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Mnenja komisij državnega sveta

jpi državnega sveta o obravnavani
udah in vprašanjih
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k Evropi
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islja - predavanj

Št. 5

Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona
o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju - hitri postopek
Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj je na 7. seji, dne 25. 5. 1998, obravnavala
predlog zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v
Posočju - hitri postopek (EPA 492-il).

na objektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči v
primeru neznanih lastnikov oziroma večjega števila lastnikov na
objektu.

Komisija pozitivno ocenjuje predlog zakona o popotresni obnovi
in spodbujanju razvoja Posočja, ki ga je, kljub nekaterim
pomanjkljivostim, Vlada Republike Slovenije zelo hitro in
konceptualno pravilno posredovala v zakonodajni postopek.

Komisija apelira na pristojne organe, da vzpostavijo službo pravne
pomoči, ki bi delovala v smeri iskanja najboljših rešitev in nuđenju
pravne pomoči. Komisija apelira na Ministrstvo za pravosodje, da
kadrovsko okrepi zemljiško vpisne službe in ostale službe ter s
tem pospeši vse pravne postopke, saj gradnja in nadomestna
gradnja nista možni brez opravljenih formalnosti.

Komisija opozarja na nedoslednost glede predvidene višine
sredstev za popotresno obnovo in spodbujanje razvoja za leto
1998 in 1999. V uvodnem delu, v katerem je opredeljena ocena
finančnih sredstev in drugih posledic zakona, je s tem zakonom
za leto 1998 zagotovljen obseg sredstev za namene popotresne
obnove Posočja v višini 5 miljard SIT, za naslednje leto pa okoli 4
miljarde SIT. V predlogu zakona pa 5. člen določa višino sredstev
državnega proračuna za izvajanje ukrepov popotresne obnove
za leto 1998 in 1999, ki znaša v letu 1998 5 mlrd SIT, za leto 1999
pa znesek ni naveden.
Komisija podpira predlagani zakon v tistem delu, ko občina pridobi
sredstva državne pomoči in pravico vpisa hipotekarne pravice

Vse službe v upravnih enotah prizadetih občin naj te postopke
obravnavajo prednostno in če je le mogoče s čim manjšim številom
posrednikov med državo in neposredno prizadetimi posamezniki.
Komisija opozarja na odobrene t. i. demografske kredite, ki so jih
razvojno šibke kmetije dobile v letih 1992-1994 in poziva pristojne
organe, da preučijo možnost odpisa še neodplačanih obveznosti.

Za poročevalca je bil določen član komisije Jurij Kuštrin.

Mnenje Komisije za politični sistem k skrajšanemu besedilu predloga zakona
o spremembah zakona o lokalnih volitvah - hitri postopek
Komisija za politični sistem je na 11. seji, dne 26. 5. 1998,
obravnavala skrajšano besedilo predloga zakona o spremembah
zakona o lokalnih volitvah - hitri postopek (EPA 430-II).

skupnostim aktivno sodelovanje v občinskih svetih in s tem
izvolitev njihovih predstavnikov v občinski svet.
Komisija navedeni predlog zakona podpira.

Glede na bistveno vsebinsko spremembo predloga zakona
komisija ocenjuje, da je primerno tako spremeniti veljavni zakon o
lokalnih volitvah, da bo omogočeno tudi manjšim krajevnim

Za poročevalca je bil določen predsednika komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o odpisu odloženih davkov
in prispevkov - hitri postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 4. seji, dne 6. 5. 1998,
obravnavala predlog zakona o odpisu odloženih davkov in
prispevkov - hitrin postopek (EPA 451-11).
Komisija je navedeni predlog zakona podprla.

Poleg tega navedene pravne osebe tekoče vplačujejo določene
prispevke Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
Zavodu za zdravstveno zavarovanje. V primeru uvedbe stečajev
v teh podjetjih ta sredstva ne bodo več pritekala v že tako
osiromašeno blagajno pokojninskega in zdravstvenega varstva.

Komisija je ugotovila, da če davki in prispevki pravnim osebam, ki
so navedene v predlogu zakona, ne bi bili odpisani, bi to povzročilo
stečaje ne samo v teh, temveč še v drugih, poslovno povezanih
podjetjih. Število nezaposlenih oseb bi se tako še povečalo.

Za poročevalca je bil določen član komisije prof. dr. Franc
Vodopivec.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah zakona
o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih
sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 - skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 11. seji, dne 26. 5. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah zakona o
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 - skrajšani
postopek (EPA 459-II).

namenske rabe sredstev, ki jih je zakonodajalec zagotovil že s
sprejemom zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije
v letih 1994-2003, kajti slovenska javnost je bila že seznanjena z
nepravilnostmi, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče Republike
Slovenije ob pregledu namenske uporabe sredstev Ministrstva
za obrambo, pridobljenih za namen realizacije temeijnih razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije.

Komisija je po opravljeni obravnavi sklenila, da izrecno nasprotuje
skrajšanemu postopku, ker meni, da ni poslovniške podlage
za tak način obravnave predloga tega zakona. *

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Komisija ocenjuje, da predlog zakona ne bo izboljšal racionalne in

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pravniškem državnem izpitu - skrajšani postopek
Ob tem pa komisija priporoča predlagatelju zakona, da vsebinsko
preuči opravljanje pravniškega državnega izpita, saj bi bilo po
njenem mnenju primerno dati največji poudarek tistim procesnim
in materialno pravnim predpisom, ki se uporabljajo oziroma izvajajo
v sodnih postopkih.

Komisija za politični sistem je na 10. seji, dne 6. 5. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pravniškem državnem izpitu - skrajšani postopek (EPA 449-II).
Komisija je po opravljeni obravnavi sklenila, da podpira sprejem
predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o pravniškem
državnem izpitu.

Za poročevalca je bil določen član komisije Jože lic.

Stališča Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona
o pokrajinah s tezami za normativno ureditev - predhodna razprava
države. Komisija se zavzema za čim večji prenos kompetenc
z države na pokrajinski samoupravni nivo.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 6.
seji, dne 7. 5. 1998, obravnavala predlog zakona o pokrajinah s
tezami za normativno ureditev (EPA 450-II) in sprejela naslednja
stališča:

4. Komisija meni, da bi morali samoupravno in upravno področje
organizirati na isti skupni imenovalec, ki bo tudi omogočal
delitev pristojnosti, in sicer, da bi pokrajina teritorialno
združevala drugi nivo lokalne samouprave in prvi nivo
upravnega odločanja. Seveda to ne bi smelo pomeniti, da bi
se upravne naloge opravljale samo na sedežih pokrajin, pač
pa še vedno na sedežih sedanjih upravnih enot, ker bi skrčen
upravni servis prizadel državljane.

1. Komisija ugotavlja, da je uvedba drugega nivoja lokalne
samouprave nujen pogoj za decentralizacijo Republike
Slovenije. Že ob sprejemanju Ustave Republike Slovenije so
nosilci poudarjali, da je v prvi fazi družbenih sprememb nujna
centralizacija države, čemur naj bi sledila decentralizacija.
Na področju lokalne samouprave je uvedba vmesne stopnje
med občino in državo eden od pogojev za demokratizacijo in
uveljavitev principa enakomernega regionalnega razvoja
države.

5. Komisija se zaveda mednarodnih prednosti in primerljivosti v
primeru organiziranja pokrajin. K taki organiziranosti se je
Republika Slovenija zavezala z Evropsko listino lokalne
samouprave, Evropsko okvirno konvencijo o čezmejnem
sodelovanju teritorialnih skupnosti in oblasti, kot tudi z
Evropsko listino o regionalni samoupravi, saj vse opozarjajo,
da je to pot k moderni in decentralizirani ureditvi sicer unitarno
organizirane Republike Slovenije.

2. Komisija sprejema razlago strokovnjakov Sveta Evrope, ki
menijo, da je temeljna podlaga za uvedbo pokrajine 138. člen
Ustave Republike Slovenije, 143. člen pa je videti kot njegova
razlaga, saj dodatno omogoča medsebojno sodelovanje občin,
kot je tudi predvideno v drugem odstavku 10. člena Evropske
listine lokalne samouprave.

Komisija ne vztraja na evropskih kategorijah ali kriterijih, pač
pa se zavzema za maksimalno upoštevanje slovenskih
regionalnih značilnosti kot temeljnih za oblikovanje pokrajin,
ob upoštevanju dejstva, da obstoji močan subjektivni občutek
prebivalcev o pripadnosti določeni pokrajini glede na
zgodovinske, geografske, socialne in ostale posebnosti.

Komisije se sicer zavzema za spremembo 143. člena ustave,
ki opredeljuje pokrajino samo kot prostovoljno skupnost.
3. Komisija se zavzema za takšen koncept pokrajine, ki ne bo
zgolj zveza občin, po katerem se v njej opravljajo naloge
širšega pomena, ki se nanašajo na razvojna, gospodarska,
komunalna, socialna in kulturna področja, da je pokrajina
izvedena skupnost ter samostojna oseba javnega prava, ki
opravlja prenesene pristojnosti vanjo vključujočih se občin in

6. Komisija se zaveda, da je ob vedno večjemu številu majhnih
občin, ki objektivno in subjektivno ne morejo imeti velikih
pristojnosti, toliko pomembnejše organiziranje drugega nivoja
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ponujenih variant teritorialne delitve države na pokrajine,
vendar je prevladalo mnenje, da bi v smislu večje samostojni
in večjih kompetenc moral predlagatelj bolj podrobno razdelati
varianto manjšega števila večjih pokrajin (tudi varianto s tremi
pokrajinami).

lokalne samouprave - pokrajine. Komisija se zavzema za
pokrajino kot teritorialno, politično in samoupravo enoto s
položajem pravne osebe z lastnimi prihodki in premoženjem,
z izvirnimi pristojnostmi in neposredno izvoljenimi organi.
Nikakor pa pokrajina ne sme poseči v avtonomijo lokalnih
oblasti in jo morajo spremljati ukrepi, zasnovani tako, da
varujejo njihovo avtonomijo na način, kot se je država zavezala
s podpisom Evropske listine lokalne samouprave.

9. Komisija ocenjuje, da je dobro, da so se člani komisije
predhodno seznanili s tezami za zakon kot tudi z nekaterimi
pobudami, ki se v zvezi z nastankom pokrajin že pojavljajo
po vsej državi. Člani komisije bodo lažje sodelovali v vseh
nadaljnjih razpravah, tako na javni predstavitvi predloga, ki
ga bo organizirala Komisija državnega zbora za lokalno
samoupravi in na dvanajstih posvetih, ki jih bo organizirala
Služba Vlade za lokalno samoupravo po vsej Sloveniji.

7. V predlogu zakona komisija pogreša jasnejšo definicijo
predlagatelja ob vsaki od predloženih variant, in sicer kakšne
pristojnosti bi imela pokrajina, kakšen bi moral biti način
financiranja za njihovo realizacijo, kakšni bi bili evropski
principi medregijskega sodelovanja, kakšne bi bile prednosti
in slabosti za lastno odgovornost pri gospodarskem razvoju
itd. Predvsem pa komisija pogreša jasne opredelitve
predlagatelja, ki bi, ob upoštevanju vseh znanih dejstev, le
eno od variant proglasil za svoj predlog.

Komisija predlaga državnemu svetu, da obravnava navedeni
predlog zakona In se do nJega opredeli.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

8. Člani komisije se sicer niso enotno opredelili za eno od

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o geodetski dejavnosti
- prva obravnava
in končnih določbah, je predvideno, da naj bi do uveljavitve
zakonov, ki bodo uredili vrsto in obseg nalog geodetske službe,
geodetska uprava opravljala naloge, ki jih določajo sedaj veljavni
predpisi (zakon o temeljni geodetski izmeri, zakon o zemljiškem
katastru, zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb).

Komisija za politični sistem je na 11. seji, dne 26. 5. 1998,
obravnavala predlog zakona o geodetski dejavnosti - prva
obravnava (EPA 467-II).
Uvodoma je poleg predstavnika Geodetske uprave Republike
Slovenije predstavil stališča v zvezi z nekaterimi predlaganimi
rešitvami v predlogu zakona tudi predstavnik Gospodarskega
interesnega združenja geodetskih izvajalcev. Člane komisije je
seznanil z razmišljanji geodetov o združevanju v lastno geodetsko
zbornico in ne v inženirsko zbornico kot je predvideno v predlogu
zakona ter opozoril na vprašanja v zvezi z opredelitvijo geodetske
dejavnosti in na nekatera odprta vprašanja v zvezi s statusom in
dejavnostjo Geodetskega inštituta Slovenije.

V komisiji je bilo izraženo mnenje, da bi istočasno s postopkom
obravnave in sprejemanja zakona o geodetski dejavnosti morali
potekati tudi postopki obravnave in sprejemanja drugih zakonov,
ki naj bi uredili tudi druga vprašanja s področja geodezije, saj bi
bilo le na ta način možno priti do med seboj skladnih in izvedljivih
zakonskih rešitev.
Prav tako bi bilo treba po mnenju komisije istočasno s postopkom
obravnave in sprejemanja zakona o geodetski dejavnosti
pripravljati tudi predloge podzakonskih oziroma izvršilnih
predpisov. V prvem odstavku 53. člena predloga zakona je
namreč predvideno, da naj bi izvršilne predpise, določene s tem
zakonom, izdal minister najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.

V zvezi s predlaganimi rešitvami v predlogu zakona so bila v
razpravi na seji komisije izražena naslednja mnenja:
K 33. členu:
Prvi odstavek tega člena naj bi določal, da se geodeti združujejo
v pristojni inženirski zbornici, kar pomeni, da naj bi zakon
predpisoval obvezno združevanje geodetov. Komisija meni, da je
predlagana rešitev vprašljiva glede na določbo drugega odstavka
42. člena ustave, ki določa, da ima vsakdo pravico, da se
svobodno združuje z drugimi. Zato bi po mnenju komisije zakon
moral dajati geodetom le možnost združevanja in sicer v takšno
institucijo, ki bi bila zasnovana tako, da bi geodeti v njej videli
resnično možnost povezovanja in uveljavljanja svojih interesov.

V prvem odstavku 62. člena je tudi predvideno, da naj bi do
uveljavitve zakonov, ki bodo uredili vrsto in obseg nalog geodetske
službe, občina opravljala naloge iz državne pristojnosti, ki so po
tem zakonu njena izvirna pristojnost (izdelava in reambulacija
temeljnih topografskih načrtov v velikem merilu, naloge, določene
z zakonom o katastru komunalnih naprav). V zvezi s tem je bilo
opozorjeno na vprašanje zagotavljanja sredstev s strani države
občinam za opravljanje teh nalog.

K 36. členu:

V zvezi s tem členom je bilo glede na ustanavljanje novih občin
postavljeno tudi vprašanje preglednosti oziroma evidentiranja
komunalnih naprav.

