DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 11. december 1997

Letnik V

Mnenja državnega sveta o
iz pristojnosti državnega

dednosti in slabosti pridruževa
lovenije Evropski uniji - posvet

Akutni problemi osnovnega zdra;
varstva v Republiki Sloveniji gradiv s strokovnega posveta

Slovenska nekomercialna peri o
- publikacija s posveta zaint ^
javnosti

Št. 8

Druga alinea 1. odstavka

97. člena Ustave Republike Slovenije

- državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah
iz njegove pristojnosti

Mnenje k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1997
Komisija državnega sveta za gospodarstvo se je na podlagi
sklepa, ki ga je Državni svet Republike Slovenije sprejel na 94.
seji, dne 24. 9. 1997, v razširjeni sestavi sestala dne 29. 9. 1997
ter na osnovi razprave na seji državnega sveta in poročil komisij
državnega sveta pripravila mnenje k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1997 in ga posredovala Državnemu zboru
Republike Slovenije.

4. Po mnenju državnega sveta je predlagana visoka realna rast
proračuna, ki predvideva tudi zadolžitev, nesprejemljiva, še
toliko bolj ob upoštevanju dejstva, da gredo tako rekoč vsa
načrtovana sredstva v tekočo porabo, kar pomeni, da proračun
ni razvojno naravnan in ni v funkciji pospeševanja gospodarske
rasti, kar bi vsaj teoretično opravičevalo predvideni deficit.
5. Spet je potrebno tudi ugotoviti, da se v načrtu javnofinančnih
odhodkov vedno znova pojavljajo postavke, ki so rezultat vedno
novih pravic, vse številnejših državnih inštitucij, vedno novih
nacionalnih programov. Pri tem se vztrajno napovedujejo, v
resnici pa odlagajo vsakršne resne reforme in korekcije
programov, ki bi obseg zakonskih pravic prilagodile dejanskim
možnostim slovenskega gospodarstva.

MNENJE
k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1997
I.
Ob dejstvu, da je Vlada Republike Slovenije pripravila in predložila
v parlamentarno razpravo in sprejem predlog proračunaRepublike
Slovenije za leto 1997 šele septembra tekočega leta, se
državnemu svetu zastavlja vprašanje o smiselnosti proračunske
razprave. Vendar pa je državni svet mnenja, da je razprava o
letošnjem proračunu kljub temu dejstvu možna in potrebna zaradi
naslednjih razlogov:

6. Državni svet opozarja na večkrat neprimerno in necelovito
predstavitev javnofinančnih prihodkov in izdatkov, posebej pri
prikazih odplačevanja dolgov države in njenih novih zadolžitev,
kupninah oziroma prihodkih iz kupnin, neizkazanih lastnih
prihodkih ipd. Znova so zanemarjene komponente regionalnega
razvoja, skrbi za lokalno samoupravo in okoljevarstvene porabe
v Sloveniji, ki se bistveno zmanjšuje, kar je z razvojnega vidika
nesprejemljivo.

1. Zamujanje vseh razumnih rokov pri pripravi predloga proračuna
in kot posledica tega realna možnost, da državni zbor sprejme
proračun šele v zadnjem mesecu leta, za katerega naj bi
proračun veljal, je skrajno neodgovorno početje, ki državo
Slovenije ne uvršča ob bok držav, s katerimi se želi Slovenija
primerjati po demokratičnosti ureditve. V povezavi s tem je
treba ugotoviti, da se približno polovico tekočega bruto
domačega proizvoda troši v nasprotju z ustavnimi določbami,
ki določajo pravila za to trošenje, domala brez vpliva in nadzora
Državnega zbora Republike Slovenije.

II.
Državni svet ne zanika nekaterih pozitivnih premikov in uspehov
pri vodenju ekonomske politike. Ni mogoče prezreti do lani
izravnanega proračuna in dejstva, da je dosežena enoštevilčna
inflacija, čeprav je tudi res, da je le-ta še vedno 4- do 5-krat višja
kot v državah Evropske unije in je ne bo mogoče še naprej zniževati
brez usklajene narodnogospodarske politike. Delni uspeh
predstavljajo tudi dosežena raven oziroma obseg deviznih rezerv,
povečan.izvoz na zahodne trge, izravnana plačilna bilanca, rast
sicer še vedno bistveno preskromnih naložb.

2. Proračunsko razpravo je potrebno razumeti tudi kot razpravo
o aktualnih gospodarskih in splošnih družbenih razmerah, ki
imajo svoje vzroke v preteklih letih in bodo v veliki meri
opredeljevale tudi prihodnja leta.

Kljub nekaterim uspehom pa velja ugotovitev, da je obseg
gospodarske aktivnosti bistveno nižji od tistega v preteklih letih.
Ne glede na zmanjšani obseg gospodarske aktivnosti pa obseg
porabe ni sledil temu trendu. Nasprotno, obseg porabe se je vsa
zadnja leta realno močno povečeval.

3. Razprava o proračunu daje priložnost, da državni svet ponovno
ugotovi, da se nadaljujejo napake, ki imajo za posledico
neugodna narodnogospodarska gibanja. V zvezi s tem državni
svet še posebej odločno nasprotuje rešitvi, ki za letošnji
proračun načrtuje javnofinančni primanjkljaj oziroma
zadolževanje za tekočo porabo. Makroekonomsko gledano je
takšna rešitev napačna in nepotrebna, saj prav letošnje pozno
sprejemanje proračuna in začasno financiranje po dvanajstinah
naravnost ponuja možnost za vzdržno načrtovanje
javnofinančnih prihodkov in izdatkov.

Z doseženim obsegom gospodarske aktivnosti ni mogoče
uspešno reševati niti tekočih niti razvojnih vprašanj. Nekateri
pomembni gospodarski kazalci kažejo na zaskrbljujoče stanje v
slovenski ekonomiji:
- podatki o obsegu lanske industrijske proizvodnje kažejo, da je
bil obseg na ravni 70 % tistega iz leta 1987, pri čemer je beležil
v zadnjih letih izjemno skromno rast: leta 1995 1,9 %, leta 1996
1,8 % in v sedmih mesecih letošnjega leta 0,8 %. Obseg
aktivnosti v gradbeništvu je bil lani na ravni manj kot polovice
obsega iz leta 1989, v prometu 74 % v primerjavi z letom 1988,
v turizmu pa 42 % tistega iz leta 1987;

Državni svet tudi obžaluje, da ni bila izkoriščena priložnost, da
Vlada Republike Slovenije ob pozni predložitvi proračuna za
leto 1997 ponudi v razpravo in sprejetje tudi proračun za leto
1998 ter osnovne parametre proračunske in javnofinančne
porabe za leti 1999 in 2000, kar bi v ta segment vneslo določene
elemente dolgoročnega načrtovanja.

- slovensko gospodarstvo že osmo leto zapored beleži neto
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izgubo, pri čemer pa se Vlada Republike Slovenije, razen
posamičnih bolj ali manj neuspešnih projektov, ni resno lotila
sanacije realnega sektorja; tudi sanacija bančnega sektorja ni
vplivala na finančno sanacijo gospodarstva;

Znotraj javnofinančnih izdatkov pa poleg proračuna beleži visoko
realno rast tudi zdravstvena blagajna (v obdobju 1992-1996 za
37 %).

- slika stanja zunanjega dolga države kaže na vsakoletno
povečevanje le-tega iz 1.7 mlrd SIT leta 1992 na 4 mlrd SIT leta
1996;

Na neugodne narodnogospodarske razmere vpliva tudi hitra
realna rast vseh plač (povprečno za skoraj 35 % v letih 19921996), pri čemer so se bistveno hitreje povečevale najvišje, visoke
in nadpovprečne plače ter plače izven gospodarstva, še posebno
v državni upravi, kar tudi prispeva k manjši konkurenčnosti
gospodarstva.

- kritična je situacija na področju izvoza, saj Slovenija v lanskem
letu ni izvozila toliko, kot je pred desetimi leti prodala v republike
bivše Jugoslavije, delež realizacije slovenskega gospodarstva,
dosežen s prodajo na tujih trgih, pa dosega le 22 %. Rezultat
takšnega stanja je deficit v blagovni menjavi, ki je v zadnjih treh
letih postal stalnica na ravni približno 1 mlrd USD;

Temeljni cilj narodnogospodarske politike v Sloveniji mora po
mnenju državnega sveta postati doseganje večjega obsega
gospodarske aktivnosti. Temu cilju se morajo podrediti tudi drugi
segmenti makroekonomske politike: monetarna politika, tečajna
politika, obrestna politika, cenovna politika, dohodkovna politika
in fiskalna politika, z učinkovito davčno izterjavo.

- zmanjšan obseg gospodarske aktivnosti je seveda močno
povezan s številom delovnih mest. Podatki kažejo, da je imelo
slovensko gospodarstvo v letu 1987 702.000 delovnih mest,
lani pa le še 433.000. Vseh zaposlenih je bilo v letu 1990 910.000,
lani pa 745.000, pri čemer se trend zmanjševanja zaposlenih
še nadaljuje;

Eden od temeljnih pogojev za dosego tega cilja je radikalno
povečanje izvoza, saj Slovenija zaradi majhnosti lastnega tržišča
na drugačen način ne more bistveno povečati gospodarske
aktivnosti.To pa pomeni tudi ključ za rešitev problema premajhnega
števila delovnih mest ter za povečanje industrijske proizvodnje.
Pri tem velja posebej poudariti vlogo industrije in malega
gospodarstva.

- obseg naložb je manjši kot bi bil potreben. Še posebej moti
njihova struktura. V osmih mesecih letošnjega leta jih je bilo za
180 mlrd SIT, pri čemer pa manj kot polovica v gospodarski
sektor. Prav investicijska podhranjenost, nezadostna vlaganja
v nove kapacitete in modernizacijo imajo lahko za posledico
premajhno in neustrezno ponudbo, še posebej na tujih trgih.

Ob nujnosti vodenja razumne politike javnofinančnih odhodkov,
politike plač, z redefinicijo pravic in nacionalnih programov, državni
svet poudarja, da je poleg nekaterih omejitev bistveno zagotavljanje
spodbud za oživitev gospodarske rasti. Posebej bi morali
spodbujati izvoz, zaposlovanje, naložbe in varčevanje.

III.

Ob spremembah narodnogospodarske politike z nujnimi
omejitvami in potrebnimi spodbudami so izjemno pomembne tudi
reforme države (decentralizacija, deetatizacija, racionalizacija,
privatizacija državnega premoženja in nekaterih funkcij),
gospodarstva (sistem, ekonomska politika na mikro ravni),
zdravstva, pokojninskega sistema, šolskega sistema (v zadnjih
letih se letno rojeva le še približno 19.000 otrok) in druge.

Ob poudarjanju nujnosti povečanja gospodarske aktivnosti in
temeljitega omejevanja javne porabe državni svet opozarja na
neutemeljene trditve, da se delež javnofinančnih izdatkov v bruto
domačem proizvodu zmanjšuje. Podatki kažejo, da so javnofinančni
izdatki znašali v letu 1992 454 mlrd SIT, v letu 1993 678 mlrd SIT,
v letu 1994 891 mlrd SIT, v letu 1995 1.009 mlrd SIT, v letu 1996
1.135 mlrd SIT, letos pa so načrtovani na ravni 1.320 mlrd SIT.
Realna rast v letih 1992-1996 je znašala 28 %.

Državni svet se zavzema za večletni nacionalni program, ki bi
temeljil na čim širšem konsenzu državljanov, politike, stroke, civilne
družbe in socialnih partnerjev, ki bo sicer terjal tudi odrekanja, ki
bodo morala upoštevati socialno komponento, vendar pa
predvsem spodbujal in ustvarjal optimizem.

Bruto družbeni proizvod je v letu 1993 beležil 2,8 %-no realno
rast, v letu 1994 3,9 %-no, v ietu 1995 4,1 %-no in v letu 1996 3,1
%-no (ocena) realno rast. Realna rast 1992-1996 je tako znašala
16%.
Sklep je logičen: delež javne porabe v bruto domačem proizvodu
nenehno narašča.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Dagmar Šuster.

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet in
njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih organov
pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo
Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča
v zvezi s plačami direktorjev paradržavnih agencij in skladov
Državni svet Republike Slovenije je na 83. seji, dne 18.12.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval

pobudo državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča v zvezi s
plačami direktorjev paradržavnih agencij in skladov in na podlagi
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

V zvezi s pobudo državnega svetnika dr. Petra Glaviča glede
neustreznih plač direktorjev v paradržavnih agencijah in skladih
ter pobudo za začetek postopka ocene ustavnosti in zakonitosti
izvajanja 24. člena zakona o poslancih, 41. člena zakona o vladi,
zakona o plačah ustavnih sodnikov in zakona o sodniški službi,
vam posredujemo naslednje pojasnilo:

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika prof. dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, da pobudo preuči in nanjo odgovori.

Z zakonom o javnih uslužbencih, ki je v pripravi in bo celovito
urejal delovno pravni položaj zaposlenih v javnih službah, bo na
novo urejen tudi sistem določanja plač zaposlenih v javnih službah.

Glede na podatke o višinah plač, objavljenih v sredstvih javnega
obveščanja, državni svet zahteva od Vlade Republike Slovenije
poročilo o najvišjih in povprečnih plačah v agencijah in skladih
Republike Slovenije. Po kakšnih kriterijih se te plače določajo in
kdo jih sme odobravati? Zakaj so plače direktorjev v teh skladih
že skoraj dve leti enake najvišjim plačam v državi (predsednika
države, vlade, ustavnega sodišča itd.)? Kakšne bonitete imajo
direktorji in zaposleni v teh skladih?

V postopku priprave zakona na konceptualni ravni potekajo
razprave o zasnovi novega plačnega sistema. Te razprave so
tesno povezane z vprašanjem opredelitve, kateri krog zaposlenih
naj bi spadal v krog javnih uslužbencev. V tem okviru se proučuje
tudi status paradržavnih agencij in skladov.

Državni svet zahteva od Vlade Republike Slovenije sistemsko
rešitev nakazanega problema (podržavljanje skladov in uskladitev
plač v njih s plačami državnih uslužbencev).
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v roku 30 dni odgovori na pobudo.

Za pripravo zakona je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve,
znotraj katerega za pripravo zakona deluje posebna delovna
skupina, v kateri so vključeni tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki
za posamezna področja.

Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga Komisije za gospodarstvo za pospešitev
zakonodajnega postopka pri nekaterih zakonih s področja gospodarstva
Republike Slovenije, da pospeši zakonodajno proceduro pri tistih
zakonskih predlogih, ki neposredno vplivajo na tekoče pogoje
poslovanja gospodarskih subjektov. To so predlogi zakonov iz t. i.
gospodarskega paketa: predlog zakona o dokapitalizaciji Sklada
Republike Slovenije za razvoj, predlog zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti Sklada Republike Slovenije za
razvoj, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije in predlog
zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije.

Državni svet Republike Slovenije je na 84. seji, dne 12. 2.1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
predlog Komisije državnega sveta za gospodarstvo in na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira predlog Komisije
državnega sveta za gospodarstvo in predlaga Državnemu zboru

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Fedje Klavore glede
regionalnih vidikov demografske politike Slovenije
in socialne zadeve na področju učinkovitejše regionalne in
prebivalstvene politike?

Državni svet Republike Slovenije je na 84. seji, dne 12. 2. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Fedje Klavore glede regionalnih
vidikov demografske politike Slovenije in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet je junija 1995 organiziral strokovni posvet z naslovom
"Regionalni vidiki demografske politike Slovenije" kot prispevek k
slovenskemu nacionalnemu poročilu za mednarodno konferenco
o prebivalstvenem razvoju (Kairo 1994).

