DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 18. december 1998

Letnik VI

Mnenja državnega sveta o zadevah
iz pristojnosti državnega zbora

St.9

Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah
iz njegove pristojnosti

Mnenje državnega sveta k predlogu energetskega zakona - prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 21. 10. 1998,
ob obravnavi predloga energetskega zakona - prva obravnava,
sprejel

izvajalce energetskih dejavnosti s področja transporta in
distribucije.

SKLEP

K 14. členu
Z določilom 14. člena je dana podlaga za izdelavo nacionalnega
energetskega programa. Državni svet meni, da predstavlja
nacionalni energetski program temelj in okvir razvoja
energetskega gospodarstva, zato bi bilo primerno najprej ali vsaj
hkrati z zakonskim predlogom obravnavati in sprejeti nacionalni
energetski program Republike Slovenije.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu energetskega zakona - prva obravnava
Državni svet pozitivno ocenjuje sprejem predloga energetskega
zakona, saj obstoječa zakonodaja na področju energetskega
gospodarstva ne zagotavlja konkurenčnosti, ki je pogoj za trajno
in kakovostno oskrbo z energijo. Ob tem velja omeniti, da je bila
Slovenija podpisnica Sporazuma o pridružitvi Evropski uniji in
Pogodbe o energetski listini, s čimer je prevzela obveznost pravne
harmonizacije na področju energetskega gospodarstva.

K 18. členu
Z 18. členom je določeno, da morajo izvajalci dejavnosti prenosa
električne energije in izvajalci dejavnosti transporta zemeljskega
plina izdelati vsaki dve leti razvojni načrt omrežja za prenos in
distribucijo električne energije Republike Slovenije, načrt razvoja
proizvodnih zmogljivosti ter razvojni načrt omrežja za transport
zemeljskega plina. Državni svet meni, da bi bilo primerneje določiti,
da se vsaki dve leti le preveri uresničevanje razvojnih načrtov.

Državni svet meni, da bi bilo potrebno preučiti možnost večjega
uveljavljanja konkurenčnosti in intenzivnejše tržne naravnanosti
na trgu energije. Poleg (obveznih) gospodarskih javnih služb bi
morali sodelovati na področju proizvodnje in distribucije energije
tudi drugi samostojni subjekti, ki bi prispevali h kakovostni oskrbi
slovenskega gospodarstva z energijo, seveda ob upoštevanju
kriterijev in meril, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.

Enak predlog se nanaša tudi na 62. člen predloga zakona.
K 19. členu

Državni svet je oblikoval naslednje pripombe in predloge, ki naj jih
predlagatelj predloga zakona v največji meri upošteva v nadaljnjih
fazah zakonodajnega postopka:

Zakonsko določanje veljavnosti pogodbe na najmanj 10 let je po
mnenju komisije nepotrebno in je stvar dogovora pogodbenih
strank. Državni svet predlaga, da se predlagano obdobje desetih
let skrajša.

K 4. členu

K 29. členu

Predlog zakona v 9. alinei 4. člena definira distribucijo kot oskrbo
porabnikov energije in goriv po srednjetlačnem oziroma
nizkonapetostnem omrežju. Državni svet izraža mnenje, da bi
bilo ponovno potrebno preveriti položaj distribucije, ki mora ostati
enakopraven subjekt elektroenergetskega sistema. Predlog
energetskega zakona ne zagotavlja pogojev za funkcioniranje
distribucije električne energije kot tehnološko zaokrožene celote,
kar je v nasprotju z Direktivo Evropskega parlamenta in sveta o
skupnih pravilih notranjega trga elektrike. Zato bi se morala
definicija distribucije električne energije glasiti: "Distribucija
električne energije je oskrba porabnikov električne energije po
srednjenapetostnem in nizkonapetostnem distribucijskem
elektroenergetskem omrežju."

Z zadnjim odstavkom tega člena so dane ministru prevelike
pristojnosti, pri čemer pa je definicija kršenja načela vzajemnosti
ali ogrožanja stabilnosti elektroenergetskega sistema pomanjkljiva.

K 40. členu
Z določilom tega člena je lokalna skupnost pri določanju načina
ogrevanja na posameznih zaokroženih področjih lokalnih
skupnosti izvzeta, če je to smotrno iz ekoloških, energetskih ali
tehnoloških razlogov. Glede na to, da mora lokalna skupnost po
zakonu o varstvu okolja zagotavljati kolektivne ukrepe, potrebne
za dosego ciljev varstva okolja (6. člen), bi bilo sodelovanje lokalne
skupnosti pri določanju načina ogrevanja na njenem območju
smiselno.

K 5. členu
Uporabo določbe predloga zakona bi bilo treba razširiti tudi na
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kakšen je status lastništva drugih držav in posameznikov iz
drugih držav.

K 55. členu
Državni svet opozarja tudi na 55. člen, po katerem energetsko
dovoljenje izda minister, pristojen za energetiko. Lokalna skupnost
je v svojih razvojnih dokumentih dolžna načrtovati obseg porabe
in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati
z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko
Republike Slovenije. Zato bi moral zakonski predlog pri izdajanju
energetskih dovoljenj opredeliti tudi vlogo lokalne skupnosti, na
območju katere se nahajajo objekti, naprave in omrežja za izvajanje
energetskih dejavnosti.

K 73. In 74. členu
Iz besedila teh členov ni jasno razvidno, ali je mogoč stečaj za
javna podjetja, ki opravljajo gospodarsko javno službo.
K 132. členu
Vprašljiva je smiselnost ustanovitve nove agencije, kot jo
predvideva ta člen.

K 59. členu
Preveriti bi bilo treba smiselnost uvedbe plačila energetske takse.

Državni svet tudi predlaga, da se v predlog energetskega zakona
vnese analogna ureditev načina pridobivanja zemljišč za gradnjo
visokonapetostnih naprav in vodov, kot je določena za gradnjo
državnih cest (30. člen zakona o javnih cestah - razlastitev).

K 66. členu
V prvi alinei je določeno, da vložki zasebnega kapitala v javnih
podjetjih, ki opravljajo energetsko dejavnost, ne smejo presegati
40 % osnovnega kapitala teh podjetij. Zastavlja se vprašanje, ali
takšna opredelitev zajema tudi lastništvo NEK, saj ni opredeljeno,

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Borut Meh.

Mnenje državnega sveta k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1999
pridobili iz naslova obdavčitve premoženja. Pogoj za uveljavitev
potrebne davčne zakonodaje na tem področju je ureditev
evidentiranja in vrednotenja nepremičnin na celotnem področju
Republike Slovenije.

Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18. 11.1998,
ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto
1999, sprejel
SKLEP

Proračun sicer bistveno bolj podrobno razdeljuje nekatere
postavke, ne vsebuje pa pregleda sredstev, s katerimi bodo
razpolagale lokalne skupnosti. Proračun ne vsebuje projekcije,
kolikšna bodo občinska sredstva po povečanju odstotka od
dohodnine (s 30 % na 35 %), kolikšna bodo sredstva za uporabo
stavbnega zemljišča in kaj v takem konkretnem primeru pomenijo
sredstva, načrtovana za dopolnjevanje iz naslova primerne
porabe.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1999

I.

Državni svet posebej opozarja, da se proces nastanka novih
občin ni končal in da v proračunu niso rezervirana določena
zagonska sredstva za delovanje le-teh.

Državni svet ugotavlja, da Vlada Republike Slovenije tudi tokrat ni
upoštevala zahteve, da se realno ne povečajo postavke
proračunskih prihodkov in odhodkov. Tako predlog proračuna
predvideva skupne prihodke v višini 928,8 mlrd SIT, kar pomeni
4,8 % realno povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom
1998, medtem ko so odhodki proračuna predvideni v višini 958,6
mlrd SIT, kar pomeni 4,2 % realno povečanje. Proračunski
primanjkljaj je predviden v višini 29,8 mlrd SIT in predstavlja 0,8 %
BDP.

Tudi v proračunu za leto 1999 se pojavlja problem dodeljevanja
razvojnih sredstev za področja, ki so manj razvita ali demografsko
ogrožena. Novega zakona o pospeševanju enakomernega
regionalnega razvoja še ni, problem razvoja infrastrukture in
ostalih nujnih investicij pa ostaja. Država za te postavke namenja
premalo, saj se nadaljuje proces demografskega praznjenja goratih
in obmejnih področij.

Državni svet sicer pozitivno ocenjuje nov metodološki pristop,
kakor tudi obrazložitve posameznih proračunskih sklopov, vendar
opozarja, da je vsebinski pristop še vedno takšen kot v preteklih
letih. Aktivnost na prihodkovni strani se ne povečuje, tako da se
zajema davke tam, kjer je najlažje, ne pa kjer bi jih morali. To je
razvidno iz postavke "davki od premoženja", ki je skoraj osemkrat
manjša kot davek na plačilno listo.

Državni svet meni, da sta na področju razvoja prometne
infrastrukture opazna predvsem dva problema. Vlada namenja
premalo sredstev za nujna popravila in posodobitve regionalnih
cest, ki predstavljajo dopolnilo avtocestnemu križu. Prav tako
proračun zanemarja okoljevarstveni problem hitrejšega razvoja
železniške infrastrukture, s preusmeritvijo cestnega na železniški
promet, ase posebnega pomena je čim prejšnja posodobitev
povezave Luke Koper z Ljubljano, da ne bo izgubljala ekonomske
bitke s Trstom in Reko.

Vlada Republike Slovenije bi morala izdelati tudi scenarij in rokovnik
o potrebnih nalogah in aktivnostih, ki jih morajo izpeljati posamezni
državni organi in institucije, da bi lahko več finančnih sredstev

Državni svet meni, da kmetijski del proračuna ohranja dohodkovni
položaj kmetov in večji del pridobljenih sredstev namenja za plačila,
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ki jih bodo kmetje deležni v okviru drugega stebra kmetijske
reforme, to je neposredna plačila v okviru okoljevarstvenega
programa.

potrebna dokumentacija za porodnišnico in ginekologijo v
Murski Soboti ter začetna gradbena dela.

Državni svet opozarja, da je predloženi kmetijski del proračuna
dejansko del poskusa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da prične kmetijsko reformo, ki mora biti do referenduma
za vključitev v Evropsko unijo izvedena v celoti. Vzpostaviti je
treba razmere, ki bodo omogočale razvoj podeželja in ustavitev
zaraščanja kmetijskih površin ter vzpostaviti normalne kvote v
živinoreji, za mleko, vino, sadje, vrtnine in podobno, saj se v
nasprotnem primeru slovensko kmetijstvo ne bo moglo
enakovredno vključiti v Evropsko unijo.

3. Pri uporabniku 3411 - Ministrstvo za znanost in tehnologijo
se na postavki 4494 - Tehnološko razvojni in drugi ciljni
programi poveča konto 4133 - Tekoči transferi v javne zavode
in javne gospodarske zavode za 300 mio SIT (str. 322).
Za isti znesek 300 mio SIT se zmanjša konto 4090 - Tekoča
proračunska rezerva na postavki 7608 pri uporabniku 1611
- Ministrstvo za finance (str. 73).
Obrazložitev

II.

Nominalno povečanje sredstev za Ministrstvo za znanost in
tehnologijo v predlogu proračuna za leto 1999 znaša 11 %.
Državni svet ugotavlja, da se ne spoštuje določilo, sprejeto v
državnem zboru v okviru Nacionalnega raziskovalnega
programa, da bodo sredstva za raziskovanje v proračunu
vsako leto zrasla realno za 10 %.To pomeni, da se nacionalni
raziskovalni program ne uresničuje. Državni svet ugotavlja,
da so sredstva iz postavke 4494 kljub zapisanemu v razvojni
politiki proračunskega memoranduma za leto 1999 ostala v
relativnem deležu enaka kakor v letu 1998 in dosegajo 7,04
% proračuna Ministrstva za znanost in tehnologijo. Državni
svet torej ugotavlja, da ni potrebne rasti, s katero bi se
uresničevala zapisana tehnološka in raziskovalna politika.
Zato je potrebno sredstva na postavki 4494 - Tehnološko
razvojni in drugi ciljni programi povečati, da bo dokazano, da
se uresničuje zapisana tehnološka in razvojna politika.

