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DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - GOSTITELJ 

TRETJEGA SREČANJA ZDRUŽENJA EVROPSKIH SENATOV 

Državni svet Republike Slovenije je 28. junija 2002 kot 
predsedujoči gostil srečanje Združenja evropskih 
senatov. Združenje povezuje zgornje oziroma druge1 

domove parlamentov držav članic Evropske unije in 
držav kandidatk za članstvo v EU s ciljem preučevanja 
In razvijanja dvodomnosti. Poleg slovenskega držav- 
nega sveta so ustanovne članice združenja še nasled- 
nji drugi domovi: avstrijski zvezni svet, belgijski senat, 
češki senat, francoski senat, italijanski senat, nizo- 
zemska prva zbornica, nemški zvezni svet, poljski 
senat, romunski senat, švicarski stanovski svet In 
španski senat. Na srečanjih združenja sodeluje tudi 

luksemburški državni svet, ki ima v skladu s 
statutom združenja status opazovalca. Ustanovni 
član združenja je bil tudi hrvaški županijski dom, 
ki pa je bil marca leta 2001 ukinjen. Do sprememb 
v članstvu je prišlo na 3. srečanju združenja v 
Ljubljani, kjer sta v združenje pristopila tudi ruski 
svet federacije in dom narodov BiH. Združenje 
evropskih senatov je na ta način dokazalo svojo 
odprtost za pristop novih članov in kaže težnjo 
po povezovanju institucij evropskih držav, ki so 
po pristojnostih med seboj sorodne in imajo 
podobne težave in interese. 

USTANOVNO SREČANJE ZDRUŽENJA EVROPSKIH 
SENATOV 

Na prvem srečanju v Parizu novembra leta 2000 so člani združenja 
sprejeli Statut Združenja evropskih senatov (Statuts de 
1'association des senats d'Europe). Ta pravila že v preambuli 
določajo, da si bodo člani prizadevali ohraniti ravnovesje oblasti 
in potrebno raznolikost narodnega predstavništva. Krepili bodo 
dober vpliv dvodomnega sistema na demokracijo v državi in 
obenem spoštovali raznolikost kultur in tradicij v Evropi. Združenje 
predstavlja še dodatno povezavo - sodelovanje med državami 
članicami Evropske unije in državami kandidatkami za članstvo v 
Evropsko unijo. 

Cilji združenja so zapisani v drugem členu pravil. Namen je razvoj 
sodelovanja med člani, spodbujanje razvoja dvodomnosti in 
parlamentarne demokracije ter utrditev evropske identitete in 
evropske zavesti. Glavna aktivnost združenja je vsakoletno 
srečanje, ki se dopolnjuje z izdajo raziskav s področja dvodom- 
nosti in z oblikovanjem začasnih delovnih skupin, ki naj bi 
preučevale vlogo drugih domov in pomen dvodomnosti. Na 
vsakoletnem srečanju, kjer predstavniki drugih domov odločajo 
s soglasjem, se določita tudi kraja naslednjih dveh srečanj in 
tema naslednjega srečanja članov združenja. 

DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - PREDSEDUJOČI 
ZDRUŽENJU EVROPSKIH SENATOV 

Državni svet je bil v letu 2002 predsedujoči Združenju evropskih 
senatov. Srečanje združenja v Ljubljani je bilo tretje srečanje 
združenja. Po ustanovnem srečanju v Parizu leta 2000 sta bili 
organizirani še dve srečanji v letu 2001. Na prvem, junijskem 
srečanju združenja v Parizu so člani v francoskem senatu 
razpravljali o temi "Senati in lokalno predstavništvo" (Senates 
and representation of local authorities), na drugem, novembrskem 
srečanju v Bruslju pa je bila pod gostiteljstvom belgijskega senata 
tema razprave "Senati in kakovost zakonodaje" (The Senates 
and the Quality of Legislation). 

Državni svet si je za tretje srečanje v Ljubljani izbral temo "Dvo- 
domnost - demokracija in vloga civilne družbe". Temo, ki je 
smiselno povezala tri ključne pojme: dvodomnost, demokracijo in 
civilno družbo, je državni svet izbral zato, ker je prihodnost 
parlamentov, tako enodomnih kot tudi dvodomnih, v krepitvi 
odnosov s civilno družbo. Dvodomnost spodbuja demokracijo s 
pomočjo razmerij, ki jih gradi do civilne družbe. S tem je državni 
svet uspel poudariti svojo edinstveno vlogo v razmerju do civilne 
družbe, ki jo krepi z organizacijo posvetov, javnih razprav in 
predavanj tujih strokovnjakov. Državni svet se je izkazal kot 
institucija, ki vse aktivneje sodeluje z organizacijami civilne družbe. 
Na srečanju v Ljubljani so bili navzoči predstavniki vseh članic 
združenja, Luksemburga kot opazovalke združenja ter obeh novih 
članic, sveta federacije Ruske federacije ter doma narodov Bosne 
in Hercegovine. Na srečanju je bila navzoča tudi delegacija zbora 
republik, drugega doma Zvezne republike Jugoslavije. Poseben 
gost opazovalec je bil lord VVilliam VVallace iz Velike Britanije. Vodje 
delegacij iz posameznih držav so bili večinoma predsedniki drugih 
domov, ki so v tujih državah zelo visoko v državni hierarhiji. Tako 
je v Franciji predsednik senata hierarhično druga oseba v državi, 
saj nadomešča predsednika republike v primeru njegove odsot- 
nosti oziroma v primeru nezmožnosti opravljanja predsedniških 
funkcij. 

POTEK TRETJEGA SREČANJA ZDRUŽENJA 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat, predsedujoči sre- 
čanja, je po uvodnem nagovoru, v katerem je poudaril zadovoljstvo 
ob ugotovitvi, da uživa pobuda gospoda Ponceleta, predsednika 
francoskega senata, široko podporo in naklonjenost v evropskem 
prostoru, je predstavil delo državnega sveta v razmerju do civilne 
družbe in njegov prispevek.k demokraciji. 

Dejal je, da je velik zagovornik in privrženec ideje dvodomnosti, 
saj je le takšna institucionalna oblika zagotovilo višje stopnje 
demokracije in edina možnost prenosa interesov civilne družbe. 
Mnoge prednosti, ki jih nudi premotritev zakonskih osnutkov v 
dveh domovih, so zagotovilo za kvalitetno delovanje parlamenta. 
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Po njegovem mnenju je pomembna tudi izmenjava izkušenj med 
senati. Čeprav se ustavne opredelitve, vloge in delovanje senatov 
v posameznih državah razlikujejo, pa lahko na osnovi izmenjave 
izkušenj izoblikujemo rdečo nit, ki bo prispevala k dograjevanju in 
širitvi idej o dvodomnosti v Evropi. 

Državni svet se je v praksi že uveljavil kot institucija sodelovanja 
s civilno družbo. To izhaja že iz sestave državnega sveta, ki je 
kot institucionalizirana oblika zastopstva različnih družbenih 
interesov legitimen predstavnik družbenih interesov. Svetniki 
ohranjajo neposredne stike s svojo volilno bazo in se večkrat 
skozi mandatno obdobje z njo srečujejo. Državni svet stopa v 
stik s civilno družbo preko organizacije posvetov, predavanj, javnih 
razprav, tribun, okroglih miz in soočenj. V desetletnem obstoju 
svojega delovanja je organiziral preko 120 posvetov in več kot 50 
predavanj tujih strokovnjakov. Njihove ideje nato uveljavlja v skladu 
s svojimi pristojnostmi v slovenskem pravnem sistemu, slovenski 
javnosti pa jih predstavlja v posebnih publikacijah. 

Na vse omenjene aktivnosti vabi državni svet vso zainteresirano 
javnost. Prisotnost predstavnikov izvršilne oblasti se odraža tudi 
v vladnih predlogih. Pri organizaciji posvetov je državni svet 
sodeloval s preko 100 združenji, strokovnimi društvi, organiza- 
cijami, inštituti in državnimi organizacijami. Državni svet se na ta 
način trudi, da bi v razprave o različnih problematikah družbenega 
življenja privabil širši krog civilne družbe. Namen posvetov namreč 
ni samo osveščanje slušateljev, ampak tudi pridobivanje povratnih 
informacij in mnenj s strani civilne družbe, je dejal. Predsednik 
državnega sveta je poudaril, da skuša s svojimi aktivnostmi 
zaobjeti vse generacije civilne družbe. Predstavil je projekt 
"Državni svet in mladi" ter projekt "Rastoča knjiga". 

Zaključil je z idejo, da v Sloveniji ideja o prispevku dvodomnosti k 
večji demokratizaciji in boljši uveljavitvi sistema zavor in ravnovesij 
še ni zaživela, čeprav je v sodobnih razvitih državah že dalj časa 
uveljavljena v teoriji in se kaže tudi v praksi. Drugi dom, ki v 
drugačni sestavi in z različnimi instrumenti kot prvi dom sodeluje 
v zakonodajnem postopku, je poroštvo kvalitetnejših zakonov. 
Po njegovem mnenju je zelo pomembno, da državni svet še naprej 
ohranja dobre odnose s civilno družbo. 

Predsedujoči je nato pozval k besedi ustanovitelja združenja 
Chrlstiana Ponceleta, predsednika francoskega senata, ki je 
uvodoma izrazil zadovoljstvo nad odlično organizacijo srečanja 
in veselje nad zaprosilom dveh novih članov za vstop v združenje. 
Vse prisotne je pozval k aktivnemu oblikovanju prispevkov na 
spletni strani, ki jo je za potrebe združenja in zainteresirane javnosti 
pripravil francoski senat. 

V nadaljevanju je predsedujoči predlagal dnevni red, sestavljen 
iz dveh točk: sprejema novih članov v združenje in razprave o 
temi "Dvodomnost - demokracija in vloga civilne družbe". Dnevni 
red so člani soglasno podprli. V okviru prve točke dnevnega reda 
je predsedujoči sporočil, da sta predstavnika doma narodov BiH 
in sveta federacije Ruske federacije pisno zaprosila, da bi 
prisostvala tokratnemu srečanju in da se ju sprejme med člane 
Združenja evropskih senatov. 

Sergej Mihajlovlč Mlronov, predsednik sveta federacije Ruske 
federacije, se je v svojem govoru osredotočil, na dvodomno 
sestavo parlamenta, kakršna ima po njegovem mnenju lepo pri- 
hodnost v Evropi. Zaradi demokratičnih sprememb znotraj političnih 
institucij se tudi države, ki prej niso poznale dvodomne sestave 
parlamenta, pri oblikovanju nacionalnih parlamentov zdaj odločajo 
zanjo. Dvodomni parlament je v Rusiji dosti učinkovitejši kot 
enodomni, saj daje stabilnost samemu sebi in vsem državnim 
organom, je dejal. To stabilnost pa večnacionalna država Rusija 

zelo potrebuje. Za državo je dvodomnost posebej dragocena, saj 
omogoča, da so zvezni organi bolj na tekočem s številnimi 
težavami in interesi 89 regij Rusije. 

Na koncu svojega prispevka je združenju zaželel uspešno delo- 
vanje. Izrazil je prepričanje, da bodo le skupni cilji in prizadevanja 
senatorjev Evrope z visoko razvito odgovornostjo in izostrenim 
čutom za to, kaj je prav, omogočili nove načine reševanja vprašanj, 
s katerimi se danes srečujejo evropski narodi. 

Ker se predsednik doma narodov BiH Nikola Špirič zaradi 
neodložljivih obveznosti srečanja ni mogel udeležiti, je v njegovem 
imenu spregovoril njegova ekscelenca Mladen Boslč, velepo- 
slanik BiH v Republiki Sloveniji. Dejal je, da je BiH z zado- 
voljstvom sprejela priložnost za udeležbo na tretjem srečanju 
Združenja evropskih senatov. BiH želi biti prisotna povsod, kjer 
potekajo evropski demokratični procesi. BiH se trudi končati 
poglavje svoje nedavne zgodovine in premagati posledice iracio- 
nalnih in ozkih politik. Na tej poti potrebuje podporo, ki bo najbolje 
izražena s članstvom v evropskih demokratičnih institucijah. 

Poudaril je, da so se v BiH pripravljeni učiti od starejših demokracij. 
BiH ima zelo zapleteno parlamentarno sestavo, kar je posledica 
povojnih kompromisov. Drugi dom skupščine, dom narodov, 
sestavljajo predstavniki treh narodov (Bošnjaki, Srbi in Hrvati) in 
dve entiteti (Federacija BiH ter Republika srbska). Najpomemb- 
nejša vloga drugega doma je zagotavljati kulturo kompromisa. 
Kultura kompromisa in dialoga pa je zelo pomembna tudi za 
prihodnost narodnostno in kulturno mešane Evrope, je dejal. 

Predsedujoči je nato predlagal, da z aplavzom sprejmejo med 
polnopravne člane oba druga domova, saj pred srečanjem 
združenja ni prejel nobenega pisnega nasprotovanja s strani 
članov združenja. Sledil je aplavz. Po sprejemu novih članov v 
Združenje evropskih senatov je prešel na 2. točko dnevnega 
reda, razpravo o temi "Dvodomnost - demokracija in vloga civilne 
družbe". 

Svoj strokovni prispevek je predstavil ddr. Herbert Schambeck, 
nekdanji predsednik avstrijskega zveznega sveta. Tokrat pa 
ni nastopal v tej vlogi, ampak kot strokovnjak, ki ima pravno 
znanje in izkušnje iz ustavnega prava. Prispevek ddr. Schambecka 
se je nanašal na primerjavo posameznih pristojnosti drugih domov 
evropskih parlamentov. 

Prva je na temo "Dvodomnost - demokracija in vloga civilne družbe" 
spregovorila predsednica španskega senata Esperanza Agulrre 
Gll de Bledma, ki je potrdila, da bo prihodnje srečanje v Madridu, 
februarja 2003. 

Poudarila je, da senati zagotovo prispevajo k publiciteti politične in 
zakonodajne razprave. Drugo branje zakonov očitno daje družbi 
več časa in možnosti, da se poglobi v vsebino, o kateri poteka 
razprava. Drugi domovi krepijo tudi sistem splošne zastopanosti, 
je dejala. To prednost senata še posebej cenijo v državah, kot je 
Španija, ki ima različna volilna sistema za kongres in senat. 

Kongres mora delovati v politično veliko bolj napetem ozračju kot 
senat, je dejala. Senat ni tako dovzeten za netenje političnih 
nesporazumov in je po drugi strani bolj naklonjen soglasju in 
dialogu. Senati dosežejo svoj polni pomen zastopanja, ko tolmačijo 
in izražajo probleme civilne družbe in zagotavljajo svojim držav- 
ljanom svoboščine. Izbiro teme je štela za izredno primerno, saj 
poziva k razmišljanju o zastopniškem sistemu in zagotavljanju 
civilnih svoboščin. Vizija Španije je, da morajo posamezni senati 
prispevati h krepitvi demokracije v Evropi, medtem ko zbližujejo 
državljane v velikih razpravah, ki neposredno vplivajo na njihove 
pravice in svoboščine. 

3 



Predsednik belgijskega senata Armand de Decker je izrazil 
veselje, ker poteka tretje srečanje združenja v Sloveniji, ki si 
močno prizadeva in je naredila že veliko dobrih korakov na poti v 
Nato in Evropsko unijo. Vodje delegacij so se prvič srečali v 
prostoru izven držav članic Evropske unije na dobro organizira- 
nem srečanju z veliko potenciali, je dejal. 

Uta Barbara Puhrlnger, predsednica avstrijskega zveznega 
sveta, je poudarila, da se senatu na eni strani pripisuje vloga 
korektorja kakovosti rezultatov parlamentarnega procesa, torej 
zakonodaje, na drugi strani pa se mu pripisuje vloga predstavnika 
določenih interesov. 

Senatu se pripisuje vloga "chambre de reflexion" - zbornice, ki 
načenja načelna vprašanja, za obravnavo katerih si poslanska 
zbornica ne vzame časa. Na ta način zagotavlja dolgoročno 
kakovost in stabilnost političnega procesa, ki sega dlje kot do 
naslednjih volitev. Da senat lahko zagotavlja kakovost, so dovolj 
že manjše pristojnosti, kot jih ima poslanska zbornica, je menila. 

