DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 3. julij 1998

Letnik VI

Mnenja državnega sveta o zadevah
iz pristojnosti državnega zbora

Zahteva državnega sveta, da

pi državnega sveta o obravnavanih
Jdah in vprašanjih

onodaja Evropske skupnosti
in delovanje Urada za uradne publikacije
skih skupnosti - posvet

Integracija in rfflMHRvenskega
gospodarstva v procesu vključevanja
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Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz
njegove pristojnosti
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Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o davku na dodano vrednost
- druga obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6.1998, ob
obravnavi predloga zakona o davku na dodano vrednost - druga
obravnava, sprejel

K 24. členu:
V 24. členu se številka "19 %" nadomesti s številko "15 %".

SKLEP
K 25. členu:
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o davku na dodano vrednost - druga
obravnava

Državni svet je oblikoval naslednje konkretne pripombe:
K 6. členu:
V 6. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
"3. zadržanje blaga, razen opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, pri katerih je od dneva nabave preteklo že
dve leti, za katerega je bil v celoti ali deloma odbit vstopni DDV, po
prenehanju opravljanja dejavnosti oziroma prenehanju registracije,
razen v primeru iz 7. člena tega zakona."
K 17. členu:
V drugem odstavku 17. člena še 2. točka spremeni tako, da se
glasi:
"2. pot, kjer se opravi prevozna storitev; če je kraj kupca prevozne
storitve izven države Slovenije, se ta zakon v teh primerih ne
uporablja."

1. V prvem odstavku 25. člena se številka "8 %" nadomesti s
številko "7,5 %"
2. Besedilo 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
"5. medicinskih oziroma ortopedskih priprav in rehabilitacijskih
oziroma tehničnih pripomočkov, ki invalidu nadomeščajo ali
podpirajo njegovo vsakodnevno funkcioniranje in so namenjeni
izključno za osebno rabo, vključno s popravili teh priprav in
pripomočkov"
3. V 10. točki se doda besedilo, ki se glasi:
"ter posebnih objektov za bivanje in življenje invalidov"
4. V 11. točki se za besedo "sredstev" doda besedilo "kmetijske
mehanizacije in ostalega repromateriala, ki se v kmetijstvu
uporablja za proizvodnjo hrane".
5. Za 11. točko se doda nova 11 .a točka, ki se glasi:
"prometa storitev in blaga, neposredno povezanega z
dejavnostjo invalidskih podjetij, če se ta dejavnost opravlja v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Uveljavljanja
oprostitev po tej točki predpiše minister, pristojen za finance.
6. Dodata se novi 15. in 16. točka, ki se glasita:
"15. gostinskih storitev prehrane
16. izdelkov domače in umetnostne obrti, ki dobijo pozitivno
oceno posebne strokovne komisije"
K 26. členu:

K 19. členu:
Četrti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Če je plačilo deloma ali v celoti izvršeno pred izdajo računa ali
pred opravljenim prometom blaga oziroma storitev in je ta znesek
višji od 500.000 tolarjev, se DDV obračuna na dan prejema plačila
od prejetega zneska plačila."
K 21. členu:
Osmi odstavek 21. člena se črta.

Za 11. točko se doda nova 11.a točka, ki se glasi:
"11.a umetniško-leposlovna dela, strokovna in znanstvena
literatura, šolske knjige ter umetniška in strokovna periodika"
K 27. členu:
7. točka se dopolni z naslednjim besedilom:
"ter storitve Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij in Fundacije za financiranje športnih organizacij."

"(3) Davčnemu zavezancu, ki pretežno izvaža blago, in ki v
zaporednih obračunih DDV izkazuje presežek vstopnega DDV,
se lahko vrne razlika davka prej kot v 10 dneh po predložitvi
obračuna DDV."

K 28. členu:
Doda se nova 6.a točka, ki se glasi:
"6.a uvoženo blago, ki je v invalidskih podjetjih namenjeno kot
oprema in tehnični pripomočki ter rezervni deli za usposabljanje
in zaposlovanje invalidov in ki je v skladu s carinskimi predpisi
oproščeno plačila carine."

3. Drugi in tretji odstavek 53. člena se spremenita tako, da se
glasita:
"(2) Razlika davka iz prejšnjega odstavka se davčnemu
zavezancu vme najkasneje v 30 dneh po predložitvi obračuna
DDV."

K 29. členu:

"(3) Davčnemu zavezancu, ki pretežno izvaža blago, in ki v
zaporednih obračunih DDV izkazuje presežek vstopnega DDV,
se vrne razlika davka najkasneje v 8 dneh po predložitvi
obračuna DDV."

1. Doda se nova lO.a točka, ki se glasi:
"10.a oprema in tehnični pripomočki, uvoženo prek invalidskih
organizacij, ki so namenjeni za izvajanje posebnih socialnih
programov, če so v skladu s predpisi, ki urejajo področje teh
organizacij v skladu s pravili teh organizacij in v skladu s
carinskimi predpisi oproščeni plačila carine."

4. Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) V primeru, da davčni organ davčnemu zavezancu ne
vrne razlike davka v rokih določenih v drugem in tretjem
odstavku tega člena, pripadajo davčnemu zavezancu obresti
po obrestni meri, določeni z zakonom, ki ureja obrestno mero
zamudnih obresti."

2. Doda se nova 11. točka, ki se glasi:
"11. specifična oprema in tehnični pripomočki, ki jih invalidi
neposredno uporabljajo za življenje in delo ter za nadomestne
dele za uporabo te opreme, če jih prinesejo ali dobijo za osebno
rabo in če so v skladu s carinskimi predpisi oproščeni plačila
carine".

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
K 61. členu:

K 36. členu:
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:

Napovedni stavek prvega odstavka 61. člena se spremeni tako,
da se glasi:

"(2) Davčno obdobje je koledarski mesec, za mala podjetja, ki ne
presegajo 20.000.000 tolarjev letnega prometa, pa koledarsko
tromesečje."

"(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 100.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z
denarno kaznijo od 300.0000 tolarjev do 4.000.000 tolarjev, če:".

Tretji odstavek se črta.
K 62. členu:

K 40. členu:

Napovedni stavek prvega odstavka 62. člena se spremeni tako,
da se glasi:

V 1. točki petega odstavka 40. člena se besedilo "razen od plovil
oziroma od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti dajanja
v najem in za nadaljnjo prodajo" nadomesti z besedilom "razen od
plovil oziroma od vozil, ki se uporabljajo za poslovne namene pri
opravljanju obdavčljive dejavnosti".

"(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 100.000 tolarjev do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba
pa z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev,
če:".

K 47. členu:
Peti odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:

K 65. členu:

"Potovalna agencija nima pravice do odbitka tistega DDV, ki ji ga
zaračunajo drugi davčni zavezanci pri prometu blaga in storitev,
opravljenih neposredno potniku in so del odbitne postavke po
tretjem odstavku tega člena."

Tretji odstavek 65. člena se črta.

K 68. členu:
K 53. členu:

1. V podnaslovu 68. člena se datum "30. 6. 1999" nadomesti z
datumom "31. 12. 1999".

1. Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
2. 68. člen se spremeni tako, da se glasi:

"(2) Razlika davka iz prejšnjega odstavka se davčnemu
zavezancu ne vrne prej kot v 10 dneh, vendar ne pozneje kot
v 30 dneh, po predložitvi obračuna DDV."

"(1) Dobavitelji blaga in storitev morajo na dan 31.12.1999
obračunati vrednost dobavljenega blaga in opravljenih storitev
in jih zaračunati kupcem. Obveznost se nanaša tudi na storitve
proizvajalcev glavnim izvajalcem storitev.

2. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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(2) Če se po 1. 1. 2000 sestavlja obračun v primerih iz
prejšnjega odstavka, v katerem se izkazuje celotna vrednost
dobavljenih proizvodov ali opravljenih storitev, je davčna
osnova za izračun DDV le vrednost, zaračunana za obdobje
po 1.1.2000.

K 73. členu:
1. Drugi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:

(3) Davčna osnova po prejšnjem odstavku se zmanjša tudi
za predplačila, plačana do 31.12.1999, ki se nanašajo na
dobavo investicijske opreme in izgradnjo nepremičnin in
storitev, ki bo opravljena po 1.1. 2000."

"(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo najkasneje do 30.
septembra 1999 predložiti davčnemu organu prijavo za
registracijo, razen kmetov, ki jih davčni organ uvrsti med
davčne zavezance po uradni dolžnosti.

K 69. členu:

2. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

1. Prvi odstavek 69. člena se črta, drugi odstavek postane prvi
odstavek in se glasi:

"(3) Davčni organ izda osebam iz prejšnjega odstavka potrdilo
o registraciji najkasneje do 30. novembra 1999, drugim
osebam pa do 31. decembra 1999."

"(1) Davek od prometa proizvodov oziroma davek od prometa
storitev za katerega je nastala obveznost za obračun do 31.
12.1999 se plača v rokih in na način kot je določeno za plačilo
davka po končanem obračunu."

Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se glasi:

Dosedanji tretji odstavek postane drugi in se spremeni tako,
da se glasi:

"Ne glede na določbo prvega odstavka 39. člena zakona, pri
davčnih zavezancih, ki izkazujejo davčno obveznost z mesečnimi
obračuni:

"(2) Znesek prometnega davka, vsebovan v neplačanih
terjatvah na dan 31. 12. 1999, ki ni bil plačan na podlagi
končnega obračuna prometnega davka za obdobje januardecember 1999, se plačuje ob poplačilu terjatev, vendar
najkasneje do 31. decembra 2000".

davčna obveznost za prvi mesečni obračun DDV dospe v
plačilo zadnjega dne drugega meseca po poteku davčnega
obdobja;
rok za plačilo davčne obveznosti iz prejšnje alinee se za
naslednjih 10 mesečnih obračunov zaporedno zmanjša za 3
dni za vsako naslednje davčno obdobje."

2. V tretjem odstavku 69. člena se besedilo "vendar najkasneje
do 31. decembra 1999" nadomesti z besedilom "vendar
najkasneje do 31. decembra 2000".

K 74. členu:
K 70. členu:

V 74. členu se datum "do 31. decembra 1999" nadomesti z
datumom "do 30. junija 2000".

V 70. členu se datum "30. junij 1999" nadomesti z datumom "31.
december 1999", besedilo "januar-junij 1999" pa se nadomesti z
besedilom "januar-december".

K 75. členu:
75. člen se spremeni tako, da se glasi:

K 71. členu:
"43. člen tega zakona se ne uporablja za blago na zalogi, ki je bilo
nabavljeno pred 1. januarjem 2000."

V prvem odstavku 71. člena se datum "30. junij 1999" nadomesti
z datumom "31. december 1999".
V zadnji vrstici se spremeni navedeno obdobje "januar-junij 1999"
v obdobje "januar-december 1999".

K 77. členu:
1. 77. člen se spremeni tako, da se glasi:

K 72. členu:

"Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000, razen
določb 68., 69., 70., 71. in 73. člena, ki se uporabljajo od
dneva uveljavitve zakona."

V prvem odstavku se besedilo "na dan 30. junija 1999" nadomesti
z besedilom "31. decembra 1999", datum "10. julija 1999" pa z
datumom "10. januarja 2000".

2. V 77. členu se datum "1. julij 1999" nadomesti z datumom
"1.1.2000".

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena morajo na dan 31.
decembra 1999 popisati zaloge tobačnih izdelkov iz tarifne številke
6 tarife davka od prometa proizvodov in popis zalog predložiti
davčnemu organu do 10. januarja 2000. Zaloge tobačnih izdelkov,
ugotovljene na dan 31. decembra 1999, se morajo prodajati po
zatečeni ceni na dan 31.12.1999 do poteka zalog. Prodajo zalog
po zatečenih cenah nadzoruje tržna inšpekcija v skladu z
zakonom."

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Janez Oven.
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MNENJE

Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6.1998, ob
obravnavi predloga zakona o davku na dodano vrednost - druga
obravnava, sprejel

k predlogu zakona o davku na dodano vrednost
- druga obravnava

DODATNI SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje

Državni svet se zavzema za postopen prehod z veljavnega na
nov način obdavčevanja, kajti hiter prehod lahko prinese mnogo
nepredvidljivih posledic.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o gospodarskih zbornicah
- prva obravnava
jasno bi morale biti opredeljene pristojnosti novih subjektov
gospodarske zbornice v odnosu do dela s sindikati, predvsem
še ob sklepanju in podpisovanju splošne kolektivne pogodbe
za gospodarstvo ter panožnih kolektivnih pogodb;

Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6.1998, ob
obravnavi predloga zakona o gospodarskih zbornicah - prva
obravnava, sprejel
SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje

ni utemeljitve za boljše opravljanje dela za gospodarske
subjekte in ni razrešeno vprašanje podvajanja nalog med
panožnimi gospodarskimi zbornicami in krovno organizacijo;
ni izdelanih analiz in primerjav med stroški dosedanje in nove
oblike organiziranosti in ni prikaza virov financiranja
posameznih novih zborničnih subjektov;

MNENJE
k predlogu zakona o gospodarskih zbornicah
- prva obravnava

državni svet opozarja na neumestno določbo 13. člena, ki
govori o tem, da lahko minister za gospodarske dejavnosti
uredi način vodenja registra gospodarskih zbornic;

Državni svet ugotavlja, da temeljne rešitve predloga zakona niso
sprejemljive, zato predloga zakona ne podpira.

nadalje državni svet opozarja na ppmembno dejstvo, da ostaja
nerešeno vprašanje pravnega nasledstva sedanje
Gospodarske zbornice Slovenije (32. člen);