Državni svet je k predlogu proračuna oblikoval naslednje
konkretne pripombe:
1. Pri uporabniku 2711 - Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 2446 - Investicije v zdravstvu poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 280 mio SIT (iz
1.253.285.000 na 1.533.285.000 SIT) (str. 287).
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 pri uporabniku 1611 - Ministrstvo
za finance (str. 73).
2. Pri uporabniku 2711 - Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 2446 - Investicije v zdravstvu poveča konto 4208 astudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 70 mio SIT (iz 273.722.000
na 343.722.000 SIT) (str. 287).

4. Pri uporabniku 2111 - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
se na postavki 2814 - Subvencije - obresti Slovenskih železarn
konto 4100 - Subvencije javnim podjetjem za leto 1999 planira
znesek 1.920 mio SIT (str. 128).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 pri uporabniku 1611 - Ministrstvo
za finance (str. 73).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 pri uporabniku 1611 - Ministrstvo
za finance (str. 73).

Obrazložitev

Obrazložitev

Oddelek za ginekologijo in porodništvo v okviru Splošne
bolnice Murska Sobota pokriva celotno pomursko območje
(129.946 prebivalcev, od tega 66.681 žensk) in opravi letno
približno 1.000 porodov, okoli 6.000 zdravniških pregledov
ter 2.000 pregledov v ambulanti za bolezni dojk, oskrbi okrog
1.000 novorojenčkov ter opravi okrog 500 večjih ter 1.800
manjših operativnih posegov.

Republika Slovenija je do vključno leta 1998 poravnavala
obveznosti iz naslova obresti za obveznice, izdane zaradi
sanacije Slovenskih železarn. V sanacijskem programu
sistema Slovenskih železarn, ki gaje potrdila Vlada Republike
Slovenije na 52. seji dne 5. marca 1998, je predvideno, da
Republika Slovenija plačuje obresti tudi v letih izvajanja
sanacijskega programa. Sistem Slovenskih železarn namreč
še ni usposobljen do te mere, da bi lahko prenesel breme
plačevanja navedenih obresti.

Oddelek za ginekologijo in porodništvo že daljše obdobje
deluje v higiensko neprimernih prostorih. Vodstvo bolnišnice
se srečuje z velikimi problemi in nepremostljivimi težavami pri
nuđenju potrebne zdravstvene in bolnišnične oskrbe
pacientkam in novorojenčkom.

Poleg tega je Republika Slovenija tudi porok za plačilo teh
obveznosti v skladu z določili zakona o jamstvu Republike
Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih
železarn (Ur. I. RS, št. 55/92). Komisija ugotavlja, da je
primerneje urediti plačilo teh obveznosti pred morebitno
vnovčitvijo poroštev. Za ta namen je v državnemu zboru
vložena pobuda za spremembo navedenega zakona, s katero
bi podaljšali čas plačevanja obresti do leta 2002, hkrati pa je
potrebno v proračunu predvideti ustrezna sredstva.

Glede na dejstvo, da je Murska Sobota oddaljena od Maribora
60 km in od Ljubljane 200 km, je edino optimalna zdravstvena
in bolnišnična oskrba pacientk v Murski Soboti, zato je
postavitev nove porodnišnice življenjska nujnost, kar je
ugotovil tudi Odbor državnega zbora za zdravstvo, delo,
družino in socialno politiko po ogledu ginekološko-porodnega
oddelka.
Ocenjena vrednost nove porodnišnice z ginekologijo v Murski
Soboti je 1.600.000.000 SIT; z omenjenimi sredstvi
280.000.000 in 70.000.000 SIT se bo v letu 1999 pripravila

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Borut Meh.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije
za leto 1999
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18.11.1998,
ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto
1999 v delu, ki zadeva zagotavljanje sredstev za potrebe
državnega sveta, skladno s prvim in drugim odstavkom 86. člena
poslovnika državnega sveta (Ur.l. RS, št. 44/93), sprejel

Državni svet Republike Slovenije se je seznanil s predlogom
proračuna državnega sveta za leto 1999 in ga v osnovi sprejema.
Ob tem državni svet opozarja, da predlagani obseg sredstev
zadostuje le za najnujnejše potrebe za delo državnega sveta in
da bi bilo kakršno koli nadaljnje krčenje nesprejemljivo.

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 gospodarstvo k predlogu proračuna Republike Slovenije
za leto 1999
Komisija za gospodarstvo je na 14. seji, dne 10. 11. 1998,
obravnavala predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1999
in oblikovala naslednji konkretni pripombi:

2. Pri uporabniku 2111 - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
se na postavki 2814 - Subvencije - obresti Slovenskih
železarn, konto 4100 - Subvencije javnim podjetjem za leto
1999 planira znesek 1.920 mio SIT (str. 128).

1. Pri uporabniku 3411 - Ministrstvo za znanost in tehnologijo
se na postavki 4494 - Tehnološko razvojni in drugi ciljni
programi poveča konto 4133 - Tekoči transferi v javne zavode
in javne gospodarske zavode za 300 mio SIT (str. 322).

Za isti znesek 1.920 mio SIT se zmanjša konto 4090 - Tekoča
proračunska rezerva pri uporabniku 1611 - Ministrstvo za
finance (str. 73).
Obrazložitev

Za isti znesek 300 mio SIT se zmanjša konto 4090 - Tekoča
proračunska rezerva pri uporabniku 1611 - Ministrstvo za
finance (str. 73).

Republika Slovenija je do vključno leta 1998 poravnavala
obveznosti iz naslova obresti za obveznice, izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn. V sanacijskem programu sistema Slovenskih
železarn, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije na 52. seji,
dne 5. marca 1998, je predvideno, da Republika Slovenija plačuje
obresti tudi v letih izvajanja sanacijskega programa. Sistem
Slovenskih železarn namreč še ni usposobljen do te mere, da bi
lahko prenesel breme plačevanja navedenih obresti.

Obrazložitev
Nominalno povečanje sredstev za Ministrstvo za znanost in
tehnologijo v predlogu proračuna za leto 1999 znaša 11 %. Komisija
ugotavlja, da se ne spoštuje določilo, sprejeto v državnem zboru
v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa, da bodo
sredstva za raziskovanje v proračunu vsako leto zrasla realno
za 10 %. To pomeni, da se nacionalni raziskovalni program ne
uresničuje. Komisija ugotavlja, da so sredstva iz postavke 4494
kljub zapisanemu v razvojni politiki v proračunskem
memorandumu za leto 1999 v relativnem deležu ostala enaka
kakor v letu 1998 in dosegajo 7,04 % proračuna Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Komisija torej ugotavlja, da ni nikakršne
rasti, s katero bi se uresničevala zapisana tehnološka in
raziskovalna politika. Zato je potrebno sredstva na postavki 4494
Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi povečati, da bo
dokazano, da se uresničuje zapisana tehnološka in razvojna
politika.

Poleg tega je Republika Slovenija tudi porok za plačilo teh
obveznosti v skladu z določili zakona o jamstvu Republike Slovenije
za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Ur. I.
RS, št. 55/92). Komisija ugotavlja, da je primerneje urediti plačilo
teh obveznosti pred morebitno vnovčitvijo poroštev. Za ta namen
je v državnem zboru vložena pobuda za spremembo navedenega
zakona, s katero bi podaljšali čas plačevanja obresti do leta 2002,
hkrati pa je potrebno v proračunu predvideti ustrezna sredstva.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.
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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu proračuna Republike Slovenije
za leto 1999
Komisija za družbene dejavnosti je na 12. (2. korespondenčni)
seji, dne 17.11.1998, obravnavala predlog proračuna Republike
Slovenije za leto 1999 in oblikovala naslednje konkretne pripombe
k II.5 - Posebni del proračuna po uporabnikih:

Ocenjena vrednost nove porodnišnice z ginekologijo v Murski
Soboti je 1.600.000.000 SIT; z omenjenimi sredstvi 280.000.000
in 70.000.000 SIT se bo v letu 1999 pripravila potrebna
dokumentacija za porodnišnico in ginekologijo v Murski Soboti ter
začetna gradbena dela.

I. MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Vodstvo bolnišnice je speljalo več aktivnosti v zvezi z dokončno
ureditvijo novega oddelka porodnišnice tako v Ministrstvu za
zdravstvo, Občini Murska Sobota, kakor tudi v državnem zboru.

1. V predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1999 se pri
uporabniku 2711 - Ministrstvo za zdravstvo v okviru postavke
2446 - Investicije v zdravstvu poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 280 mio SIT
(str. 287).

Odbor državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in socialne
zadeve je na 37. seji, dne 6.10.1998, v Murski Soboti obravnaval
problematiko ginekološko porodniškega oddelka Splošne
bolnišnice Murska Sobota in v zvezi s tem sprejel sklep, da
Ministrstvo za zdravstvo skupno z regionalnimi strokovnimi
službami in drugimi pristojnimi službami dokonča predvideno
gradnjo ginekološko porodniškega oddelka do sredine leta 2003.

Povečanje konta 4204 se nameni za odprtje novega podkonta
420401 - Novogradnje - Splošna bolnišnica Murska Sobota Ginekološki porodni oddelek.
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance.

II. MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
2. Pri uporabniku 2711 - Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 2446 Investicije v zdravstvu poveča konto 4208 aetudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 70 mio SIT (str. 287).

1. Pri uporabniku 3411 - Ministrstvo za znanost in tehnologijo
se na postavki 4494 - Tehnološko razvojni in drugi ciljni
programi poveča konto 4133 - Tekoči transferi v javne zavode
in javne gospodarske zavode za 300 mio SIT (str. 322).

Povečanje konta 4208 se nameni za odprtje novega podkonta
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija - Splošna
bolnišnica Murska Sobota - Ginekološko porodni oddelek in
za povečanje podkonta 420802 3979 - Investicijski inženiring
- Splošna bolnišnica Murska Sobota.

Za isti znesek 300 mio SIT se zmanjša konto 4090 - Tekoča
proračunska rezerva pri uporabniku 1611 - Ministrstvo za
finance (str. 73).
Obrazložitev

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavku 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance.

Nominalno povečanje sredstev za Ministrstvo za znanost in
tehnologijo v predlogu proračuna za leto 1999 znaša 11%. Komisija
ugotavlja, da se ne spoštuje določilo, sprejeto v državnem zboru
v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa, da bodo
sredstva za raziskovanje v proračunu vsako leto zrasla realno
za 10 %. To pomeni, da se nacionalni raziskovalni program ne
uresničuje. Komisija ugotavlja, da so sredstva iz postavke 4494
kljub zapisanemu v razvojni politiki v proračunskem
memorandumu za leto 1999 v relativnem deležu ostala enaka
kakor v letu 1998 in dosegajo 7,04 % proračuna Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Komisija torej ugotavlja, da ni nikakršne
rasti, s katero bi se uresničevala zapisana tehnološka in
raziskovalna politika. Zato je potrebno sredstva na postavki 4494
- Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi povečati, da bo
dokazano, da se uresničuje zapisana tehnološka in razvojna
politika.

Obrazložitev
Oddelek za ginekologijo in porodništvo v okviru Splošne bolnice
Murska Sobota pokriva celotno pomursko območje (129.946
prebivalcev, od tega 66.681 žensk) in opravi letno približno 1.000
porodov, okoli 6.000 zdravniških pregledov ter 2.000 pregledov v
ambulanti za bolezni dojk, oskrbi okrog 1.000 novorojenčkov ter
opravi okrog 500 večjih ter 1.800 manjših operativnih posegov.
Oddelek za ginekologijo in porodništvo že daljše obdobje deluje v
higiensko neprimernih prostorih. Vodstvo bolnišnice se srečuje z
velikimi problemi in nepremostljivimi težavami pri nuđenju potrebne
zdravstvene in bolnišnične oskrbe pacientkam in novorojenčkom.
Z ozirom na dejstvo, da je Murska Sobota oddaljena od Maribora
60 km in od Ljubljane 200 km, je edino optimalna zdravstvena in
bolnišnična oskrba pacientk v Murski Soboti, zato je postavitev
nove porodnišnice življenjska nujnost, kar je ugotovil tudi Odbor
državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
po ogledu ginekološko-porodnega oddelka.