Po njenem mnenju bi morali senati sodelovati tudi pri izmenjavi 
izkušenj glede težav, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. 
Avstrijski zvezni svet ni dovolj razpoznaven v javnosti in ga prvi 
dom premalo priznava. Razlog za takšno stanje je premajhen 
obseg uveljavljanja ustavnih pravic, ki mu pripadajo. Zveznemu 
svetu zakonodaja določa pravico absolutnega veta, ki pa se je 
,poslužuje premalo. Naslednji razlog za slabo prepoznavnost je 
kratka dolžina mandata predsednika, saj le-ta traja šest mesecev. 
V tem času predsedstvo šele dobro prične s svojim delom in 
določi cilje, pa mora svojo vlogo že prepustiti naslednji sestavi, ki 
se s tem sooča povsem na novo. Zvezni svet se zato v javnosti 
ne identificira preko določene osebe in ima težave s primerno 
predstavitvijo. Zaključila je z besedami, da obstajajo tudi predlogi 
o ukinitvi drugega doma, vendar to ni rešitev, zato se trudijo za 
bolj utrjen položaj zveznega sveta. 

Predsednik češkega senata Petr Pithart je izrazil prepričanje, 
da so dvodomni parlamenti ustanove, v katerih je na eni strani 
sprejemanje dokončnih odločitev o predlogih zakonov daljše in 
bolj zapleteno, na drugi strani pa omogočajo bolj poglobljeno 
razpravo. 

Na Češkem je senator dokaj viden zastopnik okrožja, ki je tako 
veliko, da lahko v šestletnem mandatu obišče vsa mesta (na 
Češkem je kar šest tisoč samostojnih občin). Ker želi biti senator 
ponovno izvoljen, bo te obiske tudi resnično opravil, je dejal. 
Senatorji se srečujejo z državljani, ki večinoma izražajo pritožbe, 
večinoma pa s predstavniki združenj, društev in drugih organizacij. 
Poudaril je, da je v češkem parlamentu več lobiranja v poslanski 
zbornici, saj je lažje prepričati vodstvo frakcije v poslanski zbornici 
kot v senatu. Vendar pa skupina poklicnih lobistov ni zelo velika. 
Veliko več je predstavnikov različnih združenj in pobud, ki pošiljajo 
pisma senatorjem ali sodelujejo pri po navadi zelo odprtih 
razpravah odborov (tudi preko spletnih strani na medmrežju). 

Govoril je tudi o možnosti institucionalne povezave med zgornjim 
domom in civilno družbo, še posebej ker je gostitelj, slovenski 
državni svet, model take zgradbe. Češki senat so kot ustanovo 
pogosto kritizirali, vendar večinoma zelo splošno. Kljub temu 
obstajajo predlogi o morebitnih spremembah njegovega položaja. 
Gre za vprašanje povečanja njegovih pristojnosti in vprašanje 
spremembe sestave in načina oblikovanja senata, je poudaril. 
Zamisel je, da bi senat povezali z novoustanovljenimi pokrajinskimi 
parlamenti. Drugi predlog je vseboval bolj raznoliko zastopanje 
občin, sindikatov in drugih subjektov. Težava pa je, da nimajo 
krovnih organizacij, ki bi lahko izvolile vse senatorje ali del sena- 
torjev. 

Domenico Fisichella, podpredsednik italijanskega senata, 
je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da sta v združenje vstopila dva 
nova člana. Razložil je, da imata oba domova italijanskega parla- 
menta enake pristojnosti, po ustavi pa vendarle obstajajo določene 
razlike med njima. Vendar razlike med obema domovoma, ki 
obstajajo v volilnem telesu, v starostnem pogoju in v številu 
izvoljenih članov, niso povzročile bistvenih razlik volilnega rezultata 
v obeh domovih. 

Statistični podatki kažejo zanimivo dejstvo v zakonodajnem 
postopku: za veliko zakonov, še posebej v parlamentih z daljšim 
mandatom, je bilo potrebnih več obravnav v domovih, preden so 
bili sprejeti z enakim skupnim besedilom. Drugi dom se ni enostavno 
"sprijaznil" z odločitvijo prvega doma, temveč je dodal spremembe, 
ki so se mu zdele potrebne in jih je pozneje sprejel tudi prvi dom. 

Ponavljajoča se kritika obstoječega dvodomnega sistema je 
izzvala številne predloge za reformo, zlasti v zadnjih desetih letih. 
Posebej je opozoril na tiste predloge, ki izhajajo iz dela parla- 
mentarnega Odbora za spremembo II. dela Ustave, ustanovljenega 
z Ustavnim zakonom 1 z dne 24. januarja 1997. Podprli so 
dvodomni sistem kot celoto, vendar pa so zelo spremenili pristop 
"popolne dvodomnosti". 

Med razpravo v odboru sta bila dana dva glavna predloga o 
razlikovanju vloge obeh domov. Prvi je bil predlog, po katerem naj 
bi bila potreba po zaupnici omejena na en dom, ki se šteje za 
"politični dom", oblikovan pa naj bi bil "jamstveni dom", ki določa 
zakonodajno politiko in vlaga predloge, zastavlja vprašanja in 
predlaga interpelacije o dejavnosti vlade (nadzorna naloga parla- 
menta). Drugi predlog se zgleduje po zveznih sistemih, v katerih 
običajno en dom zastopa geografska območja ali lokalne vlade in 
ima drugačno sestavo in naloge kot dom, ki zastopa volilno telo. 
V Italiji bi to pomenilo oblikovanje "zbornice pokrajin". 

Predsednik francoskega senata Christlan Poncelet je najprej 
poudaril, da se dvodomnost na našem planetu dobro ohranja. 
Potem ko je dvodomnost že posvetila zgodovina, jo danes potrjuje 
tudi geografija. Dvodomni parlament obstaja v vseh državah z 
dolgoletno in trdno demokracijo ter številnim prebivalstvom - več 
kot dvajsetimi milijoni prebivalcev. V Evropi je le ena država s šte- 
vilnim prebivalstvom, ki še naprej vztraja pri enodomnem 
parlamentu: Turčija, ki je še vedno ne štejemo za popolnoma 
demokratično državo, je dejal. 

Če ima parlament en sam dom, tvegamo, da bomo dobili vsemo- 
gočno večino in nezadostno zastopanost, je dejal. Zaradi tega 
tveganja se enodomne države v splošnem odločajo za pretežno 
proporcionalno glasovanje. V tem primeru pa obstaja nevarnost 
drobljenja volilnega telesa; vladno večino, ki naj bi bila trdna in 
koherentna, je tedaj težko doseči in zato je včasih neizogibno, da 
se v koalicijo povabijo tudi ekstremne strani. V vseh primerih je 
torej enodomni sistem manj uravnotežen in manj varovalen kot 
dvodomni. Dvodomnost je tudi instrument za dosego ravnotežja. 
Če v Franciji senat in ustavni svet ne bi obstajala, bi bila francoska 
ustava na milost in nemilost prepuščena vsakokratni vladni večini. 

Nato je opozoril še na perspektive dvodomnosti na ravni EU. 
Izrazil je željo, da bi na evropski ravni obstajala neka instanca, ki 
bi nacionalnim parlamentom omogočala skupno izražanje stališč. 
Razvoj dvodomnosti ima pravzaprav izvrstne perspektive. Vse 
govori v to smer: težnja po uravnoteženi demokraciji, neustavljiv 
vzpon decentralizacije, absolutna nujnost pooblastil za nadzor in 
oceno delovanja izvršne oblasti in velika obveznost zapolniti 
demokratični deficit Evropske unije. 

Svoj prispevek je zaključil z besedami, da si veliko obeta od 
zasedanja združenja, ki je hkrati borza izmenjav izkušenj in 

4 



laboratorij idej. Izrazil je tudi pričakovanje, da vsak v svoji državi 
sproži nujno potrebne reforme, s katerimi se bodo senati dokončno 
vpisali na institucionalne zemljevide. 

VVolfgang Fischer, vodja odbora za evropske zadeve nem- 
škega zveznega sveta, je izrazil obžalovanje, da se zaradi 
delovnih obveznosti srečanja združenja ni mogel udeležiti Klaus 
Wowereit, predsednik zveznega sveta. Zahvalil se je organiza- 
torjem za ljubezniv sprejem in dobro pripravljeno konferenco in 
izrazil zadovoljstvo, da je za Združenje evropskih senatov prvič 
prevzela vlogo gostitelja država, ki kandidira za članstvo v EU. 

Za nemški zvezni zbor in zvezni svet, v katerem so zastopane 
zvezne dežele, ni značilna oznaka, da gre za dva domova pred- 
stavniškega telesa. Tisti, ki zveznemu svetu ne priznavajo 
"zborničnosti", opozarjajo na to, da se člani zveznega sveta ne 
"volijo" in da so pri glasovanju lahko vezani na "navodila". Vprašanje 
obstoja dvodomnosti v Nemčiji je bilo razjasnjeno z odločitvijo 
zveznega ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je zvezni svet, če 
že ne drugi dom, pa vsaj "dodatni" dom, saj je pomembna njegova 
udeležba pri odločanju v zakonodajnem postopku. 

Poudaril je, da se v zadnjih letih na vseh državnih ravneh 
približujemo novemu razmerju med državljani in državo. Ta razvoj 
postavlja tudi predstavnike evropskih senatov pred nove izzive. 
Izpostavil je, da se drugače kot v večini drugih evropskih senatov 
zvezni svet v prvi vrsti ne pojmuje kot zastopnik civilne družbe, 
temveč kot predstavnik interesov dežel v zvezi. Instituciona- 
liziranih stikov s civilno družbo torej ni, saj ni njihove formalne 
vključitve v zakonodajni postopek. Končno pa je poudaril, da so 
tudi na tem področju opazne spremembe. V zadnjem času je 
mogoče opaziti, da zvezni svet v svoje delo vedno pogosteje 
vključuje civilno družbo. 

Armand de Decker, predsednik belgijskega senata, je uvodne 
besede svojega govora posvetil demokraciji in njeni vlogi v današnji 
družbi. Okrepljeno razmerje med belgijskim senatom in civilno 
družbo obstaja v praksi javnih obravnav, saj parlamentarni odbori 
pri preučevanju osnutkov pomembnih zakonov vključujejo v svoje 
delo ne samo akademike, ampak tudi predstavnike združenj na 
vseh ravneh. V zadnjih treh letih so odbori organizirali javne 
razprave o več kot sto osnutkih zakonov ali resolucij. 

Po njegovem mnenju je senat instanca, nekakšno pritožbeno 
sodišče, pred katerim je mogoče reagirati, še preden je dokončno 
sprejet nek osnutek zakona. V enodomnem sistemu lahko vlada, ki 
razpolaga z veliko večino, doseže, da je osnutek zakona izglasovan, 
še preden prebivalstvo sploh izve, da tak osnutek obstaja. 

Potem ko je v svojem prispevku spomnil na številne prednosti 
sodelovanja predstavniških teles s civilno družbo, pa je opozoril 
še na dve kritični točki. Prva se nanaša na korporativizem. Skupine 
pritiska 'namreč zastopajo le en segment družbe, medtem ko 
kakšen pomemben del družbenega telesa pogosto ni organiziran 
oziroma zastopan. Druga pa je povezana s prvo. Nanaša se na 
legitimnost interesnih združenj. V resnici samo parlamentarci, pa 
naj bodo iz večine ali iz opozicije, zastopajo narod in uživajo 
legitimnost, ki jim jo priznavajo splošne volitve. 

Predsednik poljskega senata Longln Pastuslak je uvodoma 
predstavil zgodovino in nastanek današnjega poljskega senata, 
prvega demokratično izvoljenega parlamentarnega telesa v srednji 
in vzhodni Evropi. Današnji senat je ohranil številne zgodovinske 
lastnosti. Naziv predsednika senata je maršal. Izraz izvira iz časov, 
ko je senatu predsedoval kraljevi prvi minister, imenovan veliki 
kronski maršal Poljske, je poudaril. 

Senat je na Poljskem zelo tesno povezan z zasnovo civilne družbe. 
Omembe vreden vidik sodelovanja senata z lokalnimi središči so 
konference nevladnih organizacij, ki jih zdaj gosti že nekaj let. 
Omeniti je treba tudi razstave umetniških izdelkov otrok in invalidnih 
oseb, ki jih organizira senat in pritegnejo številne predstavnike 
nevladnih organizacij. 

Izpostavil je, da na Poljskem trenutno potekajo razprave o namenu 
in koristih senata. Tisti, ki podpirajo odpravo zgornjega doma, 
navajajo velike stroške, ki jih senat povzroča. Odpravo senata je 
predlagala tudi levica, da bi izpolnila svoje volilne obljube. Toda če 
bi koristnost zgornjega doma merili z dosežki in možnostmi v 
prihodnosti, ni nobenega dvoma, da ga Poljska potrebuje. 

Predstavil je tudi svojo vizijo poljskega senata v prihodnosti. Po 
načrtovanem vstopu Poljske v EU leta'2004 bi moral prevzeti 
nalogo spodbujanja evropskega združevanja na regionalni ravni 
in podpiranja regionalnih interesov na državni ravni in v evropskem 
prostoru. Na koncu je vse navzoče povabil na Poljsko, kjer bo 
gostil združenje za španskim in češkim senatom. 

VVIIIem van Eekelen, podpredsednik nizozemske prve zbor- 
nice, je menil, da je senat koristen, če je sestavljen drugače kot 
predstavniški dom in če ima drugačne pristojnosti. Ob tem je 
zagovarjal "nepopolno dvodomnost". Poudaril je, da je senat manj 
političen in da je ne nazadnje njegova presoja deležna spoštovanja. 

Edino področje, na katerem ni razlik med nizozemskima domo- 
voma, je tretji steber EU - pravosodje in notranje zadeve. Tu 
morata dati vladi oba domova zeleno luč, preden lahko soglaša z 
odločitvami Bruslja, je dejal. 

Ob koncu je čestital Sloveniji in poudaril, da se kot član Konvencije 
o prihodnosti Evropske unije pogosto srečuje z gospodom 
Peterletom, ki je bil izvoljen v predsedstvo konvencije. Čestital je 
tudi predsedniku Hrovatu za organizacijo sprejema in srečanja. 

Podpredsednik romunskega senata Alexandru Athanasiu 
se je zahvalil predsedniku Hrovatu za prisrčen sprejem v Sloveniji 
ter pohvalil organizacijo tretjega srečanja, ki je s širitvijo združenja 
nadgradilo trud vseh članov. 

Poudaril je, da je eden izmed razlogov za nastanek dvodomnosti 
v Romuniji negativna izkušnja z enodomnim parlamentom med 
komunističnim režimom, ko je postal zakonodajni organ, ki je imel 
čisto lepotno vlogo, navaden privesek izvršne oblasti. Izkušnja 
sedanjega popolnega dvodomnega sistema pa je pokazala 
nekatere slabosti, izhajajoče iz samih ustavnih določb, ki ne 
razlikujejo med pristojnostmi obeh domov. Nekateri strokovnjaki, 
politične sile in civilne organizacije menijo, da tak dvodomni sistem 
ni funkcionalen, predstavniki izvršne oblasti pa so hoteli izkoristiti 
takšno ureditev kot argument v podporo postopku za zakonsko 
ureditev postopka z nujnimi uredbami. V nadaljevanju je navajal 
tudi predloge za uvedbo nepopolnega dvodomnega sistema. 

Glede na izkušnje Romunije in drugih evropskih držav je menil, 
da je dvodomni sistem dokazal svojo zgodovinsko funkcionalnost. 
Deklaracija iz Laekna postavlja vprašanje, ali ne bi bilo prav, da bi 
bili nacionalni parlamenti "zastopani v novi instituciji poleg Sveta 
in Evropskega parlamenta". Zagovarjal je takšno rešitev, ki bi 
pomenila uvedbo dvodomnosti na ravni institucij Evropske unije. 