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Fedje Klavore glede regionalnih vidikov demografske
politike Slovenije in predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da vprašanja preuči in nanje odgovori.

Z obsežnim zbornikom, v katerem so bili predstavljeni prispevki
eminentnih strokovnjakov z različnih področij, vezanih na širše povezovalne vidike regionalnega razvoja in demografije, smo
javnost in posamezna ministrstva opozorili na neugodna in za
prihodnost nespodbudna dogajanja v Sloveniji.

Vprašanja se glasijo:

Povzetek ugotovitev s predlogi ukrepov za učinkovitejšo
regionalno razvojno in demografsko politiko je bil obravnavan in
sprejet na seji državnega sveta dne 11. 10. 1995. Z obsežno in
večplastno strokovno obravnavo aktualne teme uravnoteženega
razvoja države v prehodnem obdobju smo nedvoumno izpolnjevali
nalogo državnega organa in presegli dnevne ozko politične
interese posameznikov.

1. Kako daleč je s pripravo že junija 1995 napovedanega
nacionalnega programa demografske politike in z njo
povezanega razvoja?
2. Kakšni morebitni rezultati so bili doseženi pri realizaciji
predlaganih ukrepov državnega sveta v okviru medresorskega
sodelovanja?

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvu za okolje in prostor,

3. Kakšne so načrtovane aktivnosti Ministrstva za delo, družino
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predložena v obravnavo parlamentu istočasno kot zakon o
pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, ki čaka na drugo'
branje. Ministrstvo za okolje in prostor oziroma v njegovem okviru
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje pa pripravlja
Politiko prostorskega razvoja Republike Slovenije ter Prostorski
plan Republike Slovenije, ki bo med drugim vključeval tudi posebno
obravnavo specifičnih (ogroženih) območij v Sloveniji z vidika
različnih demografskih idr. kazalcev ter potrebne ukrepe v zvezi
s tem. Prvi dokument bo pripravljen v letošnjem letu, drugi pa v
letu 1998.

Ministrstvu za notranje zadeve in Službi vlade za reformo lokalne
samouprave smo poleg splošnejših ukrepov, ki zadevajo delovanje
na najširših nivojih izvajanja in usklajevanja različnih politik,
posredovali v presojo še posebej aktualna vprašanja, ki zadevajo
delovanje posameznih ministrstev.
V dovolj dolgem obdobju doslej ni možno opaziti, da bi se politika
ministrstev s povečano pozornostjo prilagodila obravnavani
problematiki. Od posameznih ministrstev nismo dobili nikakršne
povratne informacije o obravnavi danih pobud ter morebitnih
ukrepih.

Zgoraj navedeno predstavlja po našem mnenju resen in
odgovoren pristop vlade in pristojnih ministrstev k obravnavi in
reševanju prebivalstvenih problemov v Republiki Sloveniji,
pomemben korak k učinkovitejši prebivalstveni in regionalni politiki
in povezovanju prebivalstvenega in regionalnega razvoja ter tudi
kakovosten premik v načinu obravnave navedene problematike.
Seveda pa bo za doseganje ustreznih rezultatov potrebna visoka
stopnja koordinacije in sodelovanja med posameznimi ministrstvi
in uradi, različnimi strokovnimi institucijami, predstavniki različnih
strok, nosilci političnega odločanja ter predstavniki nevladnih
organizacij in lokalnih skupnosti. Za vse navedene projekte je
namreč značilna visoka stopnja kompleksnosti in
interdisciplinarnosti.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v roku 30 dni odgovori na vprašanja.
ODGOVOR MINISTRSTVA
ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
V zvezi s prvim vprašanjem vam v prilogi pošiljamo Poročilo in
terminski plan za pripravo Akcijskega programa o prebivalstvu in
razvoju Republike Slovenije, iz katerega je razvidno, kako daleč
smo s pripravo tega dokumenta. Razlogov za zamudo je več,
enega izmed njih predstavlja tudi odsotnost oziroma vzporedna
priprava razvojnih dokumentov (nacionalnih programov) na
posameznih področjih. Kot predvideva terminski plan, načrtujemo •
dokončno izdelavo dokumenta, ki bo šel v javno obravnavo,
konec aprila 1997.

Priloga "Poročilo o poteku dela na pripravi Akcijskega programa o
prebivalstvu in razvoju Republike Slovenije" je na voljo v službi
državnega sveta.
V času med 5. in 13. septembrom 1994 je potekala svetovna
prebivalstvena konferenca v Kairu. Priprave na to konferenco ter
oblikovanje njenega akcijskega programa so trajale tri leta (19921994). V tem obdobju so bile organizirane regionalne konference.
Evropska regionalna konferenca o prebivalstvu in razvoju je bila
maja 1993 v Ženevi. V vse te priprave se je Slovenija vključila šele
v končni fazi.

Ne glede na to vam lahko zagotovimo, da so v akcijski program
v veliki meri vključeni predlagani ukrepi iz zaključkov posveta z
naslovom "Regionalni vidiki demografske politike Slovenije", ki
sta ga skupaj organizirala Državni svet Republike Slovenije in
Nacionalni komite za demografsko politiko Republike Slovenije.
To ne nazadnje zagotavlja tudi sodelovanje istih strokovnjakov
pri pripravi Akcijskega programa o prebivalstvu in razvoju
Republike Slovenije, ki so bili tudi glavni pripravljalci posveta.

Kairski akcijski program je tretji po vrsti, prvi je nastal na
prebivalstveni konferenci v Bukarešti leta 1974, naslednji pa na
konferenci v Mexico Cityju leta 1984. Pred tema dvema
konferencama sta bili v okviru OZN organizirani še dve
prebivalstveni konferenci in sicer v Rimu leta 1953 ter v Beogradu
leta 1963. Kairski dokument se bistveno razlikuje od prejšnjih
dokumentov, je daljši, bolj celovit in tudi bolj obvezujoč. Predstavlja
pomemben kakovosten premik v poudarkih, ki naj bi jih
mednarodna skupnost in posamezne države dajale pri reševanju
prebivalstvenih problemov, ter obvezujočo podlago za oblikovanje
in izpeljavo učinkovitih nacionalnih programov na področju
prebivalstva in razvoja (seveda ob upoštevanju ekonomskih,
socialnih, kulturnih, političnih idr. različnosti v posameznih državah)
in vseh potrebnih institucionarnih mehanizmov za'koordiniranje
aktivnosti na tem področju.

Analiza o doseženih rezultatih pri realizaciji predlaganih ukrepov
v programu bo obvezno sledila vsako leto, vendar šele potem,
ko bo ta dokument sprejet in se bo začel uresničevati. Ob tem se
zavedamo, da sta narava demografskih problemov kot tudi
njihovo reševanje dolgoročna in ne kratkoročna in bo zato šele
daljši časovni presek pokazal dosežene rezultate.
Akcijski program o prebivalstvu in razvoju Republike Slovenije
vsebuje trinajst poglavij, med njimi tudi poglavje z naslovom
Prebivalstvo in okolje/prostor. To poglavje ima šest podpoglavij in
sicer:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Prebivalstvo v odnosu do okolja
Razporeditev prebivalstva in regionalni razvoj
Urbanizacija
Razvoj podeželskih in demografsko ogroženih območij
Notranje migracije
Stanovanjska politika in stanovanjsko gospodarstvo.

S podporo kairskemu dokumentu se je Vlada Republike Slovenije
zavezala, da bo prispevala k njegovemu uresničevanju med
drugim tudi s pripravo nacionalnega akcijskega programa o
prebivalstvu in razvoju ter z rednim spremljanjem ter ocenami
stanja in izvajanja programa v obliki letnih poročil. V ta namen je
Vlada Republike Slovenije zadolžila Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, da skupaj z Nacionalnim komitejem za
demografsko politiko Republike Slovenije ter pristojnimi drugimi
ministrstvi pripravi akcijski program o prebivalstvu in razvoju
Republike Slovenije. Ta program naj bi bil pripravljen v lanskem
letu.

Vsako od teh podpoglavij je sestavljeno iz:
- Temeljev za delovanje
- Ciljev
- Aktivnosti
Poleg Akcijskega programa o prebivalstvu in razvoju Republike
Slovenije, ki se pripravlja v okviru našega ministrstva, je Vlada
Republike Slovenije zadolžila Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj za pripravo Nacionalne strategije regionalnega razvoja
v Republiki Sloveniji. Ta strategija bo predvidoma pripravljena in

Na predzadnji seji nacionalnega komiteja sta bila dogovorjena
koncept in vsebina dokumenta ter imenovane delovne skupine
za pripravo posameznih poglavij. Imenovanim vodjem skupin je
bilo prepuščeno njihovo dokončno formiranje ter konkretni način
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dela pri njih, kot tudi zagotovljena koordinativna in operativna
podpora pri delu s strani ministrstva. Tekom dela je prišlo do
določenih sprememb članov posameznih delovnih skupin.
Kljub vrsti sestankov posameznih delovnih skupin vsa poglavja
akcijskega programa še niso izdelana, zaradi česar prihaja do
zamude pri pripravi dokumenta.
Nacionalni akcijski program o prebivalstvu in razvoju Republike
Slovenije, ki je torej še v pripravi, bo vseboval naslednja poglavja:
1. Uvod
2. Načela
3. Odnos med prebivalstvom in trajno gospodarsko rastjo
(Tekst je pripravljen, vendar ga je potrebno še uskladiti
znotraj delovne skupine)
4. Rast in struktura prebivalstva s posebnim poudarkom na
treh skupinah prebivalcev (otroci in mladina, starejši ljudje
in
invalidne osebe) (Tekst je pripravljen)
5. Družina, njene vloge, pravice in pojavne oblike (Tekst je
pripravljen, vendar ga je potrebno še uskladiti znotraj
delovne skupine)
6. Enakost med spoloma ter enakopravnost in uveljavljanje
žensk (Tekst še ni pripravljen)
7. Reproduktivne pravice in reproduktivno zdravje (Tekst je
pripravljen, vendar ga je potrebno še uskladiti znotraj

delovne skupine)
8. Zdravje, obolevnost in umrljivost (Tekst je pripravljen,
vendar ga je potrebno še uskladiti znotraj delovne skupine)
9. Prebivalstvo in okolje/prostor (Tekst je pripravljen)
10. Notranje in mednarodne migracije (Tekst še ni pripravljen)
11. Prebivalstvo, razvoj in izobrazba (Tekst še ni pripravljen)
12. Raziskovalna politika in podatkovne zbirke na področju
prebivalstva (Tekst je pripravljen)
13. Partnerstvo z nevladnimi organizacijami (Tekst je
pripravljen, vendar ga je potrebno še uskladiti znotraj
delovne skupine)
Predlog terminskega plana za dokončanje dela:
- Oddaja vseh tekstov posameznih poglavij, usklajenih znotraj
delovnih skupin - 28. februar 1997
- Priprava kratkih povzetkov za pogl. Uvod in Načela s strani
vodij posameznih delovnih skupin - 10. marec 1997
- Uskladitev in poenotenje celotnega teksta ter priprava pogl.
Uvod in Načela s strani ožje redakcijske skupine - 10. april
1997
- Razprava in obravnava na seji Nacionalnega komiteja za
demografsko politiko RS skupaj z vsemi pripravljalci gradiva 20. april 1997
- Potrditev dokumenta na pristojnih ministrstvih - 30. april 1997

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Danila Kovačiča v zvezi s
poslovanjem podjetja HIT d.o.o.
Državni svet Republike Slovenije je na 83. seji, dne 18.12.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika Danila Kovačiča v zvezi s poslovanjem podjetja HIT d.o.o. in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

1. Parlamentarna preiskava se lahko uvede zaradi ugotavljanja
dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, ne pa zaradi suma zlorabe javnih pooblastil.
2.Član državnega sveta ni nosilec javnih pooblastil v smislu ustave
in zakonov, pač pa je nosilec javne funkcije v smislu zakona o
parlamentarni preiskavi in njegova politična odgovornost je lahko
predmet postopka pred parlamentarno preiskovalno komisijo.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta Vodovnika
glede prodaje družbe SŽ Noži Ravne, d.o.o.
Državni svet Republike Slovenije je na 84. seji, dne 12. 2.1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika glede prodaje
družbe SŽ Noži Ravne d.o.o. in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

svetnika Alberta Vodovnika, ki se glasi:
Kako se lahko, kljub temu, da zakon o privatizaciji pravnih oseb in
premoženja v lasti Republike Slovenije še ni bil sprejet, prodaja
uspešna in rentabilna podjetja?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj vprašanje preuči in v roku 30 dni nanj odgovori.

PREDAVANJA IN POSVETI

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Gibanjem 23. december organiziral
12. maja 1997 posvet o PREDNOSTIH IN SLABOSTIH PRIDRUŽEVANJA SLOVENIJE
EVROPSKI UNIJI
Uvodne razprave:
Prof. dr. France Vodopivec: Uvodna beseda
Dr. Borut Korun: Konec slovenske zgodovine?
Lado Ambrožič-Novljan: Vključitev v Evropsko unijo izničuje osamosvojitev
Viktor Blažič: Neprijetna zgodovina
Dr. Marko Kos: Slovensko dohitevanje Evropske unije, razvojna in tehnološka
neenakopravnost Slovenije
Pavel Ferluga: O sedanjem položaju Slovencev na Tržaškem

Povzetek uvodnih razprav

Španiji in če ni, ali ni vedel, da kompromis nastaja ali pa ni želel
posredovati.

Prof. dr. France Vodopivec, državni svetnik, je v uvodu poudaril, da se Slovenija pridružuje EU pod pogoji, ki do sedaj niso bili
postavljeni nobeni državi. Vrsta nespretnosti na področju zunanje
politike je pripeljala Slovenijo do ponižujočega "španskega
kompromisa". T;a kompromis je napisan iz izhodišča, da so se
začeli odnosi med Slovenijo in Italijo oziroma med Slovenci in
Hrvati zapletati leta 1945, ne pa že najmanj ieta 1918. Pozablja se,
da smo Slovenci od leta 1918 moderen državotvorni narod, saj
smo bili del mednarodno priznane države Kraljevine Srbov,
Hrvatov in Slovencev. Od leta 1918 je moralo zaradi nasilja prisilno
zapustiti domove na Primorskem mnogo več Slovencev, kot pa
je po II. svetovni vojni prostovoljno odšlo s slovenskih ozemelj
optantov. Nekateri so odšli v Italijo, drugi v Kanado in Ameriko. Da
ne govorimo o uničenih kulturno-gospodarskih ustanovah, šolah,
o koncentracijskih taboriščih, zaporih in sodnih umorih.

Dr. Borut Korun je najprej na kratko orisal sedanje stanje, saj
smo tik pred tem, da bi državni zbor ratificiral pridružitveni
sporazum z Evropsko zvezo, ki vsebuje ta sedaj tolikokrat in prej
nikoli omenjeni španski predlog. Ta španski predlog je seveda
rezultat italijanske, lahko bi rekli, "vzhodne politike". Edino območje,
kjer Italija še lahko deluje ekspanzivno, je Slovenija. Italija se ne
more širiti niti proti Franciji, niti proti Švici, niti proti Avstriji, lahko
pa se proti nam. Razpad Jugoslavije je seveda Italija in njena
diplomacija doumela kot zgodovinsko priložnost. Slovenska politika
je s hitenjem v Evropsko zvezo za vsako ceno ter ob tem, ko
slovenska vlada ne brani nikakršnih nacionalnih interesov, tej
italijanski politiki zelo olajšala delo. Španski kompromis, ki ga je
poimenoval "španski diktat", je seveda rezultat italijanske
agresivne politike, ki je podobno kot prej germanska politika
osvajala ozemlje z nakupovanjem zemljišč. Nemci so na primer
pred I. svetovno vojno hoteli priti proti Trstu in Jadranskemu
morju tudi z nakupovanjem zemljišč; v ta namen so ustanavljali
posebne družbe, ki so kupovale zemljo. Vedeti moramo, da je
konec koncev tudi Izrael svojo državo ustanovil tako, da je začel
kupovati zemljo. Ob razpadu Jugoslavije so začeli italijanski
časopisi pisati, da si je treba kupiti nazaj izgubljeno zemljo. Ta
njihova namera ni bila nikakršna skrivnost; kljub temu pa se naša
politika obnaša, kot da je na vsa ta opozorila slepa in gluha.
Vprašati se je seveda treba, kako je mogoče, da se je to zgodilo.