Ta člen govori o avtorski pravici na zbirkah geodetskih podatkov
in geodetskih izdelkih, ki so avtorska dela. Komisija meni, da bi
zakon moral taksativno in precizno določati, na katerih geodetskih
izdelkih je možno uveljavljati avtorske pravice.

Na podlagi razprave je komisija sprejela naslednji sklep:
Komisija podpira predlog zakona o geodetski dejavnosti in
predlaga, da se v postopku obravnave in sprejemanja tega
zakona upoštevajo njene pripombe, dane v razpravi na seji
komisije, in sicer:

K 62. členu:
V prvem odstavku tega člena, ki je uvrščen v poglavje o prehodnih
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1. Zakon naj taksativno in precizno določi, na katerih geodetskih
izdelkih je možno uveljavljati avtorske pravice.

sprejemanja zakona o geodetski dejavnosti začnejo pripravljati
tudi predlogi drugih zakonskih in podzakonskih predpisov s
tega področja.

2. Zakon naj ne predpisuje obveznega združevanja geodetov v
inženirsko zbornico, ampak naj jim daje možnost združevanja
v takšno institucijo, ki bo zasnovana tako, da bodo v njej
videli resnično možnost povezovanja in uveljavljanja svojih
interesov.

2. V zvezi z nalogami geodetske službe, ki jih bo po predlogu
zakona opravljala občina, naj se preuči vprašanje možnosti
zagotavljanja dodatnih sredstev občinam za opravljanje teh
nalog.

Komisija je sprejela tudi naslednji dodatni sklep:
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

1. Komisija predlaga, da se hkrati s postopkom obravnave in

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - druga obravnava
Komisija za družbene dejavnosti je na 4. seji, dne 6. 5. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - druga obravnava (EPA
265-II).

odpravlja nejasnosti na tem področju in določa, da se prednostno
izplačujejo neizplačane, a po materialnih predpisih priznane
odpravnine, vendar le v višini, kot je določeno po predpisih, ki
urejajo delovna razmerja za presežne delavce.

Komisija je oblikovala naslednjo konkretno pripombo, s katero
predlaga novo besedilo 14. a člena predloga zakona.

Navedena razlaga vlade sicer drži, vendar bi s sprejemom
predlaganega vladnega amandmaja prišlo do bistvenega posega
v pravice delavcev, ki jih je (ne glede na mnenje vlade, da bi moral
te pravice urejati ustrezen drugi zakon) pred tem urejal veljavni
ZPPLS.

"V 160. členu se v drugem odstavku 4. točka spremeni tako, da
glasi:

Istočasno kaže opozoriti, da se v zvezi s poplačili terjatev
delavcev v stečajnih postopkih pojavljajo stalne spremembe, ki
vnašajo neenakost med posameznimi prejemniki. Poleg tega bi
predlagana sprememba zakona povzročila nasprotje z rešitvami,
ki so sprejete z zakonom o Jamstvenem skladu Republike
Slovenije.

"4. Neizplačane odpravnine, kot so zaposlenim pripadale po
predpisih, ki urejajo delovna razmerja, vendar največ v višini,
kot je določena za presežne delavce."
V obrazložitvi Vlada Republike Slovenije navaja, da je v zvezi z
izplačilom odpravnin prišlo do različnih interpretacij po uveljavitvi
zadnjih sprememb navedenega predloga zakona, ki so začele
veljati 1. 7. 1997. Vlada tudi navaja, da stečajni zakon ne more
uvajati pravic, temveč da ureja samo prednostno poplačilo
določenih pravic, ki pa so urejene v ustreznih drugih zakonih. V
zvezi z odpravninami konkretno navaja, da amandma vlade

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije
Vekoslava Krašovec.

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije druga obravnava
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 4. seji,
dne 27.5.1998, obravnavala predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije - druga obravnava (EPA 277-II).

Komisija je oblikovala naslednjo konkretno pripombo, s katero
predlaga spremembo 2. člena predloga zakona:
Spremenjeni drugi odstavek 16. člena se dopolni, tako da se za
besedama "Republike Slovenije" doda vejica in vstavi besedilo
"razen kadar gre za prenos po drugem odstavku 74. člena
zakona o zadrugah."

Komisija je spremembe in dopolnitve predloga zakona podprla,
saj meni, da je zagotovitev prenosa nezazidanih stavbnih zemljišč
v last občin ter sprememba trajanja koncesijskega razmerja
poglavitni razlog za hitrejšo uveljavitev tržnih mehanizmov pri
izvajanju del v državnih gozdovih in boljšega urejanja prometa s
kmetijskimi zemljišči in s tem tudi uspešnejšega delovanja Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Spremeni naj se dosedanji tretji odstavek, tako da naj se glasi:
"V primeru spora o načinu pridobitve posameznega kmetijskega
zemljišča, kmetije ali gozda po drugem odstavku 74. člena zakona
o zadrugah odloči o obstoju obveznosti zadruge do prenosa tega
zemljišča, kmetije ali gozda pristojno sodišče v pravdnem postopku
na zahtevo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije ali na zahtevo zadruge."

Komisija je podprla amandma Vlade Republike Slovenije k 1. členu
predloga zakona, da se predlagani novi peti odstavek 10. člena
spremeni s tem, da se s programom Sklada na območje
posamezne lokalne skupnosti usmeri 50 % prilivov sredstev iz
naslova zakupnin ter prihodkov iz izkoriščanja gozdov v lasti
Republike Slovenije, vplačanih z območja te lokalne skupnosti.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.
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Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije - druga obravnava
oseba in partner za dogovarjanje in usklajevanje z Vlado Republike
Slovenije. Zaradi tega komisija tudi ne soglaša z napovedanim
amandmajem poslanske skupine LDS k 22. členu predloga zakona,
da bi za najemanje kreditov do 20 % vrednosti kapitala zbornice,
za opravljanje njenih nalog, zbornica morala dobiti soglasje
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 4. seji,
dne 27.5.1998, obravnavala predlog zakona o Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije - druga obravnava (EPA 235-II).
Komisija podpira predlog zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije ter ključne cilje zborničnega organiziranja in delovanja,
saj ocenjuje, da bo Kmetijsko gozdarska zbornica ob vstopu v
Evropsko unijo prevzela pomembne naloge, predvsem pa, da
med pogajanji lahko sodeluje kot interesni zastopnik kmetov,
lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov, kot enakovreden partner
v pogajanjih pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike
Evropske unije.

Komisija je oblikovala naslednjo konkretno pripombo, s katero
predlaga spremembo oziroma dopolnitev 16. člena predloga
zakona:
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

Komisija je podprla amandmaje Vlade Republike Slovenije k 3.,
13., 39., 40., 41., 43. in 45. členu predloga zakona, nasprotuje pa
amandmaju Vlade Republike Slovenije k 35. členu predloga
zakona, ki predvideva, da bi tudi politične stranke lahko predlagale
liste kandidatov za svet zbornice.

"V skladu s statutom lahko svet zbornice izvoli določeno število,
vendar ne več kot tretjino od vseh članov upravnega odbora, tudi
izmed priznanih strokovnjakov, katerih strokovno, pedagoško ali
znanstveno delo je povezano s kmetijstvom in gozdarstvom ter
izmed predstavnikov zvez kmetijskih in gozdarskih zadrug,
organiziranih za območje celotne države."

Komisija meni, da soglasje Vlade Republike Slovenije na statut
Kmetijsko gozdarske zbornice (6. člen) ni potrebno, saj ga sprejme
svet zbornice, poleg tega pa bo zbornica samostojna pravna

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o izvršbi in zavarovanju
- tretja obravnava
Komisija za politični sistem je na 10. seji, dne 6. 5. 1998,
obravnavala predlog zakona o izvršbi in zavarovanju - tretja
obravnava (EPA 1353).

Glede na navedeno komisija predlaga, da se členi od 275 do
293 črtajo iz predloga zakona.

Komisija prednostno opozarja na novo poglavje predloga zakona
o izvršbi in zavarovanju, ki je bilo dodano ob sprejemanju predloga
zakona v drugi obravnavi, in sicer četrti del "IZVRŠITELJI", ki se
nanaša na nov koncept izvrševanja pravnomočnih izvršb.
Komisija opozarja na vsebino dodatnega mnenja k predlogu
zakona o izvršbi in zavarovanju, ki ga je pripravil Sekretariat
državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, dne 17. 2.
1998, in se nanaša na ustavni vidik vprašanja možnosti
dodeljevanj javnih pooblastil na področju sodstva. Javna
pooblastila so v 121. členu Ustave Republike Slovenije dopustna
le v omejenem obsegu opravljanja funkcij državne uprave, niso
pa predvidena v določbah, ki opredeljujejo ustavni položaj sodstva.
Sodni izvršitelji so tudi po določbah zakona o sodiščih sodni
referenti in po mnenju komisije izvršujejo zakonska pooblastila, ki
jih imajo v postopku izvršbe, zato je ustavno sporno spreminjati
njihov status v javne uslužbence po zgledu notarjev. Komisija
meni, da sodni postopek lahko izvede samo državni organ.
Rešitev z izvršitelji je nastala zaradi sedanje prakse, ki z novimi
določili predloga zakona skuša rešiti oziroma uzakoniti dosedanje
nelegalno poslovanje privatnih zasebnih izterjevalcev. Na črnem
trgu so zasebni izterjevalci za svoje storitve zahtevali nagrade
tudi 25 % in več glede na Izterjane terjatve. Komisija meni, da je
izkoriščanje stiske in nesposobnosti sodišč, da opravljajo svoje
delo, neustrezno, zato takega načina reševanja tega problema
ne podpira. Namesto novih rešitev naj bi se temeljito usposobili
izvršilni organi kot delavci sodišč, ki bi se jih ustrezno plačalo,
ustrezno strokovno usposobilo in stimuliralo za ažurno opravljanje
izvršb.

Komisija se je opredelila tudi do naslednjih določb predloga zakona:
14. člen:
Komisija predlaga, da bi precizirali in omejili uporabo zakona o
pravdnem postopku samo za taka področja, ki ne morejo
spremeniti pomena izvršilnega postopka, npr. štetje rokov, način
vračanja, vsebina odločbe.
43. člen (tretji odstavek) In 140. člen (prvi odstavek):
Določilo tega člena predstavlja izjemo od splošnega pravila, da
se terjatev realizira in izvršba opravi po pravnomočnosti sklepa o
izvršbi. Komisija meni, da ni razloga za dvojno obravnavanje
upnikov oziroma dolžnikov. Denarne terjatve, ki sežejo na drugo
premoženje in so izvedene z drugimi izvršilnimi sredstvi, se
poplačajo šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, zato komisija
meni, da bi morala biti izvršba urejena enotno in ne tako, da
postavlja določene dolžnike v podrejen položaj.
Izvršba pred pravnomočnostjo, ki je predpisana v tretjem
odstavku 43. člena, je izjema od ostalih načinov Izvršb. 140. člen
vzpostavlja dvojni način prenosa sredstev z dolžnikovega na
upnikov račun (v prvem odstavku še pred pravnomočnostjo
sklepa, v drugem odstavku pa po pravnomočnosti sklepa o
izvršbi). Omenjeni način nasprotuje osnovnemu pravilu
enakopravnosti strank in enakega položaja dolžnikov ter možnosti
zlorab. Tudi če dolžnik terjatev plača, upniku še vedno ostane
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tretjine prejemkov, predlog zakona pa določa, da se lahko seže z
izvršbo do dveh tretjin plače, pokojnine ali nadomestila plače.
Komisija meni, da je 100 % povišanje izvršbe previsoko.

sodba, s katero bo dosegel ponovno plačilo, ker dolžnikov ugovor
ne bo zadržal izvršbe. Prizadeti bodo tudi zasebniki z izvršbami
na račune pri bankah, ki bodo zanje opravljale plačilni promet.

156. člen:
50. člen (drugI odstavek):
Komisija meni, da bi se moral rubež pravic vezati na obvezne
registre, kjer so te pravice vpisane (patenti, blagovne znamke).

Zaradi enakopravnega položaja dolžnika in upnika komisija meni,
da bi moralo biti plačilo takse pogoj za pravočasen in pravilen
ugovor dolžnika.

159. člen (četrti odstavek):
Komisija opozarja, da bo vpis zastavne pravice na deležu
družbenika v sodnem registru zahteval izdajo novih obrazcev,
sicer je izvedba take zastavne pravice vprašljiva.

55. člen (prvi odstavek):
Komisija meni, da bi moralo sodišče imeti določen npr. 30-dnevni
rok, da odloči o ugovoru, sicer obstaja nevarnost, da se sodna
dejanja nerazumno podaljšujejo in s tem povzročijo neažurno
reševanje ugovorov in pritožb.

220. člen (drugI odstavek):
Komisija meni, da so navedene kazni (skupna vsota za fizično
osebo 10 mio SIT oziroma za pravno osebo ali samostojnega
podjetnika do 500 mio SIT) pretirane in v očitnem nesorazmerju
z obveznostjo. Ta vsota bi predstavljala veliko breme npr. že za
banko, ne pa pravno osebo ali samostojnega podjetnika. Zato
komisija meni, da bi bilo pri osebni izvršbi bolje predvideti možnosti
dolžniškega zapora do največ šest mesecev.

BO. člen (peti odstavek):
Komisija meni, da nevarnost uničenja ali poškodovanja stvari ne
bi smela bremeniti upnika, kadar do takega dogodka pride zaradi
ravnanja tistih, ki imajo stvari v hrambi.
97. člen (točka 1):
Dosedanji zakon o izvršilnem postopku je dovoljeval rubež do

Za poročevalca je bil določen član komisije Jože lic.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o policiji - tretja obravnava
Komisija za politični sistem je na 10. seji, dne 6. 5. 1998,
obravnavala predlog zakona o policiji - tretja obravnava (EPA
871).

Komisija se je seznanila tudi s pripombama Policijskega sindikata
Slovenije k predlogu zakona in ju podprla.

Uvodoma je član komisije dr. Vladimir Korun predstavil vrsto
pripomb k posameznim členom predloga zakona, ki so jih člani
komisije prejeli tudi v pisni obliki. Dr. Korun je pri tem izrecno
izpostavil vprašanje pojmovne in terminološke usklajenosti
predlaganih rešitev z veljavno zakonodajo. Posebej je opozoril
tudi na vprašanje ustrezne ureditve pristojnosti generalnega
direktorja policije in na vprašanje vsebine predvidenih
podzakonskih aktov.