Frltz Schlesser, podpredsednik švicarskega stanovskega 
sveta, se je uvodoma zahvalil slovenskemu državnemu svetu 
za povabilo in prisrčen sprejem v Ljubljani. Poudaril je, da sta oba 
domova švicarskega parlamenta dosegla že častitljivo starost 
154 let. Po predstavitvi prednosti in slabosti dvodomnega sistema 
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je potegnil vzporednico med nastankom Švice leta 1848 in 
združevanjem evropskih držav. Tudi pri evropskem združevanju 
je treba ustvariti politične strukture, ki naj bi najrazličnejšim regijam, 
jezikom, manjšinam in kulturam zagotovile možnosti za 
sodelovanje. Zato se postavlja vprašanje, ali dvodomni sistem ne 
bi bil vreden razmisleka tudi kot model za evropsko parlamentarno 
predstavništvo, je dejal. Nastanek Švice brez ustanovitve stanov- 
skega sveta in dvodomnega sistema sploh ne bi bil mogoč. 
Predstavil je tudi mnenje nasprotnikov švicarskega vstopa v EU, 
ki so se spotaknili prav ob manjkajočo demokratično legitimnost 
EU in nezadostno spoštovanje manjšin. 

Marc Besch, generalni sekretar luksemburškega državnega 
sveta, se je najprej zahvalil gostitelju za gostoljubje. Težišče 
njegovega govora je zajemalo predstavitev pristojnosti in delovanja 
državnega sveta. Ta je razdeljen na šest poklicnih zbornic, ki 
dajejo mnenja o zakonih. 

Kot gost državnega sveta je na srečanju senatov sodeloval tudi 
jugoslovanski zbor republik. V njegovem imenu je spregovoril 
njegov predsednik Srda Božovlč. Predstavil je novost, ki jo 
uvaja Beograjski sporazum; predvideva namreč uvedbo enodom- 
nega parlamenta v Jugoslaviji. Nevarnost je, da bi predvideni 
enodomni parlament na koncu postal le orodje političnih elit in 
birokracij Srbije ter Črne gore, je dejal. Izrazil je pričakovanje, da 
bo Jugoslavija v prihodnje dobivala podporo od vseh navzočih na 
srečanju, saj si Jugoslavija želi ostati v evropskih demokratičnih 
povezavah. 

Na srečanju združenja sta s svojima strokovnima prispevkoma 
sodelovala tudi prof. dr. Ivan Kristan in prof. dr. Franc Vodo- 
plvec. Prvi je predstavil svoja dognanja, do katerih je prišel kot 
prvi predsednik slovenskega državnega sveta in kot strokovnjak, 
ki se je ogromno ukvarjal s problematiko dvodomnosti. Drugi je 
predstavil svoj kritični pogled na delovanje civilne družbe v Sloveniji. 
Državni svetnik Boris Šuštaršlč je predlagal, da bi države članice 
Združenja evropskih senatov vsaj enkrat v letu 2003 razpravljale 
o življenjskih vprašanjih invalidov v Evropi, saj bo to evropsko 
leto invalidov. 

Srečanje je zaključil gostitelj Tone Hrovat. Napovedal je, da državni 
svet pripravlja besedilo deklaracije, ki bo članom združenja poslana 
naknadno. Na podlagi prejetih pripomb bo možno oblikovati predlog 
zaključnega dokumenta. Poudaril je, da je gostitelj naslednjega 
srečanja združenja španski senat, nato pa češki in poljski senat. 
Zahvalil se je vsem udeležencem za njihove prispevke in zaključil 
tretje srečanje Združenja evropskih senatov. 

DEKLARACIJA 3. SREČANJA ZDRUŽENJA EVROPSKIH 
SENATOV 

Na tretjem srečanju Združenja evropskih senatov v Ljubljani si je 
gostitelj prizadeval, da bi združenje sprejelo skupno izjavo v obliki 
deklaracije, kjer bi bile povzete vse ideje, ki so jih člani združenja 
na srečanju v Ljubljani posebej izpostavili. Državni svet se je 
zavezal, da bo vse člane združenja po srečanju pozval k 
oblikovanju zaključnega besedila deklaracije. 

Člani združenja so v deklaraciji poudarili, da bodo senati nadaljevali 
s kreativnim udejstvovanjem pri oblikovanju skupnega evropske- 
ga dvodomnega prostora. Skupna je ugotovitev, da se dvodomnost 
tako v Evropi kot tudi v svetu krepi. V deklaraciji so člani poudarili 
prednosti dvodomnega parlamenta, saj predstavlja premotritev 
zakonskih osnutkov v dveh domovih sočasno tudi zagotovilo za 
kvalitetno delovanje parlamenta. Senati so poudarili tudi dejstvo, 
da je dvodomnost zagotovilo demokracije in neposredna možnost 
prenosa interesov civilne družbe. Senati dobro sodelujejo s civilno 
družbo in želijo v prihodnje odnos s civilno družbo in državljani še 
okrepiti. 

Deklaracija predstavlja prvo uradno skupno izjavo članov zdru- 
ženja. Pobuda za njen nastanek je nastala na srečanju v Ljubljani 
pod predsedovanjem Državnega sveta RS. To samo potrjuje 
dejstvo, da je državni svet eden izmed najbolj aktivnih članov 
združenja. 

ZAKLJUČEK 

Predsedovanje Združenju evropskih senatov je bilo za državni 
svet zelo pomembno, tako zaradi častne vloge, ki jo je pri tem 
opravljal, in promocije Slovenije, kot tudi zaradi krepitve ideje 
dvodomnosti v Sloveniji in Evropi nasploh. Predsedovanje pomeni 
dokaz, da predstavniki drugih domov iz Evropske unije in zunaj 
nje nedvomno štejejo državni svet med organe zakonodajne 
oblasti, ki skupaj s prvim domom soustvarjajo akte v zakono- 
dajnem postopku.Državni svet v tujini štejejo kot drugi dom 
slovenskega zakonodajnega telesa. Srečanje v Ljubljani ne pomeni 
le predstavitve ideje o prispevku dvodomnosti k demokraciji in 
učinkovitejši uveljavitvi sistema zavor in ravnovesij, ampak 
predstavlja tudi dodatno razpoznavnost Slovenije in velik korak 
Slovenije na poti v Evropsko unijo. 

Več o srečanju Združenja evropskih senatov (zapisnik srečanja, 
raziskava, strokovni prispevki, deklaracija) je dosegljivo v 
publikaciji Državnega sveta Republike Slovenije z naslovom 
Dvodomnost - demokracija in vloga civilne družbe. 

' Drugi dom in zgornji dom sta identična 
izraza. Predstavljata dom predstavniškega 
telesa, ki ima ponavadi podrejeno ali 
prirejeno vlogo nasproti prvemu, 
spodnjemu domu. 

6 



DEKLARACIJA 3. SREČANJA 

ZDRUŽENJA EVROPSKIH SENATOV 

V LJUBLJANI, DNE 28. JUNIJA 2002 

Vodje delegacij, navzoči na tretjem srečanju Združenja evropskih senatov, 

POUDARJAMO: 

• da bodo senati nadaljevali s kreativnim udejstvovanjem pri krepitvi ideje dvodomnosti v Evropi; 

• da so razprave, ki se odvijajo tako v bilateralnih kot tudi v multilateralnih srečanjih, prepričljiv pokazatelj, 
da se v mnogih okoljih zanimanje za delovanje dvodomnih parlamentov povečuje. Do izraza prihaja 
prepričanje, da je za prihodnji razvoj sodobnega parlamentarizma pomembno, da se ideja dvodomnosti 
krepi in da se ji v tem okviru zagotovi ustrezno mesto. Vrline dvodomnosti in naš skupni evropski 
prostor pa so tudi zagotovilo za uspešno delovanje Združenja evropskih senatov; 

• da pomenijo mnoge prednosti, ki jih nudi premotritev zakonskih osnutkov v dveh domovih, sočasno tudi 
zagotovilo za kvalitetno delovanje parlamenta. Niz različnih mnenj, ki se utrinjajo v pestri sestavi drugih 
domov, zagotavlja bolj učinkovite rešitve; 

• da senati dobro sodelujejo med seboj in želijo v prihodnje dobro sodelovanje še okrepiti. Izmenjava 
izkušenj med senati pomeni oplemenitene izkušnje, prenesene v prakso. Čeprav se ustavne opredelitve 
vloga in delovanja senatov v posameznih državah razlikujejo, pa bomo lahko na osnovi izmenjave 
izkušenj izoblikovali rdečo nit, ki bo prispevala k dograjevanju idej o dvodomnosti v Evropi; 

• da je dvodomnost zagotovilo demokracije in neposredna možnost prenosa interesov civilne družbe. 
Senati dobro sodelujejo s civilno družbo in želijo v prihodnje odnos s civilno družbo še okrepiti; 

• da je vloga senatov v okviru razvoja demokracije velika. Senati zagotavljajo sistem zavor in ravnovesij, 
ki utemeljuje tudi ravnovesje med vlado in opozicijo, in preprečujejo prenagljeno sprejemanje odločitev. 
Dvodomnost omogoča previden razmislek in v zveznih državah predstavlja ščit pred centralizacijo. 

IZJAVLJAMO: 

• da smo v Združenje evropskih senatov soglasno sprejeli nova člana: 

SVET FEDERACIJE RUSKE FEDERACIJE 

DOM NARODOV BOSNE IN HERCEGOVINE 

• da bodo naslednja srečanja Združenja evropskih senatov gostile in jim predsedovale naslednje države: 
Španija, Češka republika, Poljska po navedenem vrstnem redu. 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije in Avstrijski 

inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, so 27. maja 2002 

pripravili predavanje z naslovom DAVKI IN HARMON1ZACIJA S PRAVOM 

EVROPSKE UNIJE TER POT K ELEKTRONSKI ODDAJI DAVČNIH NAPOVEDI. 

Predaval je dr. Marian VVakounig. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je na začetku 
predavanja predstavil predavatelja dr. Wakouniga, ki se je rodil v 
zavedni slovenski družini v Celovcu. Po opravljeni slovenski 
gimnaziji v Celovcu je študiral pravo na dunajski ter salzburški 
univerzi, kjer je leta 1983 študij zaključil kot doktor pravnih ved. 
Leta 1984 se je zaposlil v Zvezni finančni upravi Republike Avstrije. 
Leta 1986 je uspešno zaključil izobraževanje iz davčno pravnih 
in finančnih ved na izobraževalnem centru avstrijskega finančnega 
ministrstva. Do leta 1992 je delal kot inšpektor in revizor za velika 
podjetja na Dunaju, od leta 1992 pa je dr. VVakounig vodja enega 
največjih davčno inšpekcijskih oddelkov dunajske finančne 
uprave. 

Ob vključitvi Avstrije v Evropsko unijo je postal vodilni strokovni 
član projektne skupine avstrijskega zveznega ministrstva za fi- 
nance za implementacijo predpisov o davku na dodano vrednost 
v pravni red Republike Avstrije. Med drugim je tudi član projektne 
skupine zveznega finančnega ministrstva, pristojne za razvoj 
sistema elektronske oddaje davčnih napovedi, je zastopnik 
avstrijskega zveznega ministrstva za finance v izpitni komisiji 
zbornice davčnih svetovalcev ter predsednik izpitne komisije za 
davčne svetovalce društva davčnih svetovalcev Slovenije. Dr. 
VVakounig je tudi avtor številnih strokovnih knjig in člankov z 
davčnega področja. 

\ 

V imenu Zveze društev pravnikov Slovenije je dr. VVakouniga 
pozdravila prof. dr. Verica Trstenjak ter podarila, da je njegovo 
predavanje pomembno zlasti zato, ker želi zveza, da se izpostavijo 
predvsem pravna vprašanja harmonizacije in da se zgledujemo 
po izkušnjah države, ki je probleme, s katerimi se mi srečujemo, 
že reševala ali jih še rešuje. 

Dr. Marian VVakounig je predavanje strnil v 3 važnejše sklope. 
Prvi segment je v celoti posvetil davkom na dodano vrednost, 
točneje kaj nas čaka na področju DDV v Evropski uniji. Drugi 
segment je namenil davčnim goljufijam oziroma kako se v Avstriji 
trenutno borijo proti temu. Na koncu pa je posredoval še nekaj 
idej oziroma napotkov, kako naj se Slovenija na področju davkov 
pripravlja za vstop v Evropsko unijo. 

Najprej je pojasnil, kaj so pravni viri evropskega prava, kar je 
za razumevanje delovanja davčnih sistemov v Evropski uniji nujno. 
Z vidika davkov razlikujejo dve pomembni področji, in sicer 
primarno evropsko pravo in sekundarno evropsko pravo. 

Enako pomembna je tudi sodna praksa evropskega sodišča; v 
Avstriji dva judikata tega sodišča trenutno ogrožata celo avstrijski 
proračun. 

K pravnim virom evropskega prava štejemo tudi mednarodne 
konvencije in sporazume skupnosti in posamezne spora- 
zume med državami članicami. Avstrija ima na primer samo z 
Italijo sklenjen specialni sporazum na področju kontrole DDV. Z 
drugimi državami takega sporazuma nimajo, saj Evropska unija 
meni, da ne potrebujejo dodatnih sporazumov, saj imajo smernice, 
ki jih morajo upoštevati. Določena pravila izhajajo iz 6. smernice, 
ki je osnova za DDV in ki tudi posameznim državam daje navodila, 
da korektno obdavčujejo davčne zavezance, ne glede na to, ali 
so to avstrijski davčni zavezanci ali pa tuji davčni zavezanci, ki 
opravljajo promet blaga oziroma storitev na območju Republike 
Avstrije. 

Omenjeno sekundarno evropsko pravo je z davčnega vidika 
pomembnejše. Tu so uredbe, direktive oziroma smernice, 
odločitve, priporočila in stališča. Na davčnem področju je 
pomembno natančno razlikovanje med uredbo in direktivo. Z vidika 
evropskega prava so uredbe pravni akti, ki lahko najgloblje 
posežejo v nacionalni pravni red. Z njimi unija lahko ignorira 
posamezne nacionalne pravne sisteme. Trenutno je na področju 
davka na dodano vrednost pomembna ena uredba in Evropa 
daje navodila, kako jo interpretirati. V skladu z 249. členom 
pogodbe o EU je uredba splošno veljavna, v vseh svojih 
delih zavezujoča In velja neposredno v vsaki državi članici. 
Tudi avstrijski pravni sistem pozna pojem uredbe, toda teh 
avstrijskih uredb se ne sme primerjati z omenjeno evropsko 
uredbo. Pogosto se dogaja, da ljudje ne razumejo, da obstaja 
velika razlika med tema uredbama. V Avstriji imajo na področju 
davka na dodano vrednost uredbo, ki se ukvarja s tipizacijo 
navodila in torej ne gre za uredbo v smislu 294. člena pogodbe 
EU. 

Bolj problematične so direktive, saj določajo samo cilj urejevalnega 
akta, nacionalnim organom pa prepuščajo izbiro oblik in sredstev 
tega akta. V Avstriji se vsaka direktiva zlije v nacionalno pravo in 
sicer v tako imenovane zvezne zakone. Vendar avstrijski zvezni 
zakon ne moremo primerjati npr. s kakšnim urejevalnim aktom v 
Angliji, v Belgiji ali na Nizozemskem, ker ima vsaka država 
drugačen pristop do tega urejevalnega akta. Tu pa se že pojavijo 
problemi, kajti čeprav je direktiva najbolj pomemben integracijski 
instrument skupnosti, pa dolgotrajno prelivanje direktiv v 
nacionalno pravo povzroča težave. 

Leta 1995, ko je Avstrija vstopala v EU, se je na področju davka 
na dodano vrednost marsikaj spremenilo. EU nima več mejnih 
carinskih kontrol, kar pomeni, da je vsako prelivanje blaga iz ene 
države v drugo potrebno kontrolirati na nek drug način. Zato 
morajo vsi davčni zavezanci za pretoke blaga iz ene države v 
drugo državo četrtletno oddajati tako imenovana povzetkovna 
poročila, neke vrste davčne napovedi, v katerih točno zapišejo, 
katero blago je šlo iz ene države v drugo. Potem pa se je npr. 
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zgodilo, da je avstrijsko podjetje dalo popravljati svoj tovornjak v 
Italijo. Po davčnih zakonih je tudi to prelivanje blaga iz ene v drugo 
državo. To pomeni, da bi davčni zavezanec, ki pelje tovornjak v 
Italijo, moral oddati povzetkovno poročilo oziroma davčno napoved, 
v katero bi zapisal, da se je peljal iz Avstrije v Italijo. Evropska 
unija je menila, da če nekdo prevaža blago iz ene države v drugo, 
da bi ga npr. popravil, ga oplemenitil, se to ne more več razumeti 
kot pretok blaga, temveč je to v gospodarskem smislu samo 
opravljanje neke določene storitve. Po prejšnji zasnovi 6. smernice 
so v Evropski komisiji menili, daje to prelivanje blaga, kasneje pa 
da gre le za oplemenitenje, torej opravljanje neke storitve. Napisali 
so novo smernico in države članice so leta 1995 spremenile 
pravni red. Avstrija je potrebovala leto in pol, da je to novo smernico 
leta 1997 prelita v nacionalno pravo. 