Če sodimo po tem, kar je objavljeno v za državljane še vedno
tajnem španskem kompromisu, je dejal, bomo plačali Italiji za
soglasje za pridruževanje k Evropski uniji mnogo večjo ceno, kot
so jo plačali Čehi Nemcem, čeprav so iz Sudetov Čehi pregnali
nekaj milijonov Nemcev, iz slovenskih ozemelj pa je prostovoljno
odšlo v Italijo mogoče 10 ali 20 tisoč optantov. Španski kompromis
je torej za nemško diplomacijo klofuta. Ali se tega zavedajo tvorci
zunanje politike v Sloveniji, ki se verjetno sprašujejo zakaj ohladitev
v odnosih z Nemčijo, ki je vendar dala pobudo tistim, ki so nas
priznali kot državo. Glede na dejstvo, da Italija do slovenske
manjšine ne izpolnjuje obveznosti, ki jih je sprejela v mednarodnih
pogodbah, je vprašanje ali je v obdobju, ko še nismo dokončno
vključeni v Evropsko unijo, res konec njenih zahtev.

V nadaljevanju je analiziral politično strankarsko dogajanje po
osamosvojitvi oziroma že nekoliko pred njo, kajti strankarsko
življenje se je začelo že pred tem. Dejal je, da so se slovenske
stranke že od vsega začetka delili na dva pola; na tiste, ki so bile
za osamosvojitev, za uvedbo demokracije, za demokratizacijo in
za pravno državo ter vsg atribute moderne države in na tiste, ki
so nastale iz prejšnjih družbenopolitičnih organizacij in ki so se
vsem tem prihajajočim spremembam prilagajale zelo počasi;
pogostokrat tudi s figo v žepu. To je seveda zlasti veljalo za
osamosvajanje. Čustvene in drugačne vezi z nekdanjimi
jugoslovanskimi republikami so bile pogostokrat premočne. Takoj
po osamosvojitvi se je začelo kazati, da ta dvopolnost vendarle ni
dokončna. Začelo je pokati najprej v Slovenski demokratični zvezi,
ki se je razdelila na tako imenovani "desni" in "levi" del, pri čemer

V nadaljevanju je razčlenil pisanje komentatorke Dela ge. Mojce
Drčar Murko in urednika Sobotne priloge g.Janka Lorenzija v
zvezi s pobudo Gibanja 23. december, da se o pridruževanju EU
odloča na referendumu.
Ob koncu je ponovil že poprej postavljeno vprašanje za
predstavnika vlade, če je le-ta prisoten; prvič, ali je to, kar je
zapisano in objavljeno na 53. strani Poročevalca DZ, št. 12/1997,
celoten španski kompromis ali ni, in drugič, ali in kako je pri
nastanku španskega kompromisa sodeloval naš veleposlanik v
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nimamo lastnih moči, da se postavimo na svoje noge in da gremo
vštric z evropskimi državami, tudi če so posebej združene in
organizirane? Naša politika se je združila in gre svojo pot za
vključitev v Evropsko unijo. Kaj pa mi pridobimo s tem in kakšni
so razlogi, da silimo za vsako ceno v Evropo? Na področju
gospodarstva nam bolje ne bo šlo. Tudi na področju znanosti ne
bomo napredovali, napredovali bodo oni, izkoriščajoč naše kadre,
učenjake, našo pamet. Na svetu napovedujejo velikanske
spremembe. Industrija bo začela delati s pomočjo modernih
sredstev, tako da delavcev ne bo več potrebovala, delali bodo
samo tisti, ki so za to vsestransko usposobljeni. Kam bodo pa šli
drugi ljudje? Poudaril je, da ne soglaša s tezo, da bomo propadli,
če ne gremo v Evropo.

seveda desnica in levica v Sloveniji sploh ne pomenita tega, kar
pomenita v drugih evropskih državah. Slovenska demokratična
zveza je takrat razpadla na Demokrate in Narodne demokrate;
Demokrati so se obrnili na slovensko tako imenovano "levo"
stran, ki - kot rečeno - ni leva, Narodni demokrati pa so poskušali
biti nekakšna nacionalna narodna stranka. Ker pa jim ni uspelo
formulirati in oblikovati zaznavne in jasne politike, je ta stranka
izginila s slovenskega političnega prizorišča. Jeseni 1992 je prišlo
do združitve s Krščanskimi demokrati in pozneje do izstopa in
združitve s Socialdemokrati. Slovenska politična scena se je
počasi pregrupirala; zopet smo dobili dva bloka in ta dva sta
seveda sedaj nekoliko drugačna. Menil je, da se je slovenska
politična scena zopet vrnila v predvojne čase. Na eni strani imamo
politiko, ki je zelo blizu klerikalni politiki in na drugi strani
antiklerikalno politiko. Fenomen je, da imamo v Sloveniji dve
socialdemokratski stranki, da smo imeli dve zeleni stranki, da bi
se morali socialisti in socialdemokrati po vseh evropskih normah
združiti. Do tega kljub poskusom ni prišlo. Potem so se socialisti
združili z liberalnimi demokrati, kar je seveda absurd posebne
vrste. To potrjuje tezo, da delitev ni na leve in desne, ampak je
bistvena delitev na klerikalni in antiklerikalni del.

Pravijo tudi, je dejal, da ni nobene druge alternative, kot da gremo
v Evropo. Je to argument? Če ni alternative, potem ni več življenja.
Življenje je polno alternativ. In mi imamo več alternativ: ena je, da
gremo v Evropo, druga je, da gremo vanjo pod določenimi pogoji
in tretja, da ne gremo v Evropo. Mislim, je dejal, da je ta alternativa
prava.
Dotaknil se je tudi spora z Italijo in postavil vprašanje, kako si
Italijani upajo izkoristiti našo slovensko neumnost, ko se prepiramo
za to, ali smo se borili za svobodno Slovenijo proti fašizmu ali se
nismo borili za to. O tem, kaj so oni počeli na Slovenskem, pa ne
govorijo, o tem bi morali govoriti mi. Za nas je argument NOB-ja,
odpora proti fašizmu, še vedno argument, ki ima težo. Zakaj ga
ne uporabljamo?

To, da se naša vlada pusti izsiljevati italijanski politiki, da se bo
pustila jutri izsiljevati avstrijski ali nemško-avstrijski politiki, da se
na vsakem koraku pusti izsiljevati hrvaški agresivnosti in težnjam,
je pravzaprav posledica tega, ker nobena od strank nima neke
nacionalne državotvorne usmeritve, je dejal. Razdeljene so na
dva večna slovenska bloka.

Poglejmo, kakšna je ta Evropa, v katero silimo. Evropa je bila
tukaj pri nas ničkolikokrat. Mi Evropo dobro poznamo, prišli so s
tanki, prišli so z vrvmi, prišli so s tnali, prišli so z idejo, da bodo
očistili to ozemlje slovenskega naroda. To je resnica, to so
dokumenti, to so govorili in to so tudi začeli delati. To je Evropa.
Rekli bodo, da niso bili vsi za to, da so bile to fašistične države. Pa
poglejmo, kdo je ta Evropa. Fašistična država Italija in nacistična
država Nemčija sta bili dve državi, ki sta med vojno uporabljali
vse ali mnoge kapacitete tudi v boju proti nam. Kdo pa je bil tisti,
ki je dosegel, da je Primorska prišla pod Italijo in kdo je tisti, ki je
dosegel, da so odrinili slovenski narod od morja in pripisali Trst
tistemu zaledju, ki Trstu ne more nič pomagati? Kdo pa je bil tisti,
ki je s silnimi žrtvami v drugi svetovni vojni osvobodil Primorsko?
Kdo je bil tisti, proti kateremu smo se morali boriti, da je končno
priznal, da je to slovenska dežela? To so bili spet isti ljudje. In kdo
je tisti, ki je že spet podprl iste države s španskim sporazumom?
To so zopet isti ljudje. Nič nimam proti Evropi in tudi naše gibanje
ne. Vemo, da je v Evropi tudi veliko dobrega, imenitnega, in zakaj
ne bi tega prevzeli? Vprašanje pa je, ali moramo iti zato v jarem in
v razmere, za katere ne vemo, kakšne bodo in kaj se bo dogajalo.
In konec koncev tudi nismo pripravljeni, da bi se v Evropi
enakopravno upirali ali pa sodelovali ter konkurirali z drugimi
državami. Druge države imajo kapital. Mi smo ga sicer nekaj
imeli, pa vendar premalo; za vstop v tako integracijo, kot je velika
Evropa, se moramo pripraviti. Zaradi tega je potrebno, da doma
rešimo ta vprašanja, da si naberemo, prislužimo kapital, kajti
kapital je danes glavno orožje v teh medsebojnih odnosih. Zato je
potrebno, da se upremo tej zamisli, da se pripravimo za kasneje
in da zahtevamo od naših poslancev in naše vlade, da vendar
premislijo, kaj delajo. V prvi vrsti je treba premisliti o tem, da
zavarujemo našo deželo pred razprodajo, da zavarujemo našo
deželo, pa tudi našo industrijo pred tem, da nam ju pokupijo.

Zato torej imamo lahko politiko, ki je povsem neobčutljiva za najbolj
vitalne interese slovenskega naroda. Vsaka druga evropska
politika bi takoj reagirala ter zavrnila vsako takšno izsiljevanje,
naši politiki pa sprejemajo to povsem normalno in so si glede
tega, kar je zanimivo, povsem enotni. Ni več nobenega prerekanja;
naša politika se je pripravljena spopasti na nož, ko gre za vpeljavo
verouka, za vračanje cerkvenih posesti ali pa za povsem
nebistvene stvari. Ko gre za bistveni nacionalni interes,pa so vsi
takoj enotni, To jih pač enostavno ne zadeva, ker so naše stranke
strukturirane ideološko, ne pa državotvorno in imajo svoje centre
še vedno kjerkoli po svetu. Zanimivo je, da je ta kvazievropska
pripadnost veliko močnejša kot pa pripadnost slovenstvu in tej
državi. Spomnil je, da je nekoč pokojni gospod Trstenjak zapisal,
da je za Slovence značilno, da smo najprej naprednjaki, komunisti,
liberalci ali katoliki in šele potem Slovenci. To mogoče ne bi bilo nič
hudega, če ne bi prišli kdaj pa kdaj v tako situacijo, v kakršni smo
sedaj, ko bomo izsiljevanje drago plačali, ko bomo mogoče izgubili
- vsaj de facto - del našega ozemlja.
Na koncu svojega prispevka je postavil vprašanje, če ima
Slovenija ob taki strankarski in politični strukturiranosti, notranje
sprta in zavezana evropskim političnim silnicam, sploh kakšno
prihodnost. Na koncu koncev ima vsak narod tako strankarsko
politiko in tako vlado, kot si jo zasluži. Bojim se, je poudaril, da se
nam slabo piše, če se tukaj ne bo nekaj spremenilo, zato sem
temu svojemu prispevku tudi dal naslov Konec slovenske
zgodovine. Mogoče bo ravno ta naš poskus, pojav in skromen
začetek, ki pa je zelo odjeknil, nekoliko spremenil in usmeril politično
dogajanje v slovenskem prostoru v drugo, pravo smer, proč od
te usodne dvopolnosti.
Lado Ambrožič-Novljan je govoril v i/fienu gibanja Slovenska
pot, ki deluje že tri leta. Gre za pot, po kateri naj bi Slovenci sedaj,
ko smo se osamosvojili, nadaljevali naša prizadevanja, da se
utrdimo v tej naši deželi, da izpodbijemo vse napade in da gradimo
tako kot je nekdo rekel: "Dajmo že enkrat Slovenci delati tudi za
sebe." Strinjamo se z Gibanjem 23. december in z ukrepi, ki so jih
pripravili, je dejal. 1400 let je trajala naša pot do osamosvojitve.
Zakaj je potrebno, da skočimo iz enega naročja v drugo. Kaj

Viktor Blažič je prebral dva odlomka iz daljšega še neobjavljenega
spisa.
Še ni dolgo tega, kar so tudi Avstrijci poskušali na sestanku z
neko vladno slovensko delegacijo najti kakšno priložnost zase
ter zriniti na pogajalsko mizo vprašanje o "nemško govoreči
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manjšini v Sloveniji". In kar je še posebno zanimiv podatek - in
dokaz, da so se takega pristopa šli učit k Italijanom - predlagali
so, naj se ustanovi mešana avstrijsko-slovenska znanstvena
zgodovinska komisija, ki naj se ukvarja z navedenim vprašanjem.
Privoliti v ustanovitev take komisije, tako kot je storil zunanji minister Peterle v primeru z Italijani, pomeni, prvič, načeloma vnaprej
priznati obstoj tega vprašanja in drugič, dovoliti, da se vnaprej
izbriše izvirni greh oziroma da se odstopi od razprave o prvotnem
povzročitelju. To je povzročitelj tiste verige zla, ki se je nazadnje
končalo z izgonom kočevskih in štajerskih Nemcev iz Slovenije
in Jugoslavije ter s eksodusom množice istrskih Italijanov v Italijo.
Katero je bilo tisto prvotno dejanje, tisti izvirni greh, ki je sprožil
vso nadaljnjo verigo zla na našem Primorskem? Tega najbrž ni
treba posebej ponavljati. In zaradi tega, da bi se to vedelo, pač ni
treba ustanavljati nobenih zgodovinskih komisij. Obstajajo z vsemi
podatki opremljene publikacije še iz časa našega boja za zahodno
mejo. Obstajajo podatki o zlu, ki ga je Slovencem povzročil
italijanski fašizem, obstajajo temeljito zbrani podatki o zlu, ki ga je
Slovencem povzročil kot prvi nemški nacizem, še preden je bila
izstreljena kakšna krogla na kakega Nemca. Nismo znali zahtevati
od Italijanov, da bi se nam kot prvi netilci rasističnega sovraštva
proti Slovencem ter začetniki barbarskega narodnostnega
zatiranja tudi prvi opravičili za vse povzročeno zlo. Bomo znali
zahtevati od avstrijsko-nemške strani, naj se nam najprej opraviči
za to, da sta obe manjšinski skupini, se pravi, kočevski in štajerski
Nemci, služili kot peta kolona, ki je pomagala pripravljati vse
potrebno, zlasti sezname Slovencev, določenih za pregon, in vse
potrebno za uresničitev načrta o popolni germanizaciji nemškega
dela Slovenije, se pravi tistega, ki so ga zasedali Nemci? Tu gre
še za prisilno mobilizacijo Slovencev v nemško vojsko in za
poznejše okrutnosti po nedvomno izzvanem oboroženem odporu
Slovencev. Kajti šele po tem opravičilu in po izrecni pripravljenosti
nemško-avstrijske in, se razume, italijanske strani za določeno
zadoščenje, se lahko opravičujemo tudi mi zaradi nepotrebnih in
čezmernih okrutnosti na naši strani, zlasti ob koncu vojne. Pri
tem pa je treba vedeti, da je bil izgon nemških manjšin iz držav,
kjer so služile kot peta kolona, sklenjen med velikimi tremi na Jalti
in Potsdamu. Naše obžalovanje ali opravičilo ne bi smelo vsebovati
nič takega, na podlagi česar bi se lahko zahtevalo kakršnokoli
vračanje na stajus quo ante, to je na možnost ponovnega
naseljevanja. Poglejmo samo, kako dobro so se vseh teh dejstev
zavedali Čehi, ko so se z Nemci pogajali o formulaciji spravne
izjave med Češko in Nemčijo. Čehi sicer obžalujejo nasilni izgon
sudetskih Nemcev ob koncu vojne, vendar ne dopuščajo
kakršnegakoli in tudi ne delnega, recimo izjemnega vračanja na
status quo ante. Prav tako možnost vsebuje tudi imenovani
kompromisni Solanov predlog in na nekaj takega so očitno merili
tudi Avstrijci s svojim predlogom o ustanovitvi mešane
zgodovinske komisije. Zgodovinsko preobremenjena Zahodna
Evropa se iz popolnoma razumljivih razlogov izogiblje koncepta,
ki sem ga imenoval "izvirni greh" ali prvi začetnik, povzročitelj
verige zla. In to izogibanje smo lahko opazovali takrat, ko so
evropski emisarji za zadeve nekdanje Jugoslavije, kot so bili lord
Carrington, lord Owen, Van den Broek, Karel Bildt in drugi, namesto
krivde agresorja raje uveljavljali načelo enake odgovornosti za
vojne grozote in za etnično čiščenje na Balkanu. Ustanavljanje
znanstvenih, zgodovinskih komisij pri obravnavi neke z množičnim
zločinstvom obremenjene preteklosti pač ne pomeni nič drugega
kot uveljavljanje načela t. i. enake odgovornosti. To načelo se
sedaj bolj prilega idejam o veliki evropski integraciji, račun zanjo
pa naj bi plačala ljudstva tam nekje na njenem obrobju,
imenovanem tudi "backyard of Europe". Kar zadeva našo udeležbo
pri tem oziroma pristajanje naše strani na koncept enake
odgovornosti pri obravnavi zgodovinsko še posebej obremenjenih
odnosov z našo soseščino, pa imamo opravka z neizogibnimi
posledicami, kakršne izhajajo iz našega vulgarnega političnega
kramarstva, imenovanega tudi pragmatizem. Slednji je prezirljivo
neobčutljiv za moralne vrednosti, kakršno vsakemu količkaj
ozaveščenemu Slovencu predstavlja množično trpljenje in

