 
imel pomembno in koristno funkcijo, področje zunaj psihiatrične 
bolnišnice. Zagovorniki bi pacientom s hudimi duševnimi motnjami, 
torej že po hospitalitaciji in zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, 
pomagali pri urejanju zadev v vsakdanjem življenju. To je nedvomno 
večje področje, na katerem naj bi delovali zagovorniki. Potem pa 
je še področje, za katero je bil napisan tako imenovani vladni 
predlog zakona o sprejemu proti volji in zdravljenju proti volji takega 
pacienta. Gre za pacienta, ki je bil že po sedanji, sicer zelo 
pomanjkljivi zakonodaji, proti svoji volji spre|et v psihiatrično 
bolnišnico na zaprli ali bolje rečeno varovani oddelek bolnišnice. 

Pri nas to sedaj pomanjkljivo ureja zakon o zdravstveni dejavnosti 
v 49. členu in dokaj pomanjkljivo tudi zakon o nepravdnem 
postopku. Gre torej za človeka, ki zaradi neke duševne motnje 
ogroža svoje življenje - to je prva indikacija, zaradi katere pride 
do tega postopka - morda tudi življenje svojih bližnjih, ki lahko 
samemu sebi ali drugim povzroči veliko škodo. Ko sprejmemo 
takega človeka in ko psihiater ugotovi, da sta izpolnjena omenjena 

dva pogoja ter se odloči za sprejem na zaprti oddelek, pomeni 
zaprti oddelek odvzem svobode. S tem nehote kršimo osnovno 
človekovo ustavno pravico do osebne svobode. 

Zaradi takih zapletov smo leta 1995 prosili tedanjega ministra za 
zdravstvo doc. Voljča, da imenuje delovno skupino za pripravo 
zakona, ki bo bolj usklajen z evropsko zakonodajo. V delovni 
skupini smo bili trije psihiatri, je dejal, vodil pa jo je gospod Nace 
Kovač, predsednik ŠENT-a. 

V enem letu smo po našem mnenju pripravili dokaj dobro, z 
evropsko zakonodajo usklajeno vsebino za predlog zakona, ki jo 
je potem skupina profesorjev s pravne fakultete oblikovala v 
predlogu zakona. Predno smo ta predlog oddali, smo o njem še 
enkrat skupaj razpravljali, je dejal, in ga nato septembra 1997, 
pred tremi leti in pol, posredovali ministrstvu za zdravstvo. Od 
takrat se s tem zakonom ni nič zgodilo. V tem času so tekle 
aktivnosti le na psihiatriji; razširjeni strokovni kolegij za psihiatrijo 
je predlog pregledal, dodal svoje pripombe in tako dopolnjeni 
predlog 31. marca 1998 ponovno poslal na ministrstvo za 
zdravstvo. 

Novembra 1998 je gospod Borut Pahor s svojo skupino vložil v 
proceduro predlog zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu 
pravic na področju doševnega zdravja, ki zelo podrobno ureja 
institut zagovomištva. O besedilu tega predloga zakona smo imeli 
nekaj razprav, z našim, tako imenovanim vladnim predlogom 
zakona, pa se ni tedaj in se tudi sedaj nič ne dogaja. Naš predlog 
je v veliki meri usklajen z belo listino (White Paper), ki jo je Svet 
Evrope dal v razpravo evropskim državam v začetku leta 2000. 

Pomembno je, je poudaril, da smo si v začetnih pogovorih s skupino 
gospoda Pahorja in z gospodom Ciglerjem, ki ima najbrž levji 
delež pri zakonu o zagovorništvu, prizadevali uskladiti obe 
zakonski besedili v dobro tistih ljudi, ki jim je namenjen. V 10. členu 
našega zakona je govor o zagovorniku človeka, ki je sprejet na 
zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice. Tu prihaja do vsebinske 
razlike. Po našem mnenju naj bi bil zagovornik profesionalni 
odvetnik, ki zmore s svojim znanjem najbolje zagovarjati takšnega 
pacienta v nepravdnem postopku. Ko je oseba sprejeta na zaprti 
oddelek proti svoji volji, moramo namreč obvestiti okrajno sodišče, 
sodnik pa se mora, včasih tudi ob prisotnosti neodvisnega 
izvedenca - psihiatra, z njim pogovoriti in ugotoviti, ali je 
hospitalizacija brez njegove privolitve dopustna ter izdati sklep. 

Dejal je, da je v tako imenovanem nepravdnem postopku zago- 
vornik še kako potreben. Samo dve evropski državi, Nizozemska 
in Avstrija, imata takega zagovornika. Avstrijski zakon priporoča, 
tako kot je tudi v predlogu zakona gospoda Pahorja, da je 
zagovornik v prvi vrsti pravnik, morda socialni delavec ali psiholog, 
kadar pa ima taka oseba svojega odvetnika, predajo zagovorništvo 
njemu. Menimo, je ponovil, da bi to nalogo najbolje opravil 
zagovornik - odvetnik. Tu so se naša mnenja razhajala, razhajala 
pa so se tudi v delu, kje se govori o zagovorniku na odprten 
oddelku. 

Menimo, da naš zakon bolj celostno ureja celotno področje pravic 
človeka, ki je sprejet v bolnišnico proti svoji volji, je nadaljeval. 
Človek, ki ni sprejet proti svoji volji ali celo sam želi, da je sprejet, 
ali pride prostovoljno na hospitalizacijo, namreč ni v ničemer 
drugačen od človeka, ki je sprejet v internistično bolnišnico. Ima 
pravico zapustiti bolnišnico tisti hip, ko mu to ustreza. Glede 
pripombe gospoda Butale, da so v nekaterih bolnišnicah pacienti 
tudi na odprtem oddelku proti svoji volji, pa je dejal, da gre za 
anomalijo psihiatrične bolnišnice; to ni anomalija zakona, ki bi 
moral to urediti. V takem primeru bi bilo treba psihiatra poklicati na 
odgovornost. Zaradi takih psihiatrov ni potrebno sprejemati 
posebnega zakona, d A se jih disciplinirati kako drugače ali spraviti 
v okvire stroke. Poudaril je, da moramo s to zakonodajo zanesljivo 
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v prvi vrsti jasno skrbeti za pravice ljudi, ki so zaradi duševne 
motnje proti svoji volji hospitalizirani na zaprtih oddelkih, hkrati pa 
paziti, da jih ne bomo s tako zakonodajo še dodatno stigmatizirali. 
Naši pacienti imajo velik problem s stigmatizacijo že s tem, ko so 
sprejeti v bolnišnico, bodisi prostovoljno ali pa neprostovoljno. 

Morda bi se lahko ta navidezni konflikt med dvema zakonskima 
predlogoma uredil tako, kot so to uredili na Nizozemskem, je 
nadaljeval. Nizozemski zakon, ki je izjemno dodelan, včasih 
namreč prav do absurdnosti varuje človekove pravice. V enem 
samem členu govori o zagovorniku; imenuje ga pacientu zaupna 
oseba. Institut tega zagovorništva pa do podrobnosti ureja vladna 
odredba. 