Od sredine leta 1995 do konca leta 1996 so avstrijski davčni 
zavezanci bili v tako imenovanem nevtralnem položaju. Nihče v 
Avstriji ni vedel, ali velja smernica Evropske unije ali velja nacionalni 
zakon, ki pa še ni bil popravljen. Popravili so ga šele leta 1996, 
veljati je začel 1.1.1997. Dr. VVakounig je menil, da so direktive 
zelo pomemben integracijski instrument, a kot že rečeno je prob- 
lem v njihovem dolgotrajnem prelivanju v nacionalno pravo. 

Nato se je zadržal pri davčni harmonizaciji. Direktiv EU, ki se 
ukvarjajo s prometnimi davki, je preko 20. Nekatere se ukvarjajo 
z DDV neposredno, druge pa posredno. Obstajata še dve po- 
membni direktivi na področju korporacljskih davkov, torej 
davkov od dobička pravnih oseb. V Avstriji namreč davek, ki ga 
plačuje pravna oseba, ne imenujejo davek od dobička pravnih 
oseb, temveč korporacijski davek. Davek plačujejo tudi firme, ki 
ne ustvarjajo dobička; če torej pravna oseba dela izgubo, tudi 
plača tako imenovani minimalni korporacijski davek. Zato pravijo, 
da davčna osnova v Avstriji ni dobiček, temveč je davčna osnova 
lahko tudi izguba, za katero je treba plačati korporacijski davek. 

Ko je podrobneje razlagal kako deluje DDV v Evropski uniji, je dr. 
Wakounig povedal, da je nek politik nekoč elegantno povedal, da 
je Evropska unija ta davek "zasnovala dokaj inteligentno". Tisto, 
kar so prej kontrolirali cariniki, davčna uprava, sedaj kontrolirajo 
davčni zavezanci sami. Pri tem je pomembno načelo države 
porekla v zasebnem prometu potnikov In načelo namembne 
države v prometu davčnih zavezancev. Če avstrijski turist kupuje 
blago v Nemčiji, potem od 1.1.1995 plača nemški DDV. Če avstrijski 
turist kupuje blago v Sloveniji in ga izvaža v Avstrijo, potem je za 
slovenskega podjetnika ta dobava oproščena davkov. To je izvoz, 
ki je oproščen, če ima ustrezno dokumentacijo. Tega sistema 
Evropa ne pozna več, pozna samo še sistem načela države 
porekla v zasebnem prometu potnikov. Če kupuje Avstrijec blago 
v Španiji, Franciji ali v Veliki Britaniji vedno plača davek, ki ga 
narekuje država, kjer ima davčni zavezanec, ki je prodal blago, 
svoj sedež. To pa pomeni, da poznamo načelo namembne države 
samo v prometu davčnih zavezancev. Zato je pri prometu potrebno 
ti dve načeli razlikovati. Načelo namembne države v prometu 
davčnih zavezancev pomeni: če avstrijska firma dobavlja blago v 
Nemčijo, potem je ta dobava v Avstriji oproščena davkov in se 
mora obdavčiti v Nemčiji. Če slovenski davčni zavezanec proda 
blago Avstrijcem, je dobava v Sloveniji oproščena davkov, v Avstriji 
pa se mora ustrezno obdavčiti. Če pride blago iz Slovenije v 
Avstrijo, gre mimo carinika, ki kontrolira pretok blaga. Ker pa 
Evropa nima več carinikov, nihče več ne kontrolira pretoka blaga. 
Evropa ne pozna več uvoza, to je tako imenovana intrakomu- 
nltarna pridobitev blaga, tudi ne pozna več izvoza, to je sedaj 
Intrakomunltarna dobava blaga. V Evropi torej ne uporabljajo 
več izrazov uvoz in izvoz, pri njih gre za intrakomunitarno dobavo 
in intrakomunitarno pridobitev blaga. 

Če avstrijski davčni zavezanec dobavlja blago z Dunaja v 
Munchen, je to davkov oproščena dobava. Za Nemce je to 

intrakomunitama pridobitev blaga, kar pomeni, da mora Avstrijec 
to dobavo vnesti v svojo davčno napoved, pa tudi Nemec jo mora 
vnesti v svojo davčno napoved. Kar je bil prej uvozni prometni 
davek, je sedaj tako imenovani intrakomunitarni pridobitveni 
davek. Davčni zavezanec ga lahko takoj knjiži kot vstopni davek. 
Tudi po slovenskem zakonu o DDV se vstopni davek sme odbiti 
samo takrat, če ima zavezanec v rokah račun. Račun je najpo- 
membnejši za odbitek vstopnega davka. V intrakomunitarnem 
prometu pa tega računa ne potrebujemo več za odbitek vstopnega 
davka, saj tako določa 6. smernica EU. Če ima avstrijski davčni 
zavezanec, npr. firma A z Dunaja izpostavo v Nemčiji in tja dobavlja 
blago, je to prav tako intrakomunitama dobava blaga. Za vsak 
pretok blaga v Evropski uniji se torej uporablja pojem intrakomu- 
nitama dobava blaga. 

Prek posebnih televizijskih kanalov se nenehno prodajajo 
najrazličnejši izdelki. Ker v EU ni več carinskih kontrol, nihče ne 
kontrolira pretoka tega blaga. Vprašanje je, kje davčni zavezanec 
plača davek na dodano vrednost. Če npr. avstrijski gledalec naroči 
fotoaparat v Nemčiji, se postavi vprašanje, kateri davek se 
obračuna, nemški ali avstrijski? To je eno najbolj kočljivih vprašanj 
DDV nasploh. V omenjenem primeru se običajno plača nemški 
DDV, vendar pa tu velja mejna vrednost za obdavčenje v 
namembni državi. Če nemška firma s svojimi "pošiljčnimi posli" 
prekorači določeno vsoto v Avstriji, le-ta znaša 200.000 evrov, 
mora plačati DDV v Avstriji. Tega pa posamezne države skorajda 
ne morejo kontrolirati. Kontrola bi bila možna le takrat, če bi 
avstrijska davkarija točno vedela, za koliko je nemška firma prodala 
v Avstrijo; to kontrolo pa lahko opravlja le nemška davkarija. Če 
nemško davkarijo avstrijski kupec zaprosi, da mu pomaga 
ugotoviti ustrezno obdavčitev, pa pride do dolgotrajnega postopka, 
ki se vleče mesece, včasih celo leta in ob katerem tudi davkarije 
obupajo, ker pravzaprav nimajo možnosti dosledne kontrole. Med 
Avstrijo in Nemčijo to sicer še nekako gre, saj v obeh državah 
govorijo isti jezik, urejanje takih zadev med Avstrijci in npr. Grki pa 
je že bistveno težje, kajti prebirati grške dokumente ni tako 
enostavno. Zato so ti "pošiljčni posli" po mnenju dr. VVakouniga 
najbolj zapletena vprašanja v sistemu DDV. 

Omenil je še t.i. "trikotne posle". Tak posel poteka npr. tako: 
avstrijska firma naroči blago v Nemčiji, ker ga tu ni na zalogi, ga 
nemška firma naroči v Veliki Britaniji. Tudi tam tega blaga ni na 
zalogi, zato predajo naročilo francoski firmi, skupaj z navodilom 
naj blago pošljejo neposredno končnemu, to je avstrijskemu 
odjemalcu. Torej so v igri kar štiri države. Katera država sme 
blago obdavčiti? Tudi za EU je to tako zapleteno, da je izdala 
posebno smernico samo za t.i. "trikotne posle", obenem pa dodala, 
da ni v stanju izdati smernice, ki bi se ukvarjala z več kot "trikotnimi 
posli". To pomeni, da se lahko zgodi, da ima avstrijski fiskus 
(država kot davčna oblast) drug pristop za rešitev takega 
štirikotnega posla, kot ga ima na primer nemški ali francoski 
fiskus. Vse to gre v škodo davčnih zavezancev, saj lahko pride 
bodisi do dvojne obdavčitve ali celo neobdavčitve, ker se noben 
fiskus ne čuti pristojnega za obdavčitev zavezanca. 

V te trikotne posle, kot se je v praksi že dogajalo, pa je lahko 
vključen tudi davčni zavezanec izven Evropske unije. Ker ni več 
carinskih kontrol, je DDV v Evropski uniji nepregleden. Zato je 
pomembna kontrola, ki jo omogoča uredba z dne 27. januarja 
1992. Uredba omogoča samokontrolo na področju DDV in je 
računalniško podprta kontrola med državami članicami. Če 
hoče avstrijski davčni inšpektor kontrolirati avstrijskega davčnega 
zavezanca, lahko naredi navzkrižno kontrolo. Avstrijci so leta 
1996, ko so bili že eno leto v EU, statistično ugotovili, koliko blaga 
avstrijski davčni zavezanci kupijo v Evropi in koliko ga izvozijo. 

Obstaja pa tudi večstopenjski polzvedbenl postopek. Avstrij- 
ska davkarija lahko uvaja poizvedbeni postopek npr. o tem, kje in 
kakšno blago je kupil davčni zavezanec. Toda to so dolgotrajni in 
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zapleteni postopki. Države lahko pridobivajo posamične podatke 
o gibanju blaga, vendar to nič ne pomaga, če se ne ve, kako je 
pravzaprav potekal celoten posel. Potek nekega posla je mogoče 
analizirati samo takrat, če se v firmi opravi ustrezen inšpekcijski 
pregled. 

Davčni zavezanci oddajajo četrtletna povzetkovna poročila in pri 
teh je zelo pomembna t. i. prometno-davčna Identifikacijska 
številka. To je neke vrste identifikacijska kartica za vsakega 
davčnega zavezanca, da lahko posluje v Evropski uniji. Ce 
avstrijskemu davčnemu zavezancu proda blago nemški davčni 
zavezanec, bo svojo dobavo lahko samo takrat oprostil DDV, če 
bo imel identifikacijsko številko avstrijskega kupca oziroma na- 
ročnika. To pomeni, da se z identifikacijsko številko davčni zave- 
zanec identificira tujemu davčnemu zavezancu. Če tuji davčni 
zavezanec, ki dobavlja blago, nima kupčeve identifikacijske 
številke oziroma če mu je ta ne pove, mora obračunati DDV, 
svoje dobave pa ne sme oproščati. 

Dodatni problem pa je, ker davčni zavezanci v vseh državah 
Evrope lahko pridobijo identifikacijsko številko. Tako si avstrijski 
davčni zavezanec lahko priskrbi špansko, francosko, angleško, 
finsko, švedsko itd. identifikacijsko številko, kar pomeni, da ima 
lahko 15 identifikacijskih številk. Drug problem identifikacijske 
številke pa je, da se z njo lahko preloži kraj obdavčitve prometa 
storitev. Če npr. francoski špediter prevaža blago iz Španije v 
Avstrijo, bi se načelno moral obdavčiti v državi, kjer se začne 
prevoz blaga, torej v Španiji. Toda z identifikacijsko številko je 
dana možnost, da vedno preloži kraj prometa storitev ali prometa 
blaga. Znani so primeri, ko so se avstrijski davčni zavezanci 
posluževali podizvajalcev in vsak od teh je imel svojo številko, 
podizvajalci so se zopet posluževali drugih podizvajalcev itd. 

Ko je Avstrija postala članica EU so bili "navdušeni" nad novim 
DDV, vsak davčni zavezanec je takoj dobil identifikacijsko številko. 
Tako so v prvem koraku med davčne zavezance razdelili preko 
300.000 identifikacijskih številk, da bi lahko v Evropi kupovali 
blago in storitve brez DDV. V drugi fazi pa so dognali, da potrebuje 
identifikacijsko številko samo 20.000 Avstrijcev, ki stalno dobavljajo 
blago v Evropsko unijo. 

Identifikacijske številke so dajali tudi odvetnikom, ki so prav tako 
davčni zavezanci; teh številk pravzaprav niso potrebovali, saj ne 
dobavljajo blago v EU in tam tudi ne kupujejo blaga za svoje 
poslovanje. Če pa odvetnik davkariji dokaže, da je v Nemčiji kupil 
računalnik, ki ga potrebuje za svojo firmo oziroma delo, potem je 
identifikacijsko številko s pridom uporabil. 

Nato je dr. Wakounig govoril še o goljufijah na področju DDV. 
Zanimivo je, da so načini goljufij na področju DDV bolj ali manj 
enaki; na primer davčni zavezanec ne plača davčne obveznosti, 
ne izda računa ali izda lažnega, odbije vstopni DDV brez potrdil. 
To so zelo poenostavljene oblike goljufivih dejanj. V Evropski uniji 
ima prodajalec možnost, da kontrolira identifikacijsko številko 
kupca. V Avstriji pa se mora za tako kontrolo davčni zavezanec 
obrniti na zvezno ministrstvo za finance, kjer deluje poseben biro 
za identifikacijske številke. V praksi pa se ne dogaja, da bi nekdo 
kupoval z lažno identifikacijsko številko ali da bi jo trgovec sploh 
kontroliral. Pretežno ocenjuje, da je vse v redu in blago dobavlja 
brez DDV. Zato nameravajo s prehodom na internet zadevo urediti 
tako, da bo avstrijski davčni zavezanec imel možnost preko 
računalnika takoj preveriti identifikacijsko številko. Kako to urediti 
še ne vedo, ker niso povsem prepričani, ali je to v skladu z 
njihovim zakonom o zaščiti podatkov; sedaj to preverja njihova 
ustavna služba. Avstrija ima, kot edina država v Evropi, posebno 
določilo v zakonu o davku na dodano vrednost; določilo pravi, da 
pri vseh poslih, ko pride kupec direktno v trgovino davčnega 
zavezanca, mora le-ta poleg identifikacijske številke dokumentirati 
tudi identiteto odjemalca. To je posebnost, ki po mnenju preda- 

vatelja ni zajeta v 6. smernici EU. Če ni potrebne dokumentacije 
za identiteto, mu davkarija naknadno obračuna DDV. 

Dr. VVakounig je nato govoril o možnih strategijah boja proti 
davčnim goljufijam. V Avstriji vsi davčni zavezanci preko 
računalnika dobijo t.i. rizične točke. Vse, ki imajo visoko število 
rizičnih točk, davkarija pogosteje kontrolira. Seveda je za to rizično 
analizo potrebna ustrezna računalniška podpora ministrstva za 
finance, v katero so zajeti vsi davčni zavezanci. V praksi se je to 
obneslo zlasti za kontrolo prodajnih poti, predvsem pri t. i. 
trikotnih ali večkotnih poslih. Nedavno so ustanovili posebno 
enoto za boj proti goljufijam na področju DDV. Ta tudi s 
pomočjo helikopterjev kontrolira določene segmente, zelo rizičen 
za davkarijo je npr. celoten sektor gradbeništva. 

Nato je predavatelj omenil možnost, kjer je avstrijski model lahko 
vzor Sloveniji pri iskanju rešitev. Vsak davčni zavezanec v Avstriji 
dobi davčno številko šele ko dokaže, da njegovo podjetje res 
obstaja. Pomembno tudi je, da ima davkarija neomejen dostop 
do vseh računalniških podatkov. Zanimivo je, da nemška davka- 
rija te možnosti nima, kajti nima dostopa do osebnih podatkov. 

V Evropi je zelo pomembno pospeševanje sodelovanja med 
državami članicami, t. i. vzajemna upravna pomoč. Nekaj novega 
so tako imenovane simultane davčne Inšpekcije, ko se dve 
državi dogovorita, da npr. nek koncem, ki ima enote v Nemčiji, 
sedež pa v Avstriji, kontrolirata istočasno. Pri teh inšpekcijah pa 
se pojavi problem, ker avstrijski davčni inšpektor ne sme opraviti 
kontrol v Nemčiji in obratno. 