Državni svet meni, da predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni
v zadostni meri upošteval predvsem naslednje:

državni svet se strinja, da se mora zbornični sistem v največji
možni meri prilagoditi ekonomskemu sistemu, pri tem pa
predlaga takšne spremembe zbornične organiziranosti, ki
bodo odpravile ugotovljene pomanjkljivosti in se odražale v
boljših rezultatih celotnega gospodarstva;

vpliv gospodarskih subjektov pri pripravi oz. nastajanju
zakonodaje je preskromen. Očitno je, da pravni subjekti s
področja gospodarstva niso v zadostni meri sooblikovali tudi
tega zakonskega predloga. Državni svet je mnenja, da bi bil
nujen predhodni poziv gospodarskim subjektom, da se
opredelijo do vprašanja, kakšno zbornično organiziranost si
želijo in potrebujejo;

državni svet meni, da so spremembe zakona potrebne tudi z
vidika opredelitve mesta gospodarske zbornice v
Ekonomsko-socialnemu svetu (vprašanje legitimne
pogajalske pozicije in reprezentativnosti);

neustrezno je tudi utemeljevanje koncepta zasebne pravnosti
z argumentom, da gospodarski subjekti nimajo dovolj možnosti
uresničevanja določenih interesov v sedanjem sistemu
interesnega združevanja, saj daje možnost takšnega
povezovanja že zakon o gospodarskih družbah;

nadalje državni svet meni, da bi bilo potrebno podrobno določiti
včlanjevanje v panožno gospodarsko zbornico, ker že sedaj
prihaja do zapletov pri sklepanju in podpisovanju panožnih
kolektivnih pogodb (npr. na osnovi stare Standardne
klasifikacije dejavnosti).

nezdružljivo je organiziranje zbornice s prostovoljnim
članstvom s funkcijo zbornice kot predstavnice celotnega
gospodarstva, ki zastopa vse gospodarske subjekte. Državni
svet je mnenja, da uvajanje kombiniranega zasebnopravnega
in javno- pravnega sistema vodi v takšno organiziranje
zbornice, ki kot predstavnica gospodarstva ne bo dosegala
niti dosedanje ravni partnerstva državi pri odločitvah, posebno
pomembnih za razvoj gospodarskega sektorja;

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Borut Meh.
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Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje
posojil za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 - druga obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6.1998, ob
obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za
najetje posojil za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 - druga
obravnava, sprejel

tudi širši družbeni interes diverzifikacije virov, energetske
odvisnosti, stopnje zaposlenosti kakor tudi enakomernejši razvoj
regije.
V strokovnih podlagah, ki so bile pripravljene za oceno smotrnosti
uvrstitve izgradnje TET 3 med kandidate za pokrivanje porabe
električne energije, je razvidno, da je izgradnja TET 3 zgolj s
stališča ekonomskih in energetskih karakteristik slovenskega
elektroenergetskega sistema suboptimalna. Ob upoštevanju samo
energetskih in ekonomskih vidikov energetskega sistema je
optimalen scenarij, ki predvideva namesto izgradnje TET 3
izgradnjo elektrarne na plin. Z vidika skupnih stroškov izhaja
ugotovitev, da so skupni stroški izgradnje TET 3 sicer nekoliko
višji, vendar ne presegajo 1 % vseh stroškov. Z investicijsko
podporo v višini 150 mio DEM bi se izgradnja TET 3 po sistemskih
stroških izenačila z varianto, ki upošteva izgradnjo elektrarne na
plin, ki obeta najnižje sistemske stroške.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za
najetje posojil za Izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 druga obravnava
Državni svet podpira sprejem predloga zakona. Razlogi za
takšno opredelitev so v naslednjem:

Odločitev o neizgradnji TET 3 in njegovi nadomestitvi z drugo
alternativo bi imela za posledico ukinitev Rudnika Trbovlje-Hrastnik.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi zakona o
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kanižarica sprejel sklep, da se do konca leta
1995 pripravi študija o izvedljivosti nadomestne enote TET 3. Ta
študija je bila izdelana v letu 1996. Študija je obravnavala tehničnotehnološke, prostorske, okoljevarstvene, podjetniško finančne,
energetsko sistemske, socialno ekonomske vidike regije, kakor
tudi širše družbenoekonomske vidike odločitve izgradnje
nadomestne enote TET 3. Osnovna ugotovitev študije je, da je
izgradnja
nadomestne
termoelektrarne TET 3
družbenoekonomsko upravičena.

V primeru odločitve o neizgradnji bodo potrebna dodatna državna
sredstva tako za vzdrževanje družbenih dejavnosti, kakor tudi
za prekvalifikacijo tistih delovnih mest, ki se bodo izgubila v
dejavnostih, ki delajo za rudnik ali termoelektrarno.
V primeru neizgradnje TET 3 in s prenehanjem izkopa premoga,
bi se število brezposelnih zvišalo še za 2.400, od tega v Rudniku
Trbovlje-Hrastnik 1.100, v TET 3 360 in v drugih podjetjih 865.
Odstotek nezaposlenih v odnosu na število zaposlenih bi se tako
povzel na 50 %.
Energetska odvisnost države z uvozno energijo je že sedaj velika
- več kot 75 %. S prenehanjem uporabe domačega premoga se
energetska odvisnost države od uvoza energije še poveča

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil
za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 je bil vložen v obravnavo
septembra 1996, v prvi obravnavi pa je bil aprila 1997. V juliju
1997 je bil zakon vložen v drugo obravnavo.

Nadaljnje obratovanje z ohranjanjem delovnih mest v Rudniku
Trbovlje-Hrastnik in TET 3 direktno prispeva letno cca 30 mio
DEM prispevkov in davkov, posredno preko izvajalcev in
dobaviteljev pa še cca 10 mio DEM. V primeru neizgradnje bo
namesto prilivov v državni proračun v prvih petih letih potrebno iz
proračuna zagotoviti vsako leto preko 100 mio DEM za zaprtje
Rudnika Trbovlje-Hrastnik in prekvalifikacijo, v kasnejših letih pa
za vzdrževanje in pokojnine prezgodaj upokojenih še dodatne
izdatke.

Odbor državnega zbora za finance in monetarno politiko je maja
1998 kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o
poroštvu Republike Slovenije za najetje posojila za izgradnjo
Termoelektrarne Trbovlje 3 - druga obravnava. Poleg sklepa, s
katerim predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da zakon
vrne v prvo obravnavo, je odbor predlagal dodatni sklep, s katerim
poziva Vlado Republike Slovenije, da do obravnave predloga
zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 na seji državnega zbora
pripravi oceno posledic odločitve o neizgradnji nadomestnega
objekta TET 3 in opredeli skrajni rok za sprejem odločitve o gradnji
ali proti njej.

Sprejem navedenega zakona je nujen pogoj za oblikovanje
finančne konstrukcije in s tem bistveni element za samo odločitev
o investiciji. Zato se je potrebno glede objekta čimprej opredeliti.

Izdelana ocena posledic odločitve o neizgradnji upošteva poleg
ekonomskih in energetskih vidikov elektroenergetskega sistema

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Lukšič.

Mnenje državnega sveta k delovnemu besedilu predloga poslovnika državnega zbora
Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6.1998, ob
obravnavi delovnega besedila predloga poslovnika državnega
zbora sprejel

SKLEP
<ja na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
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MNENJE

oziroma predsednika delovnega telesa državnega sveta o
sprejetem stališču k mnenju oziroma stališčem, ki jih je komisija
državnega sveta posredovala komisiji ali odboru državnega zbora.
V praksi bi to pomenilo, da bi državni svet oziroma njegove komisije
lahko ugotovile upoštevanje ali neupoštevanje svojih stališč šele,
ko je zakon sprejet in zakonsko besedilo poslano predsedniku
državnega sveta.

k delovnemu besedilu predloga poslovnika državnega
zbora
Državni svet je ob obravnavi delovnega besedila predloga
poslovnika državnega zbora sprejel naslednja mnenja in
predloge:

Državni svet tudi ugotavlja, da je v predloženem delovnem besedilu
predloga poslovnika v 143. členu, ki v prvem odstavku določa
kdo lahko poda predlog za obvezno razlago izpuščeno besedilo:"
kdor ima pravico predlagati zakon", kar pomeni, da državni svet
te pristojnosti ne bi imel več.

Državni svet ima z ustavo določene pristojnosti, ki mu zagotavljajo
udeležbo v zakonodajnem postopku in mu omogočajo vpliv na
delo oziroma odločitve državnega zbora. Naloga oziroma funkcija
državnega sveta je, da skrbi za uveljavitev interesov svoje volilne
baze preko interesnih predstavnikov.

Izhajajoč iz zgoraj navedenih ugotovitev in mnenj državni svet
predlaga dopolnitve v naslednjih členih delovnega besedila
predloga poslovnika:

Vpliv državnega sveta na delo in odločitve državnega zbora se
najbolj odraža pri sprejemanju zakonov. Državni svet lahko
nastopa kot predlagatelj zakona in vtem primeru sodeluje v celem
zakonodajnem postopku tako kot to določa poslovnik državnega
zbora. V primerih, ko državni svet ni predlagatelj zakona pa lahko
v skladu z zakonom o državnem svetu, določbami poslovnika
državnega zbora in državnega sveta svoje predloge, mnenja in
zahteve pošlje državnemu zboru. Državni svet pa v zakonodajnih
postopkih, kadar ni predlagatelj zakona, ne more nastopati kot
predlagatelj amandmajev.

- 2. Zakonodajni postopek
c) Redni zakonodajni postopek
Druga obravnava
128. člen
Na koncu prvega odstavka se doda besedilo "ter državni svet."

Iz dosedanje prakse državnega sveta v odnosu do državnega
zbora se je pokazalo, da gre v tem primeru za pomanjkljivost, ki
se na koncu pokaže v tem, da v primerih, ko ima državni svet
negativen odnos do posamezne določbe zakona in v drugi ali
tretji fazi obravnave na to ne more več vplivati, odloča samo še o
sprejemu odložnega veta. Državni svet zato meni, da bi bilo
smiselno in tudi racionalno, da bi državnemu svetu v spremembah
poslovnika državnega zbora zagotovili pravico in pristojnost
vlaganja amandmajev in s tem odprli možnost za sodelovanje v
celotnem zakonodajnem postopku. Odločitev za sprejem
odložnega veta na že sprejeti zakon bi bila tako bolj izjema, saj je
osnovni cilj državnega sveta zastopstvo oziroma uveljavitev
socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov pri
sprejemanju odločitev in ne sprejemanje odložnih vetov.

f) Postopek za sprejem avtentične razlage zakona
143. člen
Na koncu prvega odstavka se doda besedilo: "kdor ima pravico
predlagati zakon."
- 3. Postopek za sprejem državnega proračuna, rebalansa in
zaključnega računa državnega proračuna
a) Postopek za sprejem državnega proračuna

Državni svet zato predlaga državnemu zboru, da to možnost
vlaganja amandmajev državnega sveta ponovno preuči in jo
vključi v poslovniško besedilo. Vključitev državnega sveta oziroma
njegovih delovnih teles v zakonodajni postopek bi pomenilo
pomemben korak pri razvijanju in krepitvi medsebojnega
sodelovanja, prispevalo k racionalizaciji dela v parlamentu in
kvaliteti političnega odločanja. Prav tako se državni svet zavzema
za to, da bi državni svet imel tudi možnost sodelovanja pri
sprejemanju državnega proračuna, ki sicer ni deklariran kot
zakonski in sicer tako, da bi lahko predlagal amandmaje.

155. člen
Na koncu prvega odstavka se doda besedilo "in državni svet."
- V. Razmerja državnega zbora do drugih državnih organov
1. Razmerje državnega zbora do državnega sveta
217. člen

Državni svet se zavzema tudi za kar najboljši pretok informacij o
delu delovnih teles državnega sveta in državnega zbora in
predlaga državnemu zboru, da preuči možnost tudi za skupno
zasedanje delovnih teles državnega zbora in državnega sveta v
primerih, ko bi bilo ocenjeno, da bi to prispevalo k uspešnemu
delu.

Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: "o sprejetem
stališču obvesti predsednik delovnega telesa državnega zbora
predsednika državnega sveta oziroma predsednika delovnega
telesa državnega sveta."

Zato državni svet obžaluje, da je v delovnem besedilu predloga
poslovnika v 217. členu izpadlo besedilo, da predsednik delovnega
telesa državnega zbora obvesti predsednika državnega sveta

Za poročevalca je bil določen podpredsednik državnega sveta
dr. Avgust Majerič.
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Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

predčasne pokojnine. Splošna kolektivna pogodba za
gospodarske dejavnosti (Ur. I. RS, št. 40/97) namreč določa, da
ne more prenehati delovno razmerje iz operativnih razlogov brez
soglasja delavca, ki je starejši od 55 let oziroma delavke, ki je
starejša od 50 let in ima najmanj 15 let delovne dobe pri delodajalcu
oziroma 25 let skupne delovne dobe. Pri navedenih pogojih bi
delavcem lahko prenehalo delovno razmerje samo z njihovim
soglasjem, vendar v tem primeru ne bi prejemali nadomestila na
Zavodu za zaposlovanje, dokler ne bi izpolnili pogojev za
predčasno upokojitev. Tako starejši delavci v gospodarskih
dejavnostih ne bodo imeli možnosti predčasne upokojitve niti kot
nezaposlene osebe.

Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6.1998, ob
obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel na 9. seji, dne 28. 5. 1998, sprejel
SKLEP
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
Obrazložitev

Prav tako pa bodo po mnenju državnega sveta delodajalci nosili
ekonomske posledice, ker ne bodo več mogli predčasno upokojiti
zaposlenih, ki bodo postali ekonomski in tehnološki presežki. Ob
tem državni svet poudarja, da delodajalec ne bo imel več možnosti
te presežne osebe prekvalificirati ali dokvalificirati zaradi
sprememb v organizaciji in tehnologiji v podjetju, ker ne bodo
podani niti ekonomski niti kadrovski pogoji (starost, pomanjkljiva
izobrazba, opešanost). Zaradi nezmožnosti predčasne upokojitve
bodo tako utrpeli ekonomsko škodo.

Državni svet meni, da sprejeti zakon vsebuje rešitve, ki posegajo
v pravice aktivnih zavarovancev in upokojencev in ni bil usklajen
med socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.
Največji poseg v pravice aktivnih zavarovancev predstavlja
črtanje določbe 2. alinee 1. odstavka 40. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/
92, 5/94, 7/96), ki je določala, da so se lahko delavci, ki so bili
presežni, predčasno upokojili, če jim je delovno razmerje prenehalo
iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih.

Sprejeti zakon tudi ne vsebuje prehodnih določb, ki bi uredile
prehodno obdobje v zvezi z uveljavitvijo določb 2. člena, 6. člena,
7. člena in 9. ter 10. člena zakona. S sprejetjem teh členov nastaja
namreč pravna praznina, kako izpeljati postopke predčasnega
upokojevanja delavcev, ki so že postali presežni, pa jim odpovedni
rok še ni potekel.