Na podlagi razprave je komisija sprejela naslednje sklepe:

Namestnik varuha človekovih pravic je bil s strani komisije
naprošen, da oceni predlagane rešitve v predlogu zakona z vidika
varstva človekovih pravic. Opozoril je zlasti na spornost določb
49. člena in na vprašanje razmerja teh določb do določb zakona
o kazenskem postopku. Tako naj bi policisti lahko uporabili
predvidene ukrepe že v primeru, če obstajajo razlogi za sum, da
je oseba izvršila kazniva dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
ali ga bo izvršila. Nadalje je opozoril, da predlog zakona ne vsebuje
nobene določbe o obvestilu osebi, zoper katero so bili ukrepi
uporabljeni, predlog zakona pa povsem zanemarja tudi pravice
oškodovancev. Opozoril je tudi na spornost določb 20. člena
predloga zakona, po katerem lahko minister odloči o uporabi
policije tudi brez izrecnega zakonskega pooblastila, kar bi lahko
omogočilo samovoljna ravnanja.

2. Komisija podpira pripombe in opozorila, ki jih je komisiji
predstavil namestnik varuha človekovih pravic in priporoča
Odboru državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje,
da jih upošteva pri oblikovanju amandmajev k besedilu
predloga zakona za tretjo obravnavo.

Za poročevalca je bil določen član komisije dr. Vladimir Korun.

Tudi v razpravi so člani komisije posebno pozornost posvetili
določbam 49. člena predloga zakona, pri čemer so izpostavili
vprašanje preprečevanja zlorab pri uporabi predvidenih ukrepov
In vprašanje, kako zaščititi prizadeto osebo v primeru pomote.
Menili so, da predlog zakona ne predvideva dovolj mehanizmov
za preprečevanje zlorab.

Pisni prispevek člana komisije
dr. Vladimirja Koruna k predlogu
zakona o policiji - tretja obravnava,
je na voljo v službi državnega sveta.

1. Komisija podpira pripombe k posameznim členom predloga
zakona, ki jih je v pisni obliki predložil član komisije dr. Vladimir
Korun in priporoča Odboru državnega zbora za notranjo
politiko in pravosodje, da jih v največji možni meri upošteva
pri oblikovanju amandmajev k besedilu predloga zakona za
tretjo obravnavo.

3. Komisija priporoča Odboru državnega zbora za notranjo
politiko in pravosodje, da pri oblikovanju amandmajev k
besedilu predloga zakona za tretjo obravnavo upošteva tudi
pripombe Policijskega sindikata Slovenije, posebej pripombo
k 85. členu.
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Mnenje Mandatno-imunitetne komisije k delovnemu besedilu predloga poslovnika
državnega zbora
Komisija 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.

Mandatno-imunitetna komisija je na 2. seji, dne 18. 5. 1998,
obravnavala delovno besedilo predloga poslovnika državnega
zbora in sprejela naslednja mnenja In predloge:
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 komisija
predlaga dopolnitve v naslednjih členih delovnega besedila
predloga poslovnika:

Vpliv državnega sveta na delo in odločitve državnega zbora se
najboj odraža pri sprejemanju zakonov. Državni svet lahko nastopa
kot predlagatelj zakona in v tem primeru sodeljuje 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 pomankljivost, ki
se na koncu pokaže v tem, da v primerih, ko ima državni svet
negativen odnos do posanezne določbe zakona in v drugi ali tretji
fazi obravnave na to ne more več vplivati odloča samo še o
sprejemu odložnega veta. Komisija 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 sprejet zakon bi bila tako bolj izjema, saj je
osnovni cilj državnega sveta zastopstvo oziroma uveljavitev
socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov pri
sprejemnju 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

Komisija zato predlaga Komisiji državnega zbora za poslovnik,
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 komisija 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

Komisija se zavzema tudi za kar najboljši pretok informacij o delu
delovnih teles državnega sveta in državnega zbora in predlaga
komisiji za poslovnik, da prouči 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.

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

Zato komisija obžaluje, da je v delovnem besedilu predloga
poslovnika v 217. členu izpadlo besedilo, da predsednik delovnega
telesa dižavnega zbora obvesti predsednika državnega sveta
oziroma predsednika delovnega telesa državnega sveta o
sprejete« stališču do mnenja oziroma stališč, 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.

Poročevalec na seji bo dr. Avgust Majerlč, vodja skupine
Državnega sveta Republike Slovenije za preučitev poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in pripravo morebitnih
predlogov dopolnil.
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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

MNENJE MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
k pobudi Komisije za gospodarstvo v zvezi z zmanjševanjem konkurenčne sposobnosti
slovenskih izvoznikov
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je koncem leta 1996
pripravilo Strategijo povečanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije. Strategija predstavlja okvir, po katerem naj
se bi oblikovala ustrezna ekonomska politika države, ki se mora
odražati v višji konkurenčnosti celotnega gospodarstva. Iz nje
izhaja, da naj bi bila ekonomska politika usmerjena v doseganje
nadaljnje stabilizacije in vzdrževanju makroekonomskega
ravnotežja v razmerah hitre gospodarske rasti. Uresničevanje
obeh ciljev, ki sta v osnovi konfliktna, pa je mogoče le z dosledno
politiko zniževanja narodnogospodarskih stroškov oziroma
celotnega javnega sektorja. Tako se strategija ne omejuje samo
na posamezno ministrstvo ali določeno institucijo, temveč naj bi
bila integralni, referenčni dokument za nosilce ekonomske politike,
kot tudi za podjetja.

izboljšanju kvalitete menedžerjev in učinkovitosti organiziranja
ter vodenja,
intenzivnejši izvozni promociji in ugotavljanju perspektivnih
tržnih niš,
racionalnejši organizaciji prodajnih/nabavnih poti, itd.
Usmeritev v letu 1998 je bila podana s horizontalnimi ukrepi
Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije, ki so: posodobitev slovenske industrije, spodbujanje
razvoja malih in srednjih podjetij, spodbujevanje združevanja
podjetij, izobraževanje in usposabljanje menedžerjev in strokovnih
sodelavcev v podjetju, spodbujanje izvoza, spodbujanje naložb,
spodbujanje informatizacije industrije, spodbujanje okoljskega
pristopa v poslovanju podjetij ter usklajevanje slovenskih tehničnih
predpisov s tistimi, ki veljajo v EU.

Ugotavljamo pa, da je tempo gospodarske rasti upočasnjen. K
temu je največ pripomogla pojemajoča konjuktura v Evropi, doma
pa zamude in odsotnost časovne koordinacije pri ključnih
gospodarskih reformah ter delitvena politika, ki še nima dovolj
inštrumentov, da bi se učinkovito prilagodila spremenjenim
zunanjim pogojem in zaostrenim tečajnim gibanjem. Za preobrat
na tem področju bi morala ekonomska politika poskrbeti za
napredek na vsaj treh ključnih področjih (zaključek privatizacije,
liberalizacija in razvoj finančnega trga, umik države s finančnega
trga v nevtralno vlogo).

Zaradi majhne kritične mase in skromnih virov, zagotovljenih v
proračunu za leto 1998, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
lahko izvaja le naslednje programe:
-

harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično
zakonodajo v državah članicah EU;

Osnovni cilj pa je prestrukturiranje podjetniškega sektorja v skladu
z odprtim, izvozno usmerjenim konceptom razvoja, in da se
usposobi za aktiven in konkurenčen nastop na svetovnem trgu,
zlasti na notranjem trgu EU. To bi dosegli s preusmeritvijo iz
pasivne/stabilizacijske v aktivno razvojno/industrijsko politiko, ki
se bo osredotočila na strukturno prilagajanje in dvigovanje
konkurenčnosti ob upoštevanju tega, da:
-

izvajanje predpristopne strategije v smislu analize in
spremljanje rezultatov industrijskih sektorjev držav, ki so pred
kratkim vstopile v EU.
Na področju sanacije podjetij pa bomo v letu 1998 skušali
transformirati problematična, vendar perspektivna podjetja ter
ukiniti neperspektivna podjetja oz. dele podjetij. Sanacija že poteka:

temeljijo konkurenčne prednosti Slovenije bolj na kakovosti in
diferenciaciji proizvodov kot pa na cenah (stroških);

preko Slovenske razvojne družbe, ki smo ji povečali lastniški
kapital in bo vzpodbujala tehnološki razvoj ter pomagala
gospodarskim družbam financirati najnujnejša obratna
sredstva in premostiti nezadostno razvite finančne institucije
ter preko projektov financiranja in prestrukturiranja
gospodarskih družb aktivno sodelovala pri izvajanju projektov
ohranjanja in odpiranja novih delovnih mest (Instrumenti, ki jih
ima na razpolago: posojila, odkupovanje dolgov in lastniških
vrednostnih papirjev, obveznic in drugi finančni instrumenti);

projekt sanacije podjetij ne sme biti v nasprotju s strukturnimi
značilnostmi slovenskega gospodarstva;
Pomembna točka slovenske ekonomske politike je krepitev
konkurenčnosti podjetniškega sektorja, istočasno pa tudi krepitev
celotne konkurenčnosti države, ki je opredeljena v Strategiji
povečanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije.

preko državnega proračuna in na osnovi veljavne zakonodaje
za:

Velika pozornost mora biti dana predvsem poglavitnim kvalitativnim
faktorjem konkurenčnosti:
-

pilotski projekti na področju horizontalnih programov in
strategij;

subvencije za prestrukturiranje in ohranjanje delovnih
mest s subvencioniranjem obrestnih mer;
prestrukturiranje proizvodnje azbestnih izdelkov, t.j.
sofinanciranje nakupa brezazbestne tehnologije, opreme
in usposabljanja delavcev;

dvigu tehnološke zahtevnosti in usposobljenosti,
krepitvi kvalitete in doseganju standardov EU,
uveljavitvi oblikovanja proizvodov In visoke stopnje
prilagoditve,
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industrije ter predlaga Banki Slovenije, da preuči ukrepe iz svojega
instrumentarija za izboljšanje njihovega položaja.

sanacijo, prestrukturiranje ter privatizacijo Slovenskih
železarn z zagotovitvijo proračunskih sredstev za vračilo
posojil za obratni kapital, potrebne investicije in
dokapitalizacijo;
subvencije za zaprtje rudnikov v Idriji in Mežici;
dajanje poroštev Republike Slovenije za obveznosti
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov;
dajanje poroštev Republike Slovenije za posojilne
obveznosti pravnih oseb;
dajanje kreditov iz naslova kupnin.

Iz navedenega sledi, da je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
seznanjeno s problemi predelovalne dejavnosti kot tudi s problemi
neto izvoznikov, ki izhajajo iz makroekonomske politike, nima pa
žal instrumentov, s katerimi bi lahko pripomoglo k razreševanju
problemov.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je v mesecu marcu
predložilo Vladi RS v obravnavo kratko analizo delovno intenzivnih
panog slovenske predelovalne dejavnosti in na osnovi ugotovitev
te analize med drugim predlagalo Vladi, da z ukrepi
makroekonomske politike Republika Slovenija prepreči nadaljnje
poslabšanje gospodarskega položaja slovenske predelovalne

Sklep državnega sveta ob obravnavi
pobude Komisije za gospodarstvo je
objavljen v Poročevalcu državnega
sveta, št. 3/1998.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE
na vprašanja državnega svetnika mag. Dušana Semoliča glede premoženja slovenskih
podjetij v Republiki Hrvaški
povzročena določena premoženjska škoda zaradi nizkih
prodajnih cen. Vsekakor se Vlada RS s temi postopki ne more
strinjati, saj še vedno ni izpolnjen temeljni pogoj, to je
premoženjskopravni sporazum, ki bi določil stvarnopravni
temelj lastništva na teh objektih.

1. Ministrstvo za zunanje zadeve že vsa leta od osamosvojitve
vodi bilateralne razgovore s hrvaško stranjo o tem, kakšen
status bodo imele v prihodnosti naše nepremičnine na
Hrvaškem. Dejstvo je namreč, da sta obe državi ob
osamosvojitvi sprejeli ustrezne predpise, ki določajo generalno
prepoved razpolaganja z nepremičninami v smislu
obremenjevanja in odtujevanja nepremičnin podružnic,
poslovnih enot in drugih pravnih oseb z območja bivše SFRJ.
Cilj teh razgovorov oz. pogajanj je sklenitev Pogodbe o
reševanju premoženjskih vprašanj. Zavarovanje slovenskega
premoženja v sosednji državi Hrvaški torej poteka na več
načinov. Na eni strani je omenjena Pogodba o reševanju
premoženjskopravnih vprašanj že dalj časa pripravljena,
sklenjena pa ni zaradi pogojevanj hrvaške strani, ki pred
sklenitvijo te pogodbe želi razrešiti probleme LBZ in JEK. Na
drugi strani obstaja tudi določeno hrvaško premoženje v
Republiki Sloveniji, katerega usoda je prav tako negotova kot
usoda našega premoženja na Hrvaškem. Da je potrebno te
probleme urediti čim prej, se strinjata obe strani.

2. Pristojni organi Vlade Republike Slovenije v koordinaciji
Ministrstva za zunanje zadeve RS so na enem od zadnjih
sestankov določili pristojni organ, ki naj pripravi dokumentacijo
o premoženju slovenskih pravnih oseb in drugih organizacij v
Republike Hrvaški. V tej koordinacijski skupini sodelujejo tudi
predstavniki imetnikov počitniških domov na
Hrvaškem.Slednji so se zavezali k sodelovanju pri pripravi
dokumentacije in ocenitvi škode, ki je nastala v obdobju vojne
na Hrvaškem in z nastanitvijo beguncev v omenjene
počitniške kapacitete. Dejstvo pa je, da tudi hrvaški organi, ki
so z uredbami o prepovedi razpolaganja prevzeli naše
kapacitete za začasno zatočišče beguncev, škodo z
določenimi modalitetami priznavajo, vendar v tem trenutku
ne razpolagajo s finančnimi sredstvi za povrnitev odškodnine,
zato so predlagali poravnavo dolgov v skupnih povpraševanjih
obeh držav. Kot je znano, se v tem trenutku še vedno nahajajo
v nekaterih slovenskih počitniških domovih begunci, ki pa se
morajo v kratkem času vrniti na svoje domove, vendar ne
smemo zanemariti humanitarnega vidika njihovega povratka,
saj so številnim od njih domovi porušeni oz. uničeni. Obenem
pa smo že zahtevali, da se Vlada RH izjasni, kdaj bodo
kapacitete vrnjene in begunci izseljeni, saj so z lasnimi predpisi
določili, da se počitniške kapacitete dajo na razpolago za
začasno zatočišče beguncem za čas trajanja agresije na
Hrvaško oz. vojnega stanja. Tega stanja ni več, zato po našem
mnenju tudi ni več razlogov za zavlačevanje postopkov vrnitve
kapacitet slovenskim imetnikom.