Naslednji model je tako imenovani fiskalis; to je model sodelovanja 
med davčnimi uradniki v EU. Avstrijski minister Grassa je v EU 
sprožil razpravo o izboljšanju trenutne ureditve DDV. Predlagal je, 
da vsi registrirani davčni zavezanci, ki med seboj poslujejo, ne 
obračunavajo več DDV, temveč naj bi ga obračunavali šele na 
zadnji stopnji. Evropska komisija tega ni pripravljena podpreti; je 
pa ta razprava dobila nov zalet, ker so tudi Nemci pričeli razpravljati 
o tem avstrijskem predlogu. Spomladi so na posvetu v Kolnu 
menili, da bi predlagani model modernizirali ali celo modificirali ter 
ga ponovno predstavili Evropski komisiji. S tem načinom bi namreč 
na mah odpravili problem utaje vstopnega davka. 

Avstrijska davčna uprava pospešeno pripravlja projekt o elektron- 
ski davčni napovedi. Oddajanje davčne napovedi preko interneta 
bo možno od 1.1.2003 dalje. Projekt zajema napovedi za 
dohodnino, za DDV in za davek od dobička pravnih oseb. V Avstriji 
mora vsak davčni zavezanec ob koncu leta oddati še enoletno 
davčno napoved za DDV; torej ne poznajo samo mesečnih ali 
četrtletnih obračunov. Napoved lahko odda davčni zavezanec 
sam ali pa jo odda njegov davčni svetovalec. V Avstriji oddajajo 
letno davčno napoved do 31.3. v naslednjem letu, vendar se ta 
rok vsako leto avtomatično podaljša do 15. maja. Davčni 
svetovalec se lahko z davčno upravo dogovori, če npr. za vse 
svoje kliente ne more oddati napovedi do 15. maja 2002, da bo 
napoved za 20 % svojih klientov oddal do 30. junija, za naslednjih 
20 % do 30. septembra, za preostalih 20 % pa do 30. novembra. 
Davčni svetovalec v Avstriji ima tisoč ali več klientov in zaradi 
tega ima z davčnim uradom poseben sporazum, da napovedi 
lahko oddaja preko celega leta v kvotah, ki jih sam določi. To je 
neke vrste osebna pogodba davčnega svetovalca z davkarijo. 

Trenutno je v Avstriji registriranih in ima licenco 6000 davčnih 
svetovalcev. 4500 svetovalcev je neposredno preko interneta 
povezanih z davčno upravo. Vsak davčni svetovalec ima posebno 
linijo in lahko z davkarijo sam komunicira. V Avstriji se kontrola 
davčnih napovedi deli na dva sektorja: na notranjo službo in na 
službo na terenu, torej davčne inšpektorje. Načrtujejo, da bo 
notranja služba opravljala le minimalno kontrolo, prava kontrola 
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davčnih napovedi, oddanih preko interneta, pa se bo odvijala v 
inšpekcijskem postopku. 

Revolucionaren korak v poslovanju preko interneta pa je, da 
bodo od davčnih zavezancev zahtevali zelo obširne napovedi, ki 
bodo nadomestile bilance. Davčni zavezanec v Avstriji mora 
namreč poleg napovedi sedaj oddajati tudi bilance; v prihodnje 
bilanc ne bo več. Vse podatke, ki jih bo moral davčni zavezanec 
posredovati davkariji preko interneta, bo moral zapisati v davčni 
napovedi. Cilj, ki ga hočejo doseči leta 2004 oziroma leta 2005, je 
t. i. 100 % elektronski spis, kar pomeni komuniciranje davčnih 
zavezancev z davčno službo izključno preko interneta. Če bodo 
to dosegli, bodo gotovo ena najmodernejših davkarij v Evropi, saj 
tako zahtevnega projekta v tem trenutku nima nobena država. Z 
avtomatizacijo vseh davčnih postopkov so pričeli že leta 1977. 

V Avstriji pripravljajo tudi novo ureditev pritožbenega postopka 
od 1.1.2003 dalje. Od Evropske komisije so namreč dobili 
opozorilo, da njihova ureditev tega postopka ni skladna z evrop- 
skimi predpisi. V Avstriji imajo finančni urad, druga stopnja so t. i. 
pritožbeni senati, tretja stopnja je upravno sodišče. Zaradi ome- 
njenih pripomb so celotno drugo stopnjo ukinili in bodo namesto 
pritožbenih senatov v prihodnje imeli t. i. neodvisne finančne 
senate, ki ne bodo več v sklopu davčne službe. 

Avstrijska davčna služba bo na ta način na mah izgubila približno 
500 do 800 visoko kvalificiranih ljudi, kar v sklopu upravne reforme 
pomeni zmanjšanje števila kadrov v finančni upravi. To pa so 
bodoči t. i. davčni ali finančni sodniki. Neodvisni finančni senati 
bodo imeli tudi pasivno legitimacijo za nastopanje pred evropskim 
sodiščem. Prejšnji pritožbeni senati te pravice namreč niso imeli. 

V vsej avstrijski davčni službi imajo 2230 inšpektorjevi, ki so leta 
2001 opravili 111.646 inšpekcijskih postopkov. To niso samo 
davčne inšpekcije, temveč tudi t. i. hitre inšpekcije, ko pri DDV 
kontrolirajo na primer poslovanje samo v enem mesecu, torej v 
enem obračunskem obdobju. Doplačila, ki so jih v letu 2001 
predpisali inšpektorji sami, so znašala 1,54 milijarde evrov. Leta 
1999 je bilo teh doplačil za 1 milijardo, leta 2000 za 1,2 milijarde 
evrov. Te visoke številke kažejo, da se davčni inšpektor na vsak 
način izplača, kajti proračuna ne obremenjuje, nasprotno, v 
državno blagajno prinaša denar. 

Nekaj čisto novega je v Avstriji tudi modernizacija kontrolnih 
metod lnšpektor|ev (ACL), kar pomeni, da mora davčni zave- 
zanec davkariji dati na razpolago vse podatke, davkarija pa lahko 
potem kontrolira ali so podatki korektni ali ne. 

Nato se je dr. Wakounig vrnil k judlkaturl evropskega sodišča 
in Sloveniji priporočil, naj se že sedaj zgleduje po njenih predpisih, 
še posebej na področju DDV. To priporočilo je ilustriral z dvema 
avstrijskima primeroma pred tem sodiščem, ki se nanašata na 
DDV za avtomobile. Dr. VVakounig je svetoval, da pozorno sprem- 
ljamo njihove sodne procese, saj bodo razsodbe gotovo vplivale 
tudi na slovenski DDV. 

"New Public Management" pa pomeni, je pojasnil, da davčni 
zavezanec ni zgolj davčni zavezanec, temveč tudi partner davka- 
riji. Zato kadre, ki delajo v davčni službi, usposabljajo tudi v tem 
smislu. 

Na koncu je v nekaj točk strnil priporočila Sloveniji, in sicer: 

1. nujna je intenzivna priprava na evropski DDV; 
2. upoštevati je treba sodno prakso Evropskega sodišča; 
3. potrebno je ustanoviti ekspertne skupine za DDV, ki naj jih 

sestavljajo domači in tuji strokovnjaki; 

4. pomembni sta evalvacija in modernizacija postopkov v davčni 
upravi - objektivno in kritično je treba ugotavljati, ali so postopki 
davčne službe dobri ali slabi; 

5. na celotnem državnem ozemlju je nujno enotno izvajati davčne 
predpise; 

6. zagotavljati je treba večjo pravno varnost davčnih zavezancev. 
Tudi Slovenija naj pripravi projekt o modernejših pristopih na 
tem področju; 

7. pri snovanju davčnih zakonov naj od začetka sodelujejo 
eksperti; prisluhniti pa je treba tudi davčnim svetovalcem, 
njihovi zbornici, gospodarski zbornici, itd. Pomembna je tudi 
permanentno delujoča ekspertna skupina; v Avstriji se imenuje 
Komisija za permanentno davčno reformo in rezultat njenega 
dela je transparentnost celotnega področja davkov; 

8. poklic davčni svetovalec je potrebno ustrezno urediti; 
9. treba je podrobno preučiti pritožbeni postopek, in ugotoviti ali 

je skladen s predpisi Evropske unije. 

Po predavanju je dr. VVakounig odgovarjal na vprašanja ter 
nekatere že omenjene probleme in rešitve dodatno pojasnil. 

Na vprašanje, kako v Avstriji izvajajo prisilno izterjavo, je dr. VVa- 
kounig povedal, da v Avstriji izvršba ni problem. Problem izvršbe 
vidim v mednarodnem kontekstu, je dejal, zato je na potezi EU, ki 
naj ne bi izdala smernice, temveč uredbo. Če se bomo v Evropi 
ukvarjali s smernicami, bo namreč vse predolgo trajalo, uredbo 
pa bi posamezne države vgradile v svojo pravno ureditev. 

Mag. Zvonko Špelko je vprašal, ali je v smernicah EU predpisano, 
kako mora izgledati pritožbeni postopek? Dr. VVakounig je 
odgovoril, da je potrebno spoštovati prakso evropskega sodišča, 
kajti nad celotnim evropskim pravom je še Evropsko sodišče. V 
Avstriji so imeli primer, da se je njihov pritožbeni senat obrnil 
direktno na Evropsko sodišče in ga zaprosil za razlago nekega 
mnnenja v zvezi z DDV. Evropsko sodišče je zavrnilo možnost, 
da se obrača nanj, češ, da je pritožbeni senat še v sestavi 
davkarije oziroma v sestavi ministrstva za finance in zaradi tega 
pravno gledano ni neka neodvisna institucija, katera se lahko 
primerja s sodiščem. 

Darko Končan, državni sekretar na ministrstvu za finance, je 
med drugim povedal, da se spopadajo z dilemo, kako v prid 
zavezancu in neodvisnosti stroke in strokovnosti odločitev organi- 
zirati davčno službo. 

Povedal je še, da je Slovenija sredi zelo intenzivnih priprav, za 
revizijo sistema DDV in da skušajo upoštevati vsa priporočila. 
Vprašal je, ali so t. i. neprave oprostitve v prehodnem obdobju 
primerne za sistem EU. 

Dr. Marlan VVakounig je odgovoril, da se je pri tem potrebno 
ravnati po prilogi A k 6. smernici. Poudaril je, da avstrijska praksa 
kaže, da je treba te stvari interpretirati restriktivno in ne eksten- 
zivno. V tistem trenutku, ko bo Slovenija članica EU in se bo nek 
davčni svetovalec v Avstriji ali Nemčiji pričel ukvarjati s slovenskim 
davčnim sistemom, bo zagotovo konec vseh izjem. Zato je 
najprimerneje, da država v EU vstopi s prečiščenim sistemom 
oziroma zakoni. Vse tiste postopke, ki jih imajo Avstrijci pred 
Evropskim sodiščem, ni sprožil avstrijski fiskus in tudi ne avstrijski 
davčni svetovalci, temveč so pobude prišle iz tujine. V tistem 
trenutku, ko država postane članica EU, tam ni več sama, je 15, 
20 ali še več partnerjev, ki jo podrobno opazujejo, še posebej na 
področju davkov in zato pri teh ne more biti izjem. 
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Državni svet Republike Slovenije in Veleposlaništvo Irske v Republiki 

Sloveniji sta 13. marca 2002 pripravila predavanje z naslovom IRSKA - 

GLOBALIZIRANA EKONOMIJA V EVROPSKI UNIJI. Predaval je prof. John 

FitzGerald. 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je izrekel iskreno 
dobrodošlico predavatelju, profesorju Johnu FitzGeraldu, ki si je 
kljub obilici obveznosti vzel čas za obisk in predavanje v Sloveniji. 
Posebne pozdrave je namenil njegovi ekscelenci veleposlaniku 
Irske v Sloveniji gospodu Garyju Ansbroju. Med nami je tudi 
veleposlanik Erwan Foušrč, je dejal, ki je prav danes uradno 
prevzel vodenje delegacije Evropske komisije v Sloveniji. Ob 
iskrenih pozdravih in dobrodošlici mu je zaželel prijetno bivanje v 
Sloveniji ter uspešno delo, ki naj bi bilo koristno tudi ob našem 
vstopu v Evropsko unijo. 

Gospod John FitzGerald je profesor in raziskovalni svetnik na 
Inštitutu za ekonomska vprašanja in socialna raziskovanja v 
Dublinu. Kot makroekonomist je prispeval k razvoju modelov za 
preučevanje vpliva ekonomske in monetarne unije in strukturnih 
skladov Evropske unije na irsko ekonomijo. Je urednik revije 
ESRI Medium-term Review, ki je imela v zadnjem desetletju 
pomembno vlogo pri napovedovanju ekonomskega uspeha Irske 
in pri svetovanju glede politike ohranjanja tega uspeha. Leta 2000 
je bil svetovalec pri OECD za pripravo poročila o regulatorni 
reformi na Irskem. Je tudi član ekonomskega in socialnega sveta 
Irske in član skupine EU za ekonomske analize, ki svetuje 
predsedniku Evropske komisije. 

Prof. John FitzGerald se je zahvalil za povabilo in poudaril, da 
mu je v veliko čast govoriti v slovenskem parlamentu. V Sloveniji 
je pred leti že sodeloval s predstavniki gospodarske zbornice pri 
preučevanju ekonomske politike EU. 

Irske izkušnje z Evropsko unijo so bile na splošno dokaj ugodne, 
je dejal, v nadaljevanju pa je želel opozoriti na tisto, kar je bilo 
posebej dobro, in na tisto, kar bi bilo morda pomembno za Slovenijo. 

Pomembno je povedati, da je Irska leta 1932 postala neodvisna, 
je dejal. Imeli smo veliko lažje, enostavnejše 20. stoletje kot vi; 
začeli smo kot neodvisna država, ki je po evropskih standardih 
kar dobro uspevala, vendar od tega v naslednjih 40 letih nismo 
prav veliko iztržili. Irska - kot velika zgodba o uspehu - je bila 
dolgo neuspešna. Šele v zadnjem desetletju se je irsko gospo- 
darstvo približalo povprečju Evropske unije. 

Delno to lahko razložimo s tem, da smo imeli zelo zaprto gospo- 
darstvo, usmerjeno samo vase. Po letu 1945, ko se je začela 
razvijati prosta trgovina, smo namreč menili, da se je treba zapreti 
in se ne povezovati z ostalim svetom. Šele v 60. letih smo ugotovili, 
da je to za gospodarstvo 20. stoletja katastrofalen pristop; začeli 
smo se odpirati v zunanji svet. V Evropsko unijo smo vstopili leta 
1973 in to je bila dejansko osnova za uspeh in za globalizacijo 
našega gospodarstva, ki je bilo v šestdesetih in zgodnjih 
sedemdesetih letih eno najbolj zaprtih gospodarstev v Evropi. 

Del te zgodbe o uspehu so neposredne tuje investicije, o čemer 
bom povedal nekaj, kajti to je zelo aktualno vprašanje tudi za 
Slovenijo. 

Predvsem odprtost gospodarstva in neposredne tuje investicije 
so prispevale k uspehu Irske. Omenim naj tudi človeški kapital in 
izobraževanje. V preteklosti je bilo prav slednje ena naših napak, 
kajti pozno smo ugotovili, kako pomembno je izobraževanje. Glede 
strukturnih skladov pa naslednje: niso tista gonilna sila, ki je 
ustvarila naš uspeh, pač pa le pripomogla k temu. 

Slovenija se je osamosvojila pred desetletjem in že takrat je vaša 
menjava z Evropsko unijo dosegala 40 odstotkov. Leta 1960 je 
naš izvoz v Veliko Britanijo znašal kar 80 odstotkov. Še vedno 
smo bili regija Velike Britanije in šele sčasoma se je delež trgovine 
zmanjšal na račun velikega povečanja trgovanja s preostalim 
svetom. Imeli smo veliko bolj postopen proces tranzicije kot vi in 
tudi mi smo ga vodili tako uspešno kot vi. 

Za industrijsko politiko je bila v 60. letih naša zaprtost velika ovira 
pri trgovanju. Celoten proces je postal uspešen šele leta 1973 
oziroma leta 1972, ko smo podpisali pristopni sporazum k EU. In 
prednosti so se pojavile, kakor hitro so bila tuja podjetja seznanjena 
s tem, da bo od 1. januarja 1973 v naši državi možno investirati. 
Dokaj podobne so tudi španske izkušnje. Dejansko šteje datum, 
ko se dogovorite za pristop. Naša izkušnja je, da je treba voditi 
dosledno politiko, ne glede na vlado, ki je tedaj na oblasti. In vsaka 
naša vlada je dosledno zastopala politiko odpiranja neposrednim 
tujim investicijam. Torej, ko pridejo podjetja na Irsko, vedo, da 
bodo naletela na ugodno okolje, da se pravila, pa tudi davki ne 
bodo kar naenkrat spremenili. 