Črtanje te določbe vsekakor ni v interesu niti zaposlenih niti
delodajalcev in povzroča neenakost glede na možnost upokojitve
pri starejših zaposlenih osebah.
Z uveljavitvijo tega zakona bodo določeni starejši delavci v
neenakem položaju s tistimi starejšimi delavci, ki so nezaposleni
in jim je pravica do predčasne pokojnine ostala. Zakon namreč še
vedno dovoljuje pravico do predčasne pokojnine tistim
nezaposlenim, ki so bili zadnjih 24 mesecev najmanj 12 mesecev
prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve. Na
drugi strani pa nova zakonska rešitev nekatere starejše delavce
dobesedno prestavlja v brezposelnost (kar bo imelo za posledico
večje število brezposelnih) in ukinja možnost ponovne zaposlitve
le-teh starejših oseb.

Po mnenju državnega sveta pa iz zakona ni razvidno, kako naj
se s pravnega vidika zaključijo postopki, ki že tečejo po določbah
do sedaj veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju glede dokupa pokojninske dobe ter roki za imenovanje
organov kapitalskega sklada in Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

Za poročevalko je bila določena državna svetnica Vekoslava
Krašovec.

Državni svet meni, da sprememba zakona pomeni za starejše
delavce v gospodarstvu nezmožnost pridobitve pravice do
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika mag. Dušana Semoliča
glede premoženja slovenskih podjetij v Republiki Hrvaški
organov), ki so praktično brez upravljalca in seveda
prepuščeni tako imenovani sukcesijski logiki?

Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3. 1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika mag. Dušana Semoliča glede
premoženja slovenskih podjetij v Republiki Hrvaški in na podlagi
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Obrazložitev
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije že šesto leto opozarjamo
na nerešena vprašanja premoženja slovenskih podjetij v sosednji
Hrvaški. Glede na to, da zaposleni delavci, organizirani v
Svobodnih sindikatih Slovenije izpostavljajo izreden interes za
ureditev premoženjsko pravnih vprašanj za počitniške domove,
postavljam Vladi Republike Slovenije navedena vprašanja.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika mag. Dušana Semoliča in predlaga Ministrstvu za
zunanje zadeve in Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem,
da vprašanja preučita in nanje odgovorita.

Osnovna Informacija:
leta 1987 so slovenski delavci imeli v sosednji Hrvaški v
počitniških zmogljivostih 53.000 ležišč, v letih po razpadu
Jugoslavije pa beležimo le še 35.000 ležišč;
letno v teh počitniških zmogljivostih (podatek za dopustniško
sezono 1997) Slovenci opravimo 1,2-1,5 mio nočitev;
vsakoletno dogovarjanje lastnikov za moratorij na veljavno
zakonodajo Hrvaške, ki prepoveduje uporabo slovenskih
nepremičnin, ki ga sprejmejo hrvaške oblasti zadnji hip, pa
seveda ne omogoča celovite tržne uporabe in tudi le polovično
zasedenost. To še posebej kaže na neorganiziranost vlade
na tem področju;
lokacije slovenskih počitniških naselij - tudi z 200 ležišči:
Nerezine na Malem Lošinju, Miholaščica, Martinščica, Stara
Gora, Zaglav na Cresu, Mali Lošinj, Savudrija 35 domov in
turističnih naselij; Mareda pri Novem gradu - 240 dvosobnih
stanovanj; Dajla, Pineta, Novigrad cca 120 bungalovov - 540
ležišč v počitniškem naselju; Novigrad 2 stanovanjska bloka
v mestu, -lervar cca 400 apartmajev, Materada otroška
okrevališča - 500 ležišč, Poreč - do 500 ležišč, Rovinj Monsena - naselje z 240 prvorazrednimi apartmaji, Barbariga
pri Puli ca 600-800 apartmajskih enot v blokih in bungalovih.
Premantura pri Puli cca 2000 ležišč v počitniških domovih in
mladinskih okrevališčih. Druga uvala pri Puli cca 50
bungalovov, Moščeniška Draga cca 1000 ležišč, Lovran, Ičiči
- Opatija cca 1000 ležišč. Crikvenica 35 počitniških domov,
Krk - Omišalj -15 počitniških domov, Novi Vinodolski, Zadar,
Biograd na moru, Vis, Rab, Brač, Makarska - omogočajo
bivanje v kvalitetnem sredozemskem okolju - slovenski
prostor ob morju pač ni sposoben sprejeti 250.000 zaposlenih
na dopust;
vrednost premoženja prejšnjega družbenega standarda v
počitniških zmogljivostih na Hrvaškem je ocenjena na 3,5
milijarde DEM. Letno slovenski delavci samo v
izvenpenzionski porabi in za plačilo turističnih pristojbin, samo
tisti, ki bivajo v lastnih enotah - prispevajo v hrvaško plačilno
bilanco cca 15 milijonov DEM.

Vprašan|a državnega svetnika mag. Dušana Semoliča se glasijo:
1. Kako bo Vlada Republike Slovenije zavarovala slovensko
premoženje v sosednji državi Hrvaški, ki je pod pritiskom
omejitvene zakonodaje ali pa v procesih odprodaje pod vsako
razumno ceno?
2. Kdaj bo Vlada Republike Slovenije zbrala zahtevke prizadetih
podjetij, ki so jim begunci poškodovali celotna počitniška
naselja in jih v skladu z meddržavnimi pogodbami posredovala
Hrvaški v izplačilo?
3. Kako se bo Vlada Republike Slovenije organizirano vključila v
denacionalizacijske postopke, ki tečejo na Hrvaškem in
prizadenejo slovensko premoženje oz. interese?
4. Kateri organ pri Vladi Republike Slovenije bo izvedel kvaliteten
in ažuren popis vseh tovrstnih nepremičnin na Hrvaškem in
kako bomo zadostili zahtevam zakona o nepremičninah in
ostalih stvarnih pravicah?
5. Katera institucija v Sloveniji bo preverila škodljive odprodaje
počitniških zmogljivosti in kako jih bo preprečevala v prihodnje?
6. Ali slovenska vlada razmišlja o finančnih sredstvih za odkup
počitniških zmogljivosti slovenskih podjetij na Hrvaškem, da
ne bi osiromašili kvalitetnega turističnega potenciala, kadar
se podjetja odločijo za odprodajo?
7. Ali je v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve že
oblikovan predlog za meddržavni sporazum o zaposlovanju?
8. Zakaj Vlada Republike Slovenije ni sprejela pobude hrvaške
strani za poseben medsebojni dokument, ki bi urejal področje
turističnih zmogljivosti slovenskih podjetij na Hrvaškem?
9. Kako bo Vlada Republike Slovenije zavarovala svojo državno
lastnino (počitniški domovi: železnic, zdravstva, šolstva,
zavodov, bank, notranjega ministrstva, občin in upravnih

Vsakoletno zapletanje o možnosti za dopusfovanje slovenskih
delavcev v lastnih enotah v sosednji državi kaže na pomanjkanje
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resne ocene Vlade Republike Slovenije o pomembnosti tega
vprašanja za 42 % zaposlenih. Nikakršno medresorsko
sodelovanje odgovornih državnih organov se kaže tudi v
problemih, ki so navedeni v vprašanjih.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve in
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem v skladu s 96. členom
poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na
vprašanja.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnih svetnikov Branka Grimsa in dr.
Vladimirja Koruna za sodelovanje z nemškim zveznim državnim svetom
Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3. 1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnih svetnikov Branka Grimsa In dr. Vladimirja
Koruna za sodelovanje z nemškim državnim svetom in sprejel
naslednji

Obrazložitev
Položaj Državnega sveta Republike Slovenije je bil že večkrat
predmet mnogih diskusij. Da bi Državni svet Republike Slovenije
lahko predlagal najboljše in najbolj utemeljene rešitve za
spremembo svojega položaja vsaj v zakonodajnem postopku,
morda pa tudi spremembe ustavnopravne narave, bi bilo smiselno
preučiti tuje izkušnje. Nemčija ima na državni oziroma zvezni
ravni svet, katerega vloga v zakonodajnem postopku je zelo
domišljena in po mnenju mnogih tujih analitikov predstavlja dober
zgled.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnih
svetnikov Branka Grimsa in dr. Vladimirja Koruna.

Državni svet poudarja, da bi moralo biti za državni svet vselej
sprejemljivo sodelovanje predvsem med enakovrednimi državnimi organi in na enakopravni ravni ter da ne bi smeli
ponavljati pogoste napake naše države, ki se kot država povezuje
z deželnimi organi sosednjih držav.

Državni svet podpira sodelovanje med nemškim (zveznim)
državnim svetom in Državnim svetom Republike Slovenije in se
zavzema za navezavo stikov in vzpostavitev stalnega
sodelovanja med nemškim (zveznim) državnim svetom in
Državnim svetom Republike Slovenije.

Sklep državnega sveta ob ponovni obravnavi vprašanj državnih svetnikov Branka Grimsa
in dr. Vladimirja Koruna v zvezi z mejno problematiko z Republiko Hrvaško
Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22. 4.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta ponovno
obravnaval vprašanji državnih svetnikov Branka Grimsa In
dr. Vladimirja Koruna, ki se nanašata na mejno problematiko z
Republiko Hrvaško, in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu, sprejel naslednji

zunanje zadeve. Ministrstvo za zunanje zadeve je odgovor na
vprašanji posredovalo dne 3. 4. 1998.
Državni svet ugotavlja, da državna svetnika, ki sta zastavila
navedeni vprašanji, z odgovorom nista zadovoljna.
V zvezi s posredovanim odgovorom državni svet dodatno navaja
naslednje:

SKLEP

Vprašanji državnih svetnikov Branka Grimsa in dr. Vladimirja
Koruna se glasita:

V pretežnem delu ministrstvo navaja vrsto zakonskih in drugih
predpisov, v skladu s katerimi se ali naj bi se postopalo in izvajalo
naloge v zvezi z urejanjem razmerij s sosednjo državo Republiko
Hrvaško, tudi v primeru nastanka različnih konfliktnih situacij. V
nadaljevanju svojega odgovora ministrstvo poudarja kot dosežek
nekonfliktnost ravnanja naših organov oblasti v nameri, da se
spori ne poglabljajo in nenazadnje govori o težavah, ki obstajajo
zaradi vrste nerešenih vprašanj s sosednjo državo.

1. Kako dolgo bo pristojno ministrstvo in celotna izvršilna oblast
še dopuščala, da organi in organizacije Republike Hrvaške z
različnimi dejanskimi posegi (via facti) pripajajo dele
slovenskega ozemlja k svojemu državnemu ozemlju ob meji,
kot se to dogaja npr. ob rekah Dragonji in Muri?

Vse zapisano je splošno znano in lahko spremljamo preko
sredstev javnega obveščanja. Kar pa se navajanja v odgovoru
ministrstva zbranih pravnih podlag tiče, v skladu s katerimi ravnajo
naši organi izvršilne oblasti, bi lahko bile uporabljene pri kakšni
analizi s tega področja, vendar to ni bilo zastavljeno v vprašanju.

2. Kdaj bo pristojno ministrstvo pripravilo celovito strategijo
ukrepov ohranjanja in varovanja slovenskega državnega
ozemlja ter aktivnejše politike do sosednje države in jo kot
akt predložilo državnemu zboru?
Obrazložitev

Državni svet ocenjuje vsebino zadnjega odstavka odgovora kot
nekakšen povzetek. Besedilo se glasi:"... da Republika Slovenija
s svojimi odločitvami in dejanji ne krči državnega ozemlja (podčrtala
B.G. in V.K.), ampak si prizadeva za pripravo takega sporazuma
o državni meji z Republiko Hrvaško, ki bo zaščitil slovenske
nacionalne interese in bo v največji meri upošteval interese ljudi,
ki živijo ob slovensko-hrvaški meji."

Državni svet je na 6. seji, dne 10. 3. 1998, obravnaval navedeni
vprašanji državnih svetnikov in ju posredoval Ministrstvu za

1. Prvi del trditve glede ravnanja Republike Slovenije, da s svojimi
odločitvami ne krči svojega državnega ozemlja, posredno

Državni svet ugotavlja, da odgovor Ministrstva za zunanje zadeve
na vprašanji državnih svetnikov Branka Grimsa in dr. Vladimirja
Koruna z dne 3. 4.1998 ni ustrezen, zato predlaga ministrstvu, da
vprašanji ponovno preuči in posreduje nov odgovor.
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pogajalsko pozicijo glede bodoče ureditve obmejnih vprašanj,
ne glede na to, koliko miroljubnosti, tolerance in prijateljstva
smo pokazali južni sosedi. Republika Hrvaška tega našega
početja sigurno ne ocenjuje na enak način, temveč prej kot
bojazen in strah pred njeno organizirano vojaško močjo. Zaradi
tega državni svet meni, da bi bilo skrajno netaktično opustiti
še zadnjo oporo in izseliti vojaško točko s Trdinovega vrha.
Kako nespametno je lahko takšno ravnanje, ki ga druga stran
ne nagrajuje z ljubeznijo in spoštovanjem, temveč s tem, da
izpraznjeni prostor sama zasede s svojo silo, ali na kakšen
drugačen način, je v preteklosti v monografiji o vojaški
pomorski strategiji opisal nemški upokojeni viceadmiral
VVolfgang VVegener. Rekel je, da odreči se ukrepanju zgolj
zato, da bi nasprotniku dokazali ljubezen do miru, ne glede na
njegovo ravnanje, je nevarna politika. Ta pripelje do tega, da
se izgubi mesto v družbi narodov v korist tistih, ki se z
neprizadetim in ponosnim nacionalnim samoobčutkom
takšnim ukrepom ne odpovedujejo. Izrečene besede dobro
ponazarjajo razmerja, ki obstajajo med nami in južnimi sosedi
pri obravnavani nerešeni obmejni problematiki.

potrjuje utemeljenost opredelitve prvega vprašanja. Posredno
zato, ker Republika Slovenija s svojim ravnanjem omogoča
Republiki Hrvaški, da krči slovensko državno ozemlje oziroma
si ga z dejanskim ravnanjem sosede in nehanjem naše države
sosednja država pripaja. To se še posebej nanaša na območja,
opredeljena v vprašanju, to je okoli reke Dragonje in Mure.
Vprašanje pa se ni nanašalo na morsko mejo, Piranski zaliv
in na druge sporne točke.
Dejstvo je namreč, če Republika Slovenija igra tako pasivno,
defenzivno vlogo, ki mnogokrat ustvarja vtis popolne
nezainteresiranosti, brezbrižnosti, in nasprotna stran to ve,
se ni moč čuditi vseh posledic, ki za našo državo nastajajo.
Čudimo se le lahko, da Republika Hrvaška ni še bolj
agresivna, saj dobro ve, da ji ne bi nudili nobenega odpora,
saj se zatekamo zgolj k diplomatskim notam. Omenimo naj
sekanje lesa v naših gozdovih pred leti, ko se je obmejni
konflikt končal s popolnim slovenskim polomom.
2. Prvo navedeno vprašanje, ki je zelo konkretno, ni dobilo
konkretnega odgovora v tej smeri, da bi pojasnili, zakaj je
Republika Slovenija ravnala malomarno in ni sama zagotovila
prebivalcem prizadetih obmejnih zaselkov priključitve na vire
električne energije, telefon in podobno. Malomarno ravnanje
je bilo tudi potem, ko naša država ni preprečila tega, kar je
storila glede tega sosednja država. Sicer pa je splošno znano,
da teh prizadetih prebivalcev pri zadnjih volitvah sploh nismo
vpisali v volilne imenike. Sicer pa se tudi postavlja realno
vprašanje, kako bi to storili, ko via facti že bivajo na hrvaškem
ozemlju. V dvomu bi lahko bilo sigurno šteti, če so priključeni
na infrastrukturo sosednje države in da za takšno priključitev
ni podlage v kakšnem meddržavnem sporazumu, zaradi
tehničnih ali drugačnih razlogov, da so Hrvati sami
enostransko rešili en primer nedoločene meje sebi v prid.
Tega iz ljubezni do prizadetih prebivalcev spornih zaselkov,
ali celo do Republike Slovenije, gotovo ne delajo.