Omejitvena zakonodaja, ki jo je hrvaška država sprejela po
osamosvojitvi v obliki zakona o gostinski dejavnosti, dejansko
onemogoča poslovanje slovenskim počitniškim domovom na
način, kot je bilo to mogoče pred osamosvojitvijo obeh držav.
Vlad Republike Hrvaške zato vsako leto sprejme poseben
moratorij, s katerim začasno suspendira izvajanje
omenjenega zakona. Naše stališče je, da je ta zakon za nas
diskriminatoren, kar je tudi dano na znanje hrvaški strani v
bilateralnih razgovorih /začetek pogajanj z RH o vstopu v
WTO).
Glede odprodaje slovenskega premoženja v Republiki Hrvaški
pa je potrebno navesti naslednje ugotovitve: Vlada RH je že
v Uredbi o prepovedi razpolaganja iz leta 1991 predpisala
možnost, da se s soglasjem vlade lahko posamezna
nepremičnina izvzame Iz generalne prepovedi
razpolaganja.Nekatera slovenska podjetja so to možnost
izkoristila In domove dejansko prodala. Vendar so to možnost
izkoristila brez predhodnih konzultacij s pristojnimi organi Vlade
RS. V kolikor je v konkretnih primerih šlo za premoženje naših
pravnih oseb, ki so slednje prodajale pod vsako razumno
ceno, prej lahko govorimo o zlorabi odgovornih oseb v teh
pravnih osebah kot pa o tem, da bi slovenska vlada morala
zaščititi njihovo premoženje v drugi državi. S tem je bila gotovo

3. Vprašanje reševanja denacionalizacijske problematike Je v
teku. Slovenska stran se je takoj ob sprejetju hrvaškega
zakona o vračanju premoženja, odvzetega v času
jugoslovanske komunistične vladavine, kot ima uraden naziv,
aktivno vključila v reševanje nastale situacije. Problem je
namreč v tem, da slovenski zakon o denacionalizaciji šteje
za denacionalizacijske upravičence vse fizične osebe, ki so
v času, ko jim Je bilo premoženje podržavljeno, jugoslovanski
državljani in jim je bilo po 9.5.1945 to državljanstvo z zakonom
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sporazumu, ki še ni sklenjen. V tem trenutku pa tudi s stališča
veljavne lastniskopravne zakonodaje obeh držav niso
izpolnjeni pogoji. Ustavni zakon za izvedbo Temeljne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v 2.
odstavku 16. člena, določa, da do ureditve pravic tujih oseb
na nepremičninah osebe iz prvega odstavka istega člena ne
morejo pridobiti lastninske pravice ali drugih stvarnih pravic
na nepremičninah na območju Republike Slovenije, razen na
podlagi dedovanja in ob pogoju dejanske vzajemnosti.
Upoštevaje mednarodnopravno načelo vzajemnosti odkup
premoženja ne bi imel nobenih pravnih posledic za Republiko
Slovenijo, ki se po trenutni zakonodaji ne more vpisati kot
lastnik na Hrvaškem, bi bilo pa to morebiti možno s skenitvijo
premoženjskopravnega sporazuma in s sprejemom
slovenskega zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah.

ali mednarodno pogodbo priznano, hrvaški omenjeni zakon
pa določa, da so denacionalizacijski upravičenci fizične
osebe, ki so imele na dan uveljavitve njihovega zakona
hrvaško državljanstvo. Ta določba onemogoča, da bi tudi
slovenski državljani lahko bili denacionalizacijski upravičenci
po hrvaškem zakonu, hrvaški državljani pa so lahko
upravičenci po obstoječem slovenskem zakonu. Pogoj je le,
da so bili v določenem obdobju jugoslovanski državljani. Vendar
pa je hrvaški zakon določil tudi, da so tujci lahko upravičenci,
pod pogojem, da se sklene bilateralna meddržavna pogodba.
4. Ministrstvo za zunanje zadeve je že leta 1992 iniciralo popis
premoženja v bvših republikah SFRJ. Kasneje je bilo na več
sestankih na ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
ministrstvu za pravosodje, ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem ter ministrstvu za zunanje zadeve izpostavljeno
vprašanje ažurnosti zbranih podatkov in dogovorjeni nosilci
novega popisa, ki pa so redno naleteli na problem nedosledne
in premale aktivnosti slovenskih lastnikov počitniških domov
v Republiki Hrvaški. Le-ti se parcialno na vlado obračajo le
tedaj, ko nastopijo večje težave. Brez njihovega aktivnega
sodelovanja Vlada RS najbrž sama ne bo uspela pripraviti
celovitega pregleda stanja in s tem sprejemati ustreznih
ukrepov.

7. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o zaposlovanju je bil podpisan v Zagrebu 7. februarja
1994, objavljen je v Ur. I. RS, št. 42/94 (MP št.:10/94). V veljavo
je stopil 24. 9.1994.
8. Hrvaška stran je slovenski že v lanskem letu posredovala
osnutek turističnega sporazuma, ki pa v nobeni točki ne
obravnava urejanja področja turističnih zmogljivosti
slovenskih podjetij na Hrvaškem. Predlog predvsem
obravnava skupno promocijo turizma obeh držav. Ob obisku
hrvaškega ministra za turizem Sergeja Morsana meseca
marca v Mariboru je bilo dogovorjeno, da se v sporazum
vključijo tudi določbe, ki bi obravnavale roke in ukrepe za
pretvorbo sindikalnih počitniških zmogljivosti v podjetja za
hotelsko-turistično dejavnost odprtega tipa.

Ministrstvo za pravosodje bo v kratkem pripravilo osnutek
novega odloka o popisu nepremičnega premoženja v Republiki
Hrvaški, vendar bi že zdaj radi še enkrat opozorili, da Vlada
RS brez sodelovanja lastnikov nepremičnin v Republiki
Hrvaški ne more pripraviti kvalitetnega ažurnega popisa
nepremičnin.
V postopku ratifikacije v Državnem zboru RS pa je tudi
slovenski zakon o lastninski in drugih stvarnih pravicah. Ta
zakon Republika Slovenija mora sprejeti na podlagi
spremembe 68. člena Ustave RS. Hrvaška je svoj "zakon o
vlastništvu i drugim stvarnim pravima" sprejela že leta 1995
in v poglavju o lastninski pravici tujcev določa, da tujci lahko
pridobivajo lastninske pravice na nepremičninah pod pogojem
dejanske vzajemnosti in pod pogojem, da za to da soglasje
minister za zunanje zadeve po predhodnem soglasju
pravosodnega ministra.

9. Prizadevamo si, da bi uredili premoženjsko problematiko v
celoti tako, da bi omenjeni bilateralni premoženjskopravni
sporazum zajel vse pridobljene pravice na premoženju pa
tudi enakopravno zaščito subjektov pred pristojnimi organi
obeh držav. Že sama pogajanja o sklenitvi tega sporazuma
ter pripravljeni predlogi o vsebini le tega so po našem mnenju,
zadostna garancija, da obravnavano premoženje ne bo
prepuščeno tako imenovani "sukcesijski logiki". Dejstvo pa
je, da so vsi odprti problemi med državama medsebojno bolj
ali manj povezani in v tem je tudi razlog, da določena področja
bilateralnih odnosov še vedno niso dokončno urejena. Sicer
pa po številu bilateralnih sporazumov, ki jih je Slovenija do
sedaj sklenila s kakšno sosednjo državo, Hrvaška sodi v
sam vrh.

5. Kot je že navedeno v odgovoru na prvo vprašanje, menimo,
da v Republiki Sloveniji ni pristojen noben organ za to, da bi v
Republiki Hrvaški odločal o oškodovanju družbenega
premoženja. Za to problematiko so pristojni določeni hrvaški
organi, konkretno je to hrvaško javno pravobranilstvo. Tudi
glede preprečevanja v prihodnje je težko odgovoriti na
zastavljeno vprašanje, ker če je posamezna pravna oseba iz
Republike Slovenije, ki ima nepremičnine na ozemlju
Republike Hrvaške, te nepremičnine prodala s soglasjem
Vlade RH pod vsako razumno ceno, potem naj posledice
svojih ravnanj prevzamejo odgovorne osebe teh pravnih oseb,
ne pa Vlada RS, ki si prizadeva generalno urediti celotno
problematiko z bilateralnim premoženjskopravnim
sporazumom.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je Ministrstvu
za malo gospodarstvo in turizem posredovalo prošnjo za
dopolnitev predloženih odgovorov. Ker ministrstvo še ni odgovorilo,
menimo, da odgovori niso usklajeni.

6. Po naših informacijah slovenska vlada ne razmišlja o finančnih
sredstvih za odkup počitniških zmogljivosti slovenskih podjetij
v Hrvaški, ker za takšne možnosti ni pravne podlage.
Morebitna pravna podlaga je v premoženjskopravnem

Sklep državnega sveta ob obravnavi
vprašanj državnega svetnika mag.
Dušana Semoliča je objavljen v Poročevalcu državnega sveta, št. 4/1998.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Petra Vriska
za seznanitev širše kmetijske javnosti o vplivih sporazuma na slovensko kmetijstvo
ob uporabi Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA)
sedanje ureditve trgov, če Slovenija želi slediti zastavljenim
agrarno političnim ciljem. Sporazum bo vplival na pocenitev žit,
kar zaradi nedosledno izpeljane zaščite v živinoreji daje prednost
industrijskim živinorejskim tehnologijam. Ogroženo je predvsem
na prostor in okolje vezano kmetijstvo. Sporazum vsebuje kar
nekaj neracionalnosti in nasprotij, ki postavljajo pod vprašaj
smiselnost sprejetih dogovorov. Vsekakor bo sporazum pospešil
strukturne spremembe v našem kmetijstvu in prisilil kmetijsko
politiko k odločanju.

Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.4.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika Petra Vriska za seznanitev širše
kmetijske javnosti o vplivih sporazuma na slovensko kmetijstvo
ob uporabi Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

Državni svet ugotavlja, da Srednjeevropski sporazum o prosti
trgovini (CEFTA) za slovensko kmetijsko predstavlja prej
nevarnost kot priložnost, saj CEFTA, v nasprotju z Evropsko
unijo, nima nobene skupne kmetijske politike. Hkrati sporazum o
prosti trgovini (CEFTA) ovira in onemogoča izvajanje Strategije
razvoja slovenskega kmetijstva, ki je bila sprejeta leta 1993.

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Petra Vriska in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj ter Ministrstvu za finance, da pobudo preučijo in nanjo
odgovorijo.

Državni svet meni, da je potrebno analizirati, na katerih področjih
so učinki izvajanja sporazuma o prosti trgovini pozitivni in kje
negativni. Slovensko gospodarstvo oziroma posamezne panoge
imajo verjetno mnoge koristi in pozitivne učinke v nasprotju s
slovenskim kmetijstvom, zato je iz pozitivnih učinkov potrebno
zadeve sanirati tam, kjer so učinki negativni, torej v slovenskem
kmetijstvu.

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj ter
Ministrstvu za finance, da širšo kmetijsko javnost, predvsem pa
strokovne skupine s področja kmetijstva seznanijo s posledicami
sprejetja in uporabe Dodatnega protokola št. 6 k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) s 1. 4.
1998.

Državni svet opozarja na vzroke in posledice sprejemanja
kratkoročnih ukrepov predvsem v gospodarskem segmentu
kmetijstva, saj je znano, da je kmetijstvo na meji rentabilnosti in bi
lahko bilo porušeno ravnotežje, zato je pri teh spremembah
potrebno ohranjati neko kontinuiteto in ukrepe izvajati tako, da ni
prehudih preskokov.

Državni svet poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter
Ministrstvo za finance, da s sprejetjem ustreznih instrumentov
ekonomske politike omilijo negativne učinke, ki jih slovenskemu
kmetijstvu prinaša uporaba Dodatnega protokola št. 6 k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), da
slovensko kmetijstvo ne bo še bolj prizadeto ob vključevanju v
Evropsko unijo.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter
Ministrstvo za finance v skladu s 96. členom poslovnika državnega
sveta v roku 30 dni odgovorijo na pobudo.

Obrazložitev
S 1. 4.1998 bo Slovenija začela uporabljati Dodatni protokol št. 6
k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), ki
pomeni nadaljnjo postopno liberalizacijo trgovine s kmetijskimi
proizvodi z drugimi članicami srednjeevropske prostotrgovinske
zveze. Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 19.3.1998, sprejela
uredbo o njegovi začasni uporabi ter sklenila, da bo uvedla
intervencijske cene za ključne kmetijske proizvode, če bodo učinki
liberalizacije preveliki.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE
IN RAZVOJ
Želimo opozoriti, da sprejem uredbe o začasni uporabi Dodatnega
protokola št. 6 k CEFTA ni nikakršen kratkoročen ukrep, ki bi
presenetil slovensko javnost. Že s sporazumom o pristopu
Slovenije k CEFTA, se je Slovenija obvezala, da bo s 1.7.1996
sprejela enaka načelna pravila v medsebojni trgovini s kmetijskimi
Izdelki, kot veljajo med prvotnimi državami CEFTA že od 1.1.1996.
Po dolgotrajnih pogajanjih, ki jih je vodilo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in o katerih je bil ves čas obveščen tudi
Odbor Državnega zbora za kmetijstvo, je bil Dodatni protokol
št.6 K CEFTA podpisan šele decembra 1997. Pred podpisom je
bilo dano tudi soglasje Odbora za kmetijstvo - člani odbora so ga
soglasno podprli. Po določilih Dodatnega protokola št. 6 K CEFTA
se je ta začel uporabljati šele s 1.4.1998. Tako imenovani listi A In
B sta znani že od konca leta 1995.

Strokovna skupina pod vodstvom dr. Emila Erjavca je pripravila
temeljito študijo o vplivih sporazuma na slovensko kmetijstvo. V
študiji je predstavljen in analiziran kmetijski del sporazuma CEFTA.
Predstavljen je sprejeti dogovor po posameznih kmetijskih trgih,
ocenjeni so sedanji in prihodnji blagovni tokovi in izvozni potenciali
posameznih držav. Primerjane so strukture, kmetijska politika in
cenovne ravni kmetijskih pridelkov. S statičnim determinističnim
modelom so ocenjeni dohodkovni učinki sprejetih obveznosti.
Sporazum sprošča trgovino le na nekaterih trgih, vendar na teh
s pomembnimi ekonomskimi in strukturnimi učinki. Zaradi
sporazuma CEFTA se bo poslabšal splošni ekonomski položaj
kmetijstva. Prizadeta bo predvsem predelava žit, govejega mesa
in drobnice. Pri teh proizvodih je nujno potrebno izvesti reforme

Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za ekonomske
odnose In razvoj in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo In
prehrano, da izdelata podrobno analizo učinkov in vplivov
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oziroma proizvode. Predlog zaščitnih cen in z njimi povezanih
nujnih ukrepov pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za ekonomske odnose in
razvoj ter Ministrstvom za finance do konca maja 1998.

sporazuma CEFTA na celotno slovensko gospodarstvo. Analizo
je izdelal Inštitut za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane s
sodelovanjem zunanjih sodelavcev na področju kmetijstva. Analiza
je pokazala naslednje ugotovitve:
Slovenija v države CEFTA izvaža skoraj v celoti samo industrijske
izdelke, saj skupni izvoz kmetijstva in živilske industrije predstavlja
le 2,3 % izvoza, medtem ko je delež kmetijskih in živilskih
proizvodov pri uvozu iz držav CEFTA skoraj 20 %. Analiza
učinkov danih koncesij Slovenije posameznim pogodbenicam
CEFTA pred začetkom Dodatnega protokola št. 6 kaže, da so do
sedaj dane kvote bile relativno nepomemben instrument
liberalizacije kmetijstva, ki sam po sebi ni vplival na povečanje
uvoza proizvodov na kvotah. Večina pomembnih proizvodov, za
katere so dane kvote, se uvaža po redni poti (torej mimo
preferencialne obravnave, to je s plačilom polne carine in morebitne
posebne uvozne dajatve, kar pomeni, da bi prišlo do uvoza tudi,
če ne bi bilo sporazuma CEFTA). Le 0,5 % celotne vrednosti
uvoza kmetijskih pridelkov je bilo realiziranih v okviru sporazuma.