Leta 1973 smo morali pristati na to, da umirajoča podjetja tudi 
umrejo, saj vanje nismo mogli več vlagati. Veliko preveč časa 
smo porabili, da smo jih opustili ter prenehali investirati v podjetja, 
ki ne bodo preživela. 

Zanimivi so podatki glede zaposlovanja: na tradicionalne dejav- 
nosti, npr. tekstilno industrijo, je močno vplival pristop k Evropski 
uniji. Tedaj smo izgubili veliko delovnih mest, še posebej v poznih 
70. in zgodnjih 80. letih; tudi v živilski industriji smo izgubljali delovna 
mesta. V moderni tehnologiji pa se je zaposlovanje, predvsem 
zaradi neposrednih tujih investicij, močno povečalo. Zelo hitro je 
naraščalo še posebej tam, kjer so bile prisotne ameriške 
korporacije; več kot četrtina zaposlenih v proizvodnih dejavnostih 
na Irskem namreč dela za ameriške korporacije, tako da imajo 
ZDA izjemen pomen za irsko gospodarstvo. V 90. letih opažamo 
pretok veliko neposrednih tujih investicij iz Irske v Evropsko unijo. 
Med ljudmi je bilo razširjeno mnenje, da bodo tuja podjetja prišla 
na Irsko, nekaj zaslužila in potem odšla. Dejansko se je zgodilo 
obratno: povprečna življenjska doba tujega podjetja je daljša od 
povprečne življenjske dobe irskega podjetja. To pomeni, da so ta 
podjetja dobri gospodarji,.da ne pridejo za tri, štiri leta in potem 
odidejo, ampak da investirajo in se razvijajo naprej. 

Pomemben vidik je tudi usmeritev na določene sektorje in panoge. 
Leta 1980 je bilo rečeno, da nima smisla vabiti podjetij, ki bodo 
zaposlovala nekvalificirano delovno silo, pač pa se je treba 
osredotočiti predvsem na visoko tehnološka področja, kot sta 
farmacevtska in računalniška industrija. To se je izkazalo za modro 
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odločitev. Nekateri so celo napovedovali tudi pri nas nekakšno 
Silicijevo dolino. Irska podjetja so se predvsem pojavljala na 
področju programske opreme. 

Pri neposrednih tujih naložbah je pomemben še vidik vodenja in 
upravljanja. Ameriška in japonska podjetja, ki so prišla na Irsko v 
70. letih, so pripeljala svoje managerje. Pri Američanih je to delovalo 
dokaj dobro, pri Japoncih nekoliko manj, kajti zaradi kulturnih 
razlik so imeli z vodenjem težave. Irce so najprej zaposlovali na 
nižjih managerskih mestih, pozneje pa so za te multinacionalke 
delali drugod, npr. v Bostonu, Bruslju. Teh ljudi nismo izgubili, 
pridobili so nova znanja in se potem vrnili kot višji vodilni delavci. 
Danes so pri nas v tujih podjetjih višji vodilni delavci predvsem Irci 
in sicer tisti, ki so se usposobili v svetovnem okolju, si pridobili 
izkušnje in jih prenesli na domača tla. Tuja podjetja so močno 
pripomogla k razvoju strokovnosti naših kadrov. Na podlagi bogatih 
izkušenj jih je veliko ustanovilo lastna podjetja. 

Kot eno od razočaranj pa kaže omeniti naslednje. Želeli bi, da bi 
podjetja najbolj zahtevne raziskovalne naloge opravljala na Irskem. 
Predvsem zaradi davčnega režima zadeva ni stekla. Zato se 
lahko zgodi, da bodo podjetja zaposlovala najbolj usposobljene 
strokovnjake v drugih centrih. Na tem področju so še potrebne 
izboljšave. 

Pri vnosu novih strokovnih znanj je bila naša politika zelo uspešna. 
Podjetja, ki so prišla k nam, so se že uveljavljala na evropskih 
trgih. Irska podjetja so bila majhna, na evropskih trgih niso znala 
prodajati; multinacionalke pa dejansko niso imele nikakršnega 
interesa prodajati samo na irskem trgu, ampak so se osredotočile 
na evropski trg. Zato z domačega trga niso izrivale irskih podjetij, 
kar je bilo presenetljivo; ekonomisti so kaj takega celo pričakovali, 
ljudje pa so bili zaradi prihoda multinacionalk kar nekoliko nervozni. 

Na Irskem nimamo oziroma nismo imeli velikih podjetij. Ljudje še 
niso povsem doumeli, da so se v zadnjem času nekatera podjetja 
dejansko zelo razvila. Tak primer je živilska industrija; če primerja- 
mo Irsko in Dansko, vidimo, da sta imeli v 60. letih obe državi 
ogromno kmetijskih površin; z živilsko industrijo v obeh državah 
so se ukvarjale kmetijske zadruge. Na Danskem so kmetje 
investirali v zadruge, na Irskem pa so jih zanimale samo čim višje 
cene, zadruge niso imele dobička in se niso razvijale. Zadruge na 
Danskem so se v 80. in 90. letih razvile v multinacionalke, irske 
pa so se v teh letih šele začele razvijati kot živilska podjetja. Eno 
ali dve podjetji sta zelo uspešni in sedaj že investirata v tujini. Levji 
delež je v rokah tujcev, vendar so nekatera irska podjetja na 
podlagi tega rasla in se razvijala. Imamo podjetja, ki morda v 
svetovnem merilu ne pomenijo veliko, so pa pomembni akterji na 
trgih svoje regije. 

Področje, kjer je bilo narejenih kar nekaj napak, je izobraževanje. 
V Sloveniji je področje izobraževanja dobro urejeno; npr. leta 1921 
je bil odstotek pismenih na Irskem veliko nižji kot pri vas. Po 1945. 
letu, ko je večina preostale Evrope investirala v izobraževanje, 
mi tega nismo počeli. V šestdesetih letih so morali Irci po 14. letu 
starosti še vedno plačevati šolanje. Zelo pozno smo spoznali 
pomen izobraževanja. V 80. in 90. letih smo dojeli, da moramo 
kljub finančnim težavam vlagati v izobraževanje. In prav sedaj 
žanjemo sadove; imamo zelo kvalificirano delovno silo. 

Danes večina ljudi med 20. in 24. letom, pa tudi veliko žensk, 
nadaljuje izobraževanje. Imamo dokaj zapoznel pritok kvalificirane 
delovne sile na trg, s čimer v Sloveniji nimate težav. 

Irska je drugačna tudi glede stopnje rasti prebivalstva. Do leta 
1980 smo imeli veliko otrok, visoko stopnjo rojstev, potem pa 
otroci niso bili več prav moderni in stopnja rasti prebivalstva je 
upadla. Zato je v zadnjem desetletju vstopilo na trg delovne sile 
ogromno ljudi. Gre za visoko usposobljene kadre. Prihodnje leto 

pa jih bo zaradi starostne strukture našega prebivalstva že veliko 
manj. Imamo zelo malo starejših ljudi, kajti v petdesetih letih, ko je 
bilo naše gospodarstvo v razsulu, jih je veliko emigriralo. Mladi so 
odhajali zlasti v Veliko Britanijo in ZDA, kjer je bil takrat najboljši trg 
delovne sile. Kot rečeno, starih ljudi je malo, imamo pa ogromno 
ljudi, rojenih v 60. in 70. letih; to je generacija, ki se sedaj odloča, 
kam se bo usmerila: na področje računalništva ali v kakšno drugo 
znanje. Čez 10 oziroma 15 let bomo manj fleksibilni, naše 
prebivalstvo se bo staralo, na razpolago bomo imeli manj ljudi. 

Sodelovanje žensk na trgu delovne sile je še en zanimiv dejavnik. 
Sedaj je na trgu delovne sile zelo veliko mladih žensk, veliko manj 
kot v drugih državah pa je starejših. 

Tretje področje, ki bi ga rad poudaril, je emigracija. V šestdesetih 
letih je emigriralo enako število ljudi, kot se jih je tedaj rodilo. 
Zaradi velikih gospodarskih težav smo v osemdesetih letih beležili 
občutno emigracijo. Skrbelo nas je, da bodo naši najboljši in 
najpametnejši ljudje odšli. Ampak zgodilo se je, da so kot "poštni 
golobi" odleteli in se potem vrnili. Naši mladi so v osemdesetih 
letih "odleteli" v Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo, v ZDA. Mnogi 
so mislili, da zaradi slabega položaja našega gospodarstva 
odhajajo za vedno; toda gospodarstvo se je dvignilo in vsi so se 
vrnili. Njihova vrnitev je bila zelo pomemben dejavnik pri nadaljnji 
rasti našega gospodarstva. Iz Evropske unije prihaja veliko visoko 
kvalificiranih kadrov. V šestdesetih letih so odhajali predvsem 
nekvalificirani, v osemdesetih in devetdesetih letih pa so se 
odseljevali kvalificirani delavci. Priseljenci, ki prihajajo k nam iz 
drugih držav, so celo bolj kvalificirani kot irski povratniki. 

Še o enem vidiku - izobrazbi tretje stopnje. Irci gredo po 
univerzitetni diplomi delat v tujino. Ko se vrnejo, zaslužijo 10 
odstotkov več samo zato, ker so bili v tujini. Znanje, ki ga pridobijo, 
ja zelo upoštevano. Z vidika pristopnega sporazuma in njegovih 
določb o gibanju delovne sile gre za pomembna vprašanja. Ljudje 
lahko gredo v druge države in se potem vračajo brez težav. To 
prispeva k izboljšanju našega gospodarstva. Želeli bi, da Slovenci 
in drugi kvalificirani delavci pridejo k nam na Irsko, da nam 
pomagajo razviti naše gospodarstvo in se potem vrnejo domov. 
To je za Irsko zelo pozitivno, čeprav obstaja veliko neutemeljenih 
strahov. Npr. v Belorusiji in Ukrajini je veliko ljudi, ki bi radi delali v 
Evropski uniji, vendar jih večina želi delati tam, kjer živijo. Večina 
naše populacije pa je pred desetletji odšla v ZDA, Veliko Britanijo 
itd. in večina se je vrnila. Veliko so se naučili, naučili so se poslovati 
in živeti v drugačnem kulturnem okolju. 

Pri nas smo se v 70. letih pogajali med socialnimi partnerji o novih 
kolektivnih pogodbah; ves čas smo imeli stavke in to je bil zelo 
neučinkovit proces. Ker so v številnih podjetjih kar naprej potekale 
stavke, je postala Irska neugodno okolje za tuja podjetja; menili 
so, da je to že nekakšna naša "folklora". Naši delodajalci in 
delojemalci so hodili na srečanja v Bruselj; irski sindikalisti so se 
pogovarjali s sindikalisti iz Nemčije, Francije in od drugod ter se 
naučili, kako dejansko delati. Proti koncu 80. let smo prišli do 
takšnega partnerskega procesa, kot ga imate tukaj. Namesto da 
bi se ves čas kregali, se dogovarjamo. 

V zvezi z davčno reformo pa gotovo ni potrebno posebej omenjati, 
da je treba imeti nadzor nad javnimi financami in da se zadolževanje 
ne sme preveč razbohotiti. Osemdeseta leta so bila v tem pogledu 
za nas dokaj težavna; ko pa smo javne finance spravili v red, za 
kar smo porabili veliko časa, smo dejansko krenili naprej. V 80. 
letih smo ves čas menjavali vlade, ampak stranke so se morale 
dogovoriti in priti do nekakšne rešitve, drugače bi naša država 
bankrotirala. 

Pomemben dejavnik so strukturni skladi. Irska vlada je morala 
prenehati z vsemi investicijami, ker smo bili dejansko v bankrotu. 
Iz Evropske unije je bilo rečeno: če boste investirali, vam bomo 
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dali nekaj denarja in vam pri tem pomagali. To je bil torej prvi 
korak, ki ni prinesel hitre rasti, je pa veliko pomagal pri njenem 
oživljanju. 

Prvi krog strukturnih skladov je povzročil povečanje BDP-ja za 
približno 3,5 %. Do konca leta 1999, ko se je začel iztekati pro- 
gram strukturnih skladov, smo imeli približno 2,5- do 3-odstotni 
vpliv na BDP. Tudi ko ne bo več tega denarja, bomo imeli infra- 
strukturo, ki je bila zgrajena s pomočjo teh sredstev. 

Enako pomembni kot denar so bili tudi napotki in nasveti iz Evrop- 
ske unije, na podlagi katerih smo spremenili način delovanja. 
Najprej nismo hoteli ničesar spreminjati, kajti dobivali smo denar 
od evropskih davkoplačevalcev. Potem so opravili neodvisne 
ocene o porabi tega denarja. Za našo vlado sem bil tak neodvisni 
svetovalec in nisem prav popularen na Irskem. Veliko je bilo ne- 
smotrnih projektov, ocene pa so še pokazale, da je bila tudi njihova 
donosnost neustrezna. Morali smo priznati svoje napake, ki jih je 
izpostavljala Evropska unija, zaradi česar je bila včasih nepo- 
pularna. Dejansko pa daje Evropska unija pogosto zelo modre 
nasvete, zlasti za dolgoročno obdobje. Za gradnjo cest npr. 
potrebujemo nacionalni program ir denar mora biti pripravljen za 
pet, sedem let, tako da kratkoročne proračunske težave ne 
pomenijo njegove zaustavitve. Kot rečeno, strukturni skladi niso 
pomembni le zaradi denarja, ampak nam tudi pokažejo, kako 
delati na boljši način. 

Naj še enkrat povzamem nekatere dejavnike, ki so prispevali k 
razvoju našega gospodarstva. To so demografski dejavniki, pojav 
emigracije in izobraževanje. V 50. letih smo imeli veliko nekvalifi- 
ciranih ljudi, delovnih mest pa ni bilo veliko. Ponudba delovne sile 
se je na leto povečevala za eno odstotno točko, v zadnjih letih pa 
so k temu prispevale tudi ženske; v povprečju so bolj izobražene 
kot moški. 

Najprej so bile pomembne neposredne tuje investicije, ki so poleg 
kapitala pripeljale znanje. Konkurenčnost je tudi pomemben 
dejavnik; naše gospodarstvo in turizem sta konkurenčna. V 90. 
letih smo zabeležili občuten razvoj na področju turizma, z angaži- 
ranjem tujih letalskih prevoznikov se je položaj izboljšal tudi na 
tem področju. 

Konkurenčnost ni samo trg delovne sile, ampak tudi infrastruktura, 
ki gospodarstvo povezuje s sosedi. Slovenija je v središčni poziciji, 
zato je infrastruktura tako zelo pomembna. Nekaj tega financira 
Evropska unija, večino pa slovenski davkoplačevalec. Pri nas 
plačuje večino infrastrukture irski davkoplačevalec, zato je nujno, 
da smotrno upravljamo z lastnimi sredstevi. 

Veliko je nepreskrbljenih otrok, ki jih moramo podpirati, enako kot 
upokojence. Mladi ljudje dobro vedo, da se tudi v drugih državah 
Evropske unije prebivalstvo stara. S temi problemi se še ne 
soočamo, demografski faktor je dokaj pozitiven. Pred kratkim 
smo imeli dokaj visoko stopnjo brezposelnosti, sedaj je blizu 5 
odstokov. 

In kakšne so tendence glede infrastrukture? Vsaka gradnja novih 
cest zaposli na novih področjih, še posebej na področju storitev, 
veliko ljudi. Mi v infrastrukturo nismo dovolj investirali, zato sedaj 
čutimo posledice tega, posledice nezadostnih investicij pa se 
odražajo tudi na gospodarstvu. Stanovanja in hiše, ki smo jih 
zgradili v zadnjih dveh, treh letih, predstavljajo le osmino tistega, 
kar zgradijo v Nemčiji. Imamo sicer le 3,5 milijona prebivalcev, 
vendar nam stanovanj še vedno primanjkuje.Tudi življenjski stroški 
so sedaj izredno visoki; so med najvišjimi v Evropski uniji. 

Če govorim o gospodarski politiki Irske znotraj Evropske unije, 
moram poudariti tri vidike. 