žrtvovanje naših ljudi za časa nacistične in fašistične okupacije.
Ozaveščenim pogajalcem bi lahko te vrednosti služile kot moralna
opora za neko državniško stališče. Ta popolnoma neskrupulozna
drža prav te vrednote prezre in odrine kot nekakšno sentimentalno
narodnjaštvo. Ta prezir je doslej znala dobro izkoristiti italijanska
stran, in sicer s tem, da svoje zločine in krivice, storjene našemu
življu, skriva v obtožnico zoper naša neizogibna povračilna dejanja
ob koncu vojne. Povsem dobro se tu vidi povezanost med strahom
pred našim notranjim "revanšizmom" - blokira se sleherni poskus
razčiščevanja obremenilne preteklosti - in med neverjetno
medlostjo in odsotnostjo slehernega trdnega stališča, ko prihaja
v stikih s soseščino do neizogibnega soočanja z obojestransko
obremenilnim gradivom. Nepripravljenost za razčiščevanje naših
travm iz državljanske vojne se lahko izcimi v otipljive škodljive
posledice, ki prizadevajo tudi nedotakljivost, suverenost in
integriteto naše države.
Tisti, ki bi se jim zdel odhod z oblasti nekaj takega kot konec
sveta ali kot nekaj, kar se sploh ne more in tudi ne sme zgoditi,
imajo več želez v ognju. Zakaj kar zadeva vprašanje o našem
sprejetju med boljši del sveta, se skoraj ne bi moglo zgoditi kaj
slabšega, kot če bi to uspelo že v t. i. prvem krogu. To bi namreč
pomenilo, da v to okolje vstopamo s kriznimi razmerami, kakršne
so se nam napravile v času preteklih dveh Drnovškovih vlad. Ali
še drugače povedano, to bi tudi pomenilo, da bi se nujno potrebne
evropske reforme morale izvršiti pod zunanjim pritiskom, na kar
Drnovškov oblastniški krog sam brez kakšne konceptualne
avtonomije tudi računa kot na svojo nadaljnjo priložnost. Menim,
da ni potrebno posebej razlagati, kakšna je kvalitativna razlika
med reformami, do katerih pride na podlagi lastnih spoznanj in
lastnih odločitev, ter med onimi, ki jih narekujejo drugi. Ta krog, ta
oblastniški krog bi poslej v novih okoliščinah lahko funkcioniral
kot edino poklicani upravljalec tega fevda in kot nenadomestljivi
izpolnjevalec volje tako bruseljske birokracije na tem prostoru
kot tudi volje tistih naših pokroviteljev, pod katerih vplivno območje
bi pač spadali. Dogaja se nam namreč, da sedaj nastopajo isti
možje, ki so se nam vsiljevali kot edini branitelji in čuvarji
jugoslovanstva, da sedaj nastopajo kot edini čuvarji in zagovorniki
evropejstva in atlantizma. In vse druge, ki imajo kakršnekoli
pomisleke zoper tako njihovo nastopanje, hlapčevsko nastopanje,
označujejo kot protievropejske sile. Na ta način naj Slovenija ne
vstopa v EU, naj raje ostane zunaj nje. S tako garnituro, s tako
mentaliteto Slovenija prej ali slej v vsakih razmerah, v vsakih
okoliščinah postane gospodarska kolonija.
Dr. Marko Kos je govoril o gospodarsko političnem položaju
Slovenije v času, ko prihajamo na prag Evrope. Uspešnost
gospodarstva merijo ekonomisti z dodano vrednostjo na
zaposlenega. Ugotavlja, da že 25 let stagniramo, v zadnjih letih
smo tudi nazadovali, v tem času pa je Evropa izredno napredovala,
v nekaj letih se je povečala razlika za 100 %. Leta 1980 smo v
primerjavi z Nemčijo trikratno zaostajali glede dodane vrednosti
na zaposlenega, danes že za 6,5-krat. Avstrijska podjetja naredijo
štirikrat večjo količino na zaposlenega. To pomeni, da prihajamo v
Evropo močno podrejeni. Vprašanje je, kaj so v tem času naredile
vlade, da bi bili bližje Evropski uniji. S svojo nojevsko politiko in
pasivnim odnosom do gospodarstva so zapravile točno polovico
industrije. Danes imamo izredno okleščeno industrijo, imamo
industrijo, ki je delovno intenzivna, vso tisto industrijo, predvsem
strojegradnjo, ki je slonela na znanju, pa smo zapravili in je ni več.
To je tragedija, Slovenija je zapravila industrijo znanja, ostajamo
pa na delovno intenzivni industriji, ki po logiki evropskega razvoja
zahaja in se seli v azijske države. Vlada ni za zaščito industrije
napravila ničesar. Da bi dohiteli Zahod, bi morali vlagati v
programsko in v tehnološko proizvodno posodabljanje bistveno
več. Vendar tega ne dovoljujejo previsoki stroški in majhno
varčevanje prebivalstva. Drnovškova vlada je 1992. leta s tem,
da je za 20 % povečala plače negospodarskemu delu, javni upravi,
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plesti mreže zaščite z odredbami in zakoni od države do občine,
da se oteži nakup nepremičnin tujcem, predvsem pa njihova
naselitev. To znajo sosednje države, to zna recimo Danska, ki je
to v sporazumu z Evropsko unijo posebej izposlovala. Ne gre za
tovarne; nismo proti tujemu kapitalu, to je poslovna stvar, pač pa
gre za narodno bit. Tuji jezik nas ogroža. Neprestano bi moral biti
prisoten "koroški zgled", saj nam jasno kaže, kako je možno ne
v stoletjih, ampak v obdobju dveh generacij odtujiti velik del
slovenstva in ga pretvoriti v drugi narod. Morale bi nas zdramiti
izjave predstavnikov Italije, med drugim tudi izjava Piera Fassina
na zborovanju optantov v Gorici, da bo Primorska zaradi
ekonomskega pritiska in zaradi nadmoči italijansko romanske
kulture v kratkem času italianizirana. Iz tega se nismo ničesar
naučili. Ob tej izjavi enega vrhunskih funkcionarjev sosednje
države se nismo zamislili, pa tudi odgovora naše vlade na to ni
bilo. Italijani seveda povedo, kaj hočejo in kako vidijo prihodnost.
Tudi mi bi morali povedati, da bomo zavarovali slovensko
istovetnost na vsem ozemlju, da bomo z vsemi odredbami
zagotovili prvenstvo in edino veljavo slovenščine. Nobenih tujih
šol ne bomo več dovolili, poleg sedanjih za avtohtone manjšine.
Ker tega vlada seveda ne reče, se inteligenca boji in ne zaupa
vladi, ni pa seveda proti Evropski uniji. To ni protievropejstvo. To je
samo previdnost inteligence, ki zna predvidevati, do česa lahko
pride, ki zna tudi dešifrirati vodila in skrivnosti zgodovine.
Inteligenca je bila in bo jamstvo in oporišče samostojnosti
slovenskega naroda, ker brez tega naroda tudi sama postane
brezdomec. Od vlade pričakuje, da bo rekla jasno besedo, da bo
ustvarila celo vrsto umetnih sit ter spretno nastavljenih birokratskih
ovir, skozi katere se bo lahko prebil samo malokateri. Inteligenca
je edina, ki ščiti ustavo.

dala znak tudi gospodarstvu in pričela se je divja tekma, kdo bo
imel višje plače. Plače bi morale danes zaostajati, da bi lahko več
vlagali. Zato je naivno trditi, da tujci ne bodo prevzeli velikega dela
industrije. Iz potreb sledi, da bo njihov delež dokapitalizacije enak
dosedanji vrednosti industrije, kar pomeni polovico tujega
lastništva. V slovenski lasti bo ostala samo polovica gospodarstva.
Seveda to ne zajema novo postavljenih tovarn na zeleni trati, ki
bodo stoodstotno v lasti tujcev.
Menil je, da je strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije, ki jo je vlada komaj pred časom sprejela,
edini pravi odgovor na to, kako usposobiti industrijo za povečanje
njene odpornosti. Ta strategija je zato glavni sestavni del strategije
za vključevanje v Evropsko unijo; vendar je bila pripravljena v
času, ko že vstopamo; izgubili smo 7 let časa, čeprav smo vedeli,
da je Evropa pred nami. Ta razvoj ni slab, ker prinaša Slovencem
delovna mesta in sodobne tehnološke izkušnje. Povezan pa je z
dvema pogojema: da bo management slovenski in da bo
komunikacijski jezik v podjetjih slovenski. Slovenska inteligenca
si lahko zagotovi prihodnost delovnih mest samo s slovenščino,
sicer jo bodo kot konkurenti izrinili tuji intelektualci. Usoda
slovenskega ljudstva na Koroškem bi nam morala postati študijski
primer prehoda 160.000 Slovencev v dveh generacijah v nemški
narod. Vse se začne z jezikom v vrtcih in v šolah. Starši niso
pomembni. Glede jezika zato ne sme biti pri nas nobenega
popuščanja. To seveda ni šovinizem, temveč je odgovornost
samemu sebi. Gre pravzaprav za boj za obstoj. Pri tem lahko
razpravljamo samo o alternativi in ta je, da se s konsenzom
odločimo, da postanemo del drugega naroda, na katerega mejimo.
Danes imamo lastno državo in odločamo o vsem sami. Vse je
odvisno od predpisov vlade, ki pa mora pokazati vso načelnost in
nepopustljivost. Če bo tujec popoln lastnik, bo to možno obdržati
samo s predpisi vlade. Vsekakor pa mora vlada predpisati
slovenščino kot obvezni komunikacijski jezik, tudi jezik na
razpravah v Evropski uniji.

Menil je, da je predlog dr. Drnovška za črtanje drugega odstavka
68. člena Ustave pravilen ter edina ustavotvorna poteza v teh
trenutkih. Tega res nima nobena država Evropske unije niti države
Srednje Evrope, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. S tem bi seveda
avtomatično odpadel španski predlog, ki daje predčasno prednost
samo določenim kategorijam tujih državljanov. Izjava, ki so jo
sedaj napisali slovenski razumniki, torej ljudje, ki so sestavljali
dokumente - od ustave do temeljne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije - in ki so osnova samostojnosti
Slovenije, ne more biti podlaga, da bi tem ljudefn lahko rekli, da so
narodni izdajalci, da ne vedo, kaj so podpisali. Večina nas celotne
izjave ne pozna, ker je naši mediji niso objavili in se do nje ni
mogoče opredeliti.

Naslednje področje, o katerem je govoril, so vprašanja, povezana
z nepremičninami. Slovenska zemlja je zelo redko naseljena, najbolj
redko v Evropi. Na m2 prebiva pri nas 98 prebivalcev, v Avstriji jih
je 160 in 340 v Nemčiji. To se pravi, da je to prazen prostor, ki je
nekako naraven za poselitev. Kratka analiza pove, da je v Sloveniji
med obstoječimi 646.000 hišami in stanovanji praznih (večinoma
starejših) 13.000 stanovanj - gre za mnogo celih praznih vasi kjer je možno naseliti ljudi, dobiti nepremičnine ali parcele. Veliko
parcel je na razpolago še v okrožju mest in naselij, kjer je tudi
možno postaviti okoli 26.000 počitniških hišic ali kot temu pravi
Evropa - "second home", drugi dom. Na vseh teh območjih je
možno naseliti 300.000 ljudi.

Protiustavnih mahinacij Evropska unija ne tolerira. Ustava je bila
pisana tako, da varuje vse demokratične pridobitve Slovencev,
zato morajo biti vsi postopki parlamenta naravnani na zaščito
interesov Slovencev. Če bodo ustavnopravno pravilno oblikovani,
bo to najbolje za vse in to je tudi cilj razumnikov. Razumniki morajo
misliti na prihodnost, da bo zagotovljen obstoj Slovencev, to je
njihova odgovornost.