Sklepi, ki jih lahko povzamemo iz študije so:
Pri kmetijskih proizvodih, ki bi lahko bili ogroženi zaradi
izvajanja DP 6, je potrebno izvesti reforme sedanje ureditve
trgov. Potrebno je najti inštrumente, vključno s finančnimi
sredstvi, za zaščito navedenih kmetijskih proizvodenj. Tu gre
predvsem za pridelavo pšenice (že v letu 1998) in po letu
2000 prirejo govejega mesa in drobnice, kar pomeni, da imamo
še dovolj časa, da se ustrezno pripravimo na to situacijo.
Reformo kmetijske politike je potrebno voditi predvsem z
vidika prilagajanja in vključevanja Slovenije v EU.

Iz študije izhaja, da bi zaradi izvajanja Dodatnega protokola št. 6
k CEFTA (dalje: DP6), ki se je začelo 1.4.1998, lahko prišlo do
poslabšanja splošnega ekonomskega položaja kmetijstva. Zaradi
možnosti povečanja uvoza (predvsem iz Madžarske) je lahko
prizadeta pridelava pšenice že v letu 1998, medtem, ko bo
pridelava govejega mesa in drobnice ogrožena z letom 2000. Pri
tem naj omenimo, da so te ocene izdelane na podlagi celotnega
uvoza kmetijskih izdelkov iz držav CEFTA, do katerega bi prišlo,
tudi če ne bi bilo sporazuma CEFTA.

Menimo, da bi bilo reformo kmetijske politike potrebno izpeljati ne
glede na sporazum CEFTA, če se želimo enakovredno vključiti v
EU. Glede na sklep Vlade Republike Slovenije z dne 5.6.1997 je
za pripravo gradiva oziroma programa ukrepov na področju
kmetijske politike, ki bo omogočal uresničevanje sprejetih ciljev
kmetijstva v zvezi s prilagajanjem na vstop v EU, zadolženo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki naj bi gradivo
pripravilo že do konca oktobra 1997.

Zaradi samega sporazuma še ne bo prišlo do poslabšanja situacije
kmetijskih pridelovalcev. Samo bistveno povečan uvoz po
sporazumu bi lahko negativno vplival na kmetijstvo, predvsem
zaradi dosti nižjih cen, ki jih dosegajo države CEFTA v primerjavi
s Slovenijo. Povečan uvoz kmetijskih izdelkov po nizkih cenah bi
lahko vplival na znižanje cen, kar pa ni v interesu slovenskih
proizvajalcev (izpad dohodka). Zato je potrebno iskati take ukrepe,
ki bi preprečili prevelik uvoz po sporazumu CEFTA.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj predlaga naslednje
možne ukrepe, s katerimi bi se zaščitili pred prevelikim uvozom
iz držav CEFTA:
Že sam sporazum (14. člen) omogoča uvedbo ukrepov, če uvoz
kmetijskih izdelkov s poreklom iz držav pogodbenic, za katere
veljajo koncesije, dodeljene s tem sporazumom, povzroči resno
motnjo na trgu druge pogodbenice. Procedura je taka: prizadeta
pogodbenica začne s posvetovanji z državo proti kateri želi uvesti
določen ukrep, da najde ustrezno rešitev. Dokler rešitve ne najde,
lahko prizadeta pogodbenica ukrepa tako kot se ji zdi potrebno
(torej lahko uvede zaščitni ukrep). Tega ukrepa so se države
CEFTA že poslužile (Madžarska, predvsem pa Poljska). Možnosti
je več, saj sam sporazum ne definira, katere ukrepe se lahko
uporablja. Poljska npr. je preprosto ukinila preferencialno stopnjo
in uporablja MFN stopnjo. Lahko se določi preferencialno stopnjo
samo za določeno carinsko kvoto, za uvoz, ki presega to kvoto,
pa se zaračuna MFN uvozna dajatev.

Zavedajoč se občutljivosti kmetijskega področja v Sloveniji sta
tako Vlada Republike Slovenije kot tudi Državni zbor RS že ob
prvi obravnavi (novembra 1995) sprejela določene usmeritve, ki
bi omogočale ob nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskim in
živilskimi izdelki kmetijstvu razvoj v skladu z nacionalnimi interesi
ter razvojno politiko. Tako Vlada RS kot tudi Odbor DZ za kmetijstvo
sta problematiko CEFTA že večkrat obravnavala. (Torej ne gre
za ne informiranost ali ne vedenje.)
Vlada RS je na 16. seji, dne 5.6.1997, sprejela sklep, da bo sprejela
celovit program ukrepov na področju kmetijske politike, ki bo
omogočal uresničevanje sprejetih ciljev kmetijstva ob nadaljnjem
odpiranju kmetijskega trga v Sloveniji in upoštevanju nujnega
prilagajanja za vključitev v EU. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano naj bi gradivo pripravilo že do konca
oktobra 1997.

Tudi 27. člen omogoča prizadeti pogodbenici sprejem ustreznih
ukrepov, če se kak izdelek uvaža v tako povečanih količinah In
pod takimi pogoji, da to povzroča ali utegne povzročiti resno
škodo domačim proizvajalcem. Tu pa je procedura nekoliko
drugačna (31. člen), saj mora pogodbenica, ki se namerava zateči
k zaščitnim ukrepom, nemudoma o tem obvestiti drugo
pogodbenico in Skupni odbor CEFTA. Če Skupni odbor ni sprejel
odločitve v 30 dneh, ko je bila zadeva predložena, lahko prizadeta
pogodbenica sprejme ukrepe z namenom, da popravi nastali
položaj. Obseg in trajanje je potrebno omejiti na nujno potrebno,
prednost pa imajo ukrepi, ki najmanj ovirajo izvajanje sporazuma.
Če pa zaradi izrednih razmer, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje,
zadeve ni možno predhodno preučiti, lahko prizadeta pogodbenica
takoj uporabi začasne ukrepe.

Istočasno je Vlada RS naložita vsem pristojnim ministrstvom, da
pričnejo s pripravo in Izvajanjem drugih ukrepov zaščite pri uvozu
kmetijskih in živilskih proizvodov. Minister za kmetijstvo naj imenuje
stalno medresorsko delovno skupino, ki bo kontinuirano
usklajevala aktivnosti in vsake tri mesece poročala Vladi RS.
Na 54. seji, dne 19.3.1998, pa je Vlada RS ponovno obravnavala
vpliv CEFTA na kmetijski trg in ugotovila, da je potrebno sprejeti
ukrepe, tako kratkoročne kot tudi dolgoročne, ki bodo omogočili
uresničevanje sprejete strategije razvoja slovenskega kmetijstva.
Kot kratkoročni ukrep, ki naj bi preprečil padec odkupnih cen in
zagotovil proizvajalcem oziroma rejcem še sprejemljiv dohodek,
bo Vlada RS določila intervencijske cene za ključne pridelke

Razumljivo pa je, da mora biti uvedba takih ukrepov utemeljena in
podprta s statističnimi podatki. Ukrepe, ki jih omogoča sporazum
CEFTA, seveda lahko uvedemo le za tisti uvoz, ki poteka po
sporazumu (analiza je pokazala, da je ta delež izredno nizek).
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kmetijskem področju, zato bi lahko prišlo do poslabšanja položaja
do tistih držav, ki ne bodo v prvem krogu pristopile k EU.

- Poleg ukrepov, ki jih omogoča sporazum, pa vse države uporabljajo tudi druge ukrepe zaščite pri uvozu kmetijskih izdelkov
(npr. striktno spoštovanje že sprejetih veterinarskih in fitosanitarnih
ukrepov, zagotavljanje kakovosti, kontrolo porekla blaga,
upoštevanje samo tistih klavnic, ki jih priznava tudi EU, ipd.).

Nedvomno je študija pokazala, da zaradi sprostitve uvoza
določenih pomembnejših kmetijskih izdelkov lahko pride do
negativnih učinkov za slovensko kmetijstvo. Zaenkrat je od uvedbe
Dodatnega protokola št. 6 preteklo še premalo časa, da bi lahko
ugotovili kakršne koli negativne učinke. Potrebno je budno
spremljati medsebojno trgovino s kmetijskimi izdelki, da bi lahko
pravočasno sprejeli potrebne ukrepe, ki bi preprečili negativne
učinke na naše kmetijstvo in zagotovili, da ne bi prišlo do bistveno
spremenjenih dohodkovnih razmerij in padca dohodka kmetijskih
proizvajalcev. Tako ravnajo tudi vse ostale države CEFTA, ki pa
imajo dosti bolj razdelan sistem zaščite. Pričakujemo, da bodo
vsaj tri pogodbenice CEFTA sprejete v EU istočasno s Slovenijo,
kar bo pomenilo, da bo tudi trgovina s kmetijskimi izdelki potekala
v celoti brez vsakršnih carin in ostalih uvoznih dajatev. Prav zato
bi kazalo, da začnemo pravočasno ukrepati in pripravljati ter
prilagoditi posamezne občutljive kmetijske sektorje na novo, bolj
konkurenčno okolje. Skupna kmetijska politika v EU ne bo vsega
rešila.

Če glede kvalitete prepišemo parametre, ki jih mora izpolnjevati
blago iz uvoza, moramo vedeti, da morajo biti tuji proizvodi (ne
glede od kod prihajajo) obravnavani nediskriminatomo v primerjavi
z domačimi proizvodi. Da se izognemo uvozu slabe oziroma
nekvalitetne pšenice iz Madžarske (predpostavka študije) lahko
s predpisom reguliramo, kakšne lastnosti mora imeti pšenica (to
velja za pšenico tako domačo kot uvoženo - od koder koli).
- Pri sumu, da blago ne dosega porekla (predpostavka študije, da
prihaja iz držav CEFTA v Slovenijo blago iz tretjih držav), se
pošiljko zaustavi na meji in se kontrolira poreklo. Nekaj takih
kontrol bo zagotovo preprečila uvoz brez porekla. Vendar pa se
obrazec EUR.1, s katerim izvoznik deklarira poreklo blaga,
uporablja samo pri uvozu, ki poteka po sporazumul Lahko
zahtevamo od države izvoznice (npr. Madžarske) tudi uradne
podatke o obsegu proizvodnje ter obsegu izvoza.

Analiza je pokazala, da so kritični predvsem trije sektorji: pridelava
žit (predvsem pšenice), prireja govejega mesa in prireja drobnice.
Glede uvoza pšenice bi bilo, v primeru povečanega uvoza, že v
letu 1998 potrebno sprejeti ustrezne ukrepe na tem področju.
Prireja govejega mesa in drobnice pa bo lahko ogrožena šele od
1.1.2000, zato je verjetno še dovolj časa, da se pripravi in sprejme
najbolj učinkovite ukrepe tudi na teh dveh sektorjih.

Iz Madžarske uvažamo meso, ki izhaja iz klavnic, ki jih EU ne
priznava. Glede na to, da se pripravljamo na vstop v EU, bo treba
dovoliti uvoz iz klavnic, ki jih priznava tudi EU.
Varovanje zdravja ljudi in okolja - predpisi (striktno spoštovanje
že obstoječih, npr. rok trajanja, ipd.) in priprava novih.

Na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj že pripravilo uredbo,
s katero bo začasno ukinjena preferencialna carinska stopnja za
uvoz mlinske pšenice iz Madžarske. Pokazalo se je, da se je
uvoz pšenice iz Madžarske zelo povečal, predvsem zaradi izredno
nizke cene, ki jo omogoča subvencioniranje izvoza s strani
Madžarske. S to uredbo bodo začasno ponovno uveljavljene
uvozne dajatve, kot so veljale pred začetkom uporabe Dodatnega
protokola št. 6 k CEFTA (to je carinska stopnja iz veljavne carinske
tarife in posebna uvozna dajatev).

- Pri tistih izdelkih, za katere še vedno lahko uporabljamo posebno
uvozno dajatev, lahko to terjatev zvišamo do višine, dogovorjene
v okviru WTO (vendar v tem primeru velja za vse države WTO).
- Sprejem tehničnih predpisov o vsebnosti posebnih sestavin v
prehrambenih proizvodih. Predpise oblikuje Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, lahko v sodelovanju z
Ministrstvom za zdravstvo. Veljajo tudi za domače proizvode.
Sprejem predpisov v zvezi z načinom pakiranja, označevanja v
slovenskem jeziku, ipd.

Glede pobude, da bi seznanili širšo kmetijsko javnost o vplivih
sporazuma CEFTA na slovensko kmetijstvo, lahko rečemo, da bi
v tem primeru morali širšo javnost predvsem seznaniti s tem,
kakšne ukrepe bomo sprejeli zato, da slovensko kmetijstvo ne
bo deležno morebitnih negativnih učinkov, ki bi jih lahko povzročilo
izvajanje Dodatnega protokola št. 6. Seveda pa poceni uvoz ne
prihaja samo po sporazumu CEFTA; na marsikaterih področjih
so izdelki, ki prihajajo v Slovenijo po ostalih sporazumih, predvsem
iz EU, še bolj konkurenčni od izdelkov, ki prihajajo iz držav CEFTA.
Zavedati se moramo, da je delež uvoza kmetijskih izdelkov iz
držav CEFTA, ki se realizira preko sporazuma, izredno nizek (le
0,5 %), zato se moramo tudi vprašati, ali je celotna zaščita
ustrezna, še posebno ob dejstvu, da so proizvodne cene v večini
držav nižje od cen naših proizvajalcev.