6. Potrditev pravilnosti razmišljanja državnih svetnikov, ki sta
zastavila omenjeni vprašanji, ki bi naj bilo usmerjeno v bolj
odločno zastavljanje nacionalnih interesov v razmerju do južne
sosede, enako pa velja v pogledu odnosov do drugih sosednjih
držav, ne nazadnje pa tudi v zvezi z bodočim vključevanjem
v različne evropske povezave, potrjujejo nenehni konflikti, ki
se vedno odvijejo v našo škodo. To potrjuje končno ne samo
nedavna vohunska afera, temveč tudi najnovejši incident
zajetja dveh novinarjev, o čemer obstaja reportažni zapis v
zadnji številki revije MAG z dne 15. aprila 1998.
7. Vse to in še mnogo več zastavlja vprašanje, kdaj lahko od
pristojnih organov izvršilne oblasti Republike Slovenije
pričakujemo aktivnejšo, odločnejšo in samozavestnejšo
zunanjo politiko do južne sosede in do drugih državnih oziroma
mednarodnih subjektov.Takšne politike, žal, tudi še ni zaslediti
iz predloga nacionalnega programa zunanje politike, ki je ravno
v obravnavi v parlamentu.

3. Državni svet se strinja z ugotovitvijo, da si Republika Slovenija
prizadeva za pripravo najustreznejšega sporazuma z
Republiko Hrvaško glede državne meje, ki bi naj zaščitil
slovenske nacionalne interese in ki bi v največji možni meri
upošteval interese ljudi, ki živijo ob sporni meji med državama.
Postavlja se vprašanje izvedbe tega, kar je ministrstvo
navedlo v odgovoru, še posebej, če izhajamo iz dejanskih
razmer izvršenih dejstev, pred katera nas postavljajo sosedje.
Ali bo Republika Hrvaška pristala na vzpostavitev v prejšnje
stanje?

Glede na navedeno državni svet predlaga, da Ministrstvo za
zunanje zadeve vprašanji ponovno preuči in v skladu s 96. členom
poslovnika državnega sveta v roku 30 dni nanju odgovori.

4. Še bolj iracionalno in nerazumljivo je pasivno ravnanje
slovenske strani, da je opustila nadzor državne meje na delu
levega brega reke Mure v KS Hotiza. Posledica tega
malomarnega ravnanje je bila ta, da je nadzor na slovenskih
tleh (!) prevzela Republika Hrvaška. To ravnanje je še toliko
bolj nerazumljivo, saj ni bilo povzročeno z ravnanjem
nasprotne strani, temveč z našo zavestno opustitvijo.

Sklep državnega sveta, sprejet na 6. seji, ob
obravnavi vprašanj državnih svetnikov Branka
Grimsa in dr. Vladimirja Koruna in odgovor
Ministrstva za zunanje zadeve sta objavljena v
Poročevalcu državnega sveta, št. 2/1998

5. Opisani primeri in verjetno še vrsta drugih ter iz njih izvirajoče
kvarne posledice brez dvoma bistveno slabijo našo
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude predsednika državnega sveta Toneta Hrovata
za prispevek državnih svetnic in svetnikov za odpravo posledic potresa
v Zgornjem Posočju
Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22. 4.1998, v
skladu z 41. In 86. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo predsednika državnega sveta Toneta Hrovata in
sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije sprejema pobudo predsednika
državnega sveta Toneta Hrovata, da državne svetnice in državni
svetniki prispevajo 10 % od nadomestila, ki ga prejemajo za
izgubljeni zaslužek za mesec maj 1998, za odpravo posledic
potresa v Zgornjem Posočju.

SKLEP

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jurija Kuštrina glede
problematike obnove zgradb na področju, ki ga je 11. 4.1998 prizadel potres

Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.4.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Jurija Kuštrina glede
problematike obnove zgradb na področju, ki ga je 11. 4. 1998
prizadel potres In na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

nadaljnjih ukrepov), ki jo je posredovalo Vladi Republike Slovenije.
Navedeno gradivo, ki ga je Vlada RS sprejela na seji 23.4.1998 in
s tem podprla tudi ukrepe, ki so jih sprejeli ministrstvo in
medresorska koordinacija v zvezi z odpravo posledic potresa, je
podlaga, da se na območju, ki ga je prizadel potres, uredi vse
potrebno za čim prejšnjo zagotovitev normalnega življenja in dela
s potresom prizadetih prebivalcev in odpravo škode na
nepremičninah. Vlada Republike Slovenije pa je tudi naložila temu
ministrstvu, da takoj ko bo znana skupna ocena škode, predloži
v zakonodajni postopek predlog zakona za popotresno obnovo
Posočja. V navedenem zakonu, katerega besedilo je že pripravljeno
in ki bo posredovan v zakonodajni postopek takoj v začetku
naslednjega tedna, je pravzaprav razrešeno vse, kar konkretno
predlaga državni svetnik v svoji pobudi.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Jurija Kuštrina in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Jurija Kuštrina se glasi:

2. V zvezi z navedenim pa je treba še pojasniti, da je Ministrstvo
za okolje in prostor tudi že ukrenilo vse potrebno, da se prizadetim
občinam ponudi pomoč v obliki t. i. "tehničnih pisarn", preko katerih
bo poskrbljeno za logistiko v zvezi z načini sanacije objektov.
Tehnične pisarne, v katerih bodo delovali strokovnjaki s področja
gradbeništva, konstrukcij, statike, naravne in kulturne dediščine,
restavratorstva, geodezije, premoženjskopravnih razmerij in
preostalih področij, ki so v zvezi s celovito obnovo s potresom
prizadetega območja, naj bi začele delovati v najkrajšem možnem
času. Ministrstvo za okolje in prostor ocenjuje, da je treba z njihovim
delom pričeti čim prej zlasti zato, ker bo preko teh pisarn med
drugim prizadetim nudena logistična brezplačna pomoč, tudi v
zvezi z izvajanjem rekonstrukcije del, pravna pomoč pri urejanju
premoženjskopravnih razmerij in seveda tudi pridobivanju z
zakonom predpisanih dovoljenj za rekonstrukcije in nove gradnje,
kadar obstoječih objektov ne bi bilo mogoče obnoviti. Tehnične
pisarne pa bodo tudi pripravljale evidence o objektih, ki bodo ena
od podlag za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije, imele
pa bodo tudi funkcijo strokovnega nadzorstva izvajanja ukrepov
trajne sanacije.

Ali ne bi bilo smiselno oblikovati enotna navodila za sanacijo zgradb
na področju, ki ga je prizadel potres 11.4.1998?
Obrazložitev
Enotno napotilo naj bi Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo v
izogib preveliki administrativnosti, morebitnim nesporazumom in
enotnemu odnosu upravnih organov do prizadetih občanov.
Predlagam, da Ministrstvo za okolje in prostor preuči problematiko
obnove in uporabi vsa zakonska pooblastila ter za prizadete
posameznike in občinske upravne organe določi enotne minimalne
postopke glede predložitve ustrezne dokumentacije za ta
konkreten namen in za konkretna prizadeta območja.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

3. V zvezi s tistim delom pobude državnega svetnika, s katerim
se predlaga enotne minimalne postopke glede predložitve ustrezne
dokumentacije, pa je treba še dodati, da je tudi ta predlog ustrezno
vgrajen v določbe predlaganega "popotresnega" zakona ter da
bo zaradi prioritetnosti izvedbe popotresne obnove predlagano,
da Državni zbor Republike Slovenije predlog zakona za
popotresno obnovo Posočja obravnava in sprejema po hitrem
postopku.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Vprašanje oziroma pobudo je Ministrstvo za okolje in prostor
že zajelo ob pripravi informacije o dosedanjih aktivnostih v zvezi
z odpravo posledic potresa v zgornjem Posočju (s predlogi
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Alberta Vodovnika
za sprejem obvezne razlage 51. in 160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji
vplival tudi na urejanje pravic delavcev v postopkih prisilne
poravnave, saj je v 51. členu določil način prenehanja delovnega
razmerja delavcev, ki je drugačen od do sedaj poznanega instituta
prenehanja delovnega razmerja trajno presežnim delavcem v
skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Žal pa je določilo nejasno
in povzroča spore pri njegovi uporabi. Zakonodajalec bi zato moral
odgovoriti na vprašanja, ali je program prenehanja delovnih razmerij
iz prvega odstavka 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji po vsebini identičen s programom razreševanja trajno
presežnih delavcev po zakonu o delovnih razmerjih, ali pa je
potrebno sprejeti oba programa ter ali so v postopku določanja
delavcev, ki jim bo prenehalo delovno razmerje zaradi postopka
prisilne poravnave pred prenehanjem delovnega razmerja
varovane iste kategorije kot so varovane v primeru ugotavljanja
trajno presežnih delavcev po zakonu o delovnih razmerjih (36.c
in 36.d člen).

Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22. 4. 1998,
obravnaval pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika,
da poda predlog za sprejem obvezne razlage 51. in 160. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/
93, 39/97) in na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta
sprejel naslednji
SKLEP
Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni svet
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme
obvezno razlago 51. člena in 2. odstavka 160. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
1. Predlog za sprejem obvezne razlage 51. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju In likvidaciji se glasi:

2. Predlog za sprejem obvezne razlage 2. odstavka 160.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
se glasi:

Program prenehanja delovnih razmerij iz prvega odstavka 51.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji je program,
ki vsebuje opredelitev števila delavcev, ki jim zaradi finančne
reorganizacije preneha delovno razmerje, delovna mesta, ki se
zaradi finančne reorganizacije ukinejo in rok prenehanja delovnega
razmerja za vsako od delovnih mest. Program prenehanja
delovnih razmerij vsebinsko ni enak programu razreševanja
presežnih delavcev po 35. členu zakona o delovnih razmerjih.
Delodajalec zato mora poleg programa prenehanja delovnih
razmerij pripraviti tudi program razreševanja presežnih delavcev
v skladu s 35. členom zakona o delovnih razmerjih, upoštevajoč
posebnosti, urejene z 51. členom zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, torej kriterije (peti odstavek) in odpovedni rok
(šesti odstavek). Določila zakona o delovnih razmerjih, ki se
uporabljajo za prenehanje delovnega razmerja zaradi ugotavljanja
trajno presežnih delavcev, se uporabljajo tudi v postopku prisilne
poravnave, v kolikor z zakonom niso izrecno drugače določena.

Kot strošek stečajnega postopka po drugem odstavku 160. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se poravnajo
poleg glavnice neizplačanih obveznosti tudi pripadajoče obresti.
Obrazložitev
Drugi odstavek 160. člena določa, da se kot stroški stečajnega
postopka poravnavajo določene obveznosti stečajnega dolžnika
do njegovih delavcev. V praksi nedvomna je pravica do plačila
glavnice opredeljenih terjatev, medtem ko izplačilo obresti ni
dorečeno in je praksa različna.

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega zbora
bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles kot
predstavnik državnega sveta sodeloval državni svetnik Albert
Vodovnik.

Obrazložitev
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 39/97) je med ostalim bistveno

Sklep državnega sveta ob obravnavi zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave
o odgovornosti generalnega državnega tožilca Antona Drobniča
Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3.6.1998, ob
obravnavi zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave o
odgovornosti generalnega državnega tožilca Antona Drobniča
sprejel naslednji

podcenjevanja slovenske državnosti in zato ga državni svet
poziva, da odstopi s funkcije generalnega državnega tožilca.

SKLEP
Predlog zahteve za uvedbo
parlamentarne preiskave je
predložil in nato umaknil
državni svetnik Franc Batagelj.

Državni svet Republike Slovenije meni, da so politično sporne
izjave generalnega državnega tožilca Antona Drobniča o z
zakonom določenem državnem prazniku neprimerne in znak
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POSVETI IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s Časopisno-založniško družbo
Primorske novice iz Kopra 3. aprila 1998 organiziral posvet o ZAKONODAJI EVROPSKE
SKUPNOSTI IN DELOVANJU URADA ZA URADNE PUBLIKACIJE EVROPSKIH
SKUPNOSTI ter o INTEGRACIJI IN NALOGAH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA V
PROCESU VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO.