Za poročevalca sta bila določena člana komisije Bojan Korošec,
dr. med., za Odbor državnega zbora za zdravstvo, delo, družino
in socialno politiko in prof. dr. Franc Vodopivec za Odbor
državnega zbora za znanost in tehnologijo.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o pogojih za pridobivanje
lastninske pravice tujcev na nepremičninah - hitri postopek
nepremičnin. Postavljeno je bilo vprašanje, ali predlagani zakon
glede na vsebino Priloge XIII, ki je zelo zavezujoča, res lahko
zagotovi učinkovito zaščito nepremičnin. V prilogi XIII je namreč
potrjena zaveza Slovenije, da od začetka veljavnosti
Pridružitvenega sporazuma, ob pogoju vzajemnosti, zagotovi
pravico do nakupa nepremičnin državljanom držav članic
Evropske unije, ki so imeli tri leta stalno bivališče na sedanjem
ozemlju Republike Slovenije.

Komisija za politični sistem je na 20. seji, dne 30. 10. 1998,
obravnavala predlog zakona o pogojih za pridobivanje lastninske
pravice tujcev na nepremičninah (EPA 592-II), za katerega je
državni zbor sklenil, da ga bo obravnaval po hitrem postopku.
Komisija je enotno izrazila ostro nasprotovanje odločitvi
državnega zbora, da bo predlog zakona obravnaval po
hitrem postopku. Komisija opozarja, da so po prvem odstavku
201. člena poslovnika državnega zbora lahko razlogi za sprejem
zakona po hitrem postopku le izredne potrebe države, interesi
obrambe ali naravne nesreče. Drugi odstavek navedenega člena
pa terja od predlagatelja zakona, da mora predlog za hitri postopek
posebej obrazložiti.

V komisiji je bilo izraženo tudi mnenje, da bi predlagani zakon
moral zagotavljati trdnejše varovalke nacionalnih interesov v zvezi
z odpiranjem možnosti pristopanja tujcev na slovenski
nepremičninski trg.
Tako je bilo, glede na to, da je predlagatelj zakona predložil tudi
pregled pravnih ureditev pridobivanja nepremičnin s strani tujcev
v 21 državah, v komisiji izpostavljeno vprašanje, zakaj se je
predlagatelj zakona odločil za liberalnejšo ureditev. Izraženo je
bilo mnenje, da narekuje majhnost Slovenije potrebo po
predpisovanju dodatnih strožjih pogojev oziroma omejitev
poleg načela vzajemnosti (npr. dalj časa trajajoče stalno bivanje v
državi in opravljanje določene dejavnosti, vrsta nepremičnine npr. vrsta zemljišča). Slovenija lahko le tako v večji meri zavaruje
svoj nacionalni interes na nepremičninskem trgu, pri čemer bi
morala posvečati posebno pozornost posebni ureditvi nepremičnin
v varovalnih obmejnih, obmorskih in drugih pasovih.

Predlagatelj zakona navaja, da je hitri postopek utemeljen zaradi
potrebe po čim prejšnji ureditvi pogojev za pridobivanje lastninske
pravice tujcev na nepremičninah, s katero bodo rešene dosedanje
dileme glede te pravice tujcev. Komisija meni, da ni mogoče
utemeljevati potrebe po hitrem postopku s takšnim razlogom, saj
je bilo ob ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma, to je pred več kot
letom dni, povsem jasno, da bo moral državni zbor v obdobju
približevanja Evropski uniji sprejeti t. i. zaščitno zakonodajo, ki bo
zavarovala javna dobra, kot so strateško pomembni deli ozemlja,
kulturna in naravna dediščina. V okviru te zakonodaje pa je
nedvomno eno najbolj občutljivih vprašanj, ki ga je treba urediti,
ureditev pogojev za pridobivanje lastninske pravice tujcev na
nepremičninah. Zato komisija meni, da bi moral državni zbor
predlog zakona obravnavati po rednem postopku, da bi bilo možno
na ta način skrbno preučiti primernost predlaganih rešitev z vidika
varovanja slovenskih nacionalnih interesov.

V zvezi z navedenimi načelnimi pomisleki glede vsebine
predlaganega zakona je bilo tako opozorjeno na spornost
predlagane določbe šestega odstavka 7. člena predloga zakona,
po kateri ne bi smel biti rok za izdajo listine o vrsti nepremičnine in
območju, v katerem se posamezna nepremičnina nahaja, daljši
od 30 dni. Po mnenju komisije je predlagani rok prekratek.

Komisija ob tem poudarja, da pomeni usklajevanje slovenske
zakonodaje s t. i. pravom Evropske unije in istočasno pripravljanje
zakonskih rešitev, ki bodo pomenile ustrezno zaščito slovenskih
nacionalnih interesov v tem procesu, redno nalogo slovenske
zakonodajne in izvršilne oblasti. Zato morajo biti vse potrebne
zakonske rešitve pripravljene pravočasno, tako da jih bo možno
obravnavati v rednih zakonodajnih postopkih.

Prav tako je bilo v komisiji opozorjeno na spornost 13. člena
predloga zakona. Po mnenju komisije bi morali biti pogoji, pod
katerimi bi tujec lahko s pravnim poslom pridobil lastninsko pravico
na nepremičninah, bistveno strožji.

V komisiji je bilo izraženo enotno mnenje, da postaja sprejemanje
zakonov po hitrem postopku nasploh preveč razširjena praksa v
državnem zboru. To je povsem nesprejemljivo, ne samo glede na
težo zakonskih rešitev, ki se sprejemajo v takšnih postopkih,
ampak tudi v odnosu do državnega sveta in njegove ustavne
vloge.

Predlagatelj v obrazložitvi finančnih posledic predloga zakona
navaja, da bo izvajanje predlaganega zakona zahtevalo nekaj
novih zaposlitev. V zvezi s tem je bila v komisiji izrecno poudarjena
potreba po kadrih z visoko strokovno usposobljenostjo, ki bodo
sposobni oblikovati strokovne in odgovorne odločitve glede
ugotavljanja vzajemnosti. Od strokovne usposobljenosti teh
kadrov bo po mnenju komisije v zelo veliki meri odvisno izvajanje
zakona in s tem varovanje tistih nepremičnin, ki so strateškega
pomena z vidika nacionalnih interesov Slovenije.

V razpravi je bilo uvodoma izpostavljeno vprašanje, kaj pomeni
predlagani zakon v odnosu do Priloge XIII Pridružitvenega
sporazuma (t. i. "španski kompromis"), ki se nanaša na
obveznost Slovenije, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi bo
zagotovila državljanom članic Evropske unije ob pogoju
vzajemnosti in na nediskriminatorni osnovi pravico do nakupa

Za poročevalca je bil določen član komisije dr. Milan Zver.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravno in regionalni razvoj k predlogu zakona
o ohranjanju narave - prva obravnava
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
16. seji, dne 3.11.1998, obravnavala predlog zakona o ohranjanju
narave (EPA 599-II), ki ga je državnemu zboru predložila v
obravnavo Vlada Republike Slovenije.

Komisija je sprejela naslednja stališča:
1. Komisija podpira predlog zakona o ohranjanju narave in meni,
da je primerna osnova za nadaljnjo obravnavo, saj zelo široko
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zajema mnoga področja varovanja, kar je življenjsko in
ekonomsko nujno.

Vpliv celovitosti reševanja gospodarske (kmetijske) in
varstvene problematike na ohranjanje narave in vpliv na
politiko enakomernega regionalnega razvoja je dobro obdelan
v oceni finančnih posledic zakona, manj pa v zakonu samem.

2. Komisija opozarja predlagatelja, da ponovno preveri vse
ukrepe, ki bodo v praksi pripeljali do višje kvalitete življenja.
Ukrepi varovanja narave ne smejo pomeniti ovire razvoju,
pač pa morajo pomeniti spodbudo, da se ljudje ne bodo
izseljevali z zaščitenih območij. Spodbude v varovanih
območjih morajo ljudem omogočati novo priložnost za
preživetje. Dosedanje izkušnje so slabe in med ljudmi
prevladuje negativno razpoloženje do vseh vrst zaščite, kar
je tudi v nasprotju z evropsko prakso.

4. Še v fazi sprejemanja zakona mora predlagatelj izdelati tudi
program njegovega izvajanja, saj so nekatere konkretne
potrebe zelo velike in ne dovoljujejo odlaganja.

3. Komisija opozarja, da v predlogu ni dovolj jasno opredeljen
odnos med državo in lokalno skupnostjo. Predlagatelj naj
jasneje opredeli delež lokalne skupnosti pri planiranju, pri
proglasitvi vseh vrst zavarovanih območij, pri delitvi
pristojnosti in pri skupni odgovornosti za celoten režim
zavarovanja in življenja ljudi v njem. Izhajajoč iz tega mora biti
tudi jasno opredeljeno financiranje posameznih projektov.
Komisija se ne strinja s 4. točko 60. člena, v kateri se predlaga,
da lokalna skupnost v postopku sprejemanja načrta
upravljanja sodeluje z mnenjem. Sodelovati bi morala s
soglasjem, mnenje nikogar v ničemer ne zaveže.

6. Komisija tudi pričakuje od predlagatelja, da bo v vlogi
strokovnega organa dajal več konkretnih pobud za
zavarovanje lokalnih in državnih območij, da se bo politika do
njih lahko opredelila. Republika Slovenija potrebuje zemljevid
varovanih območij zaradi notranjih in tudi zunanjih političnih
razlogov.

5. Komisija meni, da bi moral predlog jasneje opredeliti odnos
med kulturno in naravno dediščino, vendar mora uveljaviti za
obe področji kolikor je mogoče enotne kriterije za proglasitev
zaščite, ne glede na to, ali bodo zajeti v predloženem zakonu
ali zakonu o varovanju kulturne dediščine.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o delovnih razmerjih
- prva obravnava
Komisija za družbene dejavnosti je na 10. seji, dne 6.10.1998,
obravnavala predlog zakona o delovnih razmerjih (EPA 274-II),
ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada Republike
Slovenije, ter stališča in predloge Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, ki jih podpira.

razmerjih bi moral uveljaviti najmanj takšno raven pravic, kot je
opredeljena v veljavnih zakonih, ki urejajo področje delovnih
razmerij in obeh splošnih kolektivnih pogodbah - za gospodarske
in negospodarske dejavnosti.

Komisija meni, da je predlog zakona o delovnih razmerjih med
najpomembnejšimi temeljnimi zakoni in da mora biti osnovni namen
le-tega zaščita delavca kot šibkejše strani v odnosu delavec delodajalec. Zato meni, da je zelo pomembna uskladitev stališč in
mnenj med socialnimi partnerji in predlaga, da se pred obravnavo
predloga zakona obravnava tudi poročilo o usklajenosti med
socialnimi partnerji ter o posledicah morebitnih neusklajenih
področij, tako kot je to predlagal Državni zbor Republike Slovenije
s sklepom, ki ga je sprejel na 19. izredni seji, dne 27.1.1998.

Komisija ugotavlja, da zoževanje pridobljenih pravic ne bo pozitivno
vplivalo na razpoloženje in pripravljenost za delo med zaposlenimi.
Vedno več zaposlenih uživa pravice iz delovnega razmerja na
ravni, ki je nižja od ravni, dogovorjene s kolektivnimi pogodbami.
Osnovi razlog vidi komisija v tem, da kršitve kolektivnih pogodb
niso sankcionirane. Delavec sicer svoje pravice lahko uveljavi na
delovnem sodišču, vendar so sodni postopki predolgi. Na podlagi
kolektivnih pogodb se pravice delavcev iz delovnih razmerij lahko
uredijo ugodneje oziroma drugače, kot to določa zakon, in ni
mogoče pristati na ureditev, ki bi dopuščala, da so določbe
kolektivnih pogodb manj ugodne kot določbe zakona.

Komisija meni, da s samim zakonom ni možno zniževati pravic
pod raven veljavnih kolektivnih pogodb, zlasti splošne kolektivne
pogodbe za gospodarske dejavnosti in splošne kolektivne
pogodbe za negospodarske dejavnosti. Nesprejemljive so tudi
predlagane rešitve, ki bi v prihodnje dajale možnost drugačnega
urejanja pravic v kolektivnih pogodbah ali internih aktih, kot jih bo
določal zakon.