Prvi je davčna politika. Napravili smo študijo o vplivu evropske 
monetarne unije na Irsko in pokazalo se je, da smo naredili prav, 
ko smo pristopili k Evropski uniji. Na začetku smo imeli v primerjavi 
z Nemčijo zelo visoke obrestne mere, pozneje smo jih znižali. Pri 
manjšem gospodarstvu, kot so Irska, Finska in tudi Slovenija, 
gre za določene učinke visokih obrestnih mer. V primeru poslab- 
šanja položaja jih je težko spreminjati. Morda bo trajalo še nekaj 
časa, preden se boste lahko popolnoma prilagodili srednji ravni 
Evropske unije. Dolgoročno je zelo dobro, še posebej za majhna 
gospodarstva, če prilagodijo svoje obrestne mere. Italija je imela 
na začetku 90. let katastrofalno finančno situacijo. Kakor hitro so 
se priključili k evropski monetarni uniji, so njihove obrestne mere 
padle, javne finance pa so se ustalile; to je bila rešitev za tedanji 
položaj. 

Davčna politika velikih držav lahko vpliva na majhne države. Na 
začetku 90. let, ko je Nemčija povečala obrestne mere za dve 
odstotni točki, se je na Irskem in v drugih državah povečala 
brezposelnost. Najbrž je treba sedaj še enkrat premisliti, kako 
spremeniti ta pravila. Ni povsem jasno, ali so ta pravila za pristo- 
pajoče države v redu ali ne. Morda boste dolgoročno potrebovali 
več investicij; to je področje, kjer obstajajo določena pravila. Kadar 
boste pristopili k EU, jih boste morali upoštevati, ne glede na to, ali 
jih je morda potrebno kaj spremeniti. 

Naslednji vidik je kmetijstvo. Irska je bila nekoč v glavnem kmetijska 
družba, približno 1/4 prebivalstva se je ukvarjala s kmetijstvom. 
Konkurenca takrat ni bila pomembna. Danes je, in sicer zaradi 
zunanjega trga in potrošnikov. 

Širitev Evropske unije je za Irsko velika priložnost, zlasti zaradi 
novih trgov. Tudi ko smo se ji mi pridružili, je bila za nas to izredna 
priložnost. Irska, Španija, Portugalska in Grčija so veliko pridobile 
od pristopa k Evropski uniji. 

Migracija delovne sile je bila in bo za nas izredno pomembna. Na 
Irskem ne bomo omejevali pritoka delovne sile iz nobene nove 
članice Evropske unije, odvisno pa je seveda od tega, kako bo to 
delovalo na politiko drugih držav članic Evropske unije. 

Iz perspektive manjše države nimamo nikakršnih iluzij glede 
gospodarske moči. Eno leto pred pristopom k Evropski uniji sem 
se na ministrstvu za finance ukvarjal z mednarodnimi odnosi. 
Leta 1973 sem sam predstavljal Irsko, vsi predstavniki drugih 
držav so bili starejši, vendar sem bil enakopraven med enakoprav- 
nimi. Kot manjše gospodarstvo smo bili sicer enakopravni, bili pa 
smo odvisni od drugih. 

Irska in Finska sta imeli težavne odnose s svojimi sosedi. Obe 
državi sta imeli pozitiven odnos do Evropske unije. Švedska je 
bila že na začetku 70. let velik imperij, danes pa je Finska enako- 
pravna z njo. 

Nekoč smo bili le prejemnik sredstev iz skladov, sedaj prispevamo 
tudi sami. Menimo, da bi moral biti proračun Evropske unije nekoliko 
večji, kajti potrebe manj razvitih regij so večje, nameniti jim je 
treba več pozornosti in finančnih sredstev. Mislim, da tega ne 
bomo mogli hitro spremeniti, prepričati bo treba druge iz Evropske 
unije. To je dolgoročna usmeritev. 

S tem ko se bo spreminjalo gospodarstvo, se bodo spreminjale 
tudi naše prioritete. Enčtni trg in širitev EU je za nas velika 
priložnost, prav tako pa bo velika priložnost za vas. 

Postavljeno mi je bilo vprašanje, kakšen je moj pogled na globa- 
lizacijo. Osredotočil sem se na ekonomska vprašanja, vendar so 
zapopadena tudi kulturna vprašanja. Nekoč je bila irska družba 
zelo klavstrofobična, ker so ljudje odhajali in nihče se ni vračal. 
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Literaturo so močno, celo agresivno cenzurirali in zaradi tega je v 
50. letih veliko irskih pisateljev zapustilo Irsko. Pozitivna stran 
globalizacije je bilo odpiranje naše družbe; ljudje z univerzitetno 
izobrazbo se sedaj vračajo, razvijamo management in nova 
razvijajoča se področja. 

Tone Hrovat se je zahvalil prof. FitzGeraldu za zanimivo predava- 
nje ter povabil k besedi njegovo ekscelenco Garyja Anbsbroja, 
veleposlanika Irske. 

Gary Ansbro, veleposlanik Irske, se je zahvalil za povabilo v 
državni svet. Povedal je, da sedaj proslavljajo na Irskem pomemben 
praznik Sv. Patricka. Proslavljajo ga tudi na veleposlaništvu v 
Sloveniji, obisk in predavanje prof. FitzGeralda pa je del te proslave. 

V nadaljevanju je poudaril, da je bila vključitev Irske v Evropsko 
unijo zanje revolucionarni dogodek. Nekoč smo bili na periferiji in 
veliko bolj oddaljeni od centra Evrope; veliko bolj kot je Slovenija, 
je pojasnil. Članstvo v Evropski uniji je potrdilo našo pripadnost 
Evropi in veliko bolj se sedaj glede politične in kulturne pripadnosti 
istovetimo z Evropo. Pred 30 ali 40 leti ljudje niso preveč zaupali 
v svojo državo; sedaj se je to popolnoma spremenilo, je dejal. 

Kot veste, je nadaljeval, smo imeli v preteklem stoletju dokaj 
težavne politične odnose z našo sosedo Veliko Britanijo. Naši 

Podpredsednik državnega sveta dr. Avgust Majerlč je v nekaj 
uvodnih besedah predstavil predlagatelja in povedal, da je dr. Jurij 
Zalokar zdravnik psihiater, doktoriral je leta 1978 in bil leta 1981 
izvoljen za docenta za psihiatrijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 
Zaposlen je v Bolnišnici za duševne in živčne bolezni Ljubljana- 
Polje, bil je ravnatelj Psihiatrične bolnišnice Begunje in od leta 
1986 predstojnik psihiatričnih dispanzerjev v Celju, Novi Gorici in 
Novem mestu. 

Pomembno je njegovo delo pri ustanavljanju oddelka za psihiatrijo 
v Vojniku in pri preobrazbi Psihiatrične bolnišnice v Begunjah. 
Deloval je na področju socialne psihiatrije, predvsem v zvezi z 
alkoholizmom, ter na področju forenzične psihiatrije, kot pedagog 
pa je predaval o psihiatriji na šolah za medicinske tehnike. Bil je 

odnosi so se spremenili, ko smo postali član Evropske unije. Leta 
2004, ko boste vi vstopili v EU, boste enakopravni z vsemi drugimi, 
tudi z vašimi sosedi; to bo popolnoma spremenilo vaše odnose, ki 
bodo bolj intenzivni in toplejši. Tudi nam je članstvo v Evropski uniji 
v veliki meri omogočilo in pomagalo drugače se spopasti s 
problemom Severne Irske, je poudaril. 

Veliko bo treba še storiti, da bi lahko poglobili odnose med Irsko in 
Slovenijo. Menim, je dejal, da imamo veliko skupnega - obe sta 
manjši državi - veliko skupnega pa bomo imeli tudi znotraj 
Evropske unije. Z velikim navdušenjem pričakujemo vaše članstvo, 
pričakujemo vas leta 2004, je dejal ob koncu. Predsedniku držav- 
nega sveta se je še enkrat iskreno zahvalil za povabilo na ta 
dogodek in priložnost, daje nagovoril cenjene poslušalce. Z vese- 
ljem pričakujem, je dodal, da bom v prihodnje spoznal Slovenijo, 
pa tudi državni svet. 

Predsednik Tone Hrovat je povedal, da ni dolgo tega, kar sta se 
z gospodom veleposlanikom srečala in že se je rodilo produktivno 
sodelovanje, ki naj bi se še nadaljevalo. 

Čestital je Irski za uspehe in dodal, da je dejansko tiger v Evropski 
uniji. Zato jo z velikim zanimanjem spremljamo in občudujemo. 
Želimo pa si, da po poti, ki jo je Irska že prehodila, uspemo tudi mi, 
ne samo ob vključitvi v EU, ampak tudi v nadaljevanju, je zaključil. 

predsednik častnega razsodišča, komisije za zamejstvo in 
nevropsihiatrične sekcije v Slovenskem zdravniškem društvu. 

V letih 1986-1989 je deloval tudi v Melbournu v Avstraliji, kjer je v 
bolnišnici na etičnem oddelku preučeval predvsem shizofrenijo, 
duševne motnje izseljencev in organizacijo psihiatrične službe. 

Dr. Jurij Zalokar je najprej pozdravil cenjeno občinstvo, nato pa 
nadaljeval: Vprašanje naroda, navedeno v naslovu predavanja, je 
eno od področij, ki sem se mu precej posvetil, ne samo iz golega 
zanimanja, ampak tudi poklicno. Najprej so bila ta vprašanja žgoča 
v začetku druge svetovne vojne. Potem sem spremljal tragično 

Državni svet Republike Slovenije je 9. aprila 2002 pripravil predavanje na temo 

POMEN NARODA KOT ZGODOVINSKE SKUPNOSTI. Predaval je dr. Jurij 

Zalokar. 
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usodo slovenskega zamejstva, to preučeval in o tem tudi veliko 
pisal. V psihiatriji sem se poklicno lotil vprašanja naroda in jezika 
zaradi večjega števila rojakov iz južnih krajev Jugoslavije, pri 
katerih sem opazoval, kako jezik, spremenjeno okolje, urbanizacija 
lahko povzročijo hude duševne travme, ki se končajo ne samo v 
alkoholizmu, ampak tudi v drugih oblikah. 

Zadnja tri leta poklicnega psihiatričnega dela sem prebil kot etnični 
psihiater za priseljence iz Jugoslavije v Avstraliji. To delo je bilo 
izredno zanimivo ne samo zaradi problematike, ampak tudi zato, 
ker so bili na oddelku, kjer sem delal, tudi etnični psihiatri iz Turčije, 
Italije in Španije, s katerimi smo izmenjavali poglede. To je osnova, 
na podlagi katere so nastala razmišljanja, o katerih bi govoril. 

Ni dvoma, da vstopa svet v krizo, ki bo neprimerno hujša od 
tistih, ki so sprožile obe svetovni vojni. Pomislimo samo na prevlado 
kapitala, na vrhunsko tehnologijo uničevanja, na popolno oblast 
medijev in propagande pri oblikovanju javnega mnenja in tako 
naprej. Ob vprašanju, kako se znajti v taki situaciji, se je treba 
najprej soočiti z zgodovino in dejstvi. Ne smemo se odločati na 
podlagi propagande, ampak na podlagi pestrega spektra različnih 
stališč. 

Širina pomeni, da upoštevamo najrazličnejše osebne in družbene 
zakonitosti in vidike. Začel bi pri začetniku znanstvene medicine, 
Paracelsusu, ki je gradil na zelo širokem opazovanju in osebni 
izkušnji, kar takrat ni bilo običajno; v glavnem so prepisovali stare 
avtorje in preživele poglede. Eno od osnovnih misli je imenoval 
temelj. Sicer pa je zlasti poudaril, da je treba pri vseh stvareh 
upoštevati mero in posebnost, specifičnost pojavov. To zdravniki 
dobro poznamo. Enak odnos je pravzaprav potreben pri vsaki 
človeški dejavnosti, vsaka je nekje omejena, pa naj gre za 
vprašanja trga, denarja, ustanov, zakonov itd. Z upoštevanjem 
tega lahko na tak način gledamo tudi na narode, ki so plod različnih 
okoliščin, pogojev in kultur. Poskus, strpati vse to v enoten kalup, 
je nevaren, uniformiranje je škodljivo, predstavlja nasilje. Zaradi 
tega gledam vse težnje k prepisovanju univerzalnih zakonov kot 
nekakšno samoamputacijo lastnih zakonitosti. 

K širini, ki sem jo omenil, sodi najprej biološka trdnost nekega 
naroda, ki je obenem pogoj za trdnost države. Eno prvih vprašanj 
je nataliteta. Rodnost je pogoj družbene, narodne in individualne 
osebne trdnosti in rasti. Reakcionarni zasuk k restavraciji 
kapitalizma usodno načenja družbene pogoje za zdravo rast 
naroda in tudi biološke pogoje zanjo. Pri tem nimam v mislih samo 
mladih družin, ampak tudi vprašanje, ali ima mati oziroma ženska 
sploh še čas za otroka. Ko opazujemo vse te pojave vidimo, da 
ne drži, da je za družbeni nered ali pa probleme, kriv pretekli t. i. 
komunizem, ki ga pravzaprav sploh ni bilo. Kriva je sedanjost, ki 
ustvarja pogoje, ki so za zdravo rast nenormalni; izumira 
radoživost ljudi. Če skušamo najti skupni imenovalec sedanjega 
stanja, ne moremo mimo pojma globalizma. Ta sistem v bistvu 
človeka ponižuje v potrošnika brez srca in osebnosti, narode pa 
po receptu "deli in vladaj" zapleta v medsebojne spore, da bi laže 
izsilil dostop do novih trgov. S takim namenom povzroča krize po 
svetu, oborožuje nasprotne strani, na koncu pa nastopa kot tvorec 
miru in z vojskami okupira dežele. V tem je bistvo in osnovna 
odgovornost Zahoda tudi za tragedijo Jugoslavije. 

Da lahko prodre, se mora globalizem ali novi svetovni red skrivati 
za lepimi kulisami, lepimi gesli, z govoričenjem o stabilizaciji razmer, 
multikulturi in človekovih pravicah, o demokraciji. Hkrati ko to 
govorijo - v času francoske revolucije so se v svetu tudi pojavljala 
podobna potvorjena gesla - so tako imenovani "angeli miru" zapletli 
narode v krvave medsebojne boje in privedli v stanje, ko kraljujeta 
organizirani kriminal z drogami in trgovina z belim blagom, izvršili 
pa so tudi "pacifikacijo na Balkanu". Med lepimi gesli, ki jih posebej 
pogosto slišimo, so tudi obljube o varnosti, kar je vabljivo zaradi 
človeške nagonske želje po varnosti. In če se nekaj ponuja kot 

obljuba varnosti, ljudje to sprejmejo, ne da bi razmislili, ali obljubljeno 
res zagotavlja varnost. 

Vsa ta propagandna orožja so sicer močna, vendar jim ljudje 
lahko uspešno kljubujejo. Nekaj negativnega ni nikoli brez česa 
pozitivnega. In prav tu ima človeški, socialni organizem, ki mu 
pravimo narod, pomembno vlogo. Z besedo narod razumemo 
zgodovinsko oblikovano socialno skupnost, pri kateri ima jezik 
poseben pomen. Prav zaradi take vloge naroda se ga pogosto 
polastijo šovinisti, ki v imenu močnejšega naroda, podjarmijo druge. 
Skratka, s tem, ko to silo odganjamo - in to se danes počne - se 
hkrati oropamo zelo močne obrambne sile, ki je potrebna za 
današnji čas. Globalizem namreč skuša uniformirati. To, da deluje 
za posamezne narode in zbližanje med njimi, večnarodne 
skupnosti razbija. Prof. Kostnapfel je pred kratkim omenil knjigo 
znanega psihologa Fromma z naslovom Imeti ali biti. Globalizem 
ne dela za biti, ampak dela za imeti; ne dela za imeti svetovne 
skupnosti, ampak tistih, ki so najbliže vzvodom kapitala. 