Uvodni razpravi
Lucien Emringer, generalni direktor Urada za uradne publikacije Evropske unije v Luksemburgu: Zakonodaja
Evropske skupnosti in delovanje Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti
Prof. dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj: Integracija in naloge slovenskega
gospodarstva v procesu vključevanja Slovenije v Evropsko unijo
Posvet je odprl Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, ki
je dejal, da Državni svet Republike Slovenije že od svojega
nastanka podpira in organizira posvetovanja o različnih temah,
da bi tako ob udeležbi tujih in domačih strokovnjakov prispevali k
razreševanju določenih vprašanj.

Zato smo se odločili, da gospodarstvu, državnim in javnim službam
ter ustanovam ponudimo ustrezen strokovni servis, ki bo
omogočil, da bodo uradni predpisi, informacije in obvestila
Evropske unije končno dostopni tudi v slovenskem jeziku.

Zelo aktualno je vprašanje vključevanja Slovenije v Evropsko
unijo, ki ne bo prineslo samo pravic in ugodnosti, ampak tudi
obveznosti - tako na državni ravni, za kar bosta morali poskrbeti
vlada in parlament, kot tudi na ravni gospodarstva in javnih ustanov,
ki bodo morale prav tako same poskrbeti in se vključevati v
spremljanje zlasti zakonodaje in standardov Evropske unije.

Pripravili smo informativni bilten Evrolex, ki bo izhajal vsak teden
in bo prinašal tekoči pregled vseh sprejetih uradnih predpisov pregled in ne celotne vsebine - torej zakonodaje kot tudi informacije
in obvestila Evropske unije v slovenskem jeziku. Smo prvi in ta
trenutek edini, ki smo pripravili tak projekt, ki ga bomo glede na
potrebe gospodarstva in drugih ustanov lahko širili. Zavedati se
je treba, da je poznavanje predpisov za podjetja in državo kot
celoto temelj, brez katerega ni mogoče enakopravno sodelovati
v procesu vstopanja ali sodelovanja na tržiščih Evropske unije.

K temu naj bi prispevalo tudi to posvetovanje, pripravljeno v
sodelovanju s časopisno založniško ustanovo Primorske novice
iz Kopra. Z zadovoljstvom je poudaril, da je le-ta pozitivno
prispevala k tem aktivnostim s tem, da je pripravila poseben
informativni bilten, ki bo v prihodnje redno izhajal in nudil našim
gospodarskim, državnim in javnim ustanovam in organizacijam
redni pregled predpisov Evropske unije v slovenskem jeziku.
Brez spremljanja in poznavanja tako zakonodaje kot širših gibanj
v Evropski uniji pa se ne moremo vključevati v to integracijo.

Prvo številko Evrolexa smo vam dali na ogled, je dejala, in upam,
da bo postal nepogrešljiv kažipot po zakonodaji Evropske unije in
informacijah iz Luksemburga in Bruslja.
Lucien Emringer je začel svojo razpravo z ugotovitvijo, da je
zelo lepo biti v deželi, v kateri dobiš odgovor, če postaviš vprašanje
v katerem koli jeziku. To je zelo evropsko in tudi zelo luksemburško.
Sem državljan majhne države, veliko manjše, kot je vaša, je
dejal, ki pa ima mnogo podobnosti z vašo državo.

Barbara Verdnlk, direktorica Časoplsno-zaiožnlške družbe
d.o.o., Primorske novice, je posebno dobrodošlico izrekla gostu
iz Luksemburga, gospodu Lucienu Emringerju, generalnemu
direktorju Urada za uradne publikacije Evropske unije.

Sem generalni direktor izdajateljske hiše evropskih institucij in
agencij. Evropske institucije so: komisije, svet ministrov, evropski
parlament, socialno-ekonomski svet, odbor regij, evropsko
sodišče in pa računsko sodišče. K temu moramo dodati še vse
agencije, ki se ustanavljajo na osnovi vladnih odločitev, kot je
urad za blagovne znamke v Alicanteju, agencija za okolje v
Kopenhagnu itn. Za osem takih agencij izdajamo publikacije. Ta
izdajateljska hiša sprejema informacije in jih spreminja v nekaj,
kar lahko prenesemo na mnogo prejemnikov, bodisi v papirni
obliki, kot knjižice, knjige, ali na mikrofilmu, na disketah, na raznih
trakovih, na cd-romih in zadnje časa tudi na Internetu.

Prav danes se v Bruslju pričenja prva faza pristopnega procesa
v Evropsko unijo in ni naključje, je poudarila, da smo z državnim
svetom današnje posvetovanje pripravili v tem pomembnem
trenutku. Slovenija se bo morala v prihodnjih letih podrobno
seznaniti s pravili, na katerih temelji Evropska unija, soočena bo
z množico zakonov, predpisov in direktiv, samo v naslednjih
mesecih bo morala predelati čez 80.000 strani zakonskih aktov.
Družba Primorske novice deluje, kot že ime pove, predvsem na
območju Primorske, ki meji na eno najbolj razvitih regij znotraj
Evropske unije. Primorska ima izkušnje pri sodelovanju s svetom,
v nekem smislu na tem področju že desetletja orje ledino in tudi mi
nenehno spremljamo evropsko problematiko.

Transformacija teh informacij v publikacijo zahteva določena dela,
ki jih izvajamo s pomočjo izdajateljskih hiš, tiskarn, računalničarjev
in distributerjev po celotnem ozemlju Evropske unije. Nenehno
iščemo partnerje in to je približno 200 takih firm v vseh sektorjih.
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nanaša na pravno področje. V tem času sprememb v Evropski
uniji - z enotnim trgom, z eurom, ki se približuje, s pristopom novih
članic- oziroma še nikoli prej nismo imeli večje potrebe po jasni in
koncizni informaciji o zadevah Evropske unije. Ta potreba je še
posebej akutna na področju prava. To je tudi ena največjih aktivnosti
znotraj Unije. Že od začetka je imela Unija oziroma skupnost
zakonodajno funkcijo, ki je bila paralelna z drugimi področji
odgovornosti. Včasih so oblikovali pravni sistem podobno pravnim
sistemom v državah članicah, kjer so integrirali pravo v nacionalno
pravo. Pravo Evropske skupnosti izhaja iz skoraj enakih virov
kot nacionalna zakonodaja ali ustavna zakonodaja. To so: pogodbe
in sporazumi, zakonodaja, sodne odločbe in splošna načela.
Pokriva tudi vse tradicionalne domene prava razen kazenske
zakonodaje. Dostopnost tega prava v vsej svoji različnosti je
seveda pravica vseh državljanov. Torej je povsem normalno, da
intenzivna pravna aktivnost Evropske unije odseva v publikacijah.
In to je odgovornost tega urada.

Z njimi sodelujemo pogodbeno. Vsak problem, ki ga moramo rešiti,
je potrebno rešiti v 11 jezikih. Ko bo prvi val novih kandidatk
vstopil v Evropsko unijo, bomo imeli vsaj še šest jezikov, vključno
s turščino zaradi Cipra. Ena od naših značilnosti je ta večjezičnost
in verjetno si lahko predstavljate, da obstajajo pojmi, neke nianse
v pravnem jeziku, ki so zelo komplicirane in jih je zelo težko
prevesti iz enega jezika v drugega.
Publikacije pripravljamo s pomočjo zasebnih podjetij, kajti vedno
kupujemo storitve na trgu, potem pa moramo te publikacije
distribuirati v 15 držav članic, in sicer zelo hitro in tudi
nediskriminatorno. Več kot 70 % naše proizvodnje je povezano z
zakonodajnim procesom, z mnenji Evropskega parlamenta, z
mnenji ekonomsko-socialnega sveta, z mnenji odbora regij - vse
to v 11 jezikih. Vsi tudi ne soglašajo vedno glede tega, kako
razumeti zakonodajo v Evropski uniji. Zato obstaja tudi sodišče,
ki je zelo zaposleno in mora te probleme reševati zopet v 11
jezikih.

Publikacije Unije zelo dobro odsevajo strukturo pravnega reda:
to so pogodbe in sporazumi, predlogi zakonodaje, mnenja
ekonomsko-socialnega sveta, odbora regij, dokumenti o
zasedanjih evropskega parlamenta in tako naprej. Temu sledi
sama zakonodaja, Uradni list, ki je razdeljen v tri različne edicije,
potem sodne odločbe, poročila o primerih pred sodiščem in
poljudno predstavljene sodne odločitve. Razlagamo tudi pravni
red in izdajamo pravne razlage. Glede na to, da obstaja ogromno
informacij, 2 milijona novih strani vsako leto, potrebujemo orodja
za dokumentiranje vsega tega. Kajti vsa ta informacija ni nič
vredna, če ne moremo priti do nje tedaj, ko jo potrebujemo. Vsi
imamo namreč zelo malo časa za iskanje. Potrebujemo določeno
število bank podatkov in načinov za dostop do teh različnih
publikacij.

Se bolj pomembno je dejstvo, da moramo paziti na
nediskriminatornost: zagotoviti moramo, da bodo, ko bo Slovenija
postala članica Unije, slovenski državljani dobili evropsko
zakonodajo v enakem času kot njihovi kolegi v Luksemburgu ali
v Belgiji, ki so naši sosedi oziroma sosedi našega urada. Mi
poskrbimo za to, da je Uradni list z današnjega dne, za katerega
so zadnji rokopisi prišli včeraj ob 22.00 uri, v vseh državah članicah
v roku 12 do 14 ur. Začnemo s postavljanjem, tiskanjem,
nalaganjem na tovornjake in potem to odpeljemo na najbližja
letališča v Pariz, Bruselj in Frankfurt ter pošljemo v glavna mesta.
Te Uradne liste deponiramo tudi na prodajnih mestih, v prodajnih
uradih, ki jih imamo v vsakem glavnem mestu Unije. Tako lahko
rečemo, da evropsko zakonodajo, ki smo jo izdali danes, lahko
kupite v vsakem glavnem mestu danes popoldne. To je zelo
pomembno, kajti ni možno tolerirati, da bi nekdo iz določene
države, ki je sicer daleč od Luksemburga ali Bruslja, ne dobil o
pravem času take zakonodaje.

Sedanja veljavna zakonodaja sestavlja približno 4.500 temeljnih
aktov, to pomeni predpise, direktive, priporočila in tako naprej.
To predstavlja več kot 50.000 strani. Številke pa se razlikujejo
glede na to, ali vključujemo tudi protokole in drugo. To se pa tudi
vsak dan spreminja, kajti določena zakonodaja se razveljavlja in
nova prihaja v veljavo. Ampak lahko rečemo, da gre za več kot
50.000 strani. Od teh 4.500 temeljnih aktov je bilo približno 2.000
aktov spremenjenih oziroma doživelo amandmaje vsaj enkrat, v
določenih primerih tudi do 20-krat. In teh 2.000 temeljnih aktov je
spremenilo 3.500 amandmajev. To je zelo veliko dokumentov, ki
jih moramo preučiti, če nas zanima situacija na določenem
področju. Prebrati moramo torej temeljni akt in v primeru 20
amandmajev tudi 20 tekstov amandmajev. Skupaj to pomeni 21
aktov ali dokumentov oziroma tekstov.

Kot rečeno, imamo probleme s hitrostjo, kajti vse to mora biti zelo
hitro, pa z nediskriminacijo. Imamo tudi gospodarski problem,
kajti vse to zelo veliko stane. Uradni list je lani proizvedel več kot
1.200.000 strani v 11 jezikih. To je ogromen strošek. Uporabljati
moramo vse vrste modernih tehnologij, da bi znižali stroške. Vsak
tekst, ki smo ga kdajkoli uporabili, shranimo v banki podatkov in
ga nato po potrebi ponovno uporabljamo. Kajti tako prihranimo ne
le en tekst, ampak 11 tekstov in 11 prevodov. Presenetilo vas bo,
da v naši zgradbi ne boste našli niti ene pisarne brez računalnika.
Lani smo proizvedli več kot 2 milijona originalnih tiskanih strani. To
smo izdali v 12.000 izvodih Uradnega lista in poleg tega še približno
10.000 drugih informativnih publikacij, ki jih dobite na
predstavništvu evropske komisije - razne študije, znanstvene
publikacije itn. Vse to pomeni 22 tisoč različnih enot publikacij, 2
milijona strani. To pomeni 140 milijonov ekujev stroškov oziroma
porabe na trgu in 54 milijonov ekujev, ki jih porabi moj urad. Kajti
plačevati moram mnogo idealistov, ki delajo pri meni. Ampak ob
koncu meseca so vseeno radi plačani. Plačevati moramo
najemnino itn. Tako smo prišli že na 200 milijonov ekujev, ki so
potrebni za financiranje našega dela. Ena od značilnosti moderne
založniške hiše je ne le, da ima veliko računalnikov, ampak mora
biti tudi multimedijska. Pred desetimi leti, ko je neka institucija
prišla do nas in želela publikacijo, je bilo jasno, da bo ta na papirju.
Samo v zelo redkih primerih so zahtevali za banko podatke, ki
bodo tiskani in tudi shranjeni v elektronski obliki. Danes ni tako.
Če zdaj nekdo pride in želi publikacijo, vprašamo, na kakšnem
ijosilcu: na papirju, na cd-romu, kot banka podatkov, na Internetu,
v našem omrežju ali kaj drugega. Posebnost naše hiše je, da
uporabljamo informacijo oziroma da jo recikliramo na različnih
nosilcih in tako dajemo te podatke na voljo ciljnim publikam.