Naselitev razpoložljivega prostora s tujci kot trajnimi ali začasnimi
prebivalci v slovenski prostor je nesprejemljiva, ker bi zapečatila
usodo slovenstva. V zgodovini so selitve določale narodnostno
ozemlje. To je daleč usodnejše kot tuji kapital, kot tuje tovarne;
tovarne se postavijo, se podrejo, to je ekonomska kategorija in
ne izvaja neposrednega pritiska na mikro okolje. Naselitev tujcev
na majhnem slovenskem prostoru pa je tisti prag, ki ga ne smemo
prestopiti. V tistem hipu se pričnejo težave z dvojezičnim
poslovanjem v trgovinah, v uradih, v zdravstvu itd. Tega vprašanja
ne smemo obravnavati lahkomiselno, kajti posledice bodo
nepopravljive. S temi dejstvi je treba danes računati, predvsem
pa bi morala s tem računati vlada. Ta dejstva bi morala vlada
razložiti ljudem, morala bi pojasniti, kaj je napravila oziroma kaj bo
napravila, da do tega ne pride. Nikakor si ne želimo zasejati
etničnih sporov ali celo etnocida. Vlada in oblast ne obveščajo
javnosti o tem, kaj je pripravljeno, da do vsega tega ne pride,
kako se proti vsemu temu boriti. Vse nezadovoljstvo in nezaupanje
ljudi je Izraz naravnega nezaupanja ljudstva v državno upravo, ki
je, mi vsi vemo, nesposobna, inertna, neodzivna, pasivna in samo
čaka, kdaj se bo zrušila hiša nanjo, je dejal. Ne znamo spretno

Pavel Ferluga je kot koordinator Gibanja 23. december na
Tržaškem uvodoma dejal, da je glavni namen Gibanja ohraniti in
braniti naš obstoj pred raznimi nevarnostmi, povezanimi s problemi
ustanovitve nove, neodvisne in suverene države Slovenije.
Razumljivo je, da problemov je in bo na pretek, vprašanje pa je,
kako jih reševati v prid Sloveniji, brez prehudih odpovedi. Poglavitno
je, je menil, da se v nobenem primeru ne odpovemo vrednotam,
ki jamčijo celovitost narodnega ozemlja, krepitev in širjenje
slovenskega jezika na vseh mogočih stopnjah, gospodarsko
utrjevanje brez večinskega posega tujih družb, delo mladim
Slovencem itd. To so lepe besede, ki so vsakomur razumljive in
sprejemljive. Vendar pa se nam resnica na žalost predstavlja v
drugačni luči. Biti suveren in neodvisen pomeni psihološko podlago
v vsakem posameznem Slovencu. Vsak bi se moral zavedati
pripadnosti slovenskemu narodu in to izražati v vseh svojih
10

i

političnih in kulturnih organizacij. Matica, takrat Jugoslavi)a, je
tako politiko podpirala in vsako gibanje, nastalo v slovenskih
vrstah, ki ni bilo levičarsko, so označevali za fašistično. Primer je
Slovenska demokratska zveza, predhodnica današnje Slovenske
skupnosti. S političnim vrhom Ljubljane in italijansko KP je bilo
sklenjeno, da se ukinejo vse slovenske stranke, tudi levičarske,
in se naše ljudi pripelje pod okrilje italijanskih levičarskih strank.
Naši ljudje so šli masovno v laški objem, razen tistih, ki so se še
čutili Slovence in so ostali v Slovenski demokratski zvezi. Ta je
bila seveda takoj označena za fašistično, nacionalistično in
šovinistično. Podpora iz matične domovine je prihajala v roke
samo pravovernim in tako razdelila naše ljudi na "ta prave" in
belčke. Italijanom je seveda to stanje krepko pripomoglo k njihovi
ekspanzionistični politiki. Internacionalistična politika se je tako
globoko zajedla v duše našega miroljubnega življa, da niso več
ločevali Slovenca od Italijana in so smatrali za naravno, da se
povsod v medsebojnih odnosih uporablja italijanski jezik. V
italijanskih šolah se ni učila slovenščina, kot predvideva podpisana
mirovna pogodba iz leta 1947, medtem ko je še danes na področiu
Slovenije, kjer živi italijanska manjšina, njihov jezik obvezen tudi v
slovenskih šolah. Na ta način se je bistveno spremenilo stanje
narodne zavesti in utrdil občutek hlapčevstva, ki se ga do danes
nismo otresli. Italija je vedno vse obljubljala, toda nikoli ni izpolnila
nobene obveznosti, ne glede na to, ali je bila vlada desničarska ali
levičarska. Od desnice do levice so vedno dali prednost italijanskim
nacionalnim interesom Zato je naivno in povsem neverjetno, da
tudi današnja Slovenija verjame v laško iskrenost. To me|i že na
idiotizem. Ker je bila povojna šola v Sloveniji usmerjena in vzgojtio
popolnoma na materialistični podlagi, kjer ni bilo mesta za učenje
moralnih in etičnih vrednot, je povsem umevno, da tudi današnji
voditelji - razen častnih izjem - nimajo narodne zavesti in ne čutijo
potrebe po nacionalni obrambi. Zanje ni pomembno, ali ostanemo
Slovenci ali postanemo amorfni Evropejci. Vzgoja temelji še vedno
na istih načelih, šolski programi se glede poglavitnih moralnih
vrednot niso spremenili. Zato si upam trditi, je dejal, da se tudi
naslednje generacije ne bodo zavzele za obrambo lastne
identitete, ker je v bistvu ne bodo imele.

dejavnostih, v vsakdanjem življenju. To je tista podlaga, brez katere
ne bo naše države. Temu pravimo narodna zavest. Ti dve mali
besedi vsebujeta ves naboj obstoja in moči upirati se nenehnim
pojavom uničevanja malega naroda, čim manjši je narod, tem
trdnejša mora biti ta zavest. Iz zgodovine ugotavljamo, da se je ta
zavest prebujala vsakokrat, ko nam je pretila nevarnost izginotja.
Ohranili smo se do danes kljub nenehnim poskusom bližnjih
sosedov, da nas izbrišejo kot identiteto na tem križišču kultur in
različnih jezikov. Vedno smo bili Srednja Evropa, ki je segala od
Prage, Dunaja preko Ljubljane pa do Trsta. Premalo smo danes
ponosni na naš prispevek k napredku te Evrope, ker nismo tako
majhni, kot nas hočejo nekateri prikazati. Številčno res nismo
veliki, toda na kulturnem, znanstvenem, podjetniškem in
umetniškem področju smo neizpodbitno dokazali našo visoko
sposobnost, ki marsikdaj presega dosežke večjih narodov,
posebno če to primerjamo z velikostjo njihovega ozemlja in
številčnostjo prebivalstva. Naši sosedje so nas nenehno skušali
izbrisati, vendar so spoznali, da nas ni mogoče popolnoma
podjarmiti in uničiti s surovo silo. Nasprotno, ravno sila prebuja v
Slovencu tisto osveščujočo narodno zavest, ki edina pripomore
k ohranitvi identitete.
Zato, je menil, še nikoli nismo bili tako ogroženi, kot smo danes.
Evropa nam ni nikoli nič dala zastonj. Naši politiki hitijo v njen
objem popolnoma brez kriterijev, sprejeli pa so pogoje, ki Sloveniji
ne zagotavljajo niti eksistence. To neverjetno igranje z našo usodo
ni samo smešno in nerazumljivo, ampak je tudi skrajno tragično;
smo na robu prepada. Izgubljamo energijo v prerekanju, kdo naj
ima gozdove, ne zavedamo pa se, da bodo ti gozdovi in še kaj
zraven lahek in legalen plen vseh državljanov nam nenaklonjene
Evrope, posebno bližnje Italije, ki že ima pripravljenih 350.000
kupcev našega ozemlja. Ti bodo enostavno zahtevali plebiscit in
priključitev Italiji. Smo skrajno nezavarovani in če bomo odstranili
še tisto malo ovir, kot je 68. člen Ustave, smo obsojeni na izginotje.
Mi, Slovenci izven matice, ki smo imeli priložnost živeti v zahodnih
demokracijah, smo spoznali marsikaj in smo lahko primerjali
različne sisteme življenja ter vrednotili pro et contra za ohranjanje
naše narodnostne skupnosti v nenehni nevarnosti izginotja. Zato
smo tako zelo občutljivi na vsak izziv v smislu obrambe identitete
ali poskusov asimilacije s strani tujih prišlekov na naše ozemlje.
Na žalost moram ugotoviti, da je naše stanje v zamejstvu skrajno
negativno, če ne kar katastrofalno v zvezi z obrambo slovenstva.
Še nikoli ni bila naša narodna zavest na tako nizki ravni kot danes
in ne kaže, da bi se v bližji prihodnosti okrepila. Vprašal se je, kaj
je vzrok temu pogubnemu stanju. Veliko se piše in razpravlja o
stanju naše avtohtone narodnostne skupnosti pod italijansko
oblastjo. Namenoma ne uporabljam besede manjšina, je poudaril,
ker me to žali; osebno se ne smatram pripadnika manjšine, ampak
pripadnika slovenskega naroda pod tujo oblastjo.

Izrazil je prepričanje, da je vzrok za mlačnost in brezbrižnost
zamejskih ljudi do lastne države Republike Slovenije
neangažiranost voditeljev slovenske povojne politike v smislu
nacionalne obrambe zasedenih ozemelj. Izgleda, da jih to
vprašanje sploh ne zanima in da so se dogovorili, da jih zbrišeio
kot nacionalno identiteto.
Naši voditelji si domišljajo, da bomo vse probleme rešili z vstopom
- za vsako ceno - v evroskupnost. Postavil je vprašanje, kako na|
si predstavljamo sposobno in močno državo, ko smo vsak dan
priče ideološkim zdraham v samem vrhu? Kako lahko zaupamo
ljudem, ki prelamljajo dano besedo? Govorijo o nacionalnih
interesih, konkretno pa podpirajo vse pobude, ki jih vlada izvaja v
njihovo pogubo. Še vedno se izvaja tihi teror nad ljudstvom, ki si
želi sprememb. Kapilarno se nadzoruje vsako protivladno delovanje
in se skuša v kali zatreti legitimne proteste. Javnost ne more do
resnice, če so skoraj vsa glasila še vedno pod nadzorom
Slovenija je še daleč od resnične demokracije, da o pravni državi
sploh ne govorimo; vedenje je še vedno balkansko. Čeprav molče,
brez hrupa, se še vedno upravlja državo po ideološkem kriteriju
in to na najbolj delikatnih področjih, kot so zunanja, notranja,
obrambna, gospodarska in ne nazadnje šolsko izobraževalna
politika. Ob takem stanju ne moremo biti optimisti glede prihodnosti.
Če bo sprejeto evropsko izsiljevanje za pridružitev, bomo v
kratkem postali folklorna zanimivost za evropske turiste in nove
gospodarje naših ekonomskih zmogljivosti in sicer v duhu tnko
opevane in vsiljevane multikulturnosti. V vseh jezikih se bomo
klanjali ljudem, ki nam bodo milostno delili možnost preživetja.

V nadaljevanju je podal razlago za tako zastrašujoč padec narodne
zavesti. Takoj po drugi svetovni vojni, po osvoboditvi - v svobodo
smo takrat še verjeli, kmalu pa smo spoznali, da za nas Slovence
svobode ni bilo - je pri nas začela propaganda na vse pretege
dokazovati, da smo vstopili v drugačen svetovnonazorski sistem,
v katerem bomo vsi enaki in ne bo nobenega sovraštva več.
Lepe besede so se močno usidrale v duše naših ljudi, vajenih
dolgoletnega nasilja. Res smo verjeli, da bo vse lepše in sledili
smo politiki tako imenovanega sožitja, bratstva in enotnosti. Kmalu
se je pokazalo, da smo tako politiko izvajali samo mi. Z nasprotne
strani, to je italijanske, ni bilo zaznati nobenega navdušenja za
tak odnos z nami. Nasprotno, ne več s silo, temveč s perfidno
politiko nespoštovanja sprejetih obveznosti do nas so širili
italijansko nacionalno identiteto med naše ljudi. Ker je takrat veljalo
- in na žalost še danes velja - mnenje, da je levičarska politična
opredelitev našega življa edina napredna in možna poteza za
narodno ohranitev, se je začelo uvajanje dvojezičnosti v čisto
slovenske kraje in ustanavljanje skupnih italijansko-slovenskih

Poudaril je, da ni pesimist, kot bi kazalo na prvi pogled ter da upa
v zmago zdrave pameti, novih generacij; zato se je vključil v
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po ratifikaciji imeli za to še štiri leta časa? Mar naj bi se odrekli
predpravici do lastnega ozemlja samo zaradi boljšega vtisa? Da
se na naslovnih straneh dnevnega časopisja o edini točki zaščite
piše kot o spornem členu ustave, je vrhunec cinizma in medijske
manipulacije.

programsko delovanje Gibanja, da bi pripomogel k utrditvi
demokracije, pravičnosti in blagostanja naše mlade države. So
tudi ljudje iz raznih socialnih, duhovnih slojev, ki mislijo podobno in
v teh je bodočnost našega napredka. Izjav - kot je tista
ljubljanskega nadškofa, da ne smatra za Slovenijo zgolj ozemlje v
današnjih mejah, temveč tudi ozemlja prek Fernetičev in Trsta,
Celovca ter drugih področij, kjer žive naši rojaki - si želimo Slovenci
tudi od naših posvetnih oblastnikov, da bomo počasi začeli verjeti
v njihovo prizadevanje za narodov blagor.

Menil je, da je zaradi več kot čudnega procesa lastninjenja stvarna
vrednost večine slovenskih podjetij močno padla. V bankah se
zadržuje poleg tako akumuliranega kapitala tudi veliko število
hipotek oslabljenih podjetij, ki bi ob spremembi ustave v najkrajšem
možnem času lahko zdrsnila v roke tujih interesov. Zaradi napačne
kmetijske politike, nerešenega statusa kmetij in razslojenega
podeželja se zgodba iz gospodarstva lahko hitro ponovi, toda ne
več kot farsa, temveč podeseterjena kot stvarna tragedija.

Svoje izvajanje je končal v prepričanju, da je vsem prisotnim pri
srcu usoda Slovenije, ker nočemo biti ne jezikovno, ne ozemeljsko,
ne gospodarsko in ne kulturno prikrajšani v svoji identiteti v sklopu
mačehe Evrope. Zato strnimo vrste in skušajmo preprečiti vstop
v Evropo pod tako ponižujočimi in kapitulantskimi pogoji, je dejal.
Španski predlog mora biti za vsakega Slovenca absolutno
nesprejemljiv in v primeru njegove ratifikacije označen kot
izdajalski in genocidni akt, ki ga izvaja vladajoča nomenklatura
nad slovenskim narodom.

Slovenci ne smemo več omahovati med skrajnostmi
narodnostnega mesijanizma in osebnostnega pesimizma. Ali
Evropa ali Balkan, danes ne more biti več vprašanje; nikarior
nam ni treba hiteti, nikamor oditi, če se le zavedamo, da že zelo
dolgo bivamo v osrednji Evropi.
Zaključil je, da je treba španski predlog pridruževanja odločno
zavrniti, z Evropo in vsemi drugimi sosedami pa se moramo
dogovarjati neposredno iz globine svoje narodnostne in
osebnostne biti, kajti samo tako bo mogoče vsa ta nasprotja
zares pomiriti.

Povzetek razprave
Janko Rožič je dejal, da dejstvo, da prihaja tema o vključevanju
Slovenije v Evropsko zvezo v Državni zbor in med ljudi tako
pozno, pomeni, kako zelo pomembna je. Ne gre samo za zakasneli
refleks in pomanjkljivo refleksijo, za pregovorno zapoznelost
našega narodnostnega čuta, posebej če se zavedamo, da smo
domala pol stoletja živeli pod pritiskom marksistične ideologije,
katere bistvena misel je bila tudi tista o koncu naroda. V svojem
Razvoju slovenskega narodnostnega vprašanja je Edvard Kardelj
zapisal, da bo narod postopno izginil iz zgodovinskega prizorišča.
Danes, ko vemo, da je nenadoma, ne samo postopno izginila
komunistična ideologija, narod pa je ostal, zeva na tem področju
še vedno velika praznina. Pozaba bistvenih stvari naroda in
posameznika je bila del sistema, ki je dlako sicer menjal, svoje
čudi pa še ne.

Albert Erjavičnik je menil, da če hočemo iti v Evropo, moramo
biti podobni Evropi. Evropa namreč pozna deželno ureditev in pa
dežele. To se pravi, da naša država ni sposobna iti v Evropo; če
nimamo deželne ureditve, gremo tako v Evropo kot ena dežela.
Država Slovenija postane namreč kot taka dežela Evrope in dežele
Slovenije postanejo regije Evrope.
Pridruženo članstvo in partnerstvo za mir je zaenkrat za nas
dovolj, dokler se mi na to Evropo ne pripravimo. Evropa zahteva
tudi socialno unijo, monetarno unijo in tako naprej. Taki kot smo
sedaj, ne moremo iti v Evropo in priporočil bi inteligenci, da se
združi, ne pa da stoji ob strani in daje pasivna. V Evropo moramo
iti pripravljeni.