Komisija ugotavlja, da predlog zakona ne vsebuje določb o
prerazporejanju delavcev in ne ureja spreminjanja in dopolnjevanja
pogodb o zaposlitvi. V praksi bodo nastajale težave, če bo prišlo
do organizacijskih sprememb v delovnih organizacijah, do
spremenjenih nazivov delovnega mesta ali do spremenjenega
časovnega opravljanja določenih del. V teh primerih bo potrebno
delavcu ponuditi nove spremenjene pogodbe o zaposlitvi. Delavcu
bi lahko prenehalo delovno razmerje le, če bi bil podan poslovni
razlog za redno odpoved o zaposlitvi in delavec ne bi podpisal
nove pogodbe. Predlagana ureditev sklepanja in odpovedovanja
pogodb o zaposlitvi zahteva veliko stopnjo pravne kulture in
znanja, zato so utemeljeni pomisleki, da jih delodajalci ne bodo
upoštevali.

Zakon mora biti natančnejši predvsem pri definiranju in uporabi
posameznih pojmov, kakor tudi pri ureditvi temeljnih vprašanj tega
zakona, npr. drugačnih odnosov pri malih delodajalcih, sklepanj in
odpovedi pogodbe, prerazporejanja delavcev, načina reševanja
sporov ter varovanja manj zaščitenih kategorij delavcev.
Komisija meni, da predloga zakona ni mogoče graditi samo s
primerjalno delovno pravno zakonodajo, ampak je potrebno v
njem upoštevati sedanje veljavne kolektivne pogodbe. Raven
pravic iz delovnega razmerja je bistveno višja kot to kažejo
primerjalni podatki, povzeti po zakonih. Obstaja nevarnost, da bo
primerjava ravni pravic iz delovnega razmerja na podlagi
zakonskih določb povzročila bistveno znižanje že doseženih ravni
pravic, za kar ni utemeljenih razlogov. Novi zakon o delovnih

Komisija ugotavlja, da ostaja odprto vprašanje, kaj se šteje v delovni
čas, zato mora zakon natančno opredeliti, ali se šteje v delovni čas
prisotnost na območju delodajalca ali samo efektivni čas dela.
Komisija meni, da je v bistveno večji meri kot doslej treba zaščititi
starejše delavce. Pripravljeni predlog zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju bistveno podaljšuje starost za
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upokojevanje, predlog zakona o delovnih razmerjih pa ne ščiti
starejših delavcev pred izgubo zaposlitve.Tako lahko pričakujemo,
da bodo starejši delavci težko ohranili svojo zaposlitev in še težje
našli novo delovno mesto.

Komisija meni, da je ena najbolj spornih določb predloga zakona
199. člen, ki določa, da je delodajalec dolžan v roku 12 mesecev
ponuditi sklenitev nove spremenjene pogodbe o zaposlitvi in
posega v razmerja, ki so že urejena s pogodbami o zaposlitvi. Ta
določba je praktično enaka v sedaj veljavnem zakonu o delovnih
razmerjih, ki je na novo uveljavil pogodbo o zaposlitvi kot akt, s
sklenitvijo katerega nastane delovno razmerje in s katerim se
uredijo medsebojne pravice delodajalca in delavca iz delovnega
razmerja. Komisija meni, da je takšna aktivnost odveč, opozarja
pa tudi na morebitne negativne posledice, ki bi jih glede varovanja
delovnega razmerja to lahko imelo za zaposlene osebe.

Komisija meni, da je predlog zakona treba dopolniti tudi glede
varovanja invalidov. Uveljaviti je treba načelo, da delodajalec ne
more odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je postal invalid
zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni. Delodajalec mora biti
dolžan usposobiti invalida za nadaljnje delo in prilagoditi delovno
mesto spremenjenim delovnim zmožnostim invalidov. Predlagatelj
zakona naj v določbe zakona vključi osnovne minimalne zahteve
citiranih evropskih listin iz obrazložitve 172. in 173. člena zakona
kot usmeritev za opredelitev pravic ter jih uskladi v predlogu
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v predlogu
zakona o zaposlovanju in usposabljanju invalidov.

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije
Vekoslava Krašovec.

Mnenje Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu zakona o delovnih
razmerjih - prva obravnava
Opozorila je tudi na potrebo po zadržanju sedanje dikcije v zakonu
o delovnih razmerjih, ki dovoljuje manjšim delodajalcem s statusom
samostojni podjetnik, da v primerih prenehanja opravljanja
dejavnosti niso obremenjeni z odpravninami za zaposlene.

Komisija za malo gospodarstvo In turizem je na 6. seji, dne
13. 10. 1998, obravnavala predlog zakona o delovnih razmerjih
(EPA 274-II).
Komisija je bila seznanjena z bistvenimi novostmi predloga zakona
o delovnih razmerjih s strani predstavnice Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve.

Komisija se tudi ne strinja s predlaganim določilom, da ima delavec
pravico do plačane odsotnosti z dela tudi v primeru, ko se
usposablja oziroma izobražuje v lastnem interesu.

Komisija je menila, da bi moral predlagatelj posamezne člene
predloga zakona o delovnih razmerjih pripraviti brez variantnih
rešitev. Na člene predloga zakona o delovnih razmerjih, ki vsebujejo
variantne rešitve, ni možno oblikovati pripomb, ker ni znan končni
izid glasovanja v parlamentu in vsebina posameznih členov.

Nadalje je komisija opozorila na dejstvo, da je potrebno predlog
zakona o delovnih razmerjih uskladiti z zakonom o prekrških, ki
drugače ureja sankcije za prekrške, kadar gre za delodajalce
fizične osebe in kadar gre za delodajalce pravne osebe in sicer
jih različno obravnava tudi z vidika višine sankcij za prekrške.

Komisija še meni, da zakonski predlog preveč normativno ureja
posamezna delovna razmerja med delodajalci in delojemalci ter
se zavzema, da bi se urejanje določenih specifičnih delovnih
razmerij še vnaprej omogočalo s kolektivnimi pogodbami in s
splošnimi akti delodajalcev. V predlogu zakona urejena delovna
razmerja nalagajo tudi preveč obveznosti delodajalcem in ne
urejajo posameznih delovnopravnih vprašanj diferencirano za
večje in manjše delodajalce.

Za predlagane višine sankcij za prekrške pa je komisija menila,
da so glede na normiranost prekrškov previsoke.
Komisija je bila seznanjena tudi s konkretnimi spremembami in
dopolnitvami predloga zakona o delovnih razmerjih, ki so jih
predložili v obravnavo državnemu zboru Gospodarska zbornica
Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev
OGISTA, in jih podprla.

Komisija ugotavlja, da so določbe, ki se nanašajo na sklepanje
pogodb o zaposlitvi za določen čas, nerealne. Potrebe po
zaposlovanju delovne sile namreč narekuje gospodarskim
družbam svetovni trg; temu se je potrebno nenehno prilagajati,
predlagatelj pa v delovno pravno zakonodajo uvaja neživljenjske
birokratske ovire. Na drugi strani pa uveljavlja zelo zaščitniško
zakonodajo pri prenehanju delovnega razmerja.

Seznanjena je bila tudi s konkretnimi pripombami in predlogi Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije k predlogu tega zakona.
Komisija predlaga državnemu svetu, da predlog zakona o delovnih
razmerjih obravnava na svoji seji.

Komisija se je opredelila tudi proti skrajševanju delovnega časa,
štetjem potrebnega odmora v delovni čas, omejitvam nadurnega
dela in proti prepovedim nalaganja nadurnega dela tistim delavcem,
ki bodo delali s krajšim delovnim časom.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Oven.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o preprečevanju dela
in zaposlovanja na črno - prva obravnava
Komisija je ob obravnavi predloga zakona ugotovila, da je zakon
potreben in zato podpira njegovo pripravo ter sprejela naslednje
splošne pripombe:

Komisija za družbene dejavnosti je na 10. seji, dne 6.10.1998,
obravnavala predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja
na črno (EPA 553-II), ki ga je državnemu zboru predložila Vlada
Republike Slovenije.
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V prvi alinei 6. člena je potrebno besedo "ali" zamenjati z besedo
"in", ker sama sklenitev pogodbe še ne pomeni plačila obveznosti.

Komisija opozarja, da je potrebno ob obravnavi predloga zakona
pridobiti še mnenje socialnih partnerjev, kar je v skladu s sklepom
državnega zbora, sprejetem na 19. izredni seji, dne 27. 1. 1998.

V 3. točki 7. člena ni jasno definirano, na kakšen način naj
oglaševalska organizacija ugotovi, da gre za nedovoljeno dejavnost.

Komisija tudi ugotavlja, da bi morala Vlada Republike Slovenije in
pristojna ministrstva na osnovi študije Inštituta za ekonomska
raziskovanja v Ljubljani, Obrtne zbornice Slovenije ter
Republiškega zavoda za zaposlovanje določiti vrsto in obseg del
oziroma dejavnosti iz sive ekonomije ter omogočiti njihovo
legalizacijo.

Določba 4. točke 13. člena ni smiselna, ker ni potrebe, da bi
fizična oseba priglasila osebno dopolnilno delo (ki se ne šteje za
delo na črno).

Med naštetimi razlogi za izdajo zakona bi predlagatelj moral podati
tudi ugotovitev, katera institucija v zvezi s "sivo ekonomijo" do
zdaj ni opravila svoje vloge ter kakšne posledice nosi zato vsa
družba.

Ustanovitev državne komisije (15. člen) za določanje,
koordiniranje in spremljanje aktivnosti za preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno ni smiselna in izničuje delo inšpekcijskih
služb, poleg tega pa povečuje birokracijo in ustvarja nepotrebne
stroške v državnem proračunu.

V predlogu zakona zakonodajalec uporablja izraz "opravljanje
dela na črno", nikjer pa ne omenja izraza "plačilo za delo na črno".
V zvezi s tem komisija opozarja, da bi bilo potrebno smiselno
preučiti vse določbe, ki zadevajo ugotavljanje, kontroliranje in
sankcioniranje dela na črno. Postavlja pa se tudi vprašanje, katera
institucija bo ugotavljala plačano ali neplačano delo iz zaposlovanja
na črno.

V 22. členu predloga zakona bi bilo potrebno upoštevati tudi
socialni status fizičnih oseb, ki jim bo prenehala pravica do
denarnega nadomestila ali druge oblike denarne pomoči za primer
brezposelnosti, če bo ugotovljeno, da je le-ta delala na črno, ter
pri tem upoštevati razloge, ki so navedeni kot podlaga za pripravo
tega zakona.
Komisija ugotavlja, da 23. člen v praksi ne bo izvedljiv, če ne
bodo istočasno s predlogom zakona sprejeti tudi potrebni
podzakonski akti. Tako mora biti pravilnik, ki se nanaša na 13.
člen, sprejet sočasno z začetkom uveljavitve tega predloga
zakona.

Podana je bila tudi ugotovitev, da niti v splošnih določbah niti pri
izjemah v predlogu zakona niso zajeti določeni svobodni poklici
(igralci, pisatelji in verjetno tudi drugi, ki opravljajo določene
dejavnosti ali dela, ki niso razvidna iz 8. člena). Ta dela opravljajo
brezplačno za potrebe šol, bolnišnic, političnih strank in drugo.
Komisija je sprejela še naslednje konkretne pripombe:

Komisija je v zvezi s tem zakonom zastavila tudi vprašanje, ali
predstavljajo nagrade za delo v nadzornih svetih in drugih organih
upravljanja družb sivo ekonomijo.

Člani komisije postavljajo vprašanje glede 5. člena, iz katerega
ni razvidno, kako naj pravna ali fizična oseba ve, da druga oseba
opravlja delo na črno.

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije
Vekoslava Krašovec.

Mnenje Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno - prva obravnava
Komisija za malo gospodarstvo In turizem je na 6. seji, dne
13. 10. 1998, obravnavala predlog zakona o preprečevanju dela
in zaposlovanja na črno (EPA 553-II) in ga podprla.

komisije za koordinacijo aktivnosti pri odkrivanju in preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno, saj bi moralo opravljati to aktivnost
samo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Komisija je bila seznanjena z vsebino predloga zakona o
preprečevanju dela in zaposlovanju dela na črno s strani
državnega sekretarja Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in o tem, da so na ekonomsko-socialnem svetu predlog
soglasno podprli socialni partnerji, to je delodajalci, delojemalci in
Vlada Republike Slovenije.

V predlogu zakona morajo biti opredeljene vse oblike dela, ki se
opravljajo brezplačno in bi se po predlogu zakona razumele kot
delo na črno (igralci, pisatelji, pevci in drugi poklici).
Komisija je opozorila tudi na nujnost sprejema potrebnih
podzakonskih aktov in na vprašljivost operativne izvedbe predloga
zakona zaradi preobremenjenosti sodišč in dolgotrajnih sodnih
postopkov.