V tem trenutku moj urad dela nekaj, čemur rečemo konsolidacija
obstoječega prava: vzamemo temeljni akt in v to besedilo vključimo
učinke amandmajev oziroma sprememb, tako da na koncu dobimo
eno samo besedilo, ki nadomešča 21 tekstov, ki smo jih imeli prej.
Učinek tega je dokumentaren. To ni zakonodajni učinek. Se pravi,
originalni akti še vedno ostajajo v veljavi, ampak za nekoga, ki bi
rad vedel, kaj se dogaja na določenem področju, je veliko lažje,
da bere en sam tekst, eno samo besedilo. Ta konsolidacija je
osnova kodifikacije. Kodifikacija zakonodaje pomeni, da gre novi
tekst, ki se je proizvedel z amandmaji k prejšnjemu tekstu, nazaj
v zakonodajni proces in se tako proizvede novo zakonodajno
besedilo. Da bi pospešili ta proces, bomo novim državam članicam
nekako pomagali. Ker morajo prevesti celotni acquis
communautaire v svoj jezik, je pomembno, da imajo čim manj
tekstov za prevod. Ena naših ambicij je, da bi pospešili ta proces
konsolidacije. V tem trenutku smo konsolidirali samo 18 %
obstoječe zakonodaje. Morda se sprašujete, zakaj tega nismo
storili prej. Zavedati se morate, da karkoli naredimo v enem jeziku,
moramo ponoviti še v 10 drugih jezikih. Letos so nam dali zelo
velik proračun, da bi pospešili ta proces in upamo, da bomo v
dveh letih konsolidirali vseh 50.000 strani. Ze sedaj izdajamo

Kot že rečeno, se 70 % naše proizvodnje oziroma našega dela
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sezname konsolidiranih besedil. Ti seznami so na voljo in na voljo
so tudi ta konsolidirana besedila.

reference na nacionalno izvršilno pravo, bi lahko rekli. Se pravi,
da lahko tudi ugotovite, kako in kakšni so nacionalni zakoni na
podlagi te direktive v posameznih državah članicah.

Prej sem že omenil Uradni list. Uradni list je zastavonoša Urada
za uradne publikacije Evropskih skupnosti. Vsak dan proizvede
približno 4.000 strani, kar je enakovredno obsegu 40 časopisov,
kakršen je na primer Financial Times. To izdajamo vsak dan v
treh edicijah. Edicija L je zakonodaja, edicija C pomeni komunikacije.
To se pravi, da so to predlogi zakonov in razne informacije, ki se
nanašajo na zakonodajni proces, mnenja, pisna vprašanja članov
parlamenta, mnenje parlamenta, mnenja odbora regij in tako naprej,
vse dokumente torej, ki spremljajo zakonodajni proces. Dokaj
pomembna za vas pa je tudi priloga k Uradnemu listu, v kateri so
objavljeni javni razpisi Evropske unije in tudi razpisi v okviru
sporazuma GATT.

Naslednje področje, na katerem smo trenutno aktivni, je to, da
trenutno dobite samo sklic na določen dokument. Se pravi: ta in ta
direktiva je objavljena v memorialu Luksemburga tega in tega
dne. V prihodnosti bomo omogočili dostop do samega teksta. Ko
potrkate na vrata Celexa, potrkate torej tudi na vrata nacionalne
baze podatkov, ki vam bo dala polno besedilo nacionalne
zakonodaje. Torej operater v Italiji lahko zlahka pride do teksta na
Finskem. Koliko mu je v pomoč finski tekst, je drugo vprašanje.
Ampak pripravljati nameravamo tudi prevode le-teh.
Še ena baza podatkov, ki je odprta javnosti in ki je odprta vam in
pa državam članicam, privilegiran pa je dostop državam članicam
in kandidatkam, je elektronski arhiv Eudor. Eudor pomeni shrambo
dokumentov Evropske unije. To je ogromna baza, ogromen optični
elektronski arhiv, kjer je na milijone strani besedil iz pravnega in
statističnega področja, ki so dostopna prek Interneta. Po Internetu
lahko iščete določen tekst, lahko prek bibliografske baze podatkov,
ko odkrijete, kaj potrebujete, pa svoje naročilo pošljete Eudoru in
če se strinjate s ceno, dobite besedila, ki jih potrebujete, v petih
minutah po faksu ali na vaš računalniški ekran. Zopet je vse to na
voljo v vseh jezikih Evropske unije.

Da zakon postane veljaven, mora biti tudi izdan. O tem obstaja
tudi sodna odločba. Zakon se šteje za izdanega, ko je bil razobešen
oziroma postavljen ob vhodu našega urada v vseh jezikih
Evropske unije. Zakaj v vseh jezikih? Gre za princip nediskriminatornosti med jeziki. Kajti ni možno, da bi nekdo, ki govori
francosko, imel hitrejši dostop do zakonodaje, kot pa Italijan ali
Danec ali v prihodnosti Slovenec. Torej, zakon se šteje za
izdanega, ko -fizično obstaja na uradu za uradne publikacije.
Obstaja lahko tudi v elektronski obliki, ampak ta se ne šteje kot
publikacija v pravnem smislu. Publikacija na papirju je edina, ki
ima pravni učinek; v prihodnje pa bo izjema priloga k uradnem
listu in to je zelo zanimivo za vse, ki se ukvarjate z založništvom.
Pravniki v evropskih institucijah so bili vedno mnenja, da ima
samo papir lahko pravni učinek. Sedaj smo pa napredovali, kajti
pravimo, da je vse odvisno od ciljne populacije in pri javnih razpisih
je ciljna publika taka, za katero menimo, da mora biti sposobna
brati informacije na elektronskem nosilcu; ta elektronski nosilec
je cd-rom. Od prvega julija tega leta ne bo več priloge k uradnem
listu v papirnati obliki. Nadomestila jo bo dnevna edicija te iste
publikacije na cd-romu. Cd-rom je skoraj enako kot papir. Edina
razlika je, da papir lahko beremo z očmi, za cd-rom potrebujemo
še računalnik. Ampak predvidevamo, da bi vsak, ki bi se prijavil
na javni razpis v Uniji, danes moral že imeti računalnik oziroma
naprave, ki omogočajo branje cd-romov. To je nekaj zelo novega.
Pomembno je tudi vedeti, da je uradni list predstavljen na sinoptični
način, kar pomeni, da na strani 32 Uradnega lista L z današnjega
dne najdete točno iste informacije v vseh enajstih jezikih. To lahko
storimo tako, da najprej postavimo tisti jezik, ki zavzema največ
prostora. V tem trenutku je to grščina. Imamo računalniške
programe, ki te podatke nato porazdelijo v vseh jezikih na te iste
strani. Sinoptičnost je ključnega pomena, saj bi sicer potrebovali
indekse po posameznih jezikih. Na kakem sestanku v
večnacionalni sestavi bi morali reči, daje tekst, o katerem govorimo
na 36. strani danske verzije, na 28. strani slovenske verzije in
tako naprej. To ni praktično. Zato zastopamo sinoptičnost in to je
pomembno tudi zaradi konsolidacije. Konsolidacija je postala
možna, ker imammo sinoptični prikaz in ker se držimo določenega
posebnega formata. To so neka pravila za prezentacijo informacije,
kjer je odstavek predstavljen oziroma opisan na enak način kot v
vseh drugih jezikih.

Zadnja zadeva, ki bi jo s tem v zvezi še povedal, je povedana tu
prvič. Niti v Uniji tega še nismo objavili, torej imate veliko prednost.
Kmalu bomo lansirali, to se bo zgodilo v 10 dneh, EUR-Lex.Vaš
se imenuje Evrolex, mi pa temu pravimo samo EUR-Lex.To je bila
edina beseda, ki še ni bila zasedena. To je storitev oziroma servis
za državljane, ki je na Internetu. Od 20. ali 21. aprila naprej bomo
vsak dan na Internetu s polnim besedilom Uradnega lista, v
popoldnevu dneva izdaje. Se pravi- najprej bo izdan papirni Uradni
list, popoldne pa bo na voljo enako besedilo že na Internetu. To
boste lahko tudi posneli. Tam bodo teksti ostali 20 dni. Po 20 dneh
bodo izginili in šli v optični arhiv Eudor in v bazo podatkov Celex.
Ti servisi se torej dopolnjujejo, kajti ko gre tekst v Eudor, je to sam
tekst in prikličemo ga lahko v slikovni obliki, kot če bi bil preslikan
ali fotokopiran. V Celexu bo imel linke k drugim zakonodajnim
dokumentom in k drugim dokumentom, ki spremljajo ta zakonski
akt. EUR-Lex je torej prvi korak. Najprej bo tu Uradni list. Potem
imamo še osnovne sporazume, kot so pariški, rimski,
amsterdamski, maastrichtski, enotne akte in tako naprej. Vse to
bo na voljo na Internetu. Naslednji korak bodo dokumenti
zakonodajnega procesa. Potem bodo tu polni teksti veljavne
zakonodaje, se pravi 50.000 strani, ki sem jih prej omenil, v 11
jezikih in konsolidirana besedila, o katerih sem tudi že govoril.
Trenutno jih imamo 18 %, ampak ta odstotek raste vsak dan. V
zadnji fazi bomo v istem sklopu ponovili še sodne odločbe
Evropskega sodišča. Vse to bomo zaključili do konca leta. Uradni
list in pogodbe pa bodo na voljo že približno v 10 dneh, tudi v 11
jezikih.
Kako lahko pomagamo vam kot bodoči državi članici, ki mora
skozi zelo utrujajoč proces prilagajanja zakonodaje acquisu in
prenosu oziroma transpoziciji zakonodaje Evropske unije v
nacionalno zakonodajo? Najprej vam bomo omogočili brezplačen
dostop do Celexa in Eudorja. Vsi ti arhivi in baze podatkov vam
bodo na voljo. Potem vam bomo ponudili podporo pri prevajanju v
obliki Thesauri Eurobook, ki opisuje bistvo evropskih zakonodajnih
aktivnosti in vsebuje približno 6.000 karakterističnih besed, ki jih
uporabljamo za indeksiranje Uradnega lista in tudi vseh drugih
publikacij. Thesauri Eurobook obstaja v 11 jezikih in vam bo na
voljo tudi v obliki baze podatkov. Pomagali vam bomo na področju
terminologije. Dostop boste imeli do terminološke baze
Eurodicautom, ki jo vodi prevajalski servis Evropske unije. In
skušali vam bomo pomagati tudi pri instaliranju orodij za obdelavo
dokumentov, da bomo lahko preprosto komunicirali s prevajalskim

Toliko sem imel povedati o uradnem listu. Kot že rečeno, Uradni
list L bo vedno v papirnati obliki ali vsaj dokler države članice
Evropske unije ne bodo odločile, da jim je ljubše svojo zakonodajo
spremljati v elektronski obliki, na Internetu in tako naprej. Ampak
dokler ne moremo zagotoviti absolutne homogenosti, absolutne
usklajenosti elektronske in papirne verzije, bomo vse, kar se tiče
zakonodajnega in pravnega procesa, izdajali na papirju.
Uradni list je torej na voljo na papirju, na voljo je tudi v bazah
podatkov, kot je na primer Celex. Celex je baza podatkov, ki je
tudi na Internetu in vsebuje vso veljavno zakonodajo ter vse
dokumente, ki spremljajo zakonodajni proces. Vsebuje tudi
16

mora biti del te skupine. To zakomplicira problem, ampak tako se
zadeve pač razvijajo.

servisom. Dali vam borno tudi podporo za elektronsko izmenjavo
dokumentov. Kajti neverjetno naporno bi bilo danes pošiljati
dokumente po pošti in po faksu. Danes vse to lahko storimo po
elektronski poti, kar pa seveda zahteva instaliranje potrebne
infrastrukture.

Prof. dr. Marjan Sen]ur je uvodoma dejal, da je na temo
"Slovenija na poti v EU - naloge slovenskega gospodarstva
v procesu vključevanja v Evropsko unijo" pomembno govoriti,
ker imajo gospodarstveniki pri tem zelo pomembno vlogo in ker
se bodo o tem pogovarjali, še zlasti pa o tem govorili s svojimi
poslovnimi partnerji. Nakazal je nekatere teme, o katerih bi bilo
potrebno razmišljati in govoriti.

Se nekaj, s čimer bi vam radi pomagali: na voljo vam bo kodeks,
ki protokolarno opisuje vse institucije, ki kaže, kaj je treba napisati
z veliko in kaj z malo začetnico, kakšna mora biti grafična
predstavitev, kakšna so določena uredniška pravila za urejanje,
ki so obvezna za vse evropske institucije. To smo izdelali skupaj
z evropskimi institucijami in v sodelovanju z vsemi državami
članicami. To bo zelo uporabno za vse, ki boste izdajali te
dokumente v Sloveniji. Enak kodeks bi radi vzpostavili tudi za
izdajanje v elektronski obliki na Internetu, kajti to je povsem
drugačno od publikacij na papirju. Motijo se tisti, ki menijo, da
lahko publikacijo na papirju preprosto damo na Internet. Potrebno
je določeno znanje, da lahko proizvedemo dobre elektronske
publikacije.

1. Kakšni gremo v Evropsko unijo in kakšni bomo ob vstopu?
BDP na prebivalca v Sloveniji je med 9 in 10 tisoč po tekočem
menjalnem tečaju. To je 60 % ravni povprečja EU-15. Če bi se
Slovenija sedaj, taka kot je, vključila v Evropsko unijo, bi bila
najmanj razvita država v tej družbi. Bila bi tudi za Portugalsko in
Grčijo.

Diskusija o pravni veljavi elektronskih dokumentov je v državah
članicah v teku. Morda se zelo hitro bližamo situaciji, ko bodo
elektronske publikacije pravno enako veljavne kot tiste na papirju.
Kajti publikacije na papirju imajo določene slabosti: so drage,
treba jih je transportirati, so neekološke. Problem je samo vtem,
da elektronsko založništvo ni zanesljivo; na poti po Internetu se
podatki lahko izgubijo. Na pravnem področju pa moramo biti
povsem zanesljivi.

Slovenija se bo po optimistični varianti vključevala v Evropsko
unijo v letih 2002 do 2005. Sočasno s Slovenijo se bo vključevalo
še pet držav. Vključitev šestih novih držav v Evropsko unijo bo
znižalo povprečje razvitosti Evropske unije za okrog 10 odstotkov.
Slovenija je najbolj razvita med državami kandidatkami za vstop
v Evropsko unijo. Indeks BDP p.c. po kupni moči za Slovenijo je
za 67 % višji od neponderiranega povprečja štirih držav Češke,
Madžarske, Poljske in Estonije.

Razmišljamo tudi o tem, da bi razlikovali med izdajanjem in pa
dajanjem na razpolago. Kajti izdajanje ima pravne učinke, dajanje
na razpolago pa ima zgolj informativni oziroma dokumentarni
učinek. Zato bi radi sedaj ugotovili, katero zakonodajo oziroma
katere dokumente, ki spremljajo zakonodajni proces, lahko damo
preprosto na voljo.