Predlagal je, da bi z vsemi predlogi iz razprav in popravki sprejeli 
vladni predlog zakona, ki veliko bolj obširno ureja to področje, 
zakon o zagovorništvu pa bi preuredili ali spremenili npr. v 
podzakonski akt, ki bi pa zelo podrobno, tako kot je že napisano, 
uredil zagovorništvo. To bi bila lahko zelo konstruktivna rešitev, je 
zaključil. 

Mihael Cigler, član skupine, ki je oblikovala zakon o bolni- 
škem zagovorništvu, je uvodoma poudaril, da v idealni družbi 
zagovorništvo ni potrebno; ker pa ne živimo v taki družbi, je 
zagovorništvo nujno. V zvezi z nastajanjem zakona je spomnil na 
leto 1992, ko so na Visoki šoli za socialno delo začeli izvajati 
program Tempus, v katerem so se številni domači strokovnjaki 
skupaj z angleškimi usposabljali za programe za duševno zdravje 
skupnosti. Visoka šola za socialno delo ima tudi katedro za 
duševno zdravje skupnosti, tako da se na tem področju izobražuje 
veliko socialnih delavcev. 

Nato je bila leta 1993 ustanovljena Altra, kjer so prvič v Sloveniji 
vpeljali projekt zagovorništva. Poleg pravnikov so tu sodelovali 
tudi socialni delavci, psihologi, študentje in strokovnjaki iz tujine. 
Dodal je, da imajo zagovorništvo razvito v ZDA in v evropskih 
državah; tudi Madžarska je že sprejela zakon o bolniškem zago- 
vorništvu. 

Pri projektu zagovorništva so se ukvarjali s konkretnimi predlogi 
in sistemskimi spremembami, ozaveščali javnost in skušali doseči 
vsaj to, da bi se zakonodaja s tega področja čim bolj in čim prej 
spremenila, ker so pri konkretnem delu dejansko opažali kršitve. 
Strokovnjaki, Visoka šola za socialno delo, centri za socialno 
delo, potem nevladne organizacije s tega področja, razen ŠENT- 
a, ki je bil vedno na strani psihiatrov, so ustanovili iniciativno 
skupino za pripravo zakonodaje š področja duševnega zdravja. 
Cilj skupine je bil, je dejal, da skupaj s psihiatri pripravi nekakšen 
zakon o duševnem zdravju, ki bi uredil to področje. 

Ministrstvo za zdravstvo je leta 1995 dejansko napovedovalo, da 
bi bilo smotrno spremeniti zakonodajo s področja duševnega 
zdravja. Povedal je, da je iniciativna skupina takrat prvič dobila 
informacijo, da naj bi se pri ministrstvu ustanovila komisija štirih 
psihiatrov, ki naj bi pripravila zakon o duševnem zdravju. Iniciativna 
skupina - kot predstavniki civilne družbe In določenih strokov- 
njakov, ki niso iz vrst psihiatrije - se je hotela priključiti tej skupini. 
Marca 1996 smo se srečali in pogovarjali o morebitni vključitvi 
zagovorništva na listo pravic, vendar se o zagovorništvu tedaj nI 
smelo govoriti ali soloh kaj slišati. Ministrstvo za zdravstvo smo 
povprašali, Je dejal, ali je bila komisija tudi uradno imenovana; od 
ministra dr. Voljča smo dobili uradni odgovor, da še ne, Istočasno 
pa so k sodelovanju povabili tudi predstavnike iniciativne skupine, 
še več, Ministrstvo za zdravstvo je objavilo javni razpis; prvi, 
junija 1996, je padel, ker sta bila prijavitelja samo dva, pa tudi 
drugI čez mesec dni je bil neuspešen. Zatem je v bistvu vse 

zamrlo; ni bilo nobene informacije glede predloga zakona o 
duševnem zdravju. 

V okviru iniciativne skupine, kasneje pa tudi iz Pravno informacij- 
skega centra, so poslali na ministrstvo za zdravstvo tri dopise z 
vprašanji, kako daleč je predlog zakona o duševnem zdravju ter 
ali je v njem vključeno zagovorništvo in lista pravic s področja 
duševnega zdravja, vendar niso dobili nobenega odgovora. 

V nadaljevanju je omenil sodelovanje z gospodom Borutom 
Pahorjem, ki je dejansko zelo senzibilno pristopil k temu področju. 
Iniciativna skupina in Pravno informacijski center z vsemi 
nevladnimi organizacijami, razen z društvom ŠENT, so po petih 
letih pripravili predlog, poslanec gospod Borut Pahor pa ga je 
vložil v zakonodajno proceduro. 

Predlog sta lani v prvi obravnavi obravnavala Odbor državnega 
zbora za delo, družino in socialne zadeve in Komisija državnega 
sveta za družbene dejavnosti. Opravljene so bile številne 
razprave, tudi z doc. dr. Ziherlom. 

Predlog uvaja institut bolniškega zagovorništva kot učinkoviti 
mehanizem, s katerim naj bi varovali pravice uporabnikov 
psihiatrije, ko so le-ti sprejeti na zaprte oddelke psihiatričnih 
bolnišnic. Zagovornik je predviden tudi za odprti oddelek. 

Mnenja smo, je dejal, da nihče ne more imeti monopola nad resnico; 
ne more ga imeti samo ena, npr. psihiatrična dejavnost. Na tem 
področju morajo obstajati interdisciplinarni tirni, tako da poleg 
psihiatrov delujejo tudi druge stroke - socialno delo, pravo in 
psihologija. Tak interdisciplinarni pristop prispeva h komplemen- 
tarni celostni obravnavi posameznega pacienta. 

Na vprašanje, kako je prišlo do vladnega predloga zakonskega 
besedila, je doc. dr. Ziherl povedal, da je junija 1996 minister 
objavil razpis za pripravo zakona, vendar je iniciativna skupina 
do takrat že pripravila vsebino zakona. V razpisu pa je dejansko 
šlo za to, kdo bo oblikoval zakon; pripravo zakona je dobila Pravna 
fakulteta. 

Borut Pahor, predsednik državnega zbora, je najprej povzel 
razloge, ki so ga vodili pri odločitvi, da državnemu zboru novembra 
1998 predloži v redno zakonodajno proceduro predlog zakona o 
bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju dušev- 
nega zdravja. 