Komisija je menila, da je predlog zakona zelo represivno naravnan
in da bi moral vsebovati tudi stimulacije za novo zaposlovanje.
Mnenje komisije je tudi, da ni potrebno uzakoniti posebne državne

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Oven.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o davku na dodano vrednost
- tretja obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 13. seji, dne 20. 10. 1998,
obravnavala predlog zakona o davku na dodano vrednost, ki ga
je državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada Republike

Slovenije (EPA 1554), in amandmaje Gospodarske zbornice
Slovenije ter Sveta združenja invalidskih podjetij Slovenije.
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Komisija je oblikovala naslednje konkretne pripombe:

pripombo je v tem, da ima Nemčija prav tako dve stopnji DDV in
da imajo institucije, ki so po statusu enake našim invalidskim
podjetjem, nižjo stopnjo tega davka. Drugi primerjalni argument je
na Hrvaškem, kjer so januarja letos uvedli DDV z eno samo
stopnjo in ukinili olajšave za invalidska podjetja, ki so že od spomladi
v ekonomskem razsulu in jih nekako večinoma še preživljajo
prek interventnih denarnih posegov iz državnega proračuna in
pokojninsko-invalidskega zavarovanja. Pojavlja se mnenje, da je
rešitev v Nemčiji izjemna, vendar to ne drži. V VI. evropski direktivi
o davku na dodano vrednost je namreč v 13. členu X. poglavja
(oprostitve) definirana oprostitev za določene dejavnosti javnega
pomena; v drugih točkah direktive so razvidne sestavine
invalidskih podjetij, med katerimi se nam zdi zlasti pomembna
določba, da take institucije ne smejo biti sistematično usmerjene
v pridobivanje dobička, ampak ga tudi v primeru, če ga ustvarijo,
enako kot slovenska invalidska podjetja poleg drugih odstopljenih
sredstev, po zakonu namenjajo za izboljšanje usposabljanja in
zaposlovanja invalidov, emu bi bili pri interpretaciji te, že dve
desetletji stare smernice, bistveno bolj restriktivni kot so v državah
Evropske unije in to prav usodno na škodo mnogih skupin huje
prizadetih invalidov v Sloveniji?

K 17. členu
V 2. točki drugega odstavka se za besedilom: "pot, kjer se opravi
prevozna storitev" doda naslednje besedilo: "če je kraj kupca
prevozne storitve izven države Slovenije, se ta zakon v teh
primerih ne uporablja".
Ostalo besedilo te točke se črta.
Obrazložitev
Predlagatelj je v 2. točki drugega odstavka 17. člena določil, da se
za kraj opravljanja prometa storitev šteje pot, kjer se opravi
prevozna storitev; če pa se prevozna storitev ne opravi le v
Sloveniji, se ta zakon uporablja le za tisti del prevozne storitve, ki
se opravi v Sloveniji. V praksi bi takšno določilo pomenilo, da se
od vsake izvozne storitve prevoza obračuna davek na dodano
vrednost za del poti, opravljene v Sloveniji. Takšno določilo bi
povzročilo zmedo pri obračunavanju davka, prav tako pa je
ozemlje Slovenije majhno in zaračunani zneski ne bi bistveno
povečali priliva v proračun.

Oktobra letos je v Sloveniji po podatkih Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve 130 invalidskih podjetij, ki zaposlujejo okrog
4.000 invalidov, ki se zaradi zdravstvenega stanja oziroma
invalidnosti ne morejo zaposlovati v običajnem delovnem okolju.
Na splošno se je stopnja nezaposlenosti med invalidi v Sloveniji v
90-ih letih bistveno hitreje povečala kot pri neinvalidnih državljanih.
In če pride do ekonomskega sesutja invalidskih podjetij, se bo
nezaposlenost invalidov še povečala in bodo razmere v primerjavi
z drugimi državami Evropske unije prav dramatične. Poudariti
velja, da se nova delovna mesta za prvo zaposlitev huje prizadetih
invalidov odpirajo z redkimi izjemami le še v invalidskih podjetjih.

K 25. členu
1. V 10. točki prvega odstavka 25. člena se za besedilom
"graditve, obnove in vzdrževanja" doda naslednje besedilo:
"prostorov in objektov za stanovanja, za dejavnosti, ki so v
javnem interesu, za poslovno in proizvodno dejavnost, za
gospodarsko infrastrukturo, za športno rekreacijo in turizem
ter za javno in državno upravo."

Utemeljitev za uvrstitev prometa blaga in storitev invalidskih podjetij
v nižjo stopnjo DDV je tudi v tem, da je v obstoječem predlogu
zakonskega besedila cela vrsta dejavnosti v javnem interesu in
se glede na širino teh oprostitev lahko le čudimo, zakaj med temi
ekonomskimi olajšavami ni še olajšav za invalidska podjetja, ki
dejansko zagotavljajo edinstvene paracivilizacijske rešitve za
slovenske invalide z globokim socialnim pomenom tudi v korist
učinkovitega funkcioniranja slovenske države.

Ostalo besedilo te točke se črta.
Obrazložitev
V dosedanji ureditvi prometnega davka so bile vse gradbene
storitve obdavčene po stopnji 3 %. V predlogu zakona je
obdavčitev po nižji stopnji predvidena samo za gradbene storitve,
povezane s stanovanji in stanovanjsko gradnjo, kar bo povzročilo
na vseh drugih področjih gradnje povečanje investicijskih stroškov
za približno 16 % (glede na predlagano splošno stopnjo DDV).
Komisija meni, da je upravičena uvrstitev vseh gradbenih del za
nove objekte ter vzdrževanje in obnovo obstoječih objektov v
obdavčitev z nižjo stopnjo DDV.

K 31. členu
Zadnji stavek 6. točke prvega odstavka 31. člena se črta.
Obrazložitev
Komisija meni, da predlagatelj v tej točki neupravičeno izvzema iz
oprostitve plačila DDV samo potovalne agencije, ki delujejo kot
posredniki izven Slovenije. Med upravičence do oprostitve plačila
DDV je obvezno potrebno vključiti slovenske turistične agencije,
ki tržijo slovensko turistično ponudbo v tujini in tako na organiziran
način izvažajo slovenske turistične storitve.

2. V 25. členu se doda točka 11 .a , ki se glasi:
"promet storitev in blaga, neposredno povezan z dejavnostjo
invalidskih podjetij, če se ta dejavnost opravlja skladno s
predpisi, ki urejajo to področje; uveljavljene nižje stopnje DDV
po tej točki predpiše minister, pristojen za finance."
Obrazložitev
Invalidska podjetja izpolnjujejo poglavitne kriterije za dodelitev
ekonomske olajšave pri DDV, kajti njihova dejavnost je v javnem
interesu, ker je poslovanje invalidskih podjetij po standardni
klasifikaciji dejavnosti razvrščeno v podrazred z označbo N/
85.325, to je v skupino dejavnosti "socialno varstvo", in v razred
"izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev". Po 569. členu
zakona o gospodarskih družbah pa ima Vlada Republike Slovenije
diskrecijsko pravico, da podeli gospodarski družbi status
invalidskega podjetja izključno v funkciji usposabljanja in
zaposlovanja invalidov pod posebnimi pogoji.

K 53. členu
Prvi, drugi in tretji odstavek 53. člena se spremenijo tako, da se
glasijo:
Če je znesek davčne obveznosti v davčnem obdobju manjši od
zneska stopnje DDV, ki ga sme davčni zavezanec odbiti v istem
davčnem obdobju, se mu razlika všteva v plačila v naslednjih
davčnih obdobjih oziroma na zahtevo vrne najkasneje v 30 dneh
po predložitvi obračuna DDV.

Najbolj prepričljiv primerjalni argument za predlagano konkretno
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Davčnemu zavezancu, ki pretežno izvaža blago in ki v zaporednih
obračunih DDV izkazuje presežek vstopnega DDV, se vrne razlika
davka najkasneje v 8 dneh po predložitvi obračuna DDV.

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

V primeru, da davčni organ davčnemu zavezancu ne vrne razlike
v rokih, določenih v prejšnjih odstavkih tega člena, pripadajo
davčnemu zavezancu obresti po obrestni meri, določeni z
zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti."

Obrazložitev
Zaradi slabitve finančnega položaja gospodarskih subjektov ob
samem začetku uvedbe davka na dodano vrednost se davčnim
zavezancem, ki izkazujejo davčno obveznost, z mesečnimi
obračuni omogoči v prehodnem obdobju enega leta odložitev
plačil davka na dodano vrednost na način, kot je predlagan.

Obrazložitev
Z vidika davčnih zavezancev (predvsem izvoznikov) predlagana
določba pomeni bistveno poslabšanje gospodarskih pogojev
poslovanja, saj bo s tem država dobila "skriti kredit" predvsem od
izvoznikov, ki so najvitalnejši del slovenskega gospodarstva, brez
obresti. Država bi s takšno rešitvijo dobila davek od davčnih
zavezancev, ki bodo dobavljali blago tistim davčnim zavezancem,
ki so upravičeni do vračila davka. Rezultat bi bil, da bi morali
davčni zavezanci jemati kredite pri bankah ter zanje plačevati
obresti, država pa bi dobila denar, ki ga ne bi obrestovala. Komisija
meni, da je vsakršno podaljševanje rokov nedopustno, ker slabi
likvidnostni in konkurenčni položaj izvoznikov, pa tudi tistih davčnih
zavezancev, ki veliko investirajo; hkrati pa je tudi v nasprotju z
določbami zakona o davčnem postopku, ki določa splošni 30dnevni rok za vračilo preveč plačanega davka.

K 80. členu
V 80. členu naj se datum "1. julija 1999" nadomesti z datumom "1.
januarja 2000".
Obrazložitev
Predlagani rok pričetka uporabe DDV je prekratek, saj bodo pri
prehodu na novi sistem obdavčevanja tako davčni zavezanci kot
tudi davčni organi soočeni z vso obsežnostjo problematike, ki jo
s seboj prinaša uvedba zakona. Z izvedbenimi podzakonskimi
akti bo potrebno predpisati natančna navodila za izvedbo zakonov,
predpisati bo potrebno jasne in razumljive evidence. Za vse to pa
je potrebno primerno uvajalno obdobje. Upoštevati je potrebno
tudi dodatne stroške, ki bi jih povzročil prehod na novi sistem
obdavčevanja sredi koledarskega leta (popis sredstev inventure).

K 76. členu
Za 76. členom se doda nov člen 76.a, ki se glasi:
"Ne glede na določbo prvega odstavka 39. člena zakona, pri
davčnih zavezancih, ki izkazujejo davčno obveznost z mesečnimi
obračuni:

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta v zvezi z zaščitno zakonodajo
Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 30.10.1998,
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

SKLEP
Državni svet zahteva od Vlade Republike Slovenije celovito in
izčrpno poročilo o poteku priprave celotne zaščitne zakonodaje,
zlasti informacijo o tem, zakaj posamezni zakoni, ki bodo urejali
ta vprašanja, še niso pripravljeni.

Sklep državnega sveta v zvezi s predlogom zakona o pogojih za pridobivanje
lastninske pravice tujcev na nepremičninah
Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 30. 10.1998,
na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

SKLEP
Državni svet najostreje nasprotuje obravnavi predloga zakona o
pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah
po hitrem postopku, ker meni, da niso podani s poslovnikom
državnega zbora določeni pogoji za obravnavo tega zakona po
hitrem postopku.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj in pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede problematike
v zvezi z zaščito slovenskih vin
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 21.10.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja in pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo In
prehrano ter Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj glede problematike v zvezi z zaščito slovenskih vin ter na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji
SKLEP

Evropske unije, pomeni, da bodo blagovne rezerve postale
začasni lastnik tega vina. Razliko med doseženo prodajno ceno
in stroški odkupa (60 tolarjev za liter) bo pokrilo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz svojih proračunskih sredstev,
presežki prodanega slovenskega vina pa naj bi bili prodani po 30
tolarjev za liter, kar pomeni, da bo razlika negativna. Ukrep
slovenske vlade, ki z umikom 20 mio litrov vina z domačega trga
poskuša popraviti razmere na trgu, predstavlja v resnici
razprodajo slovenskih vin, saj je predvideni izvoz krepko pod
ceno.