Narodnostni čut je bil v polpretekli zgodovini velikokrat prezrt in
še večkrat preziran. To svojo trditev je podprl z navedbami in
prizadevanji Edvarda Kocbeka, Dušana Pirjevca in Staneta
Kavčiča.

Jožef Jarc je dejal, da obstajajo prikriti interesi za Evropsko unijo.
To naj bi pomenilo neomejen trg v Republiki Sloveniji za nepotrebno
potrošniško blago Evropske unije, nadalje onemogočiti Republiki
Sloveniji lasten tehnološki razvoj, onemogočiti demokratizacijo.
Niso zainteresirani, da smo mi demokratična država, tako kot je
Evropska unija. Polastiti se hočejo zemlje, podjetij in ljudstva,
prevzeti politično pobudo z uvozom tujega kapitala.

Evropa zdaj! Kako se ji približujemo? Kako je mogoče, da se
večina polemik zvede na preprosti "za" ali "proti", tako da vse
skupaj bolj spominja na navijaško zanesenjaštvo nogometne
tekme kot pa na resno odločanje o lastni usodi. Natančni pogoji
vključevanja niso bili nikoli jasno in javno predstavljeni. Španski
predlog z vsemi pastmi ostaja za velik del javnosti španska vas,
celo referendum, ki je neodtuljiva pravica slehernega naroda, naj
bi se sedaj izmikal.

Ko je postavil vprašanje, kakšen je interes oblasti Republike
Slovenije za vstop v Evropsko unijo, je menil, da hoče le-ta najprej
prikriti sledove nepravne države, nato rehabilitirati nekompetentno
oblast v Sloveniji, zamegliti odgovornost za neuspešno tranzicijo,
preprečiti opoziciji politično čiščenje nekompetentnih oblastnikov
in dokončno opraviti z zunaj-parlamentarno opozicijo. Preprečiti
hoče nadaljnjo demokratizacijo in tudi decentralizacijo države.
'!
Nazadnje je poudaril, da mora oblast izpolniti za vstop v Evropsko
unijo določene pogoje. Nismo proti temu, da bi enakopravno
sodelovali z evropskimi državami; prilagoditi moramo zakonodajo
Evropski uniji in gospodarstvo evropskim standardom. Kapital, ki
je bil odtujen slovenskim delavcem, je treba vrniti iz tujine in ga
usmeriti v razvoj države. Zaradi nevarnosti in strahu pred
razprodajo slovenske zemlje, je potrebno predhodno sprejeti vso
potrebno zaščitno zakonodajo in zagotoviti ekonomske pogoje;
tako bo tudi strah pred vstopom v Evropsko unijo neupravičen.

Da Slovenija na pridružitev ni dobro pripravljena, je ocena, ki je
prišla iz Evrope. Več kot zanimiva pa je reakcija naših odgovornih
politikov. Namesto da bi pojasnili, kaj to zares pomeni in se
samokritično vprašali, kaj je bilo dejansko narejenega, se obnašajo
vedno bolj naduto. Edini odgovor, da se mudi, ker naj bi se junija
nekje zunaj Slovenije o njej odločalo, kaže, kako malo se zavedajo
svoje stvarne odgovornosti in dejanske politične vloge. Evropska
ocena se verjetno nanaša predvsem na prilagoditev zakonodaje
in državnega sistema evropskim normam in kriterijem.
Kako je mogoče, da sedaj, ko bi morali imeti pripravljeno zaščitno
zakonodajo, politika ne ve niti, kaj ratifikacija pridružitvenega
sporazuma v pravnem smislu dejansko pomeni? Kako je mogoče,
da predsednik vlade predlaga spremembo ustave, čeprav naj bi
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Vinko Vodopivec je dejal, da Civilna družba za demokracijo in
pravno državo v celoti podpira dejanja Gibanja 23. december ter
ostro protestira proti načinu uveljavitve ratifikacijskega postopka,
ki ga vsiljuje vlada Slovenije. Ugotavlja, da ob tako pomembni
življenjski zadevi niso bile upoštevane osnovne demokratične
pravice.

ter za gospodarstvo je jasno opozarjal, da se mora Nemčija bati
predvsem konkurence Srednje Evrope, pri čemer je imenoval
Poljsko, Češko in Slovenijo. Cilj Evropske zveze je, da bi bili
Slovenci zaposleni večinoma v podjetjih v tuji lasti, dobršen del
družbenega proizvoda pa bi se prelival v tujino tudi preko obresti
za velika državna posojila na svetovnem trgu kapitala. Njena
edina skrb je, da bodo naložbe v Sloveniji varne, ne pa da pomaga
njenemu gospodarstvu. Industrija v Sloveniji naj bi bila samo
dobaviteljica pol- in pod- izdelkov za njihovo visoko tehnologijo.

Med drugim je opozoril na vrsto kršitev. Tako imenovani
pridružitveni del španskega sporazuma krši 68. člen Ustave,
tujcem omogoča pridobivanje lastninske pravice na zemljiščih in
to pred njeno spremembo; gre za temeljno kršitev. Krši pa tudi
Deklaracijo o človekovih pravicah, Helsinško listino, Pariško listino,
Listino bonske konference, itd. Tako kot za spremembo ustave in
za spremembo ustavnega zakona je tudi za ratifikacijo tega
dokumenta potrebna dvotretjinska večina.

3. Evropska zveza že ima prost dostop do slovenskih trgov.
Slovenska vlada pospešuje predvsem trgovino za posredovanje
preprodaje zahodnoevropskih izdelkov v Sloveniji in preko nje v
Vzhodno Evropo.
4. S spremembo ustave na podlagi tako imenovanega španskega
kompromisnega sporazuma Evropska zveza ne bi dobila samo
pravice do nakupa nepremičnin v Sloveniji. Bistveni določbi tega
sporazuma sta tudi sprostitev kapitala in prosti pretok ljudi že v
sami pridružitveni fazi. To pa Evropske zveze v ničemer ne
obvezuje, da Slovenijo čim prej polnopravno včlani v to zvezo.

Poudaril je, da se z besedilom 7,b točke 45. člena sporazuma, ki
pravi, da "hčerinske družbe družb Skupnosti imajo tudi pravico
pridobivati in prodajati nepremičnine in imajo glede naravnih virov,
kmetijskih zemljišč in gozdov enake pravice, kot jih uživajo
slovenski državljani in družbe, če so te pravice potrebne za
opravljanje gospodarske dejavnosti, za katere so ustanovljene",
v celoti izniči drugi odstavek 68. člena Ustave, ki ščiti slovensko
ozemlje.

5. Naivno je misliti, da bi Slovenija ob vstopu v Evropsko zvezo
pridobila ugodnosti, ki so je bile deležne Portugalska, Španija in
Grčija. Za kaj takega Evropska zveza preprosto nima več
razpoložljivih sredstev.

V zvezi z besedilom 5. točke 21. člena sporazuma pa je postavil
vprašanje, ali je Evropa zainteresirana, da bo pri nas, na našem
razdrobljenem, gozdnem in goratem ozemlju, kmetijsko pridelovala
hrano. Evropo je zelo lahko prepričati, da takega neposrednega
gospodarskega interesa nima. Če pa tega interesa nima, ne gre
za nakup kmetijskih in gozdnih površin, ampak za druga zemljišča:
za stavbna zemljišča, za zemljišča, kjer stojijo tovarne,
stanovanjski objekti itd.

V nadaljevanju je poudaril, da ni naključje, da nas Evropska zveza
sili v čimprejšnjo ratifikacijo pridružitvenega sporazuma S
spremembo ustave bo izpolnjen še zadnji pogoj, zaradi česar je
bila Slovenija zanjo zanimiva; gre namreč za pravica do nakupa
zemljišč. Bilo bi popolnoma v nasprotju s kapitalistično miselnostjo,
da bi se Evropska zveza pogajala za nekaj, kar je brezplačno že
dobila.

Iz tega je razvidno, je menil, da gre v španskem predlogu izključno
za politično podjarmljanje s strani Italije, pa tudi Avstrije in Nemčije,
ki so imele v času okupacije nameščene svoje državljane na
ozemlju sedanje države Slovenije.To potrjuje tudi zahtevano triletje.
Zanimivo je, da je to določilo diskriminacijsko tudi za vse tiste
države Evropske skupnosti in njihove državljane, ki niso bili
okupatorji slovenskega ozemlja.

Slovenska vlada je s svojo zunanjo in gospodarsko politiko zašla
v slepo ulico. In kako iz zagate? Vsaka državniško misleča vlada
bi izvajala iz tega jasne zaključke. Odstopila bi in razpisala nove
volitve.

Navedene kršitve ustave, mednarodnih ratificiranih sporazumov
ter narodnih in državnih interesov zahtevajo - ob dejstvu, da ima
Slovenija le polovico svojega nekoč narodnega ozemlja - izrazito
zaščito slovenskih kmetijskih površin. Zato predlagamo, je dejal,da
se v drugem odstavku 68. člena Ustave pred besedilom "zemljiščih"
vrine "gozdovih in kmetijskih"; s tem zavarujemo 93 % celotne
površine Slovenije.

Anton Peršak je menil, da ko govorimo o prihodnosti Slovenije
čez 10, 20, 30 ali 50 let, govorimo pravzaprav o strategiji. Veliko
je bilo povedano, v kakšnem stanju je danes Slovenija, ko je že
pet, šest let po osamosvojitvi. Govorili ste o pravni državi,
vprašanju socialne države, zmedi z lastninjenjem, pomanjkanju
sistema vrednot, je dejal. Zdi se, kot da Slovenci pravzaprav ne
vemo več, kaj bi s svojo državo, za katero smo si tako prizadevali,
in da bi se je na nek način radi čim prej otresli.

Dr. Dušan Nendl je govoril o Evropski zvezi kot veliki iluziji
Slovenije in menil, da so krčevita prizadevanja slovenske vlade,
da bi prišla v prvi krog širitve NATA in Evropske zveze, zaman.
Vedno bolj postaja očitno, da naša država ne pride niti v prvi krog
širitve NATA niti v prvi krog širitve Evropske zveze.

Zastavlja pa se tudi vprašanje, kaj se dogaja okrog nas. Mi najbrž
ne moremo ignorirati tega, kar se dogaja z Evropsko unijo, kar se
dogaja z NATOM. Menil je, da je velik problem, ker Slovenija v
vseh paradržavnih skladih in ustanovah nima niti enega urada ali
pa nekega resnega organa, ki bi se ukvarjal s strateškimi analizami
in ki bi razmišljal o tem, kaj bp z Evropo čez 10 ali 15 let, z Evropo,
v katero želimo priti.

Sicer pa nas Evropska zveza ne potrebuje več, kajti vse to,
zaradi česar je bila Slovenija zanjo zanimiva, je Evropska zveza
že dobila in bo še dobila z ratifikacijo pridružitvenega sporazuma:
1. Svoboden tranzit preko nje je Slovenija podarila Evropski zvezi
še pred podpisom pridružitvenega sporazuma in to brez
slehernega pogajanja.

Od tu bi potem prišli do definicije cilja Slovenije in najbrž tudi do
razmisleka, kako stopati v eno ali drugo integracijo in pod kakšnimi
pogoji. Vse države so nastopale ob svojih prošnjah za članstvo v
Evropski uniji z zelo izdelanimi elaborati, kaj bodo zahtevale, ko
se bodo pogajale o vstopu. Evropska unija se z vsako državo
pogaja individualno, nima nekega spiska pogojev.

2. Uničenje Evropski zvezi nevarne konkurenčne industrije je
Slovenija sama izpeljala in še izvršuje, kar je seveda v interesu
Evropske zveze, ki ne želi, da bi v deželah bivšega realnega
socializma nastajala njim konkurenčna industrija. Nemški minis-

V zvezi 2 vprašanjem pridružitve je dejal, da sodi med tiste, ki
menijo, da je pridružitev smiselna, ker bo prej ali slej prenehal ta
podedovani trgovinski sporazum. Slovenija izvaža 70 %, od tega
70 % v Evropsko unijo, kar je 50 % slovenske proizvodnje.
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argumentov, na podlagi katerih bi se lahko kljub dobri volji odločili
tako ali drugače, je dejal. Smo evroskeptiki; nismo načelno proti,
ampak v tem trenutku ne moremo glasovati za ta projekt.

Drugo vprašanje je, kako smo pripravljeni tudi za pridružitev, ne
samo za končno vključitev. Gre pa tudi za vprašanje vključitve v
perspektivi. Tudi z Evropsko unijo so možne tri variante. Eni že
govorijo, da se bo z monetarno unijo začel razpad Evropske
uni|e. Druga možnost je, da bo pravzaprav NATO kot neka
transatlantska tvorba počasi minimiziral pomen Evropske unije.
Tretja možnost je, da se bo Evropska unija spremenila v nekakšen
tip Združenih držav Evrope. Četrta, tista o kateri je najbrž smiselno
razmišljati, pa je neka evropska povezava suverenih narodov in
držav, gospodarska povezava, do neke mere tudi pravna,
obrambna itd.

Na podlagi predloga zakona o ratifikaciji in njegove obrazložitve
je navedel nekatere podrobnosti in zaključke.
V uvodu zakona piše, da se sklicujemo tudi na pogodbo o Evropski
uniji. Te pogodbe nikjer ni, je ne poznamo, ni predložena.
Drugo pomembno vprašanje so carine, ki jih obravnava 11. člen
tega zakonskega predloga; od 1. januarja 1996 naj bi se te carine
zmanjšale na 80 %, od 1. januarja 1997 pa na 55%.To pomeni, da
se z današnjim dnem carine zmanjšajo za 45%. Kolikor je meni
znano, je dejal, so z uredbo te carine že zmanjšane. Vprašanje je,
ali se lahko z uredbo zmanjša nek tekst, ki je del teksta
zakonskega predloga mednarodne veljave. Kljub temu, da so
carine zmanjšane, pa se avstrijsko blago v trgovinah od 1. januarja
naprej ni pocenilo niti za en sam tolar. Se pravi, da gre ta neplačana
carina v žep uvoznikom, uvoznik pa je tuji državljan.

Četudi gre za optimalni scenarij razvoja Evropske unije, je za
Slovenijo zelo pomembno vprašanje, kdaj se vključi, kdaj bo
pripravljena na vključitev. Ali bo to res že leta 2001 ali ne - kot
nekateri napovedujejo - in spet pod kakšnimi pogoji? Mi tega
scenarija nimamo. Nimamo definicije svojih zahtev. Slovenska
vlada in slovenski ministri hodijo od vrat do vrat in sprašujejo, ali
obstaja še kakšen pogoj, da vnaprej pristanemo nanj, namesto
da bi prišli s svojimi pogoji.
Strinjal se je s tistimi, ki pravijo, da je Slovenija s sprejemom
španskega kompromisnega predloga sprejela nase simbolno
krivdo za II. svetovno vojno in dogodke neposredno po njej in da
je to veliko bolj pomembna stvar, ne glede na to, ali bo to 100, 500
ali samo 5 hiš in zemljišč. Dejstvo je, da smo s sprejemom
španskega kompromisnega predloga priznali, da smo krivi, ne
samo pred Italijo, ampak tudi pred Avstrijo, Nemčijo in tako naprej.