Julija 1998, je dejal, sem Vladi Republike Slovenije oziroma njenemu 
resornemu ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, postavil pisno 
poslansko vprašanje, v kakšni fazi priprave je predlog zakona o 
duševnem zdravju. Ob tem me je posebej zanimalo, ali bo v 
bodočem zakonu uveden tudi institut bolniškega zagovorništva, 
ki naj bi urejal obvezno zastopanje in varovanje pravic oseb, 
pridržanih ali napotenih v psihiatrično bolnišnice ali druge socialno 
varstvene ustanove, kakor tudi ali bo v okviru te zakonske ureditve 
vključena tudi posebna lista pravic teh oseb. Na tako postavljeno 
poslansko vprašanje nisem dobil odgovora, kar me je dodatno 
vzpodbudilo k odločitvi, da vložim predlog zakona. Predlog je bil 
strokovno dovolj utemeljen, prestal je kar nekaj političnih in 
strokovnih razprav, na katerih je sodeloval tudi cenjeni doc. dr. 
Ziherl. 

Predlog zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na 
področju duševnega zdravja bo zapolnil pravno praznino in 
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zakonsko uredil to področje. S sprejemom zakona bo tako 
zagotovljeno primerno varstvo pravic pridržanih oseb v psihia- 
tričnih zdravstvenih organizacijah in v socialnovarstvenih zavodih. 

! .3 
Pripravljavci predloga zakona, je dejal, smo se pri pripravi zakono- 
dajnega gradiva oprli tako na strokovne podlage, nastale v okviru 
večletnega izvajanja projekta zagovorništva v Sloveniji, kot tudi 
na primerljivo tujo zakonodajo s tega področja. Temeljni razlog za 
vložitev predloga zakona v zakonodajni postopek je razviden iz 
njegovega uvodnega dela, v katerem so poudarjene ugotovitve 
Varuha človekovih pravic o evidentnih kršitvah človekovih pravic 
duševno bolnih oseb, ki se nahajajo v psihiatričnih bolnišnicah in 
socialnovarstvenih ustanovah. V poročilih namreč varuh med 
drugim ugotavlja, da pomanjkljivost zakonske ureditve tega 
področja terja nujno ukrepanje in zato poziva pristojne vladne 
resorje k čim prejšnjemu sprejetju ustreznega zakona. V okviru 
četrtega letnega poročila za leto 1998 varuh v samostojnem 
posebnem poročilu omenja posebej tudi to področje in poziva 
državni zbor, da sprejme ustrezen zakon. 

V nadaljevanju je menil, da predlog zakona nudi ustrezno rešitev 
za to občutljivo področje. Do enakega zaključka je prišel tudi 
državni zbor, saj je po opravljeni prvi obravnavi ugotovil, da je 
predloženi zakon primerna podlaga za pripravo besedila za drugo 
obravnavo. Poleg tega sklepa o primernosti predloga zakona za 
drugo obravnavo je zbor hkrati sprejel tudi sklep, da zakonsko 
gradivo za drugo fazo zakonodajnega postopka pripravim kot 
predlagatelj zakona skupaj z Vlado Republike Slovenije, je dejal, 
upoštevajoč, na podlagi opravljene splošne razprave in predsta- 
vitve poglavitnih rešitev, tudi sprejeta stališča zbora. 

Upam, je poudaril, da bo državni zbor tako senzibilnost za obravna- 
vo te problematike ohranil tudi v nadaljnjih fazah obravnave zakona 
in da se bo tudi vlada oziroma da se bosta njena resorja, pristojna 
za zdravstvo in socialno varstvo, v drugi obravnavi enako ali pa 
še bolj aktivno vključila v strokovno pripravo in dograjevanje 
besedila zakona, skladno s sprejetimi usmeritvami državnega 
zbora. 

V nadaljevanju je posvetil nekaj besed sami vsebini zakona in 
argumentom, ki jih je podal že na začetku prve obravnave v 
državnem zboru. 

Zaradi pridržanja oziroma napotitve oseb na zdravljenje v zaprte 
oddelke psihiatričnih bolnišnic, se po njegovem mnenju in mnenju 
vseh tistih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem problemom, kot je 
dejal, omejujejo z ustavo zagotovljene temeljne človekove pravice 
in svoboščine, kot je pravica do osebne svobode, pravica do 
prostovoljnega zdravljenja vključno s pravico do odklonitve 
zdravljenja in svobode gibanja. 

Slovenija torej še nima sprejete zakonodaje, ki bi sistemsko urejala 
problematiko duševnega zdravja, kakor tudi ne posebnega 
zakona, ki bi vzporedno z veljavnimi zakoni, kot so zakon o 
nepravdnem postopku in nekateri drugi predpisi s področja 
zdravstvenega varstva in zavarovanja, uredil nekatera pereča 
vprašanja glede instituta bolniškega zagovorništva in liste pravic 
oseb, sprejetih v oddelke psihiatričnih bolnišnic in drugih podobnih 
zavodov in ustanov. 

Veljavni zakon o nepravdnem postopku določa postopek pridrža- 
nja oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah in ureja 
napotitev na zaprte oddelke psihiatričnih bolnic. V okviru teh določb 
določa izjemno kratek rok, v katerem mora zdravstvena ustanova 
obvestiti sodišče o pridržanju osebe, ter rok, v katerem mora so- 
dišče osebo obiskati in jo zaslišali in nato na podlagi mnenja 
izvedenca psihiatrične stroke tudi Izdati utemeljeno odločbo. 
Poseben zakon je zato potreben tudi zaradi siceršnje dograditve 
omenjenega postopka napotitve, ki se v praksi Izkazuje kot 

pomanjkljiv in zakonsko nedefiniran, kar posledično vpliva na 
manjšo raven varstva omenjenih pravic. 

Na mednarodni ravni je podlaga za zakonsko ureditev tega 
področja evropska konvencija o človekovih pravicah, ki omogoča 
sodni nadzor varstva pravic hospitaliziranih oseb z duševnimi 
motnjami, priporočilo ministrskega odbora Sveta Evrope državam 
članicam o pravnem varstvu teh oseb, kot tudi odločitve organi- 
zacije Združenih narodov glede standardov varstva oseb z 
duševnimi motnjami in izboljšav zdravstvenih storitev s področja 
duševnega zdravja. Povedal je, da so v Združenih državah Ameri- 
ke, na Nizozemskem, v Veliki Britaniji, v Avstriji, na Madžarskem, 
na Hrvaškem in v Italiji, pa tudi v nekaterih drugih državah 
Evropske unije že sprejeli zakonodajo na tem področju, s tem pa 
tudi varovalke v smislu zagotavljanja temeljnih človekovih pravic 
in svoboščin v primerih, ko so osebe pridržane ali napotene na 
zdravljenje v psihiatrične ustanove. 