Državni svet podpira vprašanja in pobudo Komisije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, da vprašanja in pobudo preuči in nanje odgovori.

Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se glasi:
1. Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano se predlaga, naj sprejme takšne
ukrepe, da uvoženo vino ne bo uničilo blagovnih znamk
slovenskih vin, pri čemer mora biti poreklo vina vidno
označeno na steklenici.
2. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano naj sprejme ukrepe, ki bodo
onemogočili mešanje uvoženih vin z domačim vinom.

Vprašanja Komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
se glasijo:
1. Koliko vina je bilo uvoženega v letu 1998?
2. Ali je uvoz vina povezan z zamenjavo izvoza industrijskih
izdelkov?

3. Izvozne stimulacije naj bodo namenjene izključno za domače
vino in ne za reeksport; nepovratne stimulacije za podjetja in
osebe, ki se ukvarjajo z reeksportom vin, naj se ukinejo.

3. Kdo so bili uvozniki vin ter po kakšni ceni?

4. Izdela naj se analiza ocene škode, ki so jo utrpeli domači
proizvajalci vin in ocena dobička, ki so ga zaslužila podjetja in
osebe, ki se ukvarjajo z reeksportom vin.

4. Kolikšne so bile dajatve uvoznikov državi in kakšni so bili
njihovi zaslužki pri tem uvozu?
Obrazložitev
Znano je, da Republika Slovenija skladno z mednarodnim
sporazumom iz Makedonije uvozi letno približno 22 mio litrov
vina. Zato intervencijski odkup 20 mio litrov presežkov vina za
izvoz preko Zavoda za blagovne rezerve, ki naj bi ga preko
razpisa za iskanje najboljšega ponudnika izvozili na trge zunaj

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta
v roku 30 dni odgovori na vprašanja in pobudo.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja Komisije za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj glede izgradnje avtocestnega koridorja Trst-Reka
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 21.10.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje Komisije za lokalno samoupravo In regionalni
razvoj glede izgradnje avtocestnega koridorja Trst-Reka ter na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Vprašanje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
se glasi:
Kakšen je odnos Ministrstva za promet in zveze do izgradnje
avtocestnega koridorja Trst-Reka kot sestavnega dela
dalmatinske avtoceste?

SKLEP

Obrazložitev
V javni izjavi je Ministrstvo za promet in zveze podprlo izgradnjo
dalmatinske avtoceste. Znano je, da je v načrtu za to avtocesto
tudi koridor Trst-Reka, ki bi potekal preko slovenskega Krasa. V
vseh planskih dokumentih izgradnje slovenskega avtocestnega

Državni svet podpira vprašanje Komisije državnega sveta za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj in predlaga Ministrstvu
za promet in zveze, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
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križa je ugotovljeno, da je Primorska v največji možni meri že
pokrita in celo preobremenjena z avtocesto, saj je končana
neposredna povezava s Trstom preko Sežane, gradi se avtocesta
proti Novi Gorici in načrtuje se zadnjih 18 km do Kopra (Ankarana).

lastne potrebe in da morajo povezovati slovenske kraje. Na trasi
predvidenega koridorja živi malo ljudi in avtocesta ne bi delovala
v tej funkciji.

Prav tako bi izgradnja koridorja konceptualno presegala dosedanje
sklepe, katerih bistveno je, da avtoceste gradimo predvsem za

Državni svet predlaga Ministrstvu za promet in zveze, da v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Vekoslave Krašovec
v zvezi z načrtovanimi projekti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
v Mariboru
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
državna sekretarka mag. Zdenka Kovač med drugim izjavila:
"Dejstvo je tudi to, da smo v Mariboru z različnih ministrstev
spodbudili kar nekaj projektov, tudi ob pomoči tujih svetovalcev,
ki bi pomagali zagnati razvoj, pripraviti razvojne strategije, razvojne
projekte. Verjemite mi ali ne, lahko boste zanikali, padli so na
socialnem partnerstvu oziroma na partnerstvu v Mariboru, ki ni
bil pripravljen zbrati toliko moči skupaj, da bi takšen projekt tudi
uresničil."

Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 21.10.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec v zvezi z
načrtovanimi projekti Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, ki v Mariboru niso bili izpeljani zaradi nepripravljenosti
socialnih partnerjev za sodelovanje ter na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

Za kakšne projekte je šlo in kje so bili konkretni razlogi za njihovo
neizvedbo?

Državni svet podpira vprašanje državne svetnice Vekoslave
Krašovec in predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec se glasi:

Državni svet predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v
roku 30 dni odgovori na vprašanje.

Na seji Državnega sveta Republike Slovenije, dne 1.10.1998, je
ob obravnavi predloga za zadržanje sprememb in dopolnitev

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi
z odpravo posledic naravne ujme na področju občine Železniki
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 21.10.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi z
odpravo posledic naravne ujme na področju občine Železniki ter
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Močno deževje je povzročilo hude poplave na območju občine
Železniki, pa tudi na področju nekaterih drugih gorenjskih občin.
Stanje je bilo posebej kritično na področju občine Železniki.
Tokratne poplave niso bile prve, saj je bilo naselje Železniki v
zadnjih letih že nekajkrat delno poplavljeno, za kar je v veliki meri
kriva napačna ureditev brežin vodotokov na tem področju. Ker bi
nujno potrebna dela za preprečitev nadaljnjih poplav predstavljala
strošek, ki ga sama občina ne zmore, je očitno potrebna pomoč
države.

SKLEP
Državni svet podpira vprašanji državnega svetnika Branka
Grimsa in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanji
preuči in nanju odgovori.

Še pri obravnavi posledic potresa na območju zgornjega Posočja
je bilo oblikovano stališče, da Slovenija nujno potrebuje ustrezno
sistemsko ureditev na področju odprave posledic naravnih ujm,
in sicer tako na zakonski ravni kot tudi z ustreznimi ukrepi vlade.
Ker je od tedaj minilo že kar nekaj mesecev, v zakonodajnem
postopku pa ni noben tovrstni zakon, sprašujem ministrstvo, ali
je ministrstvo samo oz. vlada kot celota že oblikovala ustrezne
predloge ukrepov in kateri so.

Vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa se glasita:
1. Kaj je oziroma kaj bo Ministrstvo za okolje in prostor storilo za
čim prejšnjo odpravo posledic naravne ujme na področju
občine Železniki in še posebej, s katerimi ukrepi bo preprečilo
možnost nadaljnjega ponavljanja poplav na območju naselja
Železniki?

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

2. Ali sta Ministrstvo za okolje in prostor oz. Vlada Republike
Slovenije že pripravila ukrepe za sistemsko ureditev odprave
posledic naravnih ujm in kateri so?
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja glede
delitve odgovornosti za odpravo vzrokov vodnih ujm
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 21.10.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja glede delitve
odgovornosti za odpravo vzrokov vodnih ujm ter na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja se glasi:
Glede na številne vodne ujme prosim za pojasnilo, ali je izpeljana
delitev odgovornosti za odpravo vzrokov med vlado in lokalnimi
skupnostmi, glede na dejstvo, da je vlada zadolžena za vodarsko
upravo oziroma regulacijo zalednih voda, lokalne skupnosti pa
odgovorne za urbano vodo.

SKLEP
Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Franca
Batagelja in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje
preuči in nanj odgovori.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca
Vodopivca v zvezi s podjetjem SCT
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 21.10.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v
zvezi s podjetjem SCT ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
Ministrstvo za pravosodje ni tista institucija, ki bi bila pristojna za
ukrepanje v navedenem primeru. V primeru, da gre za sum storitve
kaznivega dejanja podkupovanja ali katerega drugega kaznivega
dejanja, so pooblaščeni delavci Ministrstva za notranje zadeve
tisti, ki so po veljavni pravni ureditvi v naši državi dolžni in edini
pristojni ukrepati. Dolžni so storiti vse, da se razjasnijo okoliščine,
da se odkrije kaznivo dejanje in storilec, da se pripravi kazenska
ovadba in da se ovadba posreduje državnemu tožilstvu. Seveda
organi za notranje zadeve pri odkrivanju kaznivih dejanj in
podajanju ovadb presojajo tudi vsebinsko utemeljenost suma; če
gre zgolj za govorice, ki se pojavljajo v javnosti in ki niso
podkrepljene s pravno relevantnimi dokazi, organi za notranje
zadeve kazenske ovadbe ne podajo. Državno tožilstvo je tisti
organ v našem pravnem sistemu, ki na podlagi kazenske ovadbe
ukrepa v smeri nadaljnjega kazenskega pregona storilca. Državno
tožilstvo je pravosodni organ, vendar je pri svojem ukrepanju
samostojno in neodvisno od Ministrstva za pravosodje.

SKLEP
Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika prof. dr.
Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za pravosodje, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasi:
V časnikih Delo in Dnevnik sem prebral, da je direktor podjetja
SCT posredno poskušal pridobiti pomoč ene od političnih strank
za pridobivanje drugega soglasja za lastninjenje podjetja, ki ga
vodi. Kot je zadeva opisana v časnikih, jo razumem kot poskus
podkupovanja javne osebe oziroma inštitucije. Zanima me, ali
bodo pravosodni organi ukrepali glede na to, da gre za javno
priznanje poskusa podkupovanja, vsaj sodeč po obvestilih v javnih
medijih.

Predlagamo, da se državni svetnik g. Franc Vodopivec za
konkretne informacije v zvezi s podkupovanjem javne osebe
oziroma institucije, s strani podjetja SCT, obrne na Ministrstvo za
notranje zadeve oziroma Državno tožilstvo Republike Slovenije.

Državni svet predlaga Ministrstvu za pravosodje, da v skladu s

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
na vprašanje državnega svetnika mag. Jožka Čuka v zvezi z rastjo zaposlovanja v državni
upravi in pri drugih porabnikih državnega proračuna

Vprašanje državnega svetnika
mag. Jožka Čuka je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 2/1998
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ŠTEVILO ZAPOSLENIH V MINISTRSTVIH (skupaj z organi v njihovi sestavi),
VLADNIH SLUŽBAH IN UPRAVNIH ENOTAH
Organi
Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti
Republiški gradbeni
inšpektorat
Republiški energetski
inšpektorat
Republiški rudarski
inšpektorat
Urad za obrt
več
Agencija za učinkovito
rabo energije
Direkcija za poslovno
informacijska sredstva
Direkcija za rudna
bogastva
Direkcija RS za oskrbo
z energijo
Skupaj MGD
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
Tržni inšpektorat RS
Urad za makroekonomske
analize in razvoj
Urad za varstvo
konkurence
Urad za gospodarsko
promocijo Slovenije
in tuje investicije
Urad za varstvo
potrošnikov
Skupaj MEOR
Ministrstvo za finance
Urad za preprečevanje
pranja denarja
Carinska uprava RS
Devizni inšpektorat RS
Urad RS za zavarovalni
nadzor
Urad za nadzor prirejanja
iger na srečo
Davčna uprava RS
Skupaj M F

št. zap. št. zap. št. zap.
1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998
96

94

73

5

4

4

41

40

39

7
1

7
2

0

3

4

1

4

3

0

1

1

7
ni ga

1

0

1

152

155

132

93
134

90
144

102
159

48

52

49

2

4

5

1

6

8

0

2

3

278

298

326

Ministrstvo za pravosodje
Uprava RS za izvajanje
kazenskih sankcij

56

66

65

925

925

866

Skupaj MP

981

991

931

Ministrstvo za obrambo
Uprava za zaščito
in reševanje
Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi
nesrečami

5561

5807

5951

64

67

66

66

66

64

Skupaj MO

5691

5940

6081

Ministrstvo za notranje
zadeve
Prehodni dom za tujce

8225

8447

8459
59

Skupaj MNZ

8225

8447

8518

Ministrstvo za zdravstvo
Zdravstveni inšpektorat RS
Urad RS za sodelovanje s
svetovno zdr. organizacijo
Urad RS za zdravila

48
147

52
150

56
150

2
0

2
7

1
9

Skupaj MZ

197

211

216

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno
dediščino
Arhiv RS

44

50

57

31
70

29
72

34
71

1

2

2

146

153

164

133
11
8

144
10
7

145
11
7

9

8

7

161

169

170

Inšpektorat RS za področje
kulturne dediščine

283

306

323

8
2202
14

10
2281
16

12
2284
15

7

7

8

8
1579

12
2201

13
2381

Ministrstvo za šolstvo
in šport
Urad RS za šolstvo
Urad za mladino
Inšpektorat RS za šolstvo
in šport