- Možnost uvedbe antidampinških postopkov v primeru suma
dampinških cen (kompliciran, dolgotrajen in zahteven postopek;
predpise imamo, ne pa tudi izkušenj pri samem vodenju postopkov
- Urad za varstvo konkurence).
Ne nazadnje imamo še vedno možnost novih dogovorov v okviru
sporazuma CEFTA. Lahko bi sprožili zahtevo po obravnavi
kmetijskih koncesij v zvezi s približevanjem EU. Z vstopom v EU
bomo morali prevzeti trgovinsko politiko, ki jo ima EU, tudi na

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Milana Zvera
za pospešitev priprave in sprejemanja zakona o spodbujanju regionalnega razvoja prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika dr. Milana Zvera za pospešitev

priprave in sprejemanja predloga zakona o spodbujanju
regionalnega razvoja - prva obravnava (EPA 741) in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
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svetniki predlog zakona in informacije potrebujejo čim prej tudi
zato, ker se pri svojem vsakodnevnem političnem delu soočajo z
ljudmi in jim morajo odgovarjati na ta globalna razvojna vprašanja.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika dr. Milana Zvera in predlaga Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj, da pobudo preuči in nanjo odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku
30 dni odgovori na pobudo.

Problem nesprejetja predloga zakona o spodbujanju regionalnega
razvoja je resen, saj je nastala pravna praznina na tem področju.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE
IN RAZVOJ

Država sicer namenja in daje določena sredstva v te namene,
toda sredstva so razdrobljena po različnih proračunskih
postavkah v okviru različnih ministrstev in skladov, zato so
primerno neučinkovita in nad njihovo uporabo ni pravega nadzora.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Slovenije je v obliki delovnega gradiva pripravljen za drugo
branje;
izdelane so tudi Teze strategije regionalnega razvoja Slovenije,
ki služijo kot strokovna podlaga zakonu.

Država nima izdelane globalne in celovite politike na področju
spodbujanja enakomernega regionalnega razvoja in je zato nujno
čimprejšnje nadaljevanje postopka za sprejem predloga zakona
o spodbujanju regionalnega razvoja, ki je v državnem zboru
neupravičeno zastal leta 1994 po sprejeti prvi obravnavi.

Oba zgoraj našteta dokumenta namerava Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj oddati v vladno proceduro pred
parlamentarnimi počitnicami. Pričakujemo tudi vaše sodelovanje
že v fazi delovnega gradiva.

Zato državni svet predlaga, da se pospeši pripravo in postopek
sprejemanja predloga zakona o spodbujanju regionalnega razvoja,
še posebej zato, ker je nekatere rešitve treba uskladiti s
spreminjajočo zakonodajo o lokalni samoupravi.

V prilogi vam pošiljamo v preučitev Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja Slovenije ter Teze strategije
regionalnega razvoja Slovenije.

Državni svet izraža poseben interes za reševanje vprašanj s
tega področja in poziva Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, da ji pošlje predlog zakona o spodbujanju regionalnega
razvoja - druga obravnava, čeprav v delovni verziji, saj se njeni
člani želijo vsebinsko poglobljeno in pravočasno vključiti v razprave
glede navedenega predloga zakona. Državne svetnice in državni

Prilogi - zakon in teze - sta na
voljo v službi državnega sveta.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
v zvezi z novo osebno izkaznico
izkaznic ter zaupalo to varnostno zelo kritično fazo izdajanja
in distribucije dvema nedržavnima podjetjema (vsakemu za
pol Slovenije)?

Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi z
novo osebno izkaznico in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Po neuradnih informacijah se bo že 22. 7. 1998 začelo izdajati
novo slovensko osebno izkaznico. Izbrana je tehnologija osebne
izkaznice, ki jo ima vpeljano v Evropi le Švica, v svetu pa še
Namibija in Singapur. Ta tehnologija danes ni več dovolj varna
pred prenarejanjem in ponarejanjem, kajti današnji ceneni tiskalniki,
laminatorji, laserski gravirni stroji, na prostem trgu dobavljivi
materiali za izdelavo takšnih izkaznic in prav tako dobavljive
kemikalije za zaščitne elemente (UV čmilo itd.) omogočajo izdelavo
perfektnih ponaredkov, katerih pristnosti na terenu skoraj ni več
mogoče ugotavljati.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za notranje
zadeve, da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasijo:
1. Zakaj Republika Slovenija ravnokar uvaja novo osebno
izkaznico, ki temelji na zastareli tehnologiji, s čimer so podani
pogoji za široko ponarejanje in zlorabljanje v vsakršnem
smislu, kajti: čeprav osebna izkaznica ni obvezna javna listina,
jo vendarle državljan lahko uporablja kot:
a)
identifikacijski dokument,
b)
potrdilo o državljanstvu,
c) potno listino za prehod državnih meja.

Evropski standardi za identifikacijske dokumente definirajo le
obliko, vsebino in njen razpored, ne pa njihove tehnologije. Zaradi
geopolitičnega položaja Republike Slovenije si takšne ponaredljive
osebne izkaznice ne smemo privoščiti, še zlasti če upoštevano
večfunkcijsko namembnost nove osebne izkaznice in odpravo
njene neposredne izdaje izven Ministrstva za notranje zadeve
oziroma upravnih enot.

2. Zakaj se na novi osebni izkaznici dosedanja barvna fotografija
zamenjuje s črno belo fotografijo državljana?

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanja.

3. Zakaj se je Ministrstvu za notranje zadeve oz. njegovim
upravnim enotam odvzelo personalizacijo in izdajanje osebnih

15

3. Eden od ciljev projekta "nova slovenska osebna izkaznica"
je bil tudi izbrati tako tehnološko rešitev, ki omogoča oddati
zunanjim izvajalcem izvrševanje vseh tistih delovnih procesov
v postopku izdajanja osebne izkaznice, ki niso upravno delo.
Med te sodijo izdelava blanketa osebne izkaznice, izdelave
in digitalizacije fotografije ter zapis podatkov državljanke oz.
državljana v osebno izkaznico (tim. personaliziranje
izkaznice). Taka organizacija oz. delitev dela je skladna s
projekti modernizacije poslovanja državne uprave, katerih
cilj so kakovostnejše in učinkovitejše storitve, očiščene
neupravnih del in s čim boljšim razmerjem med stroški in
koristmi.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Republika Slovenija je za izdelavo nove osebne izkaznice
izbrala tehnologijo laserskega zapisovanja podatkov v
polikarbonatno folijo. Ta postopek izdelovanja identifikacijskih
listin, za katerega se zahteva dolgoletna uporabnost (10 let)
in neponaredljivost, je v redni proizvodnji od leta 1986, trenutno
pa ga uporabljajo za izdelavo osebnih izkaznic, vozniških
dovoljenj, potnih listin, bančnih in kreditnih kartic v 14
(štirinajstih) evropskih in 12 (dvanajstih) izven evropskih
državah.
Zapisovanje podatkov v osebno izkaznico temelji na
laserskem, energetskem vžiganju tekstov ter digitaliziranih
podob fotografije in lastnoročnega podpisa v strukturo osebne
izkaznice. Zapise je nemogoče odstraniti brez uničenja
izkaznice. Tak način zapisa podatkov in varnostni elementi,
vgrajeni v polikarbonatno strukturo osebne izkaznice,
omogočajo uradnim osebam v postopkih na terenu in brez
uporabe sofisticiranih tehničnih pomagal relativno enostavno
preverjanje verodostojnosti listine oz. Izločanje morebitnih
ponaredkov.

Izdelovanje, personaliziranje in odprema osebnih izkaznic so
bili zunanjima izvajalcema oddani po pravilih Zakona o javnih
naročilih (Ur. I. RS, št. 24/97) in na podlagi 5. člena Zakona o
osebni izkaznici (Ur. I. RS, št. 75/97).
Vprašanjem varovanja delovnih postopkov pri obeh izvajalcih
smo namenili posebno pozornost, čeprav je že odločitev o
koncentraciji personaliziranja osebnih izkaznic na dve točki
omogočila bistveno večjo stopnjo varnosti kot morebitna
organizacija teh delovnih procesov (logistika in skladiščenje
blanketov, oprema, usposobljenost osebja ipd.) na 58 upravnih
enotah. Oba izvajalca sta morala zagotoviti tehnično varovanje
svojih prostorov, skladno z zahtevami MNZ. Osebje, ki dela
na personalizaciji osebnih izkaznic, mora ustrezati kriterijem
za zaposlitev v državni upravi. Pooblaščenim osebam MNZ
je na njihovo zahtevo omogočena kontrola personalizacijskih
postopkov in načina skladiščenja blanketov osebnih izkaznic.
Delovodniki in dnevniki dela, ki jih morata voditi izvajalca,
omogočajo rekonstrukcijo vseh izvedenih del.

Centralizirano, lasersko zapisovanje podatkov v polikarbonatne osebne izkaznice je ekološko tudi veliko
sprejemljivejše (razgradljiv material, enostavno obravnavanje
odpadkov, ni emisij) kot uporaba postopkov, ki temeljijo na
barvnih tiskalnikih in so razpršeni na 58 lokacij.
2. Po natančnem tehtanju argumentov o trajnosti in vrednosti
osebne izkaznice na eni strani in funkcijami te identifikacijske
listine na drugi strani, se je ministrstvo odločilo za črno-belo
fotografijo na dokumentu. Zaradi 10-letne veljavnosti mora
biti dokument odporen na vsakodnevne fizične, toplotne,
svetlobne in kemične obremenitve iz okolja. Na podlagi tujih in
tudi lastnih izkušenj ter številnih preizkusov smo ugotovili, da
vsem tem zahtevam ustreza le polikarbonatna kartica z
lasersko vgraviranimi podatki. Ta tehnologija - gre za izredno
moderno tehnologijo, ki se uporablja za izdelavo listin - pa
omogoča le zapisovanje črno-belih slik.

Zaključek
Tehnologija in organizacija dela, ki je bila izbrana za izdajanje
novih slovenskih osebnih izkaznic, predstavlja optimalen izbor,
upoštevajoč funkcije in način uporabe osebne izkaznice in rešitve,
ki so trenutno dostopne na trgu. Laserska kartica, ki je bila
izpostavljena kot edina alternativa izbrani rešitvi in ki jo je ponujalo
podjetje Birografika Bori, katere direktorje g. Šušteršič, ne ustreza
- tako s tehnološkega stališča kot s stališča predlagane organizacije dela - večini zahtev, ki so bile postavljene s strani
naročnika, zato se je v ocenjevanju ponudb uvrstila na zadnje,
četrto mesto.

Glede na to, da je osebna izkaznica namenjena identifikaciji
posameznika(-ce), to je preko povezave izgleda osebe s
fotografijo na dokumentu ugotoviti ime in priimek, rojstni datum,
EMSO, državljanstvo, spol in prebivališče imetnika osebne
izkaznice, črno-bela fotografija zadostuje. Še večl Izkušnje
kažejo, da barvne fotografije namesto informiranja lahko tudi
zavajajo (npr. barvanje las; barvne očesne leče; poletna,
"zagorela" fotografija osebe svetle polti, ipd.).
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POSVETI IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo 16. aprila 1998 organiziral predavanje PRIBLIŽEVANJE SLOVENIJE
K EVROPSKI UNIJI Z VIDIKA BRUSLJA. Predaval je dr. Hannes Svvoboda, član
Evropskega parlamenta, vodja delegacije avstrijskih socialnih demokratov v Evropskem
parlamentu in član interparlamentarne delegacije Evropskega parlamenta za sodelovanje s
Slovenijo.

V nadaljevanju je obravnaval več sklopov vprašanj.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je na začetku
pozdravil in predstavil dr. Hannesa Svvobodo, člana Evropskega
parlamenta, vodjo delegacije avstrijskih socialnih demokratov v
Evropskem parlamentu in člana interparlamentarne delegacije
Evropskega parlamenta za sodelovanje s Slovenijo ter napovedal
temo njegovega predavanja. Ob tem se je zahvalil tudi dr. Miroslavu
Polzerju, direktorju Avstrijskega inštituta za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, in njegovi ekscelenci dr. Gerhardu Wagnerju,
veleposlaniku Republike Avstrije v Sloveniji, ki so omogočili obisk
gospoda Svvobode v Sloveniji in to predavanje.

Prvič, zaka| se želi Evropska unija širiti.
Dva razloga sta, da je Evropska unija sploh pričela proces širitve:
argument miru in argument gospodarstva. Argument miru je v
ospredju tudi v zvezi z Natom. Evropska unija naj bi postala
območje stabilnosti in miru. Prav v Ljubljani pa želim v zvezi s tem
opozoriti, je dejal, da bi najbolj kritično območje varnosti, pa tudi
negotovosti, to je nekdanji jugoslovanski prostor izven Slovenije,
tudi po procesu širitve ostal izven Evropske unije. Zato ne bo
dovolj o aspektih varnosti govoriti samo s Slovenijo, treba bo
upoštevati ves Balkan. V Evropski uniji pričakujejo tudi od Slovenije,
da bo dala svoje prispevke, svoje pobude v zvezi s procesom
umirjanja v tem jugovzhodnem delu Evrope; po določenem času
bo imela namreč Evropska unija svoje meje na mejah Slovenije,
meje s Hrvaško pa bodo meje tudi z ostalim delom Balkana. Sicer
na Hrvaškem tudi obstajajo želje za pristop k Evropski uniji, toda
to je časovno še precej daleč.

Izrazil je prepričanje, da bo dr. Hannes Svvoboda kot poslanec v
Evropskem parlamentu lahko iz prve roke predstavil poglede
Evropske unije na Slovenijo, ter zadovoljstvo ob njegovi napovedi
pred začetkom predavanja, da bo namreč govoril zelo direktno.
Vse prisotne je še povabil, naj se po koncu predavanja vključijo v
razpravo z vprašanji in morebitnimi komentarji, ter predal besedo
gospodu dr. Hannesu Svvobodi.

Dr. Hannes Svvoboda se je zahvalil predsedniku državnega
sveta za pozdravne besede in za vabilo k predavanju v Sloveniji,
v deželi, ki jo je že večkrat obiskal, vsakič z velikim veseljem, kot
je dejal. Nadaljeval je, da so odnosi z Evropsko unijo in tudi z
Avstrijo, njegovo domovino, po njegovem mnenju dobri, lahko pa
bi postali še boljši. Vsakdo, ki pride v neko deželo kot predstavnik
Evropskega parlamenta, je razcepljena osebnost; na eni strani
zastopa svojo domovino, po drugi strani mora biti ali naj bi bil tudi
Evropejec; pripada pa tudi določeni politični usmeritvi, on sam kot
podpredsednik socialdemokratske frakcije, največje frakcije v
Evropskem parlamentu. In prav vprašanje širitve, zlasti v zvezi s
Slovenijo, ni strankarsko politično vprašanje, pač pa gre za skupno
pozitivno oceno, ki jo zastopajo v Evropskem parlamentu glede
procesa širitve, vsaj kar se tiče Slovenije in vključitve Slovenije.
Decembra lani je imel govor v Evropskem parlamentu in takrat so
sprejeli tudi sklep o razširitvi Evropske unije, ki ni enostavna
stvar. Nadaljeval je: rad bi bil zelo odkrit, zlasti zaradi tega, ker
nekateri evropski državniki mnogim ljudem na tem kontinentu
vzbujajo iluzije. Že proces širitve Nata je bil popolnoma drugačen,
kot so ga obljubljali. Tudi datum širitve Evropske unije bo verjetno
poznejši, kot ga nekateri državniki tako zlahka obljubljajo - morda
tudi zato, da bi bili bolj popularni. Odprti so namreč mnogi težje
rešljivi problemi, ki pa ne obstajajo samo v državah, ki se želijo
priključiti, na primer v Sloveniji, pač pa tudi v Evropski uniji. Rešitev
teh problemov pa je pogoj, da bi bila Evropska unija ne le teoretično,
pač pa tudi praktično pripravljena izvesti to širitev. To bi želel že
na začetku popolnoma odkrito poudariti, je dejal. Vse drugo, kar bi
vam povedal v lepših besedah, bi bilo morda zlagano.