Zdravljenje oseb s težavami v duševnem zdravju se v Sloveniji 
odvija v okviru zaprtih in odprtih oddelkov psihiatričnih bolnišnic, 
podobno kot v sosednji Avstriji. Uzakonitev službe bolniškega 
zagovorništva, je poudaril, bo osebam z duševno motnjo nudila 
humanejšo obravnavo, s tem pa tudi večjo kakovost zdravstvenih 
storitev. Posredniška pomoč bolniških zagovornikov je za te osebe 
potrebna iz dveh razlogov: deloma zato, ker se jim s prisilno 
hospitalizacijo začasno omeji pravica do osebne svobode, delno 
zato, ker so zaradi narave svoje bolezni manj sposobne oblikovati 
svoje lastne odločitve. Pri tem pa je treba posebej poudariti, da bo 
posredniška pomoč lahko koristna tudi v obratni smeri; kadar 
bolnik ne bo zaupal psihiatru, ga bo o njegovih dobrih namenih 
lahko prepričal njegov zagovornik. Hkrati pa bo zagovornik 
posredniško pomoč nudil tudi v okviru postopkov, ki jih bo v 
primeru pridržanja oseb v psihiatričnih bolnišnicah vodilo sodišče. 
Predlog zakona predvideva, da bodo vlogo zagovornikov lahko 
prevzeli pravniki, socialni delavci ali psihologi, ki bodo v okviru z 
zakonom načrtovanih pogojev in kriterijev varovali temeljne 
ustavne pravice in svoboščine teh oseb. Vsaki osebi, ki bo 
pridržana ali napotena v zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice, bo 
iz zagovorniškega tirna dodeljen poseben zagovornik. S tem bo 
zagotovljeno ne le varstvo omenjenih ustavnih in zakonskih pravic, 
temveč bo varovana tudi osebna integriteta posameznika, ki je 
zaradi svoje bolezni in zdravstvenega stanja povsem nemočen. 

Nato je komentiral po njegovem mnenju precej neupravičeno 
odklanjanje uvedbe instituta bolniškega zagovorništva v slovenski 
prostor s strani dela psihiatrične stroke, kot je bilo to še pred prvo 
obravnavo predloga zakona zaznati iz nekaterih komentarjev v 
medijih. Bojazen, da bo zagovorništvo pomenilo vmešavanje v 
strokovno delo psihiatra, je odveč, je dejal. Predlog zakona ni 
usmerjen proti strokovnosti niti proti integriteti in avtoriteti psihia- 
trične stroke. Prav tako je odveč tudi bojazen, da bo zagovornik 
ravnal v nasprotju s tistim, kar je za pacienta najboljše. Dejanska 
vloga zagovornika ni v tem, da se bo s svojim delom vtikal v 
strokovno delo bolnišnice, ampak da bo imel pravico zahtevati 
pojasnila za ukrepe. 

Predlagani zakon našteva specialne pravice hospitalizirane osebe, 
temu ustrezno pa definira pogoje za bolniškega zagovornika, ki 
naj bi bila toliko strokovno usposobljena oseba, da bi lahko na 
učinkovit in hiter način zastopala osebo pri uveljavljanju pravic, 
povezanih s samim postopkom pridržanja, zdravljenja In bivanja 
v zdravstveni ustanovi. 

Spomnil je, da je državni zbor že v okviru Nacionalnega programa 
socialnega varstva do leta 2005 začrtal sistem zagovorništva na 
področju duševnega zdravja. 

Zaključil je z mislijo, da je zakonska ureditev sistema bolniškega 
zagovorništva na tem področju nujna, ter s povabilom, da stroka 
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brez sleherne zadrege posreduje kritične pripombe k predlogu 
zakona, da predlaga izboljšave. 

Iz zaključnih misli, ki jih je zapisal v svojem pisnem prispevku za 
to okroglo mizo, pa povzemamo še naslednje: "Za vse dosedaj 
opravljeno delo bi se rad zahvalil vsem tistim strokovnjakom, ki 
so sodelovali na strokovnih posvetih, okroglih mizah, konferencah, 
tudi mednarodnih, in ne nazadnje tudi na seji matičnega odbora 
za zdravstvo, ki je za plenarno zasedanje državnega zbora pripra- 
vil pozitivna mnenja in predloge kot podlago državnemu zboru za 
sprejem sklepov in stališč za drugo obravnavo. 

Hkrati pa mi dovolite, da se ob tej priliki obrnem tudi na svojce 
oseb s težavami v duševnem zdravju z željo, da bi s svojimi 
izkušnjami, tudi bolečimi, po svojih močeh pripomogli k taki 
dograditvi zakonskega besedila, ki bo poleg strokovne etike 
upošteval tudi varstvo osebnosti in človekovega dostojanstva." 

Kot predlagatelj predloga zakona z vso odgovornostjo sprejemam 
s strani državnega zbora naloženo zadolžitev, je dodal, da skupaj 
z Vlado Republike Slovenije pripravimo za drugo obravnavo 
kvalitetno zakonsko besedilo, ki bo upravičilo pričakovanje vseh 
zainteresiranih, tako strokovnih krogov, svojcev kot tudi samih 
oseb s težavami v duševnem zdravju. 

Doc. dr. Andrej Marušič, Inštitut za varovanje zdravja, je 
uvodoma povedal, da ga je ministrstvo za zdravstvo pred leti 
zaprosilo, tedaj je delal v Londonu, za mnenje o predlogu zakona, 
ki ga je v parlament vložil gospod Pahor. Napisal sem precej 
kritično mnenje, je dejal, v katerem sem opozoril, da zakon ne 
obravnava celostno problema duševnega zdravja v Sloveniji. Sem 
pa zelo pozdravil idejo o zagovomištvu, saj je le-to prisotno v 
skorajda celotni zahodni Evropi. Svoje mnenje sem poslal v 
vednost tudi predlagatelju in od tedaj dalje sodelujem pri oblikovanju 
dopolnil, s čimer naj bi zakon o zagovomištvu razširili v širši 
zakon o duševnem zdravju. 

Koristno je, je nadaljeval, da se vprašamo, kaj sploh zagovorništvo 
je in za kaj sploh gre pri problematiki zakonodaje s področja 
duševnega zdravja. Takšna dodatna zakonodaja je potrebna zato, 
ker gre za soočenje dveh pravic - pravice človeka do svobode in 
pravice do zdravljenja. Kakor hitro sta ti pravici v konfliktu, je 
potreben zrel in pameten način reševanja. Soočenje teh dveh 
pravic zasledimo že v grški zgodovini, obstaja že ves čas in se v 
vsaki družbi še vedno poraja. Večina držav v zahodni Evropi se 
danes odloča med tem, ali bo njihova zakonodaja o duševnem 
zdravju nekoliko bolj svobodoljubna in dala več individualnih pravic 
duševnemu bolniku oziroma osebi z duševno motnjo, ali se bo 
bolj zavzemala za varstvo, tako da se bo javnost zavarovalo 
pred temi osebami, kadarkoli so zaradi duševne motnje nevarne 
za družbo oziroma same sebi. Gre pač za pomembno odločitev 
in večina držav se nahaja na tem razpotju. 