V enem od členov se govori o hčerinskih družbah teh 15 držav, ki
imajo najkasneje do poteka štirih let pravico pridobivati
nepremičnine na našem ozemlju. Ampak ne samo to, lahko tudi
zaposlujejo svoje delavce pod pogojem, da so to ključni delavci.
Ta izraz je zelo širok; zaposlovali bodo svoje ljudi, mi imamo pa
125.000 brezposelnih.
V obrazložitvi predloga je navedeno, naj bi se v štirih, petih letih
uvoz iz evropskih držav povečal za 5 %, o izvozu pa se ne
govori. Navedeno je tudi, da bo letos zaradi nepriliva carin za 13
milijard SIT zmanjšan naš proračun. Če upoštevamo to dejstvo,
pa stečaje in stavke, se človek vpraša, ali lahko v tej situaciji, ob
pomanjkanju denarja za te namene, gospodarsko napredujemo
ali nazadujemo.

Problem v zvezi z 68. členom Ustave je, da je bila ustava sprejeta
s konsenzom v parlamentu, da je to ena temeljnih predpostavk
slovenske ureditve. Seveda se člen da spremeniti, ampak s tem
se spreminja ena od temeljnih predpostavk, kot so pravna država,
socialna država, demokratična ureditev, parlament itd. Zato ne
gre samo za instrumentalno vprašanje, kako zdaj omogočiti, da
bo ratifikacija možna, ampak gre za vprašanje, ali smo za to, da
se ta predpostavka spremeni ali ne.

V obrazložitvi zakona je tudi rečeno, da sicer ni potrebe po
takojšnji spremembi ustave, da je za to še štiri leta časa, vendar
pa vse kaže, da bomo zaradi boljše prepričljivosti to takoj storili.

Drugi problem pa je videl v tem, da je parlament španski
kompromisni predlog sprejel in s tem dal signal Evropi. Preklic ali
zavrnitev ratifikacije je seveda tudi vprašanje verodostojnosti
države pred okoljem, s katerim se pogaja.

Izhajajoč iz teh primerjav je zaključil, da osnova Evropske unije ni
toliko politična kot gospodarska. Iz gospodarske zveze, ki je
nastala leta 1957, je nastala politična zveza, njeno bistvo pa je
svoboden pretok kapitala, delovne sile in blaga. Vprašati se je
treba, ali bomo pri naši nekonkurenčnosti s tem svobodnim
pretokom blaga in kapitala uspeli izboljšati naše gospodarstvo in
zmanjšati število brezposelnih.

Končal je z ugotovitvijo, da je pomembno, na kakšen način smo
se lotili vprašanja vključevanja v Evropo, ne pa to, da smo se ga
sploh lotili. Problem je v tem, da smo se lotili kot a priori objekt
vključevanja, ne pa kot subjekt pridruževanja ali priključevanja.
Še enkrat, pet ali šest let po osamosvojitvi, smo se postavili v
vlogo, da smo predmet zgodovine, ne pa subjekt zgodovine.

Menil je, da bi morali izkoristiti naše prednosti. Te pa so predvsem
tranzitni in geopolitični pomen Slovenije, položaj Slovenije in njena
bližina križišč med Srednjo Evropo in morjem ter med Zahodno in
Vzhodno Evropo.

Franc Miklavčič je najprej postavil vprašanje glede predložitve
listine o španskem predlogu. Kolikor je meni znano, je dejal, te
listine ni, ne obstaja; celo v lanskoletni razpravi v parlamentu se je
uporabljal izraz "non paper". Španski kompromisni predlog je
pravzaprav pismo ali del pisma takratnega zunanjega ministra
Španije Solane, ki ga je ta menda pisal predsedniku naše vlade.
Gre za kompromisni predlog, ki naj nadomesti bilateralni
sporazum, ki ga je zahtevala Italija. Ta bilateralni sporazum, ta
apetit Italije z nekimi posebnimi zahtevami pa je posledica
oglejskega papirja, ki ga je brez pooblastila v imenu predsednika
vlade dr. Drnovška podpisal takratni zunanji minister v odstopu
Alojz Peterle in v katerem je obljubil Italiji spremembo ustave in
vrnitev nepremičnin Istranom.

Zaključil je, da ni nobenih pravih gospodarskih analiz, še manj pa
vladnih prognoz, ki bi utemeljevale današnji, sedanji pristop v
Evropsko unijo.
Danijel Malenšek je govoril o finančnem bankrotu Slovenije v
luči pridružitve Evropski uniji. Slovenija je prezadoižena. Notranji
dolg je fantastičen, nihče ga sploh še ni izmeril. Priznani zunanji
dolg je 4 milijarde dolarjev in naša oblast je svojo zgodbo o uspehu
gradila na dolgu. Menil je, da je srž problema v tem, da smo
gospodarsko in finančno bankrotirali, pa nam tega naša oblast
noče in ne upa povedati. To bi namreč pomenilo njen odhod in
njeno odgovornost.

Povedal je, da so v Krščansko socialni uniji v zadnjem letu dni že
trikrat razpravljali o teh vprašanjih Evropske unije. Niti po prvem,
nekje lansko leto spomladi niti zadnjem pred tremi tedni nismo
napredovali niti za en sam korak, ker nismo imeli novih

Danes gre za to, da bodo lahko preko sistema paradržavnih
skladov, javnih zavodov, pravnih subjektov vseh vrst multiplicirali
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vračila, v neomejenih količinah. Italija je zmožna, če optimistično
računamo, pokupiti Slovenijo v dveh letih

kreditno sposobnost, se pravi, da bodo lahko te pravne osebe
najemale dolgove brez državne garancije. Država bo na videz
čista, malo zadolžena, imela bo trden tolar, uravnotežen proračun.
Stvar seveda konča tako, da tistemu, ki si mu dolžan, plačaš
tako, da postane on solastnik; solastnik infrastrukturnih objektov,
sistema cest, železnic, elektrogospodarstva in tako po vrsti. Temu
se potem reče internacionalna implementacija strukturnih
agregatov.

Liberalna stranka ima v programu točke proti razprodaji in za
ohranitev narodnega gospodarstva, to se pravi slovenstva, ket
brez nacionalnega gospodarstva ni slovenske in sploh nobene
nacije.
V nadaljevanju je govoril o sklepih in ravnanju Liberalne stranke
glede vključevanja Slovenije v mednarodne zveze, oživitve
slovenskega narodnega gospodarstva, nove določitve slovenske
geopolitike. Liberalna stranka je edina od tedanjih parlamentarnih
strank, je poudaril, ki ni podpisala privatizacijskega sporazuma,
ker je vedela, da to pomeni nesrečo za slovenski narod. Imeli so
predlog razdelitve slovenske družbene lastnine slovenskim
državljanom, predložili so ga v parlament, vendar ga na žalost ni
podprla nobena stranka.

Evropa ne bo zdržala Maastrichta. Za Slovenijo je elementarnega
pomena, da ohrani svojo samostojnost, da se konfrontira z regijami,
z Bavarsko, z Lombardijo, ne pa z velikimi nacionalnimi mastodonti.
Vitomir Gros je izrekel prepričanje, da je tako imenovani "non
paper" za vsak primer skrit nekje v trezorjih Evropske zveze.
Opozoril je, da je Evropska zveza v gospodarski in tehnološki
krizi. Evropa je pravzaprav zadnja od tehnološko razvitih delov
sveta in se združuje zato, da bi povečala trg. Mi nismo majhen
trg, smo zanimiv in pomemben trg, predvsem pa smo center
Evrope.

Povedal je tudi, da slovenska oblast sili občine v razdajanje
slovenske zemlje tujcem - zastonj ali po minimalnih cenah slovensko premoženje pa razprodaja tudi z dvojno transakcijo
denarja.

Povedal je, da ima Liberalna stranka v svojem programu tezo
"Tujcem zemlje ne prodajamo" in med drugim tudi zapisano:
"Zakonska uveljavitev takšnih rešitev, ki bodo zagotavljale
neokrnjenost slovenskega narodnega bogastva in premoženja
in to z aktiviranjem zasebnega kapitala, ki bo imel pri ohranjanju
narodnega bogastva in premoženja prednost pred tujim kapitalom.
Zemlja ne sme biti naprodaj ljudem, ki niso državljani Slovenije."

Jože Pečenko je izrazil bojazen, da bo morala Slovenija za
vključitev v Evropsko zvezo spremeniti 68. člen Ustave. Pavel
Premrl je dejal, da imamo alternativo, če ne želimo biti samostojni
in neodvisni; vključimo se lahko v gospodarske asociacije
Združenih držav Amerike. Dr. Tomaž Hribernik je menil, da so
zagovorniki razprodaje Slovenije dobro znani. Adolf Štorman je
govoril o vprašanjih pridobivanja državljanstva v Sloveniji. Albin
Marhat je kot slovenski sindrom označil prizadevanja, po katerih
Slovenci vedno iščemo in potrebujemo gospodarja; to potrjuje
tudi zgodovina.

Naslednja točka, ki je pomembna še posebej v trenutku, ko
Evropska zveza sili na slovensko ozemlje, pa se glasi: "Popolna
izenačitev pogojev za vse, ne glede na vrsto lastnine s posebno
zaščito domačega kapitala proti nelojalnim metodam tujega
kapitala."
Poudaril je, da je že večkrat javno opozoril na predpis, ki velja že
skoraj pet let in ga je sprejela italijanska vlada; s tem predpisom
Italija omogoča italijanskim podjetnikom, ki kupijo v Sloveniji podjetje
skupaj z zemljo, da dobijo nepovraten denar, brez obveznosti

Dobesedni zapis (magnetogram) posveta je na voljo v službi
Državnega sveta.

Dva posveta, ki ju je organiziral Državni svet Republike Slovenije, in sicer AKUTNI PROBLEMI OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI in SLOVENSKA NEKOMERCIALNA PERIODIKA, smo v Poročevalcu sicer najavili, nismo pa /u
posebej pripravili za objavo. Tako smo se odločili zaradi tega, ker je bilo dogovorjeno, da bosta posveta predstavljena v posebnih
publikacijah.
Tokrat dopolnjujemo informacijo o teh posvetih z uvodnimi besedami ter s predstavitvijo publikacij.

Državni svet Republike Slovenije, Komisija za negospodarske dejavnosti Državnega sveta Republike
Slovenije in Interesna skupina za lokalne interese Državnega sveta Republike Slovenije so
27. novembra 1996 organizirali strokovni posvet o AKUTNIH PROBLEMIH OSNOVNEGA
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI.
Namen posveta - udeležili so se ga državni svetniki, župani in
direktorji zdravstvenih domov ter predstavniki državnih organov
s področja zdravstva - je bil, da bi neposredno od tistih, ki so
kakorkoli povezani z organizacijo, vsebino in izvajanjem
zdravstvenega varstva, zbrali kar največ razmišljanj in predlogov
o problemih na tem področju.

Zaradi nove zakonodaje na področju zdravstvenega vaistva in
lokalne samouprave je namreč smotrno sproti spremljati pozitivne
in negativne vplive ter pravočasno ukrepati z dopolnievaniem ali
spreminjanjem zakonodaje, pa tudi z dogovori oziroma drugimi
aktivnostmi.
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Evropska konferenca Svetovne zdravstvene organizacije o
zdravstvenih reformah (Ljubljana, 17,- 20. 6. 1996) je potrdila
preprosto resnico, da je najcenejše zdravstvo takrat, kadar je
malo ljudi bolnih in da so ob bolezni pravočasno vključeni v
zdravstveno obravnavo. Te možnosti zagotavlja le služba
osnovnega zdravstvenega varstva, ki je blizu ljudem tam, kjer
živijo in delajo.

Uvod
Majda Šlajmer Japelj, državna svetnica
Izredno hitre spremembe v sistemu zdravstvenega varstva,
spremljane s spremenjeno zdravstveno zakonodajo, s
spremenjenim sistemom zdravstvenega zavarovanja, poleg tega
pa še nova zakonodaja na področju lokalne samouprave in visoko
število novo nastalih občin so povzročili največ bistvenih in
organizacijskih sprememb v osnovnem zdravstvenem varstvu.

Je pa za smotrno porabo finančnih sredstev, namenjenih
zdravstvu, pomembno osnovno zdravstveno varstvo še z
drugega vidika:

Od štiridesetih državnih svetnikov jih 22 zastopa interese lokalnih
skupnosti in ker so z njimi neposredno povezani, dobro poznajo
specifične situacije in probleme po vsej Sloveniji, predvsem pa v
obmejnih in demografsko ogroženih občinah.

Razvoj zdravstva in ra zvita tehnologija omogočata hitro in
natančno diagnozo ter vedno nove postopke zdravljenja, kar
je pa izredno drago, in zato je neobhodno, da bodo v bolnišnicah,
kjer so koncentrirani strokovno specializirani zdravstveni teami
in draga sodobna oprema, le tisti bolniki, ki to nujno potrebujejo.

Nad državljansko pravico enakih možnosti do ohranitve zdravja
ali do zdravljenja bdijo seveda tudi predstavniki delojemalcev s
področja socialnega varstva, šolstva, kulture in znanosti, torej ne
le en član državnega sveta, odgovoren za zdravstvo.

Zdravljenje in zdravstvena nega na domu pa sta možna le, če
je zdravstvena mreža v lokalni skupnosti popolna - če tega ne
bo, bodo zato še vedno obstojale predolge čakalne dobe za
nujne diagnostične in terapevtske posege.

Vedeli smo, da zdravstvo ne prenese prehitrih sprememb in zato
smo v vsem času svojega delovanja spraševali odgovorne, kako
bodo sproti spremljali rezultate in posledice teh sprememb,pa
nismo izvedeli nič o metodologiji sprotnega spremljanja
zdravstvenih situacij, o dejanski dostopnosti do zdravstvene
službe, o popolnosti njene mreže.

V zvezi s kvaliteto osnovnega zdravstvenega varstva v Sloveniji
smo si v državnem svetu zastavili podobna vprašanja, kot so bila
predstavljena ob že navedeni Evropski konferenci o zdravstvenih
reformah.
\
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Demografski podatki za Slovenijo niso ugodni; rojeva se nam
malo otrok; predvsem v občinah z visoko stopnjo brezposelnosti
se rojeva vedno več zahirančkov, ki že ob rojstvu nimajo
enakopravne možnosti za zdravo in aktivno življenje; starost je
pri nas še vedno večinoma preveč povezana tudi z boleznijo in
odvisnostjo.

Da bi lahko neposredno spoznali, kaj je reorganizacija dejansko
povzročila, smo organizirali posvet*, na katerega smo povabili
vse direktorje zdravstvenih domov in župane - torej ljudi, ki so v
občini neposredno odgovorni za osnovno zdravstveno varstvo
in lahko na naša vprašanja realno odgovorijo.
Ne samo Slovenija, vsa Evropa išče smotrne oblike racionalizacije
zdravstvenega varstva, saj povsod stroški zanj rastejo hitreje od
nacionalnega dohodka.

Potrebujemo razvito in čim manj z dajatvami obremenjeno
gospodarstvo. Je to možno brez pravočasne adekvatne skrbi za
zdravje?
Zdravstveno varstvo je produktivna družbena panoga, saj z
drugimi družbenimi sektorji zagotavlja pogoje za zdravo življenje
ter vrača v aktivno življenje tiste, ki so zdravje izgubili. V teh
prizadevanjih predstavlja osnovno zdravstveno varstvo njegovo
prvo fronto; na njej zdravstvena služba sloni ali se pa z njo zruši.