Drugič, kateri so pogoji za proces širitve.
Gospodarsko politično je za Evropsko unijo odločilno, da ustvarimo velik skupni gospodarski prostor. Pri tem pa bo Vzhodna
Evropa tudi pomembna in ji je treba pomagati. Stopnje rasti kažejo,
da vse te države, tudi Slovenija, rastejo na tem področju hitreje
kot Evropska unija. To so tiste nove sile, ki bodo koristile tudi
Evropski uniji in gospodarstvu sedanjih članic Evropske unije.
Prav zaradi tega je za tiste, ki so že člani, tako pomembno, da bo
prišlo do procesa širitve. Pogosto se napačno trdi, da Evropska
unija iz nekakšne širokogrudnosti ali milosti sprejema te države.
Saj je res, da želimo pomagati tem zainteresiranim državam, je
dejal, ampak s tem bomo pomagali tudi nam samim v Evropski
uniji in s tem bo proces na splošno hitreje tekel.
Evropska unija je v glavnini, to ne velja za vse, v glavnini torej
zainteresirana, da bi proces širitve ne tekel na škodo moči in
krepitve Evropske unije. V Evropski uniji so obstajali nekateri, na
primer prejšnja konzervativna vlada v Veliki Britaniji, morda še ta
ali ona vlada v kakšni drugi državi, ki so želeli širitev Evropske
unije, ker so si obetali oslabitev skupne zunanje in varnostne
politike. Ampak to ni interes vseh v Evropski uniji.
Ne pričakujte, je dejal, da bo Evropska unija v naslednjih letih
slabotna Unija. Ne boste pristopili k Uniji, ki bo oslabljena združba
držav članic. Ne glede na to, kdaj boste pristopili, bo takrat
Evropska unija gospodarsko-politično zelo močna zveza,
močnejša kot je danes.
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težave, veste, da je težave mogoče premostiti, ampak vsak sektor
posebej je treba obdelati. Treba je računati z močnejšimi uvozi, ki
bodo vplivali tudi na vaše gospodarstvo in bodo lahko povzročali
določene probleme. Ampak odkrito vam moram povedati, da bo
to pač treba zdržati, je poudaril.

Tretjič, kakšni so finančni okviri ter politični in gospodarski
kriteriji.
Tudi uvedba skupne valute, evra, ni le vprašanje same denarne
politike. To zahteva tudi močnejšo skupno gospodarsko politiko in
tudi močnejšo skupno varnostno politiko, tudi glede na Ameriko in
Azijo.

Še en kopenhaški kriterij je pomemben, kriterij, ki dela težave
vsem kandidatom: to je skupni pravni sistem, pravni red, ki že
obstaja v Evropski uniji, tako imenovani acquis communautaire.
Države, ki želijo pristopiti, morajo že imeti ta pravni red. V pravnih
službah, v upravi, v celotni zakonodaji itd. se je treba prilagoditi
Evropski uniji, privzeti in prevzeti vse, kar pač velja v Evropski
uniji. Ne želim razpravljati o tem, ali je to, kar je Evropska unija
uskladila doslej, vse zelo smotrno, je poudaril, ampak bistvo je,
da je ta sistem treba prevzeti, če želiš biti član Evropske unije.
Gotovo se je treba strinjati, da je marsikatera ureditev tudi
pretirana, mogoče se spušča v prevelike podrobnosti, ampak to
je stvar Evropske unije in od zunaj ni mogoče vplivati na to.

Zakaj se Anglija, Švedska, pa tudi še nekatere druge države, še
ne vključujejo v skupno valuto? Zato ker vedo, da euro pomeni
močnejšo gospodarsko-politično koncentracijo. Čez nekaj let pa
bodo morali tudi oni vstopiti v monetarno unijo, v to močno skupno
gospodarsko-politično združbo. V Sloveniji morda ta odpor ni tako
izražen kot v baltskih državah, ki sem jih pred kratim obiskal, je
dejal. Toda če me vprašate, ali smo se mi v Sloveniji rešili neke
skupne države zato, da bi vstopili v neko drugo združbo, bo moj
odgovor naslednji. Evropska unija je gotovo bistveno boljša kot
pa Beograd, sinonim za nekdanjo Jugoslavijo, za baltiške države
pa kot Moskva.

Posebej je opozoril, da je Evropski parlament, ki je znotraj
Evropske unije zadnji, ki odloča o tem, ali bo lahko država pristopila
ali ne, v zadnjih mesecih sprejel pomembne odločitve. Evropska
komisija marsičesa tudi ne pove. Komisija ni tista, ki odloča,
odločilnega pomena je Svet, to so posamezne države članice, in
Evropski parlament. Celo Avstrija, ki je kot država neto plačnica,
to pomeni, da je imela v povprečju višji nivo dohodkov kot takrat
Evropska unija, je morala prenesti to kritično presojo Evropskega
parlamenta. Decembra, pred vrhom v Luxemburgu, in 11. marca
letos, pred sklepanjem o partnerstvih za pristop, je Evropski
parlament sprejel veliko dopolnil in sicer na socialnem področju
in področju okolja. Z veliko večino je Parlament sklenil, da je
pristop neke države mogoč le, če ne bo v škodo evropskega
socialnega modela. Seveda tudi znotraj Parlamenta obstajajo
različna mnenja, kaj je evropski socialni model, ampak pristopiti
ne more nobena država, ki ne izpolnjuje načel socialnega sistema
in ki teh načel ni sprejela v svoji zakonodaji. To je tudi soodločanje
v podjetjih, to je socialna listina, tudi temeljna socialna varnost
mora biti zagotovljena, in ne bi smelo priti do različnih tolmačenj in
obravnav pravnega položaja delavcev v podjetjih. Če imamo
namreč skupni trg, moramo izhajati iz predpostavke, daje socialni
sistem v celoti izenačen in da je raven plač primerljiva. Za Slovenijo
to morda ni tako velika težava, kajti Slovenija je zelo napredovala.
Moram pa opozoriti na to, je dejal, da je Evropski parlament o teh
vprašanjih izrazil zelo jasno mnenje. Ne bo prišlo do pristopa, če
se bo predvidevalo, da je socialna zgradba v neki državi premalo
razvita in da bi v tem primeru na primer prišlo do množičnega
preseljevanja delavcev iz te države v druge države Evropske
unije.

Odločilnega pomena pa je, da bodo odločitve, ki so skupno sprejete
v Evropski uniji, bistveno vplivale na politično, gospodarsko in
vsakršno drugo življenje tudi v. Sloveniji. Glede tega si ni treba
delati iluzij. Seveda tudi majhne države lahko veliko dosežejo v
Evropski uniji, morajo se pa bolj potruditi, celo trikrat, štirikrat bolj
kot velike države. V Bruselj morajo poslati najboljše ljudi. Ni dobro
pošiljati tistih, ki že doma hodijo na živce in niso tako zelo sposobni,
kot so včasih menili v Avstriji.
Odkrito rečeno, je dejal, če pričakujete širitev na škodo moči
Evropske unije, se motite. Lahko vam zagotovim, da boste tudi v
okviru Evropske unije lahko obdržali veliko svoje identite. Toda
morali boste od česa tudi odstopiti, tudi v procesu odločanja.
Glede tega si ni treba delati iluzij. Mislim pa, da zaradi tega ne
boste odstopili od vaše poti, kajti vi boste lahko tudi veliko prispevali
k skupni politiki Evropske unije.
Obstajajo kopenhaški kriteriji, ki jih mora izpolniti vsaka država,
ki želi pristopiti k Evropski uniji. Na prvem mestu je poudaril
politične kriterije, kot so: stabilna, demokratična institucija, pravna
država, človekove pravice in tako dalje. Slovenija je glede tega
veliko dosegla. Seveda so tu in tam, kot tudi v drugih državah, še
potrebe po izboljšavah, toda v glavnem je Slovenija na najboljši
poti, da izpolni politični kriterij stabilnega razvoja pravne države.
Obstajata tudi dva gospodarska kriterija: delujoče tržno gospodarstvo in pa sposobnost, da pristopiš k temu odprtemu skupnemu
trgu tako, da se na njem uveljaviš. Seveda so v primeru pristopa
gospodarske meje odprte. In to je treba tudi prenesti. Slovenija
mora še marsikaj storiti na področju tržne politike, tržnega
gospodarstva, v privatizaciji in tako dalje. Evropska unija ne
predpisuje v podrobnostih, kaj je treba še storiti, kriteriji
konkurenčnosti v državi, pa tudi v zvezi z drugimi državami
Evropske unije, pa so čvrst sestavni del. Morate se izpostaviti
konkurenčnosti, je dejal; to pa obenem pomeni, da moramo mi v
Evropski uniji skupaj z vami stremeti za tem, da v tem
konkurenčnem boju tudi obstanete, da ga lahko zdržite. Mislim,
da ne vi ne mi nimamo interesa, da bi pristopili k Evropski uniji na
točki, ko se bomo na obeh straneh bali, da vaše gospodarstvo
tega procesa ne bo vzdržalo.

Izredno pomembno je tudi vprašanje okolja; v zvezi s tem je treba
prevzeti vse standarde acquis communautaira. Tudi varnost
nukleark je izredno pomembna točka. Standardi varnosti v
nuklearki morajo ustrezati situaciji v drugih državah na Zahodu,
torej v Evropski uniji. Če nuklearke niso ustrezno zavarovane,
pristop ni mogoč. Za Slovenijo je to poseben problem, ker gre tudi
v primeru Krškega za problem zemljepisnega položaja te
nuklearke.
Enajstega marca letos je Parlament sklenil, da mora že zdaj, v
pripravljalni fazi, komisija skrbeti, da se države držijo kopenhaških
kriterijev in "morajo prevzeti tudi standarde v politiki okolja in na
socialnem področju".

Ves proces predpristopnih partnerstev je v obojestranskem
interesu. Želimo vam pomagati, da bi si utrdili položaj na različnih
trgih. Tudi v Avstriji še obstajajo težave v kmetijstvu, v prehrambeni
industriji in tako dalje Ampak bistveno je, da vaša država doseže
tako gospodarsko raven, da bo prenesla pritisk Evropske unije in
tega skupnega velikega trga. Zagotovo bodo tudi še pozneje
nastopale težave, potrebna bo pomoč, ampak na splošno mora
biti gospodarstvo pripravljeno za ta veliki trg. Sami veste, da so

Poseben problem, ki zadeva tudi Slovenijo in Avstrijo, so mejne
regije. Evropski parlament - in mnogi tega ne vedo - je nedvoumno
sklenil, da je treba biti posebno pozoren do mejnih regij. Tako je
nastal poseben program v strukturni politiki Evropske unije, ki ga
bodo finančno še razširili. Ta program vsebuje čezmejno
sodelovanje. Govornik je izrazil upanje, da bo na ta način odpadla
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vsak šiling, ki ga v Sloveniji, na Češkem ali na Madžarskem
porabijo za infrastrukturo, za modernizacijo okolja, je šiling, ki
veliko prinese tudi Avstriji kot sosednji državi - več kot na primer
šiling, ki se porabi v Grčiji in na Portugalskem, kajti ta šiling, ki se
tam porabi, Avstriji ne bo prinesel veliko koristi. Za Špance, za
Portugalce pa bodo spremembe pomenile manj investicij v lastni
državi. Zaradi tega so južne države sicer za širitev, pod pogojem,
da jih pač nič ne stane. To bo tudi privedlo do mnogih diskusij. Na
vsak način finančni okvir, h kateremu so se teoretično zavezale
vse države, najvišja stopnja BDP torej, vsebuje tudi vsa sredstva,
ki so potrebna, da bi pripravili nove države na članstvo v Evropsko
unijo in da zagotovijo tudi finančna sredstva za čas po pristopu,
po širitvi. Pogoj pa je seveda reforma agrarne in strukturne politike,
zato da bo na razpolago več denarja, in pogoj je tudi, da bodo pač
eni več plačevali, drugi pa manj dobili. Jasno je, da to ni lahek
proces.

vrsta negativnih stališč in strahu pred širitvijo Evropske unije.
Slovenija in Avstrija bosta s čezmejnim sodelovanjem na področju
gospodarstva, infrastrukture, rekreacije in okolja marsikaj dosegli
in na ta način še izboljšali odnose. Zelo pomembno je, da se v
naslednjih letih ljudje v Avstriji in v Nemčiji navadijo na to, da čez
nekaj let te meje pravzaprav ne bo več. Zlasti ko bo Slovenija
pristopila k Schengenu, bo meja pravzaprav samo formalna meja.
Pri prehodu meje ne bo več potrebno nositi potnega lista in meja
ne bo več opazna. Na tako mejo je treba seveda ljudi pripraviti.
Naslednji pogoj pa so reforme znotraj Evropske unije same.
Evropski parlament in Evropski svet sta sklenila, da pride širitev
Evropske unije v poštev le, če bodo reformirali tudi institucijo
Evropske unije. Že pri 15 članicah je delo na evropski ravni zelo
oteženo, ker je treba sklepe o mnogih osrednjih vprašanjih sprejeti
soglasno; to je pravzaprav nevzdržna situacija, kajti na ta način
se Unija skorajda ne more več premakniti s točke, na kateri je
zdaj. Poleg tega se zahteva tudi, naj bi odpravili načelo soglasnega
odločanja v ministrskem svetu, se pravi, soglasno naj bi odločali
samo v izjemnih primerih. Evropski parlament ne more sprejemati
sedanje situacije in se ne bo strinjal z nobenim pristopom, če se
pred tem članice Evropske unije ne bodo pripravljene odpovedati
principu soglasja. Treba je omogočiti, da odloča večina glasov.
Junija lani so na konferenci v Amsterdamu skoraj vsi predsedniki
vlad ugotavljali, da je glede vrste vprašanj to mogoče. Nekateri pa
so ugovarjali, češ da se pri nekaterih vprašanjih lahko odpovedo
določenim načelom, pri drugih pa ne. Niso se tudi strinjali, pri
katerih vprašanjih naj bi se odpovedali določenim načelom. Na
koncu je ostalo po starem. Te situacije Evropski parlament ne
sprejema več in zahteva se odločitev, po kateri naj bi sprejeli
načelo večinskih odločitev, in sicer pred širitvijo Evropske unije.
Zelo pomembno je torej, da posamezne države povedo, katera
vprašanja so zanje "sveta", kje pa se lahko odpovejo pravici
veta, ki jo zdaj imajo.