Če bo sočasno s Slovenijo sprejeta v Evropsko unijo še četverica
Vzhodnoevropskih držav: Češka, Madžarska, Poljska in Estonija,
potem Slovenija že takoj po vstopu v Evropsko unijo ne bo v
skupini manj razvitih držav Evropske unije, ker bo presegala
mejo 75 % ravni gospodarske razvitosti Evropske unije. Seveda
ob pogoju dovolj hitre gospodarske rasti.

Zadnje pa je ustvarjanje transparentnosti celotnega zakonodajnega procesa. Trenutno je samo omejeno število dokumentov
na voljo javnosti. Ampak radi bi naredili vsak korak zakonodajnega
procesa dostopen javnosti. Preden je zakon izdan v Uradnem
listu, gre morda skozi dvajset do petindvajset sprememb. In ti
vmesni koraki niso vedno na voljo javnosti v vseh jezikih. Zdaj
skušamo razviti sistem, ki nam bo omogočal zajeti različne korake
in jih dati elektronsko na voljo.

Po razširitvi Evropske unije z novimi članicami se bodo verjetno
oblikovale tri skupine držav Evropske unije. Najmanj razvite bodo
Estonija, Poljska in Madžarska. Češka bi lahko bila v tej ali v
naslednji skupini. Te države bodo imele BDP p. c. pod 75 %
povprečja Evropske unije. Srednje razvite bodo Španija, Slovenija,
Portugalska in Grčija. Te državve bodo imele BDP p.c. med 75 in
90 % povprečja Evropske unije. Tretja skupina držav bodo razvite
države. Prva skupina držav bo deležna večje pomoči strukturnih
fondov, druga nekoliko manj. Za Slovenijo ne pričakujemo, da bo
večja dobitnica neto sredstev iz Evropske unije.

Res zadnja stvar v tej razpravi, je dejal, pa je pričakovanje novih
6 jezikov, morda več. Vse bo odvisno od določenih dogodkov v
določenih državah. Vprašanje je, ali lahko v nedogled nadaljujemo
z izdajanjem v vseh uradnih jezikih vseh držav članic, še posebej
s perspektivo 20 ali 25 držav članic. Odgovor je dokaj preprost.
Očitno je, da mora biti vsaka zadeva, ki nalaga obveznost
državljanu, na voljo v njegovem jeziku. Torej, če v prihodnosti
želimo, da bo slovenski državljan zavezan evropski zakonodaji,
mu moramo to zakonodajo predstaviti v njegovem jeziku. Na
vprašanje, ali nismo v nevarnosti, da se moramo učiti tujih jezikov,
da bomo sploh lahko vedeli, za kaj gre v evropskem pravu, je
odgovor ne.

2. Stopnja gospodarske rasti
Slovenija se trenutno razvija po povprečni letni realni stopnji rasti
okrog 3,0 do 4,0 odstotke. Za nas je vse bolj pomembna
primerjava z Evropsko unijo. Gospodarstva v Evropski uniji rastejo
po povprečni nominalni stopnji 2,0 do 3,0 %. Razlika v prid Slovenije
je samo ena do dve odstotni točki. Ob taki rasti pa Slovenija
prepočasi dohiteva Evropsko unijo.

Kar se tiče drugih informacij, je drugače. Dokaj prepričan sem, da
bo prišlo do premika v smeri nekih delovnih jezikov in število
jezikov bo odvisno od narave same informacije. Na primer
Panorama evropskih industrij, kar naj bi brali izvozniki ali tisti, ki
poslujejo po svetu: mislim, da ne obstajajo potrebe, da bi to Izdajali
v vseh jezikih, kajti ljudje, ki naj bi to brali, morajo znati kakšen tuj
jezik. Mislim, da bo pojem nosilnih jezikov prej ali slej postal
resničnost. Trenutno še ni odločitve za to, ampak odločitev se
lahko sprejme iz čisto političnih razlogov. Obstaja neko zelo
nenavadno soglasje med državami članicami, da je potrebno
zmanjšati število jezikov; hkrati pa vsaka pravi, da njen jezik

Slovenija želi hitreje rasti tudi zato, da bi razrešila problem
nezaposlenosti. Stopnja brezposelnosti je bila v Sloveniji med 7,1
in 14,4 % v letu 1997. Po uradnih podatkih o zabeleženi
brezposelnosti je bila ta stopnja 14,4 %, po definiciji Mednarodnega
urada za delo (ILO) pa je bila 7,1 %.
Ključni problem je v predelovalni industriji. Predelovalna industrija
se prestrukturira. Delež dodane vrednosti industrije v BDP upada.
Industrija še vedno izgublja zaposlenost. Njena rast je še vedno
počasna. Produktivnost v industriji se povečuje. Drugi problem
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so stroški dela. Razlika med bruto in neto plačo je velika. Zaradi
tega je treba del stroškov socialnega in pokojninskega zavarovanja
prenesti s faktorja dela. Tretji problem je problem fleksibilnosti trga
dela. Sindikati so močni, potreba po varnosti delovnega mesta je
velika.

1.) Najbolj obširna določila Evropskega sporazuma obravnava
prosto gibanje industrijskega blaga.
Evropski sporazum o pridruženem članstvu Slovenije v Evropsko
unijo predvideva vzpostavitev območja proste trgovine, razen za
kmetijske izdelke, do konca leta 2001. Odprtost slovenskega
gospodarstva je že kar visoka. Razmerje med izvozom in BDP je
okrog 60 %. Podobnost strukture izvoza in uvoza Slovenije z
Evropsko unijo je zelo visoka. Tudi zato, ker je okrog dve tretjini
mednarodne menjave Slovenije z Evropsko unijo.

Slovenija mora hitreje rasti, da bi dohitevala življenjsko raven
razvitih držav Evrope. Hitrejša rast je potrebna zaradi odpravljanja
brezposelnosti. Slovenija mora hitreje rasti tudi zato, da bi se njeni
prebivalci počutili bolje. Rast in zaposlenost sta za Slovenijo
najpomembnejši kategoriji.

Slovenija je konvertibilna (na tekočem računu plačilne bilance),
kar pomeni, da je že skoraj povsem odprta za prost pretok biaga.
Njen tekoči račun je praviloma izravnan. Slovenija ima sicer deficit
v trgovinski bilanci, ki ga izravnava s presežkom v trgovini in s
storitvami, predvsem s turizmom in transportom.

3. Dejavniki gospodarske rasti
Za pospeševanje hitrejšega gospodarskega razvoja želim
poudariti nekaj dejavnikov: (1) povečane investicije, tako domače,
kot tuje neposredne investicije, tako v opremo kot v ljudi, (2)
povečan izvoz in novi trgi, (3) povečana konkurenčnost podjetij
ter (4) vitka in sposobna državna uprava. Vendar sedaj ne bom
govoril o teh temah. Želim pa opozoriti na to, kar je bistveno za
Slovenijo: to je razvitost, rast in dejavniki razvoja. Kadar se
pogovarjamo o Evropski uniji imamo to misel v ozadju.

Slovenija ima sporazume o prosti trgovini z 32 državami Evrope.
To je z Evropsko unijo, državami EFTA in CEFTA, baltskimi
državami, z Makedonijo, s Hrvaško, Turčijo in Izraelom. Tako, da
bo do leta 2001 z vsemi temi državami imela praktično prosto
trgovino.
Mednarodna menjava s kmetijskimi proizvodi je posebna tema.
Posebna tema je zato, ker se kmetijstvu ob ekonomski funkciji
pripisuje tudi socialna in okoljska funkcija. Med temi tremi
funkcijami kmetijstva je potrebno iskati neko ravnotežje.
Pričakujemo lahko pa, da se bo tudi kmetijstvo v svoji ekonomski
funkciji vse bolj približevalo načelu prostega pretoka blaga. Glede
na to, da je kmetijstvo navezano na zemljo, na faktor, ki ni gibljiv,
trgovina s kmetijskimi proizvodi ne bo nikdar tako prosta kot je to
primer z industrijskimi proizvodi.

4. Zakaj želi Slovenija vstopiti v Evropsko unijo?
Eden od ključnih pogojev za uresničitev slovenskih razvojnih
ciljev je članstvo v Evropski uniji. Slovenija želi izpolniti pogoje za
vstop v Evropsko unijo, ker je v njenem lastnem interesu, da
doseže življenjsko raven razvite Evrope in ker Slovenija želi
civilizacijsko, kulturno in gospodarsko živeti tako, kot v razviti
Evropi, ter da so pri tem upoštevane kulturne in etnične značilnosti
Slovenije. Priprava na vstop v Evropsko unijo pomeni pospešek
izgradnje podobnega ekonomskega sistema kot je v Evropski
uniji. Priprave na Evropsko unijo pomenijo za Slovenijo tranzicijo,
transformacijo in sanacijo slovenskega gospodarstva. Priprave
na Evropsko unijo nam omogočajo, da hitreje izvedemo reforme,
ki bi jih tako ali tako morali narediti.

2.) Druga prostost se nanaša na svobodo čezmejnega
opravljanja storitev med podjetji in potrošniki iz Slovenije in
Evropsko unijo.
Prost pretok storitev je nova tema v svetovnih razmerah.
Zavedamo se, da storitve prevzemajo dominanten delež v strukturi
proizvodnje razvitih držav. Prav tako je tudi v Sloveniji. Delež
storitev v dodani vrednosti je že blizu 60 odstotkom. Zato je
pričakovati, da se bo tudi delež storitev v mednarodni menjavi
vse bolj večal. Slovenija mora biti in želi biti del tega ekspanzivnoga
svetovnega trga storitev.

Slovenija je majhna država z 2 milijona prebivalci in kot taka
predstavlja majhen gospodarski prostor. Ekonomska velikost
Slovenije je nekoliko večja. Slovenski BDP znaša približno 19 mld
USD. Njen izvoz blaga in storitev je približno 11 mld USD. Zaradi
tega pa ni potrebno, da je tudi ekonomsko enako majhna. Če
Slovenija hoče večati svojo ekonomsko velikost, potrebuje večji
gospodarski prostor. Prav ta večji gospodarski prostor pa
pričakujemo od Evropske unije, da se bomo lahko ekonomsko
povečevali.

Sedaj je prisotna predvsem na področju turizma in transporta.
Vse bolj bodo morale postati pomembne trgovina, bančništvo,
zavarovalništvo, finance in intelektualne storitve. Slovenija mora
tudi tu biti prisotna. Morebitna pretirana in predolgotrajna zaščita
bi jo izločila iz konkurenčnega boja na teh področjih. Pozivanje na
zaščito pred tujo konkurenco je samomorilsko.

Slovenija je postala premajhna za Slovence. Postali smo preveč
razviti, da bi bili zadovoljni z omejenostjo samo v Slovenijo. Želimo
in moramo delovati na širšem gospodarskem prostoru, da bomo
lahko uresničili lastne ambicije po višjem življenjskem standardu
in samouresničevanju.Tudi ambicije Slovencev postajajo vse bolj
globalne, po eni strani svetovljanske, po drugi strani svetovne.

V zadnjem času je močan prodor tujih firm v Slovenijo na področju
trgovine.
Pomemben predpogoj in sestavni del prostejšega pretoka storitev
in kapitala je razvoj finančnega sistema. Na področju bank,
zavarovalnic in drugih nedenarnih in finančnih institucij mora priti
do pomembnega nadaljnjega razvoja. To je ena od pomembnejših
nalog, ki jih Slovenija mora opraviti v pripravah na vstop v
Evropsko unijo.

5. Kaj zahteva Evropska unija od nas? Enoten evropski
notranji trg, opisan s štirimi tržnimi prostostmi
Najpomembnejša načela, ki jih Evropska unija postavlja kot pogoj
za vključitev v Evropsko unijo se nanašajo na sodelovanje na
notranjem trgu Evropske unije in so tako imenovane štiri oziroma
pet tržnih svobod: prosti pretok blaga, kapitala, storitev in ljudi ter
svobodo do ustanavljanja. Evropska unija pričakuje od Slovenije
popolno odprtost njenega gospodarstva, tako da bi se notranji trg
Evropske unije razširil še na Slovenijo. V zameno bo tudi trg
Evropske unije odprt Sloveniji.

3.) Pravica do prostega gibanja kapitala med Slovenijo in
Evropsko unijo
To načelo se nanaša na neposredne investicije podjetij in na
naložbe v vrednostne papirje ali v t. i. portfeljske investicije.
Evropski pridružitveni sporazum predvideva ukinitev omejitev na
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portfeljske investicije v štirih letih po sprejetju Evropskega
sporazuma. Glede prostega pretoka kapitala je potrebno
razločevati med TNI in portfolio investicijami.

Videti je, da zaenkrat Slovenija pri tem ne bo imela težav in da je
dovolj zgodaj začela prilagajati svoje šolstvo mednarodnim
kriterijem.

Pritok TNI je že prost in je že znaten, vendar še nezadosten. Leta
1997 je bil pritok tujih neposrednih investicij v kapitalskem računu
plačilne bilance 321 mio USD, kar je okrog 1,6 % BDP. Slovenske
investicije v tujini so še neznantne. Leta 1997 so bile okrog 26 mio
USD. Izhodne TNI pa je potrebno bolj spodbujati.

Sedaj je glavno vprašanje odhajanje slovenskih delavcev na delo
v druge države Evropske unije. Dejstvo je, da države Evropske
unije trenutno otežujejo delo slovenskim državljanom v njihovih
državah. Slovenija ima določene probleme z dovolilnicami za delo
tako v Avstriji, kot tudi v Nemčiji. To ni povsem v skladu z
deklariranim načelom prostega pretoka storitev. Storitve imajo
vedno svojega nosilca, to je delavca, ki opravlja storitev, zato je
pogosto potrebno s prodajo storitev tudi omogočiti slovenskim
delavcem, da opravijo neko storitev. Velja tudi obratno, delavci iz
drugih držav Evropske unije bodo imeli pravico delati v Sloveniji.
Mislim, da se bodo Slovenci zelo kmalu soočili s tem vprašanjem.
Slovenija je privlačna dežela za bivanje. Po drugi strani pa bodo s
tujim kapitalom prihajali tudi tuji delavci.