4101

4833

5036

Skupaj MŠŠ

Skupaj MK

16

31.3.98
8409

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Urad za standardizacijo
in meroslovje
Urad za intelektualno
lastnino
Urad slovenskega
nacionalnega komiteja
za UNESCO
Skupaj MZT
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
Uprava RS za
pospeševanje kmetijstva
Inšpektorat RS za
kmetijstvo, gozdarstvo
in ribištvo

92

92

96

76

73

82

49

56

54

1

1

1

218

222

233

Ministrstvo za zunanje
zadeve
Uprava za evropske
zadeve
Urad RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu
Skupaj MZZ

84
117

99
121

6

8

9

126

122

121

320

331

350

107
604

125
617

131
609

26

30

32

39
107

49
109

48
113

218
21

229
23

223
23

111

120

124

1233

1302

1303

75
42
33

87
47
36

101
44
38

122

135

141

23
45

27
59

26
53

Skupaj MP2

340

391

403

Ministrstvo za delo,
družino in socialne
zadeve
Inšpektorat RS za delo
Urad RS za zdravje in
varstvo pri delu

105
79

110
89

119
94

3

4

5

Skupaj MDDSZ

187

203

218

Ministrstvo za okolje
in prostor
Geodetska uprava RS
Uprava RS za jedrsko
varnost
Urad RS za prostorsko
planiranje
Uprava za varstvo narave
Hidrometeorološki
zavod RS
Uprava RS za geofiziko
Inšpektorat RS za okolje
in prostor
Skupaj MOP
Ministrstvo za promet
in zveze
Prometni inšpektorat RS
Uprava RS za pomorstvo
Uprava RS za zračno
plovbo
Uprava RS za
telekomunikacije
Direkcija RS za ceste

332

369

10

11

vl.služba

6

7

8

306

350

377

Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem

75
113

Skupaj MKGP

290

MINISTRSTVA SKUPAJ

22

22536

23996

24480

št.zap.
št.zap.
št.zap.
1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998
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Urad predsednika vlade
Urad vlade za informiranje
Urad za narodnosti v
Vladi RS
Urad za žensko politiko
Urad za priseljence
in begunce
Servis skupnih služb vlade
Kadrovska služba vlade
Center vlade za informatiko
Urad vlade za verske
skupnosti
Urad vlade za invalide
Služba Vlade RS za
reformo lokalne
samouprave
Služba vlade za
zakonodajo
SOVA
Statistični urad RS
Protokol v vladi RS
Servis za protokolarne
storitve
Služba Vlade RS za
evropske zadeve

132
30

138
28

153
31

3
7

3
7

3
7

12
112
31
40

11
123
34
41

9
136
37
55

4
6

4
6

5
6

12

12

14

24

24

343
12

348
14

23
327
352
13

164

169

173

VLADNE SLUŽBE SKUPAJ

932

16
962

1360

OSTALI PRORAČUNSKI
PORABNIKI
Ustavno sodišče RS
Računsko sodišče
Varuh človekovih pravic
Državni zbor
Državni svet
Republiška volilna komisija
Agencija za revidiranje
postopkov lastninskega
preoblikovanja

MINISTRSTVA SKUPAJ
66
81
27
268
22

SKUPAJ

-

45
2450
153
283
66

24480

UPRAVNE ENOTE SKUPAJ

2991

13143

3184

VLADNE SLUŽBE SKUPAJ

932

962

1360

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
SKUPAJ

26459

28101

29024

MINISTRSTVA SKUPAJ

22536

23996

24480

UPRAVNE ENOTE SKUPAJ

2991

3143

3184

VLADNE SLUŽBE SKUPAJ

932

962

1360

_

.

3887

26459

28101

32911

OSTALI PRORAČUNSKI
PORABNIKI SKUPAJ

23
382
-

23996
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-

Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Sodišča splošne pristojnosti
Specializirana sodišča
Državna tožilstva
Državno pravobranilstvo RS
Družbeni pravobranilec RS
Upravno sodišče RS
Senat za prekrške RS
Sodniki za prekrške

22536

-

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
SKUPAJ

3887

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
- Sektorja za regionalni razvoj na vprašanje Komisije za mednarodne odnose in evropske
zadeve glede krepitve ekonomske moči na mejnem območju
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Sektor za regionalni
razvoj, v katerega pristojnosti je spodbujanje razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji, kamor spadajo tudi
območja v desetkilometrskem obmejnem pasu (Uredba o
območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v
Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 13/94, 45/97, 47/97 in 28/
98), po veljavnem zakonu o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 48/90 in 12/
92) spodbuja razvoj na demografsko ogroženih območjih z
dodeljevanjem nepovratnih sredstev (v proračunu RS za 1998 je
za sofinanciranje demografsko ogroženih območij na razpolago
1.585.000.000,00 SIT; Ur. I. RS, št. 34/98) za:

sredstev v proračunu RS za leto 1998, vendar ne več kot 30 %
predračunske vrednosti prijavljene investicije oziroma do 50 %
predračunske vrednosti, če je lokacija naložbe v desetkilometrskem pasu ob mejah Republike Slovenije.
Fiskalni ukrepi, na katere se nanaša vprašanje, niso v pristojnosti
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, temveč Ministrstva
za finance. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ne more
odločati o oblikovanju posebne zaščite v obliki fiskalnih ukrepov,
s katerimi bi vplivali na gospodarsko dejavnost oziroma na
ohranjanje ekonomske moči domačih gospodarskih subjektov
na gospodarsko ogroženih obmejnih območjih.

sofinanciranje gradnje objektov in naprav lokalne
infrastrukture,
sofinanciranje gradnje infrastrukturnih objektov in naprav
regionalnega značaja,
sofinanciranje izdelave inicialnih razvojnih načrtov in povračila
dela stroškov izdelave projektne dokumentacije,
sofinanciranje gospodarskih naložb.

Vprašanje Komisije za mednarodne
odnose in evropske zadeve je
objavljeno v Poročevalcu državnega
sveta, št. 2/1998.

Naložbe bodo sofinancirane v skladu s pogoji natečaja (maj 1998),
številom vlog, višino zaprošenih sredstev ter razpoložljivih
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE
na vprašanji državnih svetnikov Branka Grimsa in dr. Vladimirja Koruna glede
mejne problematike z Republiko Hrvaško
Omenjena razhajanja so predmet zahtevnih in dolgotrajnih
pogajanj med državama.

Državni svet Republike Slovenije je 22. 4. 1998 sprejel sklep, da
Ministrstvo za zunanje zadeve ponovno preuči vprašanji državnih
svetnikov Branko Grimsa in dr. Vladimirja Koruna glede mejne
problematike z Republiko Hrvaško.

Celovita strategija ukrepov ohranjanja slovenskega državnega
ozemlja je del zunanje-politične strategije Republike Slovenije, ki
v svojem operativnem delu zaradi diplomatske občutljivosti ne
more biti podrobno in javno opisana.

V zvezi z očitki državnih svetnikov gospoda Grimsa in gospoda
Koruna, da dopuščamo Republiki Hrvaški, da si prisvaja dele
slovenskega ozemlja ob rekah Dragonji in Muri, želimo pojasniti,
da v pogajanjih o določitvi meje na kopnem med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško prihaja med državama do bistvenih razhajanj
zaradi dveh razlogov:

Varovanje slovenskega državnega ozemlja pa je v pristojnosti
Ministrstva za notranje zadeve RS.

1. Republika Hrvaška izvaja svojo oblast na osnovi sklepa
Istrskega okrožnega ljudskega odbora z dne 1. septembra
1947, iz obdobja Svobodnega tržaškega ozemlja.

Vprašanji državnih svetnikov
Branka Grimsa in dr. Vladimirja
Koruna sta objavljeni v Poročevalcu
državnega sveta, št. 4/1998

2. Republika Hrvaška si je leta 1956 ob Muri prisvojila dele
zemljišč, ki jih ni ustrezno kompenzirala.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
na vprašanje državnega svetnika Toneta Hrovata glede odprave posledic neurja
v občinah Novo mesto, Krško in Šentjernej
Vprašanje je bilo zastavljeno tukajšnjemu ministru in Ministrstvu
za finance, od katerega smo prejeli odgovor na predmetno
vprašanje z dopisom št. 066-22/98-NŠ z dne 01. 10. 1998 in ga
delno tudi v odgovoru povzeli.

posledic junijskega neurja z namenom, da najbolj prizadetim
omogoči popravilo kritine na gospodarskih objektih, da se
zagotovi krma za živino in sredstva za nadomestno strniščno
setev.

V Vladi Republike Slovenije je za odpravo posledic naravnih nesreč
pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Z oziram na to, da je bilo
vprašanje državnega svetnika zastavljeno tukajšnjemu
ministrstvu, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
zastavljeno vprašanje preučilo in nanj pripravilo odgovor.

V obdobju od 01. 01.1998 pa do sedaj se je poleg junijskega
neurja zvrstilo kar nekaj naravnih nesreč, ki so bolj ali manj
močno prizadele kmetijstvo, komunalno in cestno
infrastrukturo, industrijo in drobno gospodarstvo. Prav v
zadnjih nekaj dneh so obilne padavine povzročile škodo na
cestni infrastrukturi (plazovi), vodotokih, poplavljene so bile
kmetijske površine in stanovanjski, gospodarski in industrijski
objekti.

1. Ministrstvo za okolje in prostor je v Vladi RS nosilec sanacij
posledic naravnih in drugih nesreč.

3. Z ozirom na bližnji konec letošnjega proračunskega leta in
primanjkljaj, ki se izkazuje, bo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano skupaj z Ministrstvom za okolje in
prostor predlagalo interventni zakon za sanacijo posledic
letošnjih neurij iz rezervnih sredstev proračuna leta 1999. Po
nepopolnih ocenah je višina škode preko 6,5 mrd SIT.

Koncem leta 1994 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije
sprejet zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur. I. RS, št.64/94). Z njim je bil ukinjen sistem solidarnosti, ki
je do tedaj zagotavljal sredstva za pomoč prizadetim po
naravnih in drugih nesrečah.

S tem zakonom naj bi zagotovili sredstva državne pomoči
tudi za morebitne škode po naravnih nesrečah do konca
letošnjega leta.

Z ozirom na to, da je Ministrstvo za okolje in prostor
pripravljalec novega sistemskega zakona o pogojih in načinu
uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic
naravnih nesreč (ZDBNN) - EPA 140-11 - prva obravnava
(Poročevalec, št. 18/97), je od leta 1995 predlagalo Vladi RS
več interventnih zakonov za sanacijo posledic naravnih
nesreč. Poleg tega pa je Vlada RS v okviru svojih pooblastil v
tem obdobju sprejela tudi več sklepov, s katerimi je interventno
ukrepala pri odpravi posledic naravnih nesreč.

4. Z zakonom o financiranju lokalne samouprave je naloženo
lokalnim skupnostim (občinam), da oblikujejo občinsko
proračunsko rezervo v višini 0,5 - 2,0% integralnega
občinskega proračuna. V ta namen izločena sredstva so
predvidena tudi za sanacijo škod po naravnih in drugih
nesrečah. Lokalne skupnosti se različno odločajo za
oblikovanje teh sredstev. Poleg tega je oškodovancem na
področju kmetijstva in gozdarstva dana možnost, da skladno
z zakonom o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, 2/94, 7/95,44/96),

2. V letošnjem letu je Vlada RS interventno zagotovila 200 mio
SIT iz proračunske rezerve za pomoč 9 občinam pri odpravi
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zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92, 13/92, 9/96) ter z zakonom o
pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani
prispevki štejejo za plačane (Ur. I. RS, št. 48/92, 21/95),
uveljavljajo te olajšave v primeru, ko so jim naravne ali druge
nesreče povzročile škodo in dosežejo kriterije za uveljavljanje
olajšav po navedenih zakonih.

Ocenjujemo, da navedene vrste pomoči na podlagi citirane
zakonodaje vendarle dajejo kmetovalcem v primeru socialnih stisk,
nastalih zaradi naravnih ali drugih nesreč, dovolj možnosti, da ne
propadejo.