V Sloveniji smo v bistvu ves čas pred tem razpotjem; zakon šele 
pripravljamo, ves čas pa se mi zdi, je dejal, da je prisotno neko 
trenje interesov in vprašanje, kdo bo tisti, ki bo zadevo prevzel in 
jo izpeljal. Tudi to je bil verjetno razlog, da se zakon o duševnem 
zdravju piše od 1992. leta. Skratka, veliko časa že imamo državo, 
nimamo pa zakona o duševnem stanju. V tem oziru ostajamo 
nekje na samem repu pridruženih članic EU.To zanesljivo vem, je 
dejal, ker sodelujem kot nacionalni koordinator pri Svetovni 
zdravstveni organizaciji za promocijo duševnega zdravja in kot 
prvi član neke pridružene članice v evropski mreži za duševno 
zdravje. Žalostno bi bilo, če bi prišli v Evropo brez zakona o 
duševnem zdravju, brez urejenega zagovorništva in pravic za 
osebe z duševnimi motnjami. 

Navedel je prakso in izkušnje iz Anglije, kjer je dejaven kot psihiater 
ali poklican kot izvedenec, da poda svoje drugo mnenje o pacientu. 
Ne v prvi ne v drugi vlogi ne da dokončnega mnenja, ker postavi 
tretje mnenje še socialni delavec, ki je v bistvu njihov zagovornik; 
socialni delavec ima pravico veta na odločitvi prvih dveh psihiatrov. 
Tako določa sedanja zakonodaja, utegne pa se spremeniti in 
Anglija bo imela verjetno najbolj napredno zakonodajo v Evropi. 
Ves čas gre za to, ali bomo bližje individualni svobodi ali varstvu 
v skupnosti. V državah, kjer imajo urejeno skupnostno psihiatrijo, 
se sprašujejo, kako lahko z zakonom odredimo zdravljenje v 
skupnosti, potem ko je bolnik odpuščen iz bolnice. Glavni prob- 
lem v psihiatriji namreč je, kako vzdrževati zdravljenje potem, ko 
je bolnik že izven bolnice. Avstralija je ekstrem, saj imajo tako 
imenovano odredbo o zdravljenju v skupnosti; bolnika lahko 
zdravijo z zdravili, četudi se zavestno odloči, da se noče zdraviti. 
Kljub temu, da je oziroma se počuti zdrav, mu lahko dajo zdravila, 
zato da ne bi prišlo do'recidiva bolezni. Angleži temu zelo 
nasprotujejo, čeprav pravniki, ki pripravljajo novi zakon, zahtevajo, 
da bi tako delali tudi v Angliji; to je za družbo veliko ceneje, manj je 
bolnikov, ki se vračajo v bolnišnico. 

Omenil je tudi tako imenovano odredbo o nadziranemu odpustu; 
velja za bolnike, ki po odhodu iz bolnišnice pogosto prenehajo 
jemati zdravila. V takem primeru imata medicinska sestra ali 
socialni delavec pravico priti v stanovanje, tudi če oseba tega ne 
dopusti in ga lahko le prepričujeta, da bi jemal zdravilo; zdravila 
mu ne smeta dati. Zakon dovoljuje le prepričevanje. 

Omenjeno je bilo, da naše pravo ne pozna zagovorništva, rad pa 
bi poudaril, je dejal, da gre pri zagovomištvu predvsem za ljudi, ki 
imajo na nek način pravico do vpogleda v stanje in tudi zaradi 
tega lahko postavijo bolj neodvisno mnenje. V poročilu varuha 
človekovih pravic se med drugim navaja, da zavodi ne obveščajo 
pravočasno sodišč o tem, da so nekoga pridržali. Jasno da ne, 
zato ker v zavodu ni neodvisne formalne možnosti, znotraj katere 
bi neodvisno od vodstva zavoda ali direktorja psihiatrične 
bolnišnice prišli do bolnika, sprejega proti svoji volji. Na primer v 
Angliji obstajajo tako imenovane službe za zagotavljanje pravilnega 
izvajanja zakona o duševnem zdravju. To so socialni delavci ali 
laiki, ki pridejo do vsakega bolnika, mu posredujejo pisne 
informacije glede pritožbe, poskrbijo, da zavod obvesti ustrezno 
ustanovo o prisilnem pridržanju, poskrbijo pa tudi, da se vse 
pravice bolnikov sproti urejajo. 

S takim razmišljanjem bi se približali izpolnjevanju tistih temeljnih 
človekovih pravic, ki jih je Evropska konvencija za človekove 
pravice tudi zapisala. Dobro bi bilo, če bi Evropa zahtevala, da 
tako kot na drugih področjih tudi na področju duševnega zdravja 
sprejmemo zakonodajo. Verjamem, je poudaril, da je v Sloveniji 
dovolj zagovorniške energije in dovolj izkušenj, da lahko napišemo 
zakon na svojo kožo; ne gre za to, ali bo zakon boljši za 
zagovornike, za psihiatre ali za nevladne organizacije - zakon 
mora biti predvsem dober za osebo z duševno motnjo. 

Član Foruma svojcev, ustanovili so ga pred dvema letoma, je 
nanizal težave svojcev, predstavil njihovo delo ter ocenil, da kljub 
številnim srečanjem in posvetom njihovi predlogi in pobude za 
reševanje nekaterih problemov niso upoštevani. Na srečanjih 
svojcev si poskušajo pomagati z lastnimi izkušnjami, včasih pa 
se jim pridružijo tudi strokovnjaki - socialni delavci, pravniki, 
zdravniki. Poudaril je izrečeno misel znanega psihiatra, da je 
uspehe možno doseči s skupnim delom, kajti eno tretjino opravijo 
v bolnišnicah psihiatri, eno tretjino morata opraviti skupnost družba 
in država, eno tretjino pa svojci. 
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Nace Kovač, ŠENT, ki je od 1987. leta aktivno vključen v dogajanja 
na področju duševnega zdravja v skupnosti - bil je član Tempusa 
in pridobival izkušnje v Angliji, v nacionalni organizaciji za duševno 
zdravje - je povedal, da si je nenehno prizadeval za kompromis 
v slovenskem prostoru, da bi lahko čim bolj konkretno odgovorili 
na stiske posameznikov. 

Podpiram kompleksen zakon, je dejal, ki bi celovito reševal to 
problematiko in združil vse interese, ki se porajajo v okviru različnih 
interesov na področju duševnega zdravja, zdravstva, duševnosti; 
torej zakon, ki bi dejansko odgovoril na problematiko, prisotno v 
bolnicah, socialnih zavodih, skupnostih, nevladnih organizacijah 
in ki bi jasno postavil neodvisen institut s polnomočno pristojnostjo 
za spreminjanje tega, kar izražajo posamezniki prek svojih pritožb. 
Menil je, da nam poleg samega zagovorništva ter aktov in pravilni- 
kov posameznih institucij, ki govorijo o možnosti pritožbe, še 
vedno manjka tisti zadnji korak, kdo pa lahko in kako lahko kaj 
spremeni. Zagovarjam zakon, je dodal ob koncu, ki naj bo dovolj 
operativen, da bo dejansko reševal problematiko in omogočal 
popolni odgovor v odnosu uporabnik - posameznik - zakono- 
dajalec. 