In še zadnja točka - pripravljalna strategija. Ocenil je, da je bilo
zelo pametno, da so Svet, komisije in Evropski parlament sklenili
razviti intenzivno pripravljalno strategijo za sklenitev partnerstva
s kandidatkami. Ali gre dejansko za partnerstvo, je drugo
vprašanje. Dostikrat gre za enostransko partnerstvo: en partner
pove to, kar mora drugi partner sprejeti. Vendar je to v sedanji
situaciji razumljivo, čeprav bi si včasih želeli več dialoga med
Evropsko unijo in kandidatkami za Evropsko unijo. Po eni strani
ocenjuje, da je v Evropski uniji na razpolago dovolj finančnih
sredstev, kar zadeva ta pristopna partnerstva, kajti denar je pač
treba uporabiti tudi v lastni državi, treba je stati za projekti in jih
podpirati, in treba je tudi najti prava načela. Vsaj kar zadeva
investicije, morajo na primer posamezne kandidatke pripraviti 25
% finančnih sredstev, kar ni vedno enostavno. Tudi v Avstriji je
tako. Avstrija je sicer članica in vedno zahteva določena sredstva
za podporo, ampak mora tudi plačevati. Včasih je težko ljudem v
neki državi dopovedati, da ne morejo pričakovati denarja, če ne
želijo sami prispevati. Pristopno partnerstvo, o katerem se sedaj
pogajajo s kandidatkami, vključno s Slovenijo, bo torej dalo
možnost, da v naslednjih letih izvedejo prilagajanje Evropski uniji.

Rečeno je bilo tudi, da je treba spremeniti strukturno politiko. Vsi
so bili za to. Pristojna komisarka je pripravila predloge, sedaj so
pa vsi proti tem predlogom, ker vsak nekje kaj izgubi. Kljub vsemu
pa so predlogi v mnogih vprašanjih pametni, smotrni, o njih se je
pa treba najprej pogajati. Ker pa so naslednje leto volitve v Evropski
parlament, je podvomil, da se bo pred tem kaj naredilo.

V zvezi z zasedanjem skupne delegacije evropskega in slovenskega parlamenta ja dr. Svvoboda dejal, da že oblikovanje delegacij
na obeh straneh očitno povzroča težave. Ker so pa v slovenskem
parlamentu različna mnenja, kako naj bi bila sestavljena komisija
za te pogovore in kdo naj bi vodil delegacijo, to seveda tudi vpliva
na simpatije, ki jih ima evropska stran do Slovenije. V procesu
prilagajanja morajo v Evropski uniji izvesti vrsto reform. Vprašanje
je na primer tudi, ali naj bi vsaka država imela lastnega komisarja
ali naj bi bili to polovični komisarji. Čeprav to ni bistveno, je za
mnoge države pomemben simbol, da bi imela vsaka država
svojega komisarja.

Naslednji element je agrarna politika. Glede tega so kritizirali
dejstvo, da gre polovica proračuna Evropske unije za potrebe
kmetijske proizvodnje za podporo kmetom. Gre za 4 do 5 %
prebivalstva. Vsi so za reformo. Ko je pa komisar Fischler, ki je
Avstrijec, pripravil svoj predlog, so bili vsi naenkrat proti reformi,
ker so vsi vedeli, da bo del kmetov, zlasti pridelovalci mleka in
gorski kmetje, s tem prizadet. Jasno pa je, da ima Evropska unija
pred sabo tri velike interne reforme, preden se sploh lahko loti
širitve: reformo agrarne politike, institucij in strukturne politike
oziroma regionalne politike.

Leta 2005 naj bi prišlo do prvega kroga širitve Evropske unije;
pred tem reforme v Evropski uniji gotovo ne bodo zaključene.
Vsak čas, vsak termin po tem letu pa ni primeren, ker bi negativno
vplival na dinamiko pri različnih kandidatkah. Morda bodo pogajanja
s kandidatkami zaključena že prej, vstop v Evropsko unijo pa bo
verjetno tam nekje okoli leta 2005. To je realističen termin, v tem
času ima Slovenija tudi dovolj možnosti, da smotrno in pametno
izvede vse spremembe. Čim prej bo prišlo do pristopa, več bo
določenih izjem pri pravilih, za katere se boste dogovorili, je dejal.
V Evropski uniji je zelo veliko sil, ki želijo, da bi bilo teh izjemnih
pravil čim manj. Slovenija pa bo na določenih področjih morda
želela zase le začasne izjeme v prehodnem obdobju, na primer
na področju prostega pretoka delavcev, storitev in tako naprej.
Čim več teh prehodnih določb bo v pogodbi, tem prej lahko pride
do vstopa.

Predzadnja točka je financiranje. Proces širitve stane kar nekaj
denarja, ker vse nove države, ki želijo pristopiti k Evropski uniji,
predstavljajo tudi neto prejemnike. Za razliko od zadnjega kroga
širitve, ko so sprejeli Švedsko, Finsko in Avstrijo, je torej sedaj
gospodarska situacija drugačna. Tudi priprave na širitev Evropske
unije nekaj stanejo. Zato je Evropska komisija pripravila določene
predloge, da bi širitev Evropske unije in tudi pripravljalno strategijo
financirali v okviru najvišje stopnje, 1,27 % družbenega bruto
proizvoda Evropske unije, saj so se k temu države zavezale.
Dejstvo pa je, da v zadnjih letih nikoli ni bila dosežena ta najvišja
stopnja. V tem trenutku so največji neto plačniki Avstrija, Nemčija
in Nizozemska De facto pa ta predlog pomeni, da se bodo plačila
neto plačnikov povečala ali pa države, kot so Španija, Portugalska,
Italija, Grčija, ne bodo dobile toliko kot doslej. Stališče govornika
je, da je to za Avstrijo pozitiven proces, kajti egoistično rečeno,

Dr. Svvoboda meni, da ni veliko točk, na katere lahko Slovenija
dejansko vpliva, razen na reformo v lastni državi in na določen
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veliko volitev, tudi na Koroškem, bo na žalost prihajalo do tega, da
bo zlasti z desne populistične strani prihajalo do vzpodbujanja
prebivalstva, da bi s strahom sprejemali to pristopanje Slovenije.
Mnogi v avstrijski politiki pa so globoko prepričani, da je ta širitev
nujna. So pa po drugi strani nekako prisiljeni, da "tulijo z volkovi".
Avstrija ima namreč izredno veliko mej z državami, ki se želijo
pridružiti. Seveda obstajajo problemi. Doslej še nikoli v Evropski
uniji ni bilo situacije, ko se je od države, ki je želela pristopiti,
preprosto pričakovalo, da ne bo prišlo do določenega prestopanja
delavcev sem in tja. Gotovo bo tudi v primeru Avstrije in Slovenije
prišlo do določenih težav te vrste. Lahko se pričakuje, da bodo
delavci želeli iskati boljše možnosti, ampak zato so potrebne
določene aktivnosti za pospeševanje gospodarstva. Toda to ne
spremeni dejstva, da morajo imeti določeni politiki, zlasti avstrijski,
pogum in reči, da je ta širitev dobra za Avstrijo.

dogovor z drugimi kandidatkami. Lahko se dogovorite za neko
skupno vzporedno strategijo, je dejal,vse drugo pa se bo odločilo
znotraj Evropske unije. Tam bomo morali biti aktivni z diplomatskimi
misijami. Evropski model lahko razumemo tudi tako, da gre za
neko približevanje ameriškemu modelu, kajti na nobeni državni
ali nacionalni ravni nimamo takega lobiranja kot na primer na
evropski ravni. To lobiranje pa morajo sprejeti tudi kandidatke. To
velja zlasti za male države, ki morda nimajo tako močnih lobijev,
na ta način pa morajo doseči to, kar si želijo.
Skrivnost, ki bo s tem postala javna, je, da sta avstrijski kancler
in avstrijska vlada sklenila močno podpreti Slovenijo. Baltske
države, Poljska in Češka Republika imajo podporo, Nemčija je na
primer velik prijatelj teh držav, tudi Madžari imajo prijatelje, Avstrija
pa želi skrbeti tudi za druge države. Na eni strani želi pomagati
Slovaški, ker gre za "problematičnega otroka". Država Slovenija
je deležna simpatij Avstrije in avstrijska vlada želi Slovenijo v
Evropski uniji podpreti. Svetoval pa je, da poskrbimo za ustrezno
lobiranje, da kažemo, kakšne napredke smo dosegli, seveda pa
moramo poskrbeti tudi za potrebne reforme, ne samo zaradi
vstopa v Evropsko unijo. Če bomo stalno govorili, da to delamo
zaradi Evropske unije, si prebivalstvo ne bo več želelo Evropske
unije in bodo simpatije do Evropske unije zelo majhne. To pa je
pravzaprav edini način, kako lahko Slovenija vpliva na dogajanje.

■ V zvezi s podatkom, da naj bi na Madžarskem zlasti Nemci
pokupili vso industrijo, je dejal, da obstaja vrsta podjetij, ki imajo
povsem jasen interes, da postanejo velika in močna. To ni ciljni in
usmerjeni proces Evropske unije, temveč proces svetovnega
gospodarskega razvoja. Tudi v Avstriji občutijo pritiske, kajti še
preden so pristopili k Evropski uniji, so nemška podjetja kupovala
avstrijska podjetja. Zgodovinsko gledano je bil to zlasti v obdobju
med obema vojnama velik problem. Tudi poznejši avstrijski
Anschluss je bil nekakšno nadaljevanje tega. Nemški kapital je
pokupil še mnoga druga avstrijska podjetja. Danes pa lahko
rečemo, da ima Evropska unija demokratični sistem, čeprav v
detajlu lahko kritiziramo to ali ono. Proces, da se v manjših državah
kupuje podjetja, je prisoten ne glede na to, ali je neka država
članica Evropske unije ali ne. V svetovnem gospodarskem
sistemu, v katerem danes živimo, je sicer mogoče delno vplivati
na lastno gospodarstvo, ampak v zelo omejenem obsegu. Za
majhne državice je edina možnost, da smo na evropski ravni
združeni. Šlo bo za evropska podjetja in za evropsko politiko in
pogoje gospodarjenja; v svetovni trgovini bomo imeli tako drugačen
položaj. Samo kot Avstrijci, Madžari ali samo kot Slovenci smo
izgubljeni.

Sodelavec komisije Evropske unije, ki je prišel iz Nemčije, je pred
časom zastopal mnenje, ki so ga v Sloveniji upravičeno zelo
kritizirali, da mora namreč najprej pristopiti Poljska, šele potem
lahko dobijo druge države možnost za vstop. Vendar to ni politika
komisije. Vsaka država se bo ocenjevala sama zase. Ni nobene
vezave med posameznimi kandidatkami, ni tako, da bi morala
vstopiti najprej ena država in potem šele druga. Morda pa je kljub
temu dobro, če Slovenija razvija odnose z drugimi državami, da
bi podpirali skupne interese. Estonski ministrski predsednik in
predsednik države sta izjavila, da imajo intenzivne kontakte s
Slovenijo zato, da bi se medsebojno informirali. Na ta način lahko
tudi manjše države dosežejo vstop v nekem smotrnem časovnem
okviru. To je pametna strategija.
Govornik je končal z naslednjimi besedami:

■ Na vprašanje, ali država, ki se preveč loteva zmanjševanja
socialnih pravic, ne bo več izpolnjevala kriterijev za sprejem v
Evropsko unijo, je dr. Svvoboda odgovoril, da v ekstremnem primeru
lahko pride do tega. Države, ki so imele zelo obsežno, nekateri bi
rekli pretirano socialno zakonodajo, so te pravice zmanjševale.
Druge države, ki niso imele tako močne socialne varnosti, pa so
svoj sistem dogradile.

Če sem nakazal določene težave, potem tega nisem storil zato.ker
menim, da je treba odlašati z vstopom Slovenije v Evropsko unijo,
prav nasprotno: kot Avstrijec in Evropejec bi si želel, da Slovenija
čim prej vstopi. To je zelo pomembno, ker lahko gospodarsko in
kulturno veliko prispevate vanjo. Zame, ki prihajam z Dunaja, je
zlasti ta regija taka, da lahko poskrbi za ravnotežje v Evropi. S
tem bo prišlo do novih elementov v Evropi, do novih misli, do
nove miselnosti. Sedaj je vse v Evropski uniji preveč pod vplivom
zahodnih in južnih držav. Meni bi bilo pa zelo všeč, če bi bil večji
poudarek na srednjeevropskih državah. Hkrati pa je treba vedeti,
da je treba korake natančno načrtovati, da je treba predvideti
določen časovni okvir. Določene ovire bomo morda premostili
hitreje, kot sem povedal. Morda bo prišlo do pozitivnih presenečenj,
vendar mislim, da je bolje, če jih doživimo, vendar pa se pripravimo
na težjo situacijo.

Obstaja tudi vrsta držav, v katerih delavci niso mogli soodločati v
svojih podjetjih. Anglija v začetku ni podpisala socialne listine z
argumentom, da bi s tem zmanjšala konkurenčnost britanske
industrije, kar seveda ne more biti točno. Nova britanska vlada pa
je podpisala ta protokol. Tako so sedaj vse evropske države
podpisale to socialno listino in to je tudi pogoj za vse nove članice.
Vsaka država mora zagotoviti sistem soodločanja za sodelavce
v podjetju, sicer se lahko zgodi, da ne bo dobila soglasja za vstop.
■ Na vprašanje, ali bi korektno reševanje vprašanja manjšin v
Sloveniji lahko vplivalo na vstop Slovenije v Evropsko unijo, je
odgovoril, da se zlasti Evropski parlament zelo trudi, da bi na
področju človekovih pravic, zlasti na področju manjšin, zagotovil
pri kandidatkah pozitivno stališče. Manjšinam naj bi zagotovili
tako obravnavo, da jih bomo razumeli kot priložnost, ne kot
nevarnost.

Po predavanju je dr. Hannes Svvoboda odgovoril na nekaj vprašanj.
■ Glede slabih izkušenj s koroško deželno vlado oziroma s
koroškim deželnim zborom, ki je pred meseci sprejel sklep, kako
bi lahko Slovenijo blokirali, je dejal, da je sam tudi javno kritično
sprejel to stališče koroškega deželnega zbora. Ker bo v prihodnje

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