5. MKGP je v letošnjem letu iz sredstev kmetijskega proračuna
združilo 150 mio SIT s sredstvi Sklada za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja kot namenska
kreditna ali nepovratna sredstva tudi za pomoč ekonomsko
ogroženim kmetijam, kmetijskim podjetjem in zadrugam, ki
so utrpele škodo po naravnih ali drugih nesrečah.

Vprašanje državnega svetnika
Toneta Hrovata je objavljeno v
Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/1998.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
na vprašanja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev glede odvzema
javnih pooblastil Veterinarski zbornici Slovenije
Veterinarska zbornica Slovenije je samostojna in neodvisna
poklicna organizacija veterinarskih strokovnih delavcev zasebne
veterinarske dejavnosti, ki opravlja svoje naloge v skladu z zakoni
Republike Slovenije, statutom in drugimi akti zbornice.

Vseeno pa so v statutu take napake, ki jih zbornica mora popraviti,
in sicer:
zakon o veterinarstvu je v 82. členu določil: "Na podlagi
opravljene verifikacije veterinarske organizacije zasebne
veterinarske dejavnosti izda Veterinarska zbornica dovoljenje
za opravljanje veterinarske dejavnosti in ga vpiše v register."
Statut Veterinarske zbornice pa je to pooblastilo enostavno
prenesel na komisijo (12. člen);
na podlagi drugega odstavka 12. člena statuta mora zbornica
k pravilnikom za izvajanje javnih pooblastil pridobiti soglasje
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; v 29. členu
istega statuta pa je določeno, da k tem pravilnikom daje
soglasje Vlada RS.

Zbornica pa ni povsem samostojna pri opravljanju tistih nalog, ki
jih na podlagi 104. člena zakona o veterinarstvu opravlja kot javna
pooblastila (strokovni izpiti, izdaja spričeval, verifikacija in izdaja
dovoljenj za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti, vodenje
registra zasebnih organizacij, strokovno izpopolnjevanje in
preizkus strokovne usposobljenosti in opravljanje nadzora v
zasebni veterinarski dejavnosti).
Zakon o veterinarstvu je predpisal naslednje pogoje, ki
predstavljajo določeno omejevanje samostojnosti, in sicer:

Zelo zmotno je mnenje zbornice, da mora te napake odpraviti
ministrstvo oziroma vlada. Statut lahko spremeni oziroma dopolni
samo skupščina zbornice z dvotretinjsko večino prisotnih članov.
Tudi k tem spremembam pa mora zbornica pridobiti soglasje
Vlade RS.

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada
Republike Slovenije v delu, ki zadeva javna pooblastila (105.
člen);
javna pooblastila začne zbornica izvajati, ko Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotovi, da so izpolnjeni
strokovni, kadrovski in materialni pogoji za prevzem
posameznega pooblastila (153. člen);
naloge, ki jih zbornica opravlja na podlagi javnih pooblastil,
nadzira Veterinarska uprava RS (106. člen);
k pravilnikom za izvajanje javnih pooblastil mora zbornica
pridobiti soglasje pristojnega organa (12. in 29. člen statuta
Veterinarske zbornice, ki sta si pa nasprotujoča).

22. 04. 1995 so bili sprejeti tudi trije pravilniki za izvajanje javnih
pooblastil, še vedno pa ni sprejet pravilnik o strokovnem nadzoru.
Vsi trije pravilniki imajo v zadnjem členu določbo: "Ta pravilnik
začne veljati, ko ga sprejme skupščina zbornice, da nanj soglasje
Vlada Republike Slovenije in je objavljen ...".
Vsi trije pravilniki so objavljeni tudi v Uradnem listu RS, št. 26/97,
vendar so neveljavni, ker zbornica ni pridobila soglasja Vlade RS.

Iz tega je razvidno, da Veterinarska uprava RS ne more odločati
v zadevah, ki so v pristojnosti vlade ali ministra in obratno.

Nekatere določbe pravilnikov so v nasprotju z zakonom ali
statutom oziroma niso usklajene z drugim pravilnikom. Tako npr.:

Še po Ustavi Republike Slovenije imajo delavci zbornice in njeni
člani pravico do stavke in do mirnega zbiranja. Vendar pa zakon
o veterinarstvu določa nekatere omejitve v primerih, ko gre za
zagotovitev javnih koristi ali v primeru, ko je ogroženo izvajanje
javne veterinarske službe. Veterinarska uprava mora v takem
primeru zagotoviti ustrezno izvajanje javne veterinarske službe
(6. odstavek 71. člena).

5. člen pravilnika o verifikaciji... določa: "Na osnovi zapisnika
izda zbornica najkasneje v 30 dneh dovoljenje za delo zasebne
veterinarske dejavnosti."
4. člen pravilnika o vodenju registra zasebnih veterinarskih
organizacij pa določa: "O vpisu v register odloča verifikacijska
komisija zbornice."

Akti Zbornice

V praksi pa je uveljavljena tretja varianta, ki je v nasprotju z
zakonom in statutom:

22. 04. 1995 je Veterinarska zbornica sprejela svoj statut in si
pridobila soglasje Vlade RS (verjetno na podlagi pozitivnega mnenja
takratnega direktorja VURS).

Vodenje upravnega postopka v zvezi z izvajanjem javnih
pooblastil in odločanje v upravnem postopku je preneseno na
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še nima ustreznih aktov za izvajanje javnih pooblastil, da akti
niso medsebojno usklajeni in da ni soglasja pristojnega organa
k tem aktom;
da dela zbornice ne organizira in vodi direktor zbornice, temveč
druga pravna oseba (aeentjurske novice d.o.o.);
da zbornica nima niti akta o sistematizaciji niti ustrezne
kadrovske zasedbe za izvajanje javnih pooblastil;
da se strokovno nadzorstvo po dveh letih od prevzema tega
javnega pooblastila še ne opravlja;
da se zaračunavajo stroški verifikacije v nasprotju z odločbo
ministrstva in
da tudi v proračunu RS še niso zagotovljena sredstva za
financiranje teh pooblastil,

drugo pravno osebo (asentjurske novice d.o.o.), ki opravlja
dela direktorja Veterinarske zbornice.

Strokovni in kadrovski pogoji
Delo zbornice v zvezi z izvajanjem javnih pooblastil organizira in
vodi direktor. Ta deia - vsaj glede opravljanja javnih pooblastil - ne
more opravljati druga pravna oseba. V obdobju 1996 do 10.06.1998
ni zbornica opravila nobenega strokovnega nadzorstva zasebnih
veterinarskih organizacij.
Verifikacijo veterinarskih ambulant so opravili večinoma veterinarji
veterinarskih ambulant, pri tem pa niso sodelovali delavci zbornice.

je bila ugotovitev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da niso izpolnjeni strokovni, kadrovski in materialni
pogoji za prevzem javnega pooblastila, povsem korektna in v
skladu z zakonom.

Veterinarska zbornica nima akta o sistematizaciji niti zaposlenih
strokovnih delavcev za opravljanje javnih pooblastil. Tako npr.
nima strokovnjaka, ki bi opravljal strokovni nadzor in doplomiranega
pravnika za organiziranje splošnega dela strokovnega izpita in
preizkusa usposobljenosti.

Veterinarska zbornica Slovenije ima na podlagi 82., 83., 100.,
102. in 103. člena zakona o veterinarstvu (Ur. I. RS, št.82-29817/
94, 21-957/95 in 16-843/96) pooblastilo za dejanje v upravnem
postopku in odločanje in lahko:

Materialni pogoji

izda ali zavrne izdajo dovoljenja za opravljanje veterinarske
dejavnosti in vpise veterinarske organizacije v register;
odvzame dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti in
izbriše veterinarsko organizacijo iz registra;
zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje veterinarskih
strokovnih delavcev na ustreznem strokovnem področju;
odredi odpravo organizacijskih, higiensko-tehničnih in drugih
pomanjkljivosti.

Naloge, ki jih zbornica opravlja na podlagi javnih pooblastil, se
financirajo iz republiškega proračuna in drugih virov (1. odstavek
106. člena zakona o veterinarstvu).
Osnovna napaka takratnega direktorja je bila, da je na podlagi
pomanjkljivega komisijskega zapisnika ugotovil, da ni zadržkov
za podelitev javnih pooblastil, zatem pa v postopku priprave
proračuna na Veterinarsko zbornico enostavno pozabil. Zato v
državnem proračunu ni zagotovljenih sredstev za opravljanje
javnih pooblastil zbornice.

Zoper odločbo in ukrepe Veterinarske zbornice ima stranka
pravico do pritožbe v osmih dneh od dneva vročitve odločbe na
Veterinarsko upravo Republike Slovenije.

Na podlagi vsega navedenega lahko ugotovimo, da zbornica po
dveh letih še ni izpolnila strokovnih, kadrovskih in materialnih
pogojev za prevzem javnih pooblastil.

Pooblastilo za postopek pred odločitvijo in odločanje, za kar je
pristojna Veterinarska zbornica, je z določbo 12. člena Statuta
Veterinarske zbornice (Ur. I. RS, št. 26-1571/97) preneseno na
komisije, ki jih imenuje izvršilni odbor Veterinarske zbornice.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. 05. 1996
izdalo delno odločbo, s katero je ugotovilo, da Veterinarska
zbornica lahko opravlja javna pooblastila za opravljanje verifikacije
in preverjanja, vodenje registra in opravljanje strokovnega nadzora
zasebnih veterinarskih organizacij.

Pri pregledu smo ugotovili:
da niti en član komisij ni strokovni delavec Veterinarske
zbornice. Vsi so delavci veterinarskih ambulant, ki so članice
Veterinarske zbornice; en član komisije pa je delavec pravne
osebe, ki ni članica zbornice;
da opravljajo dejanja v upravnem postopku strokovni delavci,
ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo, nimajo pa
opravljenega preizkusa iz upravnega postopka (28. člen
pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov
znanja);
kolegialni organ (komisija) bi moral odločati v predpisani
sestavi in za izdajo odločbe glasovati z navadno večino.

Razlog za izdajo delne odločbe je bil tedaj v tem, da komisija ni
ugotovila, da zbornica izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnih
izpitov, organizacijo strokovnega izpopolnjevanja in preizkus
strokovne usposobljenosti.
Delna odločba velja glede pravnih sredstev in glede na izvršbo
za samostojno odločbo.
Minister pa je v tej odločbi jasno določil:
Če Veterinarska zbornica ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje
nalog iz 3., 4. in 6. točke 104. člena zakona o veterinarstvu, če
opravlja naloge v nasprotju s predpisi ali če zaračunava višje
stroške kot je predpisano, se ji javna pooblastila odvzamejo."

V nasprotju z določbo 36. in 202. člena zakona o splošnem
upravnem postopku pa je odločbo izdala nepooblaščena oseba
(direktor zbornice, ki ni zaposlen pri Veterinarski zbornici).

Javna pooblastila, ki so z zakonom določena, niso nekaj trajnega,
temveč so podvržena rednemu nadzoru VURS in le v primeru, če
se ugotovi, da so izpolnjeni strokovni, kadrovski in materialni
pogoji za prevzem posameznega javnega pooblastila, lahko
zbornica ta pooblastila opravlja.

Zaradi vsega navedenega so odločbe izpodbojne, postopek, ki je
končan z 80 odločbami, pa je mogoče obnoviti (7. točka 249.
člena ZUP).
Drugi odstavek 12. člena Statuta Veterinarske zbornice Slovenije
določa:

Ker je Veterinarska uprava ugotovila, da zbornica po dveh letih:
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"K pravilnikom iz prvega odstavka mora zbornica pridobiti soglasje
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano."

lahko nadaljuje z odločanjem v upravnem postopku oseba, ki
nima pooblastila ali opravljenega preizkusa iz upravnega postopka
in izdaja izpodbojne odločbe.

Tretji odstavek 29, člena istega statuta pa določa:
Zato mora zbornica takoj zagotoviti, da opravljanje dejanj oziroma
odločanje v upravnem postopku prevzame kolegialni organ, ki
izpolnjuje predpisane pogoje in pri izdaji odločb upošteva 36. in
202. člen zakona o splošnem upravnem postopku.

"K pravilnikom, ki so navedeni v 12. členu, daje soglasje Vlada
Republike Slovenije."

Zdravstvena spričevala za živali je na podlagi ustnega dogovora
med direktorjem VURS in direktorjem