* Sklepe Državnega sveta Republike Slovenije ob obravnavi
stališč s posveta smo objavili v Poročevalcu Državnega sveta
Republike Slovenije, št. 2, 10. marec 1997
■'
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Summary
Povzetek

Prof. dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta
Constitutional and legal aspects of healthcare rights
USTAVNOPRAVNI VIDIKI PRAVICE DO ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA

Majda Šlajmer Japelj, državna svetnica
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ODGOVORI NA VPRAŠANJA S POSVETA

Majda Šlajmer Japelj, državna svetnica
VPRAŠANJA O KVANTITATIVNI IN KVALITATIVNI ANALIZI
SPREMEMB

Jože Šumak, Zdravstveni dom Ljutomer
Metod Mezek, Zdravstveni dom Koper
Ivan Zorman, dr. med., Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Postojna
Majda Herbst, Zdravstveni dom Izola

Prim. Metka Macarol-Hiti, dr. med.
ODGOVORI INŠTITUTA ZA VAROVANJE ZDRAVJA
REPUBLIKE SLOVENIJE NA POSTAVLJENA VPRAŠANJA
Dr. Božidar Voljč
STROKOVNO NAVODILO ZA IZVAJANJE NALOG OBČIN NA
PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PO I. 1. 1995

POVZETKI IZ RAZPRAVE
Prim. Anton Židanik, dr. med., Zdravstveni dom Maribor
Jernej Zabukovec, župan občine Loška dolina
Dušan Burnik, dipl. ing, Mestna občina Celje
Branko Matkovič, državni svetnik in župan občine Metlika
Darinka Klančar, dr. med., Zdravstveni dom Cernica
Franc Heber, dr. med., Dravograd Prim.
Tatjana Gazvoda, dr. med., Zdravstveni dom Novo mesto
Boris Šuštaršič, državni svetnik
Slavko Sušin, dr. spi. med., Zdravstveni dom Brežice
Prim. Ivan Moser, dr. med., Zdravstveni dom Šentjur
Prim. Andrej Žmavc, dr. med., Zdravstveni dom Celje
Ludvik Kordež, Reševalna služba Ravne na Koroškem
Dr. Borut Rus, podžupan občine Bled
Edmond Kovačič, dr. med., Zdravstveni dom Tolmin
Erih Šerbec, državni svetnik

Ministrstvo za zdravstvo
OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST V REPUBLIKI
SLOVENIJI - problemi in predlogi rešitev
Dr. Božidar Voljč
PREDLOGI AKTIVNOSTI ZA UREDITEV PROBLEMOV
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE, RACIONALIZACIJE DELA IN PLAČ ZAPOSLENIH
V ZDRAVSTVU
Prof. dr. Janko Sušnik
KOORDINATIVNA
FUNKCIJA
ZDRAVSTVENEM VARSTVU

V

OSNOVNEM

Fedja Klavora, državni svetnik
POLOŽAJ OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA
DEMOGRAFSKO OGROŽENIH - RAZVOJNO MOČNO
OMEJENIH OBMOČJIH SLOVENIJE

Prof. dr. Janko Sušnik, državni svetnik
ANALIZA VPRAŠALNIKA K POSVETU "AKUTNI PROBLEMI
OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SLOVENIJI"

Matjaž Krajne, dr. med.
ZASNOVA MODELA ORGANIZACIJE IN DELOVANJA JAVNE
ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI
PIRAN

SKLEPI DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

Jože Kotnik, župan občine Kranjska gora
ORGANIZIRANOST ZDRAVSTVENE SLUŽBE V OBČINI
KRANJSKA GORA

POROČILO O DELU KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI ZA OBDOBJE OD 24. 2.
1993 do 29. 5. 1997

Prim. Marjan Mramor, dr. med.
ORGANIZIRANOST ZDRAVSTVENEGA DOMA V LJUBLJANI
POROČILO O DELU INTERESNE SKUPINE LOKALNIH
INTERESOV DRŽAVNEGA SVETA ZA OBDOBJE OD 21. 12.
1993 do 30. 5. 1997

Mag. sc. Franjo Velikanje, dr. med., Zdravstveni dom Žalec
PROBLEMI OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Državni svet Republike Slovenije in Komisija za negospodarske dejavnosti Državnega sveta
Republike Slovenije sta 5. marca 1997 organizirala posvet o SLOVENSKI NEKOMERCIALNI
PERIODIKI.

Posvet je bil organiziran na pobudo predstavnika interesov vzgoje
in izobraževanja Zoltana Jana ter ob sodelovanju predstavnika
interesov raziskovalne dejavnosti prof. dr. Franca Vodopivca in
predstavnika interesov kulture Poldeta Bibiča. Namen posveta je
opredeljen v besedilu, ki so ga kot vabilo k posvetu pripravili
omenjeni državni svetniki.

Vabilo k posvetu slovenska znanstvena, kulturna
in izobraževalna periodika danes - jutri?
V Državnem svetu Republike Slovenije pripravljamo posvet o
položaju periodike s področja kulture, znanosti in izobraževanja
ter o neperiodičnih publikacijah (v nadaljevanju periodike), ki se v
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Sloveniji izdaja z materialno pomočjo različnih ministrskih resorjev.
Izhajanje te periodike je v perečem položaju, ker državna
materialna podpora ne sledi naraščajočim stroškom izdajanja.
Trg naročnikov periodike je v Sloveniji majhen, cene pa ni mogoče
povečati brez nevarnosti, da bi se bralstvo še bolj zmanjšalo.
Domala presahnila so sredstva sponzorjev.

katerih bo osvetljena vloga periodike v kulturnem prostoru
Slovenije. Posveta se bodo udeležili tudi odgovorni, ki v vladnih
resorjih odločajo o višini materialne podpore, in predstavili
probleme, s katerimi se srečujejo oni sami in njihove službe

Periodika opravlja veliko kulturno poslanstvo. Je temeljno merilo
stopnje razvoja naroda, ki je v modernem svetu eden od temeljnih
kriterijev njegove samobitnosti in pravice, da ima lastno državo.

Uvodna beseda
Zoltan Jan, državni svetnik

Ob teh publikacijah se zbira ogromen ustvarjalni potencial, saj
vsaka združuje po nekaj sto ustvarjalcev. Izjemen je njihov pomen
za pretok informacij in za uveljavljanje novih spoznanj. To je prostor
za uveljavljanje novih kadrov, ki bi drugače težko predstavili svoja
iskanja.

Posvet državnega sveta o slovenski nekomercialni periodiki je
obravnaval vprašanja, ki se pojavljajo pri delovanju periodičnih
publikacij, izhajajočih s pomočjo javnih sredstev, podpirajo jih
predvsem Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za
kulturo ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Številna udeležba
zainteresirane javnosti dokazuje, da je bil posvet aktualen. Sprožil
je živo razpravo, ki je evidentirala mnoga žgoča vprašanja ter
ponudila določene rešitve.

Naraščajoči stroški izhajanja znova odpirajo veliko vprašanj, za
katera se je zdelo, da smo imeli v preteklosti prave odgovore. Naj
jih nekaj naštejemo:
- je pri državljanih in nosilcih oblasti prava zavest o pomenu in
vlogi kulturne, znanstvene in vzgojne periodike;
- se vsi zavedajo njenega pomena za ugled države, za vzgojo
publicističnega naraščaja, za bogatenje jezika in za dokaz
bogastva in vsestranosti kulturne identitete;
• do katere stopnje je v znanstveni periodiki sprejemljivo
objavljanje celotnih del v tujih jezikih, predvsem v angleščini;
- ali objavljanje del v angleščini vpliva ali ne vpliva na
mednarodno odmevnost in vključenost v mednarodne
sekundarne baze podatkov;
- so kriteriji, na osnovi katerih se podeljuje državna podpora
periodiki, uravnoteženi z dejanskim stanjem, ali mogoče preveč
odražajo dediščino preteklosti;
- ali ne bi bilo mogoče z usklajeno pobudo vladnih resorjev
doseči večje sinergije pri obvladovanju stroškov izhajanja, na
primer stroškov tiskanja;
kdaj je upravičeno izplačevanje avtorskih honorarjev, kakšna
je dejanska vrednost honorarjev, ki se danes izplačujejo, je
upravičeno, da se honorarji izplačujejo v primerih, ko avtorji
navajajo objavljene članke kot dokaz kakovosti za projekte,
ki jih predlagajo v financiranje ali sofinanciranje vladnim
resorjem;
- do katere meje je v znanstveni sferi upravičeno favoriziranje
objav v tuji periodiki;
- je tako favoriziranje lahko ovira za močnejši razvoj slovenskih
revij in njihovo združevanje;
kako zagotavljati neprestano rast kakovosti vsebine in
predstavitve tekstov, ali se tehnične in znanstvene revije
srečujejo s problemi šibkega znanja slovenščine;
- kakšen je vpliv Interneta na položaj periodike;
- so upravičene anonimne recenzije kot eno od pomembnih
meril za višino materialne podpore;
- kaj naj se v recenzijah upošteva;
kažejo mladi dovolj interesa za objavljanje in za vključevanje
v uredniške in recenzentske skupine;
- kako za periodiko uravnotežiti različne vrste kriterijev kot so:
recenzija, obseg po avtorskih polah in številu avtorjev ter
člankov, število izdanih izvodov, citiranost v mednarodnih
bazah podatkov, odzivnost v slovenskem prostoru in drugo.

Eden izmed namenov posveta je tudi izmenjava izkušenj. Poleg
tega je želel opozoriti javnost, kakšen potencial se skriva za tem,
kar navadno živi v ožjih strokovnih krogih in česar se premalo
zavedamo. Gre za ogromno ustvarjanje, ki živi mnogokrat brez
potrebne odzivnosti, ki išče svoj prostor na različne načine, v
različnih okoliščinah. ->eprav imamo dokaj jasno predstavo, kako
obsežno je področje nekomercialnega tiska, se pogosto znajdemo
pred presenetljivimi podatki, kot npr. ko vidimo, da ima razmeroma
majhna slovenska država okrog 400 naslovov različnih
nekomercialnih periodik, ->e ocenjujemo, da se okrog vsake zbira
kolektiv od 100 do 400 ustvarjalcev, če upoštevamo, da večina
tega ustvarjanja nastaja neinstitucionalno oziroma se samo delno
veže na poklicno ustvarjanje, potem je jasno, da so tukaj velike
razsežnosti, ki se jih ponavadi premalo zavedamo. To so razlogi,
ki so vodili državne svetnike, predstavnika interesov znanosti,
prof. dr. Franca Vodopivca, predstavnika interesov kulture, Poldeta
Bibiča in mene, predstavnika vzgoje in izobraževanja, pri
organizaciji srečanja, na katerem naj bi izmenjali izkušnje,
predstavili probleme, ki nastajajo. Obogateni s temi informacijami
si bomo prizadevali za njihovo reševanje med rednim
uresničevanjem interesov s področja znanosti, kulture in
izobraževanja. Po drugi strani pa je upravičeno pričakovanje, da
se bodo dodatno informirali tudi predstavniki ministrstev, kar jim
bo pomagalo, ko se bodo borili za takšen ali drugačen delež v
proračunu. Mogoče se bo sklicevati na probleme, predstavljene
na posvetu, lažje bo opozarjati, kaj stoji za posameznimi naslovi
in proračunskimi postavkami.
Verjetno ne bi bilo dobro in na mestu, če bi se posvet državnega
sveta izkoristil samo za stokanje o denarju, ki ga seveda ni nikoli
dovolj in čeprav se na tej ravni pojavljajo zelo ostre težave. Ob
tem obstaja še cela vrsta vprašanj, od tega, kako se pretakajo
informacije, do tega, kako se aplicirajo nova znanstvena in
strokovna spoznanja v praksi, kako se popularizirajo. Gre za
vprašanja, kako se vključujemo v mednarodne informacijske
tokove, kako podpiramo razvoj in afirmacijo tako imenovanih
nacionalnih ved in kako se te lahko uveljavljajo doma in v svetu.
Odprtih je toliko vprašanj, da smo si lahko marsikaj povedali in
obogatili svoje vedenje.

Verjamemo, da se srečujejo izdajatelji, avtorji in vladni resorji, ki
so odgovorni za materialno podporo še z drugimi problemi in
vprašanji, ki so dovolj pomembna, da je o njih treba obvestiti
javnost. Zato smo prepričani, da bo posvet naletel na velik in
kvaliteten odziv in Vas zato vabimo, da se posveta udeležite.
Pisne prispevke bomo skušali tudi objaviti, istočasno pa bi na
posvetu tudi razstavili vaše publikacije.

Uvodna beseda
Prof. dr. Franc Vodopivec, državni svetnik
Po poklicu sem inženir in bolj navajen opisovanja stvari, ki se dajo
izračunati, izmeriti ali stehtati, kot opisovanja tega, kar želim
povedati sedaj. Trdno sem prepričan, da je dolžan prav vsakdo,

Organizatorji bomo poskrbeli za nekaj uvodnih razmišljanj, v
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ki se ima za Slovenca, še posebej, če so mu razmere omogočile,
da je pridobil univerzitetno diplomo in se zato šteje med
izobražence, da slovenstvo brani, ker je temelj njegove države,
čas, ko je slovenstvu dalo zagon delu posameznika ali skupine,
je mimo. Danes tujstvo prodira k nam na globoko in široko,
predvsem v elektronskih medijih. Še posebej je TV bolj pozorna
do dogajanj v tujini kot do domačih zadev, ki mogoče niso tako
odmevne, pa so pomembne za utrjevanje slovenstva in
državljanske zavesti. Tudi civilna družba, ki na dogodke in razmere
gleda drugače kot stranke in inštitucije in po navadi v večji meri
upošteva interes državljanov, v medijih praktično nima prostora.
Slovenščina marsikje ne najde pravega mesta. Ni izložbe, kjer se
v kričečih reklamah ne bi šopirili tuji jeziki. Pa ni mnenje, da je
boljše vse, kar prihaja iz tujine, tudi jezik, doma samo pri
povprečnem državljanu. Najdemo ga tudi v vrhu izobraženstva.
Na področju naravoslovja in tehnike imamo ugledne raziskovalce,
katerih delo država podpira desetletja, pa je kljub temu njihova
sled v slovenščini majhna, če sploh je. Saj se je res potrebno
pokazati tudi v tujini, kjer je večji krog bralstva, vendar imamo vsi
do jezika vsaj majhno obveznost. Spoštovanje do naroda in jezika
se kaže tudi tako, da se jezik uporablja, goji in bogati. Tako jezik
raste, kot zahtevajo čas in razmere. Kako naj sicer jezik postane
sposoben, da izraža novo, če se ne uporablja pri pisanju o novem.

Jezik je temelj kulturne identitete in če v preteklosti na Slovenskem
tehnična in znanstvena inteligenca nista bili, sta danes gotovo del
kulture. Tako je pri razvitih narodih, kar hočemo biti tudi Slovenci.
Šele ob polnem zavedanju vsega tega in ustreznem ravnanju
bomo preživeli kot narod in zanamcem ohranili slovenstvo in
jezik, ki bo lahko izražal zahteve novega časa. Zato sta
znanstveno in tehnično razumništvo dolžna, da gojita svojo vedo
in stroko in jo izkazujeta tudi v slovenščini. To je eden od razlogov,
zakaj sem vedno imel za vsiljeno mnenje, da so znanstvene in
strokovne objave v slovenščini a priori manj vredne kot objave v
tujini. -.e danes naša znanstvena in tehnična periodika kakovostno
zaostaja, je to pripisati tudi dejstvu, da si za njen dvig premalo
prizadevajo najboljši. Mogoče bi se celo našel med vrhunskimi
znanstveniki v naravoslovju in v tehniki kdo, ki v slovenščini še ni
objavil nič ali zelo malo. Ne vem, če je kakšna korist za slovensko
kulturo od takih odličnikov. Naj zaključim s prepričanjem, da nam
bo že tako težko obstati kot sodoben in kulturen narod, še težje
pa bo, če ne bo slovenščine dovolj uporabljal najbolj izobraženi
del razumništva na področju tehnike in naravoslovja, ki se premalo
zaveda, kako širok je pomen besede kultura v času, ki ga živimo,
in da je domača periodika eden od kamnov kulturne zgradbe
slovenstva.

★ * *
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