Pritok naložb v vrednostne papirje, to je tako imenovane portfolio
investicije, se je začel v letu 1996. Še leta 1995 je bil tok portfolio
naložb neznaten, v letu 1996 pa je nenadoma porastel na 637 mio
USD. To je povzročilo zaskrbljenost na strani Banke Slovenije, ki
je nato uvedla omejitve na pretok tujih portfolio naložb. Uvedli so
tako imenovane skrbniške račune, kar je podražilo in otežilo
transakcije tujih portfolio naložb. Ta ukrep so zelo kritizirali tuji
investitorji in očitali Sloveniji pretirano restriktivnost. Slovenija se
je branila, da ima majhen denarni prostor, da je finančni sistem v
začetkih razvoja in da se ne more izpostaviti prevelikim nihanjem
pritokov in odtokov kapitala. Kriza v vzhodni Aziji je pokazala, da
je previdnost Banke Slovenije morda bila upravičena.

6. Delujoče tržno gospodarstvo
Slovenija že ima delujoče tržno gospodarstvo, ki pa je še vedno
v tranziciji v bolj zrelo fazo tržnega gospodarstva. Pri tem gre
predvsem za vzpostavljanje in razvoj institucij in mehanizmov
tržnega gospodarstva.

Vendar je potrebno reči, da se pritok tujega kapitala v Sloveniji
močno krepi. Leta 1996 je bil pritok tujega kapitala 550 mio USD,
leta 1997 pa že 1,4 milijarde USD, kar je znašalo okrog 7 do 8 %
BDP. Če je še pred dvema letoma bilo mogoče Sloveniji očitati
majhen pritok tujega kapitala, tega sedaj ni več mogoče. Stvari se
hitro spreminjajo. Pojavi pa se še en problem: če hočemo uvažati
kapital, ga moramo tudi izvažati. Če smo leta 1997 uvozili 1,4 mld
USD, smo približno tak znesek tudi izvozili. Predvsem v obliki
deviznih rezerv.

Olastninjenje družbene lastnine gre h koncu. Sprejet je bil zakon
o zaključku lastninjenja. S tem se končuje ena era v naši zgodovini,
era družbene lastnine. V prihodnje se bomo osredotočili na večjo
privatizacijo državne lastnine.
Ključna točka razvoja tržnega gospodarstva je reforma
podjetniškega sektorja. Potrebna je sanacija podjetij in njihovo
prestrukturiranje.

Prost pretok portfeljskih investicij je pričakovati proti koncu
tranzicije v tržno gospodarstvo. Menim, da je popolna
konvertibilnost na kapitalskem računu plačilne bilance zaključna
faza odpiranja slovenskega gospodarstva.

Svobodno oblikovanje cen je ključna postavka tržnega
gospodarstva. Večina cen v Sloveniji se že oblikuje svobodno
glede na tržne razmere. Pod nadzorom je približno petina vseh
cen. Nekaj jih bo treba še sprostiti, nekatere pa bo potrebno tudi
v prihodnje nadzorovati ali uravnavati. Vse bolj postaja pomembna
regulacija trga in ne nadzor cen.

4.) Prost pretok storitev in kapitala zahteva prosto pravico
ustanavljanja saj se pretok storitev, posebno pa še kapitala
pogosto uresničuje s pomočjo ustanovitve ustreznega podjetja.
Pravica do ustanavljanja zahteva postopno uveljavljanje načela
"nacionalne obravnave", kar pomeni, da tako za domače, kot za
tuje ustanovitelje podjetij veljajo enaka določila. Dejstvo je, da v
slovenski javnosti prevladuje prepričanje, da bi domača podjetja
vendarle morala imeti določene prednosti pred tujimi. O tem bi se
dalo razpravljati, ni pa povsem neracionalno. V kolikor so domača
podjetja bolj povezana z domačim okoljem, z njim delijo dobro in
slabo, in ne pobegnejo, kadar gre gospodarstvu slabo, kakor to
naredijo tuja podjetja, zaradi tega je določen bonus za domača
podjetja celo upravičen.

Tržna konkurenca je v Sloveniji še nezadovoljivo rešeno
vprašanje. Prisotna je še visoka zaščita nekaterih proizvodov,
predvsem kmetijskih. Nekonkurenčen je položaj nekaterih panog,
predvsem gospodarsko infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti.
Na področju infrastrukture velja naravni monopol. Potrebna je
reforma javnih gospodarskih služb.
Slovenija ima Urad za varstvo konkurence, ki pa bo v prihodnje
moral okrepiti svojo dejavnost. Standardizacija proizvodov,
tehničnih predpisov in certifikacija proizvodov in postopkov je
nujen predpogoj za dobro delujoče tržno gospodarstvo. Tukaj
nas čaka veliko strokovnega in podrobnega dela. Dobra tržna
inšpekcija in varstvo potrošnikov sta nujen predpogoj delujočega
tržnega gospodarstva.

Vseeno mora biti pravica za ustanavljanje podjetij v načelu prosta
in enako dostopna za domače in tuje podjetnike.
5.) Zadnja tržna svoboda se nanaša na gibanje državljanov, ki
želijo opravljati delo ali storitev v drugi državi Evropske unije.

7. Stabilno ekonomsko, denarno in javnofinančno okolje

Ključno vprašanje v razmerju Slovenija - Evropska unija ni
vprašanje kapitala, ključno je vprašanje ljudi. Kako bodo naši
podjetniki in managerji, naši znanstveniki in strokovnjaki, naši
uradniki in delavci poslovali in delali, glede na spremenjeno okolje,
to je bistveno vprašanje. Upam, da smo Slovenci dober kader in
da se bomo uspešno kosali in uspešno sodelovali z Evropejci.
Prestrašeno zapiranje v lastne meje bi bilo škodljivo.

V času priprav na vstop v Evropsko unijo mora Slovenija začeti
izpolnjevati pogoje za dosego popolne makroekonomske
stabilnosti, ki jo je Evropska unija opisala s tako imenovanimi
maastrichtskimi konvergenčnimi kriteriji. Teh kriterijev je pet.
Slovenija izpolnjuje dva fiskalna kriterija, nima proračunskega
primanjkljaja, če ga pa ima, je zelo nizek. Leta 1997 je bil okrog 1
% BDP. Slovenija ima prav tako nizko stopnjo javnega dolga glede
na BDP in znaša okrog 25 %.

Vlaganje v izobraževanje, v znanost in razvoj je ključnega pomena
za Slovenijo. Naše diplome bodo morale biti priznane v vsej Evropi.
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zaradi potreb prestrukturiranja, potem ne bo mogoče hitro doseči
pogojev za fiksiranje slovenskega tolarja na evro. Slovenija bi naj
dokončno fiksirala tečaj svoje valute na evro tedaj, ko bo lahko
povsem stabilizirala cene. To je na koncu tranzicijskega procesa
in procesa prestrukturiranja. Okrog leta 2002 ali 2003 bi se lahko
vključila v EMS in skušala doseči v pogajanjih dovolj širok pas
nihanja tečaja slovenskega tolarja okrog evra. Grčija se je letos
vključila v EMS od 5 % inflaciji in ob 15 % dovoljenem pasu
nihanja tečaja. Mislim, da bi Slovenija lahko potem dokončno
fiksirala tečaj slovenskega tolarja glede na evro nekje okrog leta
2005.

Na področju javnih financ je potrebna nadaljna reforma davčnega
sistema, ki bo omogočila uvedbo davka na dodano vrednost, kar
bo harmoniziralo naš davčni sistem z davčnimi sistemi v Evropski
uniji. Davek na dodano vrednost bo uveden v letu 1999. Večji naj
bi bil delež indirektnih davkov, zato ne bi bilo prav, da bi pri
sprejemanju stopenj davkov na dodano vrednost težili k čim nižjim
stopnjam.
Prav tako je potrebno reformirati javne izdatke, da se omogoči
njihovo nadaljnje zniževanje, kot deleža v BDP, ki je bil v letu 1997
46,2 %. Za ta namen je potrebno reformirati javno upravo, javne
službe in javna gospodarska podjetja. Potrebna pa je prav tako
reforma pokojninskega sistema in socialnih izdatkov. Končni
namen ureditve javnih financ je, da bi bila davčna obremenitev
našega gospodarstva zmerna, da proračun ne bi imel trajnega
primanjkljaja in da javni dolg ne bi rasel.

Prejšnje fiksiranje menjalnega tečaja bi utegnilo utesnjevati
gospodarski razvoj Slovenije. Prehiter prevzem evra, še preden
bi se gospodarstvo stabiliziralo in vsaj do določene mere
prestrukturiralo, ne bi bilo koristno. Denarni okvir valute, pa naj bo
to slovenski tolar ali evro, naj ne bo gospodarstvu prisilni jopič,
temveč jopič, v katerem se bo dobro počutilo.

Slovenija ne izpolnjuje treh denarnih kriterijev.
Ključno vprašanje ekonomske politike v letih 1998-2001 je
vprašanje rasti cen oziroma inflacije. V letu 1997 je bila inflacija 8,4
%, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin. Za letošnje
leto napovedujemo 8 % stopnjo inflacije. Ta stopnja je še vedno
zelo visoka v primerjavi s povprečjem v Evropski uniji. Cilj
ekonomske politike je, da do konca leta 2001 dosežemo stopnjo
rasti cen okrog 4-5 %. Tako stopnjo rasti cen ima sedaj Grčija,
članica Evropske unije.

9. Ekonomska, socialna In kulturna kohezija
Rdeča nit strategije vključevanja v Evropsko unijo je uveljavljanje
tržnega gospodarstva. To ima lahko, vsaj na kratek rok, negativne
posledice za brezposelnost, za socialne in za regionalne razlike.
Sestavni del nacionalne strategije morajo biti ukrepi za zniževanje
brezposelnosti, za zmanjševanje socialnih razlik, posebno še za
odpravljanje absolutne revščine, ter za zmanjševanje regionalnih
razlik znotraj države. To sicer ni pogoj za vstop v Evropsko unijo
in je v nacionalni pristojnosti, vendar je to nujno zaradi ohranjanja
nacionalne kohezije in socialne povezanosti. To je tudi potrebno,
da se politično omogočijo reforme, ki so potrebne, da se nacionalno
gospodarstvo pravočasno usposobi za delovanja na enotnem
notranjem trgu Evropske unije.

Nizke obrestne mere in stabilen fiksen devizni tečaj so možni
samo ob stabilnih cenah. V Sloveniji so realne obrestne mere še
relativno visoke, kar odraža po eni strani premijo za tveganje, po
drugi strani pa nizko učinkovitost bančnega sektorja. V zadnjem
času se realne obrestne mere v Sloveniji znižujejo. Realne
obrestne mere za kredite so okrog 6 do 10 %.

Za zaključek bom navedel še eno skrb, ki jo imamo Slovenci ob
vključevanju v Evropsko unijo. Slovenija je majhna država,
Slovenci smo majhen narod s svojim jezikom, s svojo kulturo, s
svojo zgodovino in imamo za seboj celo 20. stoletje borbe za
nacionalno samostojnost. Zato smo Slovenci zelo občutljivi na
nacionalna, kulturna in etnična vprašanja. Vsi upamo, da bo Evropa
razumela to slovensko občutljivost za našo nacionalno identiteto
in nas celo pri tem podpirala. Potem bomo Slovenci čutili Evropo
kot svoj novi dom, kjer bomo varni in zaščiteni, tudi kot narod, in
ne samo kot posamezniki. Ne gre samo za individualne človekove
pravice, ki jih je potrebno spoštovati, temveč gre tudi za nacionalne
pravice. Za majhne narode je to bistveno vprašanje. In to vprašanje
bo pomembno pri pridobivanju politične in javne podpore Slovenije
za njen vstop v Evropsko unijo. Mogoče bi Evropska unija lahko
demonstrativno pokazala svojo zavedanje teh vprašanj tako, da
bi ob vstopanju v Evropsko unijo dajala pomoč, ne samo za
gospodarsko in upravno pravno prilagajanje Evropski uniji, temveč
tudi za krepitev in ohranjanje nacionalne kulturne identitete narodov,
ki se vključujejo v Evropsko unijo.

Slovenija ima sedaj sistem uravnanega, gibljivega menjalnega
tečaja. Ta je dobro deloval, saj Slovenija praktično nima plačilno
bilančnih problemov. Slovenski tolar ima tendenco k apreciaciji,
vendar Banka Slovenije to preprečuje s svojimi intervencijami.
Ohranjen želi biti konkurenčni položaj slovenskih izvoznikov.
Prehod na fiksen menjalni tečaj bo zahteval več časa, ker mora
biti povezan s stabiblizacijo cen.
8. Slovenija in EMU
Konvergenčni kriteriji niso pogoj za vstop v Evropsko unijo, so pa
pogoj za vstop v EMU. Na to opozarjam zato, ker mislim, da ni
smotrno že sedaj odpirati vprašanja morebitnega vključevanja
Slovenije v EMU. Ta tema bo aktualna čez nekaj časa. Sedaj je
naša pozornost usmerjena v bližnji cilj, to je na Evropsko unijo.
Zakaj vprašanje EMU še ni prav aktualno za Slovenijo? Ključ je v
stabilnih cenah. In zakaj ne bi hitreje stabilizirali cen?
Stabilizacija cen pa je tudi počasen proces, ker se sočasno odvija
proces tranzicije in prestrukturiranje gospodarstva.
Prestrukturiranje gospodarstva je lažje ob zmerni inflaciji, kot ob
popolnoma stabilnih cenah. V času tranzicije je določena izmenjava
(trade-off) med prestrukturiranjem in gospodarsko rastjo na eni
strani, in inflacijo na drugi strani. Popolnoma stabilne cene v tem
trenutku v Sloveniji ne bi bile smotrne, ker bi lahko na eni strani
upočasnile prestrukturiranje, na drugi strani pa rast.

Res je, da se želimo vključiti v Evropsko unijo zato, da bi s tem
pridobili. Res pa je tudi, da bomo tudi mi prispevali k Evropski uniji.
In to se od nas tudi pričakuje. Vstopimo v Evropsko unijo
samozavestni, z zaupanjem v svoje sposobnosti. V kolikor te
sposobnosti še niso zadostne, se potrudimo, da jih bomo še bolj
razvili. V primeru, da danes še nismo sposobni vstopiti v Evropsko
unijo, to ne pomeni, da to ne bomo tudi čez pet let. Ključ našega
vstopanja v Evropsko unijo je razvoj, razvoj nas in našega
gospodarstva.

To ima pomembne posledice. Če ni mogoča hitra stabilizacija cen

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm?language=slo
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