Na področju zdravil pa psihiatrična klinika iz Ljubljane mogoče 
zaostaja za vodilno svetovno tovrstno ustanovo le za mesec dni. 
Ni zdravila, ki bi ga ne dobili v Ljubljani, pa ga imajo recimo v 
Londonu ali kjerkoli v Ameriki, zato se z navedbami ne strinjam, je 
dodal. V bistvu je treba doseči kompromis: če se psihiatrija trudi z 
osebami z duševno motnjo in z njihovimi svojci, naj tudi oni najdejo 
skupni jezik s psihiatri. 

Mihael Cigler je dodal, da je zelo pomembno, da svojci še naprej 
s svojimi predlogi sodelujejo pri dograjevanju predlogu zakona. 
Tudi zakon o bolniškem zagovorništvu ali zakon o duševnem 
zdravju, ki bi urejal postopek sprejema v psihiatrične bolnišnice, 
ni dovolj. Kaj pa je z nacionalnim programom ter z uvajanjem 
skupnosti in služb na področju duševnega zdravja, se je vpraše- 
val. Nekatere regije (Primorska, Koroška) nimajo psihiatrične 
bolnišnice; na Koroškem je en psihiater na 67 tisoč ljudi. Treba je 
urediti, da pacienti dobijo ustrezno oskrbo, saj gre velikokrat za 
opustitev pomoči pacientom. Svojce podpiramo in pomembno je, 
da tudi s svojimi bolečimi izkušnjami sodelujejo in da so dejansko 
upoštevani v zakonodaji. 

Metoda Ambrožič, predstavnica Foruma svojcev, je najprej 
povedala, da je bil forum ustanovljen na predlog ŠENT-a v začetku 
leta 1992. Zelo pomembne zahteve svojcev so bile, da se korenito 
spremenijo razmere v psihiatriji, da se ovrednotijo oziroma 
izenačijo duševne z ostalimi boleznimi. Poleg medikamentoznega 
zdravljenja naj se uvede tudi psihosocialna terapija, ki je, kot 
vemo iz strokovne literature, veliko bolj uspešna. Zahtevali smo 
tudi, je dejala, da se vrne dostojanstvo ljudem, ki so zboleli za 
duševno boleznijo in se po hospitalizaciji vračajo v družbeno 
okolje. Opozorili so, da se slovenska zakonodaja prelaga z enega 
na drugi organ. Zgledovati bi se morala po sosednjih evropskih 
državah, kjer so te zadeve že veliko bolj urejene. V ta namen so 
na predlog ŠENT-a organizirali več okroglih miz, srečanj in razprav, 
na katerih so svojci opozarjali in izražali nezadovoljstvo z 
razmerami v psihiatriji. Kljub zanimivim razpravam, pa kakšnega 
posebnega odziva ni bilo. 

Menili smo, je dejala, da je najboljše, da se direktno obrnemo na 
izvršilno in zakonodajno oblast in povemo za svoje stiske, svoje 
nezadovoljstvo nad razmerami v psihiatriji. Tedaj smo dobili predlog 
zakona o zagovorništvu ter pozvali vse člane - svojce, da dajo 
svoje pripombe in predloge na ta zakon. Pripravili smo podporno 
pismo, s katerim smo želeli utemeljiti svoje zahteve, ter ga poslali 
na ministrstvo in na državni zbor. V njem smo med drugim opozorili 
ne le na institut zagovorništva, ampak tudi na samo doktrino 
zdravljenja. 

Na koncu je dodala še svoje osebno mnenje: v Sloveniji se del 
zdravstva izredno in izjemno hitro razvija in sledi vsem evropskim 
trendom, psihiatrija, ki sicer sodi k zdravstvu, pa ostaja čisto 
nekje v kotu. 

Aleš Butala je komentiral nekatere navedbe iz razprave. Glede 
samega sprejemanja zakona je menil, da je očitno, da zakon ni 
pogoj za sprejem v Evropsko unijo in že v daljšem časovnem 
obdobju ni na prioritetni listi, tudi ni predmet koalicijske pogodbe, 
kar bi pospešilo njegov sprejem. Vse to so okoliščine, ki so žal 
potisnile obravnavanje in sprejem zakona nekoliko na stran. Tudi 
dejstvo, da imamo dva predloga, predlog ministrstva in predlog 
poslanca, pomeni nekakšno oviro, da bi čim prej prišli do zakona. 
Glede samega zagovorništva pa je pritrdil stališču, da je prednost, 
če je ta materija urejena z zakonom. Če imamo namreč nekaj 
zagovorništvu podobnega brez zakonske podlage, potem je 
mnogokrat od dobre volje organov v bolnišnici odvisno, ali bo ta 
zagovornik sploh smel v bolnišnico in ali bo smel opravljati svoje 
poslanstvo. Zato varuh meni, in tako tudi ves čas deluje, da je 
zagovorništvo treba zakonsko urediti. Zagovorništvo, kot smo 
opazili v naših šestletnih prizadevanjih, nima največje podpore 
zdravnikov. Zdi se, da ga nekateri posamezniki pojmujejo kot 
napad na stroko. Vendar moram reči, je poudaril, da zagovorništvo 
ni uperjeno proti zdravnikom, pač pa je njegov namen zagotoviti 
nekakšno neodvisno institucijo, ki bo na strani bolnika. Zaupanje 
med bolnikom in zdravnikom se mora ohraniti, ker je to pomemben 
pogoj za uspešno zdravljenje. Ne more biti nobene kolizije med 
tem zaupanjem in zagovorništvom. Res pa je, da razmerje 
zdravnik - bolnik nikoli ni razmerje enakopravnosti. Vedno je ena 
oseba, in to je bolnik, v nekoliko podrejenem položaju; tudi to 
verjetno terja zagovorništvo. In ne samo zagovorništvo v 
bolnišnicah, je dejal, pač pa tudi v socialnovarstvenih zavodih, 
domovih za starejše. Seveda pa je treba tudi povedati, da v vsaki 
bolnišnici, v vsaki inštituciji, kjer je več ljudi, veljajo pravila bivanja. 
Tudi če se prostovoljno odločimo za zdravljenje, za hospitalizacijo, 
smo zavezani k spoštovanju reda, ki velja v tej inštituciji. 

Doc. dr. Andrej Marušič je pojasnil, da se Slovenija ne razlikuje 
od npr. Anglije, Amerike in Finske glede razvoja psihiatrične stroke, 
pač pa glede zakonodaje. Zavedati se morate, kot je povedal tudi 
docent dr. Ziherl, da gre za manjšino oseb z duševno motnjo, ki jih 
zadeva ta zakon in da vse osebe z duševno motnjo ne potrebujejo 
nekega zagovornika. 