Za globalizmom pa se skrivajo tudi stari nacionalistični oziroma 
šovinistični interesi nekdanjih velikih sil. Če se tega ne zavedamo, 
če ne poznamo zgodovine zadnjih 100, 200 in več let, so naše 
presoje zgrešene. Ni res, da je situacija danes popolnoma 
drugačna, marsikaj je drugačno samo navzven. Med drugim je 
navedel nekaj primerov iz našega sosedstva: protislovenska ost 
nekaterih sosedov, pa ne sosednjih narodov - te lahko globoko 
spoštujemo - ampak njihovih političnih oblastnikov, traja vse od 
naselitve Slovencev v tem prostoru. Prvi je podlegel knez Borut, 
ki je pomoč pri Bavarcih plačal z izgubo svobode in potujčenjem 
dveh tretjin slovenskega ozemlja. Vemo za vsenemški "Drang 
nach Suden" ali "nach Osten", vemo za Hitlerjevo izjavo v Mariboru. 
Vemo, da se je na Koroškem gavlajter Rainer v poslovilni izjavi 
zahvalil vsem za zvestobo firerju in dejal, naj delujejo še naprej z 
vsemi svojimi silami za svobodno in nedeljivo Koroško. To je po 
letu 1945 vodilo avstrijsko politiko pri ponemčevanju Koroške. 
Prebujanje Koroških Slovencev se je skušalo zadušiti z 
govorjenjem o dveh ekstremizmih, slovenskem in nemškem. Žal 
smo to bistvo o dveh ekstremizmih nedavno razbrali v Delu, v 
intervjuju avstrijskega veleposlanika v Sloveniji, ki je med drugim 
dejal, da moramo na žalost živeti z dejstvom, da imajo nekateri 
Korošci podobno moten odnos do slovensko govoreče manjšine, 
kakor nekateri Slovenci do nemško govorečih sodržavljanov. Na 
stanje v Italiji pa kaže tudi rušenje Kosovelovega spomenika v 
Trstu pred nekaj dnevi. Cilji te politike so enaki kot v času 
Habsburgov, tudi kar zadeva celotno ozemlje južnih Slovanov 
oziroma Balkana. V zgodovinskih študijah beremo, da je bil eden 
od ciljev preprečevanje združevanja Srbov in Črnogorcev, 
podpora albanizaciji Kosova, protektorat nad Bosno in cepljenje 
Balkana na majhne države. 

Vse to žalostno početje je trajalo od konca druge svetovne vojne. 
Znova pa je prišlo v ospredje v začetku sedemdesetih let z 
rušenjem Slovenije, ko se je zlorabilo samoupravljanje, zasejal 
se je razdor po ustanovah, šolah, med ljudmi; notranji razkroj je 
razmajal enovitost naše dežele. Od takrat naprej, še posebej pa 
v zadnjih desetih letih, opažamo zanemarjanje slovenskega 
zamejstva, čeprav lahko predstavlja to raznarodovanje samo 
uvod v prihodnje raznarodovanje osrednje Slovenije. 

Drugo, kar je za nas usodno v sedanjem času, pa je zanemarjanje 
slovenskega jezika. Ne gre samo za angloamerikanščino, ampak 
se izza tega plazi spet tudi nemščina. Na avtomobilske tablice 
smo pritrdili nemške oziroma fevdalne grbe; imamo občino, ki je 
izobesila tablo z napisom "Občina - Municipality - Gemeinde". 
Smo na tem, da se vrne vse tisto, kar je župan Hribar nekoč 
pregnal iz Ljubljane. Stvar je pa hujša, ker gre za potujčevanje, za 
vnašanje nekih tujih vzorcev (npr. oblačila za odrasle in otroke so 
popisana s tujimi besedami, pravljice in slikanice za otroke so v 
tujem jeziku, itd.). 
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V tej propagandi se pogosto srečamo tudi s pojmom multikulture. 
V Avstraliji sem se temu vprašanju temeljito posvetil, ker je bilo 
del psihiatričnega dela in na tej podlagi je bila uvedena etnična 
psihiatrija. Vendar je tudi multikulturatako kot demokracija postala 
prazno geslo in današnja multikultura nastopa vse bolj kot trojanski 
konj, ki bo že jutri poskušal institucionalizirati tujo kulturo novih 
denarnih gospodarjev, ne delavcev. Slepo silimo v politiko in zveze, 
ki so v popolnem nasprotju z našimi narodnimi interesi. Brez 
potrebe se ponižujemo, ko sprejemamo denimo vlogo kandidata, 
ki prosi nekje za sprejem. Ali pa se pustimo žaliti, ko začnemo 
sami govoriti o sebi kot o nerazviti državi, ki šele vstopa v Evropo. 
Evropa je tu in arheologi in zgodovinarji povedo, da je bilo središče 
stare Evrope Panonska nižina s sotočjem Save in Drave ter 
Donave. Enaka kritika je možna glede vstopanja v vojaško zvezo, 
ki je zaradi brutalnega vojskovanja članic ostala brez vsake 
moralne osnove. Nočemo videti, da so te sile spremenile del naše 
nedavne širše domovine v protektorat, za katerega bi bolj ustrezal 
izraz okupirana dežela. Ne zavedamo se, da smo z dovoljenjem 
za prelet tujih vojaških letal postali sokrivi za smrt okoli 3.000 
jugoslovanskih civilistov in vojakov, za bombe, ki so zadele 
stanovanjske četrti, porodnišnice, psihiatrične ustanove itd. Ne 
uvidimo, kako zgrešeno je početje haaškega sodišča, ki sedaj 
sodi bivšemu predsedniku za "greh", da se je upal upreti 
močnejšemu agresorju, in o katerem je marsikatero resnico 
povedal nekdanji ameriški državni tožilec Ramsey Clark. Uvod v 
to kritiko je dal sam uradni govornik Nata, ki je rekel, da so države 
Nata dale finančna sredstva za ustanovitev sodišča in so med 
večinskimi financerji. 

Vsa ta dejstva kažejo, da usoda malih narodov oziroma narodov, 
ki nimajo večje gospodarske moči, ni lahka. Vsi ti narodi bi dejansko 
potrebovali nekakšno pozitivno diskriminacijo, kot velja za 
manjšine. Na jezik, na narodnost bi morali gledati z večjim 
poudarkom, je pa prav obratno; ideali, vrednote, narod itd., vse to 
je nekako zavrženo kot starinsko. Narodna zavest lahko pomaga 
pri krepitvi lastnih obrambnih sil, ohranjanju jezika, ohranitve zemlje 
in temeljev gospodarstva. 

O narodnih idejah v preteklosti v glavnem skoraj ni govora ali pa 
se to smeši, smešijo se celo naši kulturni možje, Cankar, Prešeren, 
Smole. 

Če hočemo najti resnično moč, je pomembno, da jugoslovansko 
idejo pogledamo ne le tako, kaj je bilo v njej naivnega, zmedenega 
ali pa negativnega, ampak tudi kaj je bilo v njej pozitivnega. In 
pozitivno je bilo, da Jugoslavija ni bila noben prisilni jopič, ampak 
je bila že od leta 1918 oziroma od ustanovitve skupne države 
pogoj, da smo Slovenci sploh lahko preživeli. 

Druga misel, ki jo je potrebno povedati pa je, da se na enak način 
poskušajo vse socialne ideje polagoma korak za korakom 
odpraviti. Najprej recimo tako, da neko socialno dotacijo ali pomoč 
zmanjšujemo na vedno manjšo realno vsoto, ko je že zelo majhna, 
pa se ukine. Socialna misel je ne glede na to, da je bila zlorabljena 
in da so se v imenu socializma dogajale tudi hude stvari, sploh 
omogočila, da se je svet, ne samo socialistični, ampak tudi 
kapitalistični, bolj obrnil k človeku in da smo imeli številne socialne 
pridobitve, ki jih nikakor ne smemo pozabiti. Tudi zaradi tega je 
govorjenje o nekem zlu v komunizmu popolnoma nesprejemljivo; 
pomembno je, da v vsakem pojavu znamo prav oceniti tako 
pozitivno kot tudi negativno, nikakor pa ne posploševati. 

Na koncu se je predavatelj vrnil k Paracelsusu ter pojasnil nekatere 
razsežnosti njegove filozofije in že omenjene misli - temelja. 

Dr. Avgust Majerič je menil, da je dr. Zalokar načel zelo pomembna 
družbena vprašanja, s katerimi se soočamo, predvsem s problemi, 
ki bodo nastali v naslednjih obdobjih, kajti globalizacija pomeni 
neizprosno konkurenco. Z nekaterimi mnenji in ocenami preda- 
vatelja je mogoče tudi polemizirati, izraziti svoje nestrinjanje z 
njimi, vendar pa je dr. Zalokar izluščil srž problemov današnjega 
časa. 

Peter Tribušon, Združenje managerjev, se je pridružil opozori- 
lom predavatelja, ki so se nanašala na ohranjanje vitalnosti in 
sposobnosti preživetja narodov v vedno hujši borbi za obstoj. 
Pritiskom globalizma se lahko upremo s svojo bazo znanja in 
razvojnega potenciala, je dejal, vendar so naše vlade v zadnjih 
desetih letih na to pozabile. Na stotine sposobnih timov se je 
razbilo, na tisoče kadrov je šlo drugam, na delovna mesta, za 
katera se niso šolali. Posebej očiten problem je v industriji, saj so 
inženirje in druge strokovno-tehnične kadre popolnoma zaposta- 
vili. 

V nadaljevanju razprave je izrazil svoje nestrinjanje s predava- 
teljevo oceno razpada Jugoslavije, kajti to, kar je Miloševič hotel, 
je bila pravzaprav dominacija večinskega naroda nad drugimi 
narodi. Strinjal pa se je z oceno, daje bilo v nekdanji skupni državi 
tudi veliko dobrega in žalostno je, da se na to sedaj pljuje, da se 
moralno diskreditira tisto, kar je pripeljalo do svobodne Slovenije 
po letu 1945. 

Tone Poljšak, podpredsednik ZZB Slovenije, je menil, da je 
bila velika napaka, ker so nekateri ob osamosvajanju, predvsem 
pa po osamosvojitvi, iz čisto dnevnih političnih razlogov uspeli 
vsaj za nekaj časa uveljaviti idejo, da je vse iz preteklosti slabo. 

Kar pa zadeva rabo slovenskega jezika, je nadaljeval, jo je bilo 
mogoče uveljaviti tudi v diplomaciji nekdanje skupne države, če 
je kdo bil vztrajen. Kot primer je navedel novelirani videmski 
sporazum iz leta 1982, ki je bil napisan v slovenščini in v italijanščini, 
v zveznem uradnem listu pa objavljen tudi v slovenščini. 

Vladimir Bonač, Nemško-slovensko društvo, je najprej menil, 
da o naši preteklosti vemo dovolj, prihodnost je nejasna, je pa 
odvisna v glavnem od nas samih. Ampak ne od Slovencev kot 
naroda, temveč od Slovenije kot države, ki hoče postati članica 
Evropske skupnosti. Evropska unija ni nič drugega kot klub držav, 
ki so sklenile, da bodo združile svoje sile, da se bo Evropska 
skupnost s predvidoma pol milijarde prebivalcev po razširitvi laže 
upirala globalizacijskim tokovom, v katerih en del izgublja, drugi 
pa pridobiva. Tega svetovnega procesa danes nihče ne obvladuje, 
zanj pa obstajata samo dva dejavnika: prvi je kapital, drugi delo. V 
svetu so se že pojavila velika gibanja, da bi se globalizacija spravila 
v neke tokove z dogovori, s pravnimi predpisi, z moralnimi 
normami. Državljani Slovenije moramo stopiti z obrambnih pozicij 
in iti v odprte pozicije, da bomo dosegli svoje mesto v Evropi. 

Marjan Oblak, Koordinacijski odbor organizacij In strank, je 
izrazil veliko zadovoljstvo nad vsebinsko bogatim predavanjem. 
Vprašanje pa je, je nadaljeval, kaj lahko mi storimo, kje smo 
popolnoma nemočni, ker na razvoj dogodkov in njihove posledice 
ne moremo vplivati. 

Glede vprašanja, kaj lahko sami naredimo, pa kaže slabo, ker 
Slovenija nima razvojnega programa in iz njega izpeljanega 
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socialnega programa, programa šolstva, zdravstva itd., imeti pa 
bi morali tudi varčevalni program, kajti državljani morajo imeti 
jamstvo za socialno varnost in zaščito. Državna uprava je 
predraga, ne zna varčevati in je preštevilčna. Kot poseben prob- 
lem je izpostavil veliko število samomorov v Sloveniji ter opozoril 
na neenakost, ki je posledica novega pokojninskega zakona. 

Dr. Janko Kostnapfel, Medicinska fakulteta, se je vključil v 
razpravo najprej z razmišljanjem o tem, da so nekatera stališča 
in ocene, ki jih je povedal predavatelj dr. Zalokar, sicer tudi njegov 
poklicni kolega, rezultat obsežne publicistične in drugih aktivnosti, 
zato je treba njegova izvajanja razumeti bolj s filozofskega in 
humanističnega stališča, idealizma, mogoče v neki meri tudi utopije, 
nikakor pa ne kakšne politike, v/ tem kontekstu bi bilo treba razumeti 
tudi predavateljeve besede o Miloševiu, je dodal, kajti dr. Zalokar 
gleda na Jugoslavijo s stališča, sožitja narodov, bratstva in 
enotnosti, ne s stališča nekih političnih in drugih situacij. 

Dobro bo, dokler bodo na svetu idealisti, moralisti, poštenjaki in 
tudi utopisti, je zaključil dr. Kostnapfel. 

Demeter Bitenc je na začetku povzel Aristotelovo tezo, ki jo je 
prevzel tudi Kant, da je normalno stanje človeštva vojna in ne mir. 
V 4000 letih zapisane zgodovine je bilo 200 let miru, in to so 
dejstva, s katerimi se moramo sprijazniti. 

Kar zadeva slovensko zavest pa je menil, da kultura daje zavest 
nekemu narodu. Po osamosvojitvi, je nadaljeval, smo dokazovali 
oziroma so nas prisilili dokazovati, da Slovenija tudi spada v 
Srednjo Evropo, pa čeprav je na primer iz nemških pisnih virov 
znano, da je bil Primož Trubar osebni prijatelj Erazma Rotterdam- 
skega, oba pa vodilna humanista tistega časa v Evropi. 

Dr. Juri) Zalokar je po končani razpravi dodal še nekaj misli, pa 
tudi odgovoril na nekatere pomisleke glede njegovih stališč. 

Glede jugoslovanske tragedije, ki sem jo omenil, ne začenjam pri 
letu 1901; znano je, da se je akcija za razbitje Jugoslavije začela 
že davno prej. Nisem omenil, koliko je bil kateri politik leta 1991 in 
v naslednjih letih kriv. Miloševia sem omenil predvsem zaradi 
tega, da bi soočil to dejstvo. Če je res kriv, je to en problem, da se 
pa zaradi tega letalstvo spravi na Srbijo, na preprost narod, to je 
pa drugo vprašanje. In to je bil zločin po moji oceni. 

Po moji oceni in tudi po oceni marsikaterega znanega pravnika 
sodišče, ki je plačano, da nekoga obsodi, ni samostojno sodišče 
in ni sodišče. 

Še neki vidik je potrebno omeniti glede vseh tragedij na Balkanu. 
Dejansko so v nekaterih krajih Srbije in Črne gore, Kosova, Make- 
donije, Bosne in Hercegovine še izredno močni ostanki tako 
imenovanega plemenskega čuta ali nagona, ki se izraža tudi v 
krvni osveti. 

Določena dejstva o pobojih nekoč Židov, bombardiranja Jugosla- 
vije in sedaj Afganistana so skrita, sploh niso bila objavljena. O 
nekaterih pokolih v bosanski vojni obstaja upravičen sum ali pa 
mnenje in tudi izjave, da jih sploh ni zakrivila srbska stran. To velja 
za pokole v Sarajevu, o čemer so pričali različni izvedenci, od 
francoskih do ruskih. Mostarski most niso porušili srbski zločinci. 

Če se vrnem na začetek, bi rekel, da sta potrebna širina tudi 
glede iskanja virov in poznavanje zgodovine, da ne merimo vsega 
z istimi merili. VViesenthal je imel popolnoma prav, ko je protestiral 
proti temu, da dogajanje v Jugoslaviji enači s holokavstom. 

Strinjam se, da je prihodnost pomembna, vendar je zanjo treba 
imeti trdno osnovo, da bi vedeli, kaj naj naredimo, da bo prav. Na 
obzorju je neka kriza in v pripravah nanjo je predvsem potrebno, 
da se zavemo svojih človeških, narodnih, jezikovnih prvin in da 
jih ne opuščamo. 
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