V težji duševni motnji je skorajda nujno treba najprej zdraviti z 
zdravili in šele potem pride na vrsto sodobnejša psihološka terapija. 

Doc. dr. Slavko Ziherl je povedal, da v zakonu predlagajo še 
marsikaj drugega, čeprav je zagovorništvo vsekakor izjemno 
pomemben institut. So pa morda iz nekaterih vidikov še pomeb- 
nejše zadeve, recimo postopek napotitve pacienta. V predlogu 
zakona imamo tri vrste možnosti napotitve in zdravljenja pacientov: 
tako imenovana nujni in pripravljalni postopek, uvedli pa smo celo 

18 



najbolj liberalno obliko - možnost zdravljenja pod nadzorom zunaj 
bolnišnice. 

Povedal je, da so v Združenju specialistov psihiatrov Evropske 
unije, v katerem sodeluje tudi Slovenija, komentirali že omenjeno 
Belo listino, v katero je Svet Evrope zapisal vse pravice teh ljudi. 
Zapisali smo, da je Bela listina pomanjkljiva v eni, zelo pomembni 
zadevi. Menimo namreč, da če bo vsaka evropska država, pa 
tudi Slovenija, podpirala razvoj skupnostne ambulantne psihia- 
trične službe, bo s tem ustvarjala razmere, v katerih bo takih 
sprejemov proti volji vedno manj. To je moderni razvoj psihiatrije, 
tudi v Sloveniji. Čeprav organizacija slovenske psihiatrije šepa, 
imamo vse možnosti sodobnega in vrhunskega zdravljenja. 

Že pred osmimi, desetimi leti smo pripeljali iz londonskih inštitutov 
izobraževalce - učitelje, ki so kopico psihiatrov in psihologov 
izobrazili iz družinske psihoterapije, ki se tudi že aplicira. Jasno, 
da ne povsod, saj nekateri vztrajajo na svojih konzervativnih 
stališčih; večino psihiatrov pa žene radovednost in želja za dobrobit 
njihovih pacientov in se radi učijo novih stvari. 

V svoj program o organizaciji in razvoju psihiatrije sem zapisal, je 
dejal, da poleg zagovorništva potrebujemo še en institut, potrebu- 
jemo svet pacientov. V nizozemskih psihiatričnih bolnišnicah je 
svet pacientov dejaven že 50 let. Po zakonu je vodstvo psihiatrične 
klinike dolžno, da se, kadarkoli spremeni oddelek ali spremeni 
neko vrsto terapije, posvetuje tudi s svetom pacientov. Tudi to je 
morda še treba morda vključiti v zakonodajo. 

V nadaljevanju je bilo v razpravi ugotovljeno, da predlog zakona, 
ki ga je pripravljala skupina, ni bil objavljen in javnost ne pozna 
njegove vsebine. O stvareh, ki jih ne poznamo in tudi v okviru 
vlade niso dorečene, ne moremo razpravljati, so se glasile kritične 
pripombe. 

Nevenka Močnik, ALTRA - stanovanjska skupnost, je ponov- 
no opozorila, da pride pri sprejemu na zaprti oddelek proti svoji 
volji do dveh konfliktov: pravice do svobode in pravice do 
zdravljenja. Zanimalo jo je, ali je nova zakonodaja to upoštevala in 
ali imamo določeno, kdaj se lahko začne zdraviti, če se sploh 
lahko začne zdraviti ter s čim in kako zdraviti. 

Znano mi je, je dejala, da dokler sodišče ne odredi odvzema 
prostosti, lahko dobiva pacient samo sedative za pomiritev. 
Zdravljenje se potem načrtuje skupaj in to pisno, ker gre za zaščito 
ne le bolnika, ampak tudi psihiatra. Zanimalo jo je, kako sta sedaj 
opredeljena ta dva dneva odvzema svobode in ali to pomeni 
avtomatsko pravico do zdravljenja ali pa se mora počakati, saj 
sodišče lahko odloči drugače. Kdaj se torej začne pravica do 
zdravljenja: ali takoj ob sprejemu ali po dveh dneh, ko sodišče 
potrdi odvzem prostosti? 

Doc. dr. Slavko Ziherl je pojasnil, da v dveh dneh sodišče nič ne 
odloči; praviloma je treba o sprejemu brez privolitve takoj obvestiti 
sodišče. Sprejem je skrajno možno sredstvo, če se zaradi 
duševne motnje ne da drugače odvrniti nevarnosti za samo osebo 
ali za druge ljudi. Imamo sredstva, da lahko duševno motnjo, ki je 
pripeljala do hospitalizacije brez privolitve, ozdravimo; za to smo 
usposobljeni. Če nam zakon nalaga najkrajši možni čas, moramo 
začeti z zdravljenjem takoj. Edino pod pogojem, če jih smemo 
zdraviti, smo pripravljeni ljudi sprejemati in jim odvzemati svobodo. 

Doc. dr. Andrej Marušič je poudaril, da je program zdravljenja 
ena bistvenih postavk dobre kakovosti zdravljenja v vsaki 
psihiatrični bolnišnici. Iz lastnih izkušenj je povedal, da Nizozemci 
ne dovoljujejo zdravljenja z antipsihotičnimi zdravili, dokler tega 
ne odredi sodišče. Dovoljujejo pa tako imenovano akutno nevro- 
leptizacijo, to je kratko delujoča nevroleptična pomirjevala. Vendar 
taka situacija pripelje varovanje človekovih pravic do absurda. 
Mnogokrat se namreč zgodi, da je psihiater prisiljen gledati trpljenje 
človeka, ob tem ko dobro ve, da bi mu lahko dal zdravilo; in vse to 
zaradi tega, ker sodnika z izvedencem še ni da bi odločila in mu 
pritrdila, da pacienta lahko zdravi. 

Naslednja razpravljalka je povedala, da so ljudje dostikrat prisiljeni 
gledati trpljenje bolnika, preden ga spravijo v bolnico. Teden ali 
včasih celo štirinajst dni traja, da pride do hospitalizacije brez 
prisile. 

Za psihiatra je dejansko težko, je odgovoril doc. dr. Andrej Maru- 
šič, ko bolnika ne more zdraviti, ker ga varuje zakon. Vse omenjene 
težave se da rešiti, če duševno zdravje uredimo s sistemsko 
zakonodajo. Glede spora med pravico do zdravljenja in pravico 
do svobode je ponovno pojasnil, da se odvzame pravica do 
svobode samo takrat, kadar je zaradi varstva drugih in samega 
bolnika potrebno takega človeka zdraviti. To bi lahko uredili tudi 
tako, da bi nemudoma pridobili mnenje drugega psihiatra in nekega 
zagovornika, lahko bi bil to tudi upravnik ali socialni delavec, ki bi 
bila dolžna takoj priti na mesto pridržanja osebe proti njegovi volji. 
Take primere je treba rešiti v 72 urah ter ugotoviti, ali je oseba 
lahko pridržana v bolnišnici zaradi zdravljenja. Pogoj za tako 
obravnavanje je dejansko hujša duševna motnja ter da se s tem 
strinjata tako psihiater, ki je bolnika sprejel, kot tudi neodvisni, ki je 
prišel bolnika pogledat. Zaželeno bi bilo, je dejal, da bi bil prisoten 
tudi nepsihiatrični zagovornik, npr. socialni delavec, in šele če se 
zapleta, naj pride tudi pravnik. Ko bi se vsi trije strinjali, bi odredili, 
s katerimi zdravili se pacienta lahko zdravi in potem bi zdravljenje 
steklo zelo hitro. 

Naslednji razpravljalec z desetletno prakso na zaprtih oddelkih 
je menil, da bi moral imeti psihiater občutljive odzivne človeške 
kvalitete, saj je najboljši zagovornik vsaj v tistih akutnih trenutkih, 
kjer je potrebna terapevtska intervenca. Pomembno je pomiriti 
pacienta, še bolj pa družino, pridobiti zaupanje, koordinirati vse 
službe. Že v 70-ih letih je bilo rečeno, da bo zdravnik vedno bolj 
tudi socialni delavec in učitelj, vse manj pa samo psihiater. 

Iz vrst svojcev je bilo tudi povedano, da duševni bolniki potrebujejo 
zagovornika, ker psihiatri svojce premalo upoštevajo. Zagovornik 
pacienta bo zagotovo bližje zdravniku in tudi zdravnik naj bi ga 
bolj upošteval. V razpravi je bilo rečeno, da je ljudi, ki bi potrebovali 
zagovornika, malo; če vemo, da je v vsaki družbi približno 1 
odstotek ljudi s shizofrenijo, potem to ne drži, je bilo poudarjeno. 
Vsi s to boleznijo potrebujejo zagovornika, ker se sami za svoje 
pravice ne morejo postaviti, njihovih svojcev pa se marsikdaj ne 
posluša. Zagovornik bo le manjši delček pri urejanju problemov 
duševnih bolnikov in njihovih svojcev. Svojci smo prepuščeni sami 
sebi, je bilo poudarjeno, zlasti ko pride pacient iz psihiatrije, se 
zanj nihče več ne zanima. Na voljo imajo sicer ambulantnega 
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psihiatra, ni pa psihosocialne službe. Drugod po svetu imajo 
prihosocialne centre, v katerih se lahko pogovorijo ne le o 
problemih duševne bolezni, ampak tudi o drugih problemih v 
družini, alkoholizmu, drogah, vzgoji otrok, spolnosti itd. 

Ob koncu je predstavnica svojcev opozorila na neustrezne bivalne 
pogoje teh bolnikov, zlasti v razpadajočih gradovih, pa tudi v 
nekaterih zavodih. 

Boris Šuštaršič, državni svetnik, je dejal, da s simpatijami 
sprejema zakon o zagovorništvu ter izrazil pričakovanje, da naka- 
zuje pravilno pot, kako sprostiti novo, ne le zagovorniško, ampak 
ustvarjalno energijo družbe v korist duševno bolnih ljudi. 

Zagovorništvo ni nekaj specifičnega samo na področju duševne- 
ga zdravja; pri invalidih zagovarjamo zagovorništvo kot neke vrste 
dejavnost v korist invalidnega človeka, zlasti s poudarkom na 
varovanju človekovih pravic. Ko razmišljamo o zagovorništvu na 
področju duševnega zdravja, ga nikakor ne moremo obravnavati 
kot institut, usmerjen proti psihiatru ali medicinski vedi. 

V razpravi v državnem svetu in drugje bom eksplicitno nasprotoval 
temu, je dejal, da bi bil lahko zagovornik samo pravnik ali socialni 
delavec; za tako omejitev ni nobenega razloga. V ničemer me ni 
prepričala razprava, da je zagovornik pri nas uveljavljen lahko le 
prek zakona o duševnem zdravju; možno je tudi z zakonom o 
bolniškem zagovorništvu. 

Matija Praznik, društvo MIR, je menil, da je zakon o zagovor- 
ništvu zastavljen zelo pravniško. Nevladne organizacije poskušajo 
z drugimi kriteriji, na primer človeškimi, pomagati ljudem med 
hospitalizacijo in po njej. Glede na podatek, da je v Ljubljani 15 
tisoč duševnih bolnikov, društvo obiskuje in oskrbuje relativno 
malo ljudi. Vendar je namen njihovega delovanja - iskanje 

človečnosti, ukvarjanje z ljudmi - dober in zato me zagovornik 
kot pravna oseba moti, je dodal. Zagovornik in psihiatrija naj ne 
bosta pod kontrolo prava, ampak neke splošne etike, ki jo gojijo 
nevladne organizacije. 

Ena od metod našega dela je krizni štab, je poudaril, prek katerega 
poskušamo preprečiti nepotrebne hospitalizacije. Hospitalizacije 
sicer zagovarjamo, kajti boljše metode kot jo nudi psihiatrična 
stroka, mi ne obvladamo; vendar vse hospitalizacije niso potrebne. 
V trenutku, ko za posamezni primer predlagamo krizni štab, nam 
manjka podpora psihiatrije, želeli bi poiskati njihovo pomoč. Če 
nam to ne uspe, bomo naše paciente sami pripeljali na hospita- 
lizacijo. Zato bi bilo nujno, je menil, da bi zakon o zagovorništvu 
približal psihiatrijo in nevladne organizacije. 

V razpravah pred koncem posveta so udeleženci ponovili nekatera 
vprašanja, na primer glede obsega in načina zdravljenja v 
psihiatričnih bolnišnicah, psihoterapevtskih metod, psihosocialne 
pomoči, rehabilitacije pacientov po hospitalizaciji, kako jim pomagati 
po vrnitvi v njihovo prejšnje okolje in podobno. 

Na nekatera teh vprašanj je bilo med drugim pojasnjeno, da 
mora biti pri psihoterapiji pacient dostopen, motiviran in da mora 
sodelovati. V trenutku hospitalizacije brez privolitve uporabljajo 
tiste oblike kratkega intenzivnega zdravljenja, ki po vedenju stroke 
najhitreje in najbolje odpravijo razloge, zaradi katerih je prišlo do 
hospitalizacije. Marsikdo, ki sicer ne pozna dovolj tega področja, 
se postavi v vlogo arbitra, ugovarja zaradi odmerjenih doz in 
vrste zdravil, psihoterapije itd. Zakaj se nekaterim zdi, da je 
psihiatrija "veda z drugega planeta", je bilo rečeno v repliki. Mladi 
zdravniki opravljajo petletno specializacijo iz psihiatrije, znanje pa 
pridobivajo tudi v evropski psihiatriji. Izraženo je bilo tudi mnenje, 
da teme o zdravljenju duševnih bolnikov ne kaže odpirati v okviru 
te razprave, saj tudi ni predmet zakona o zagovorništvu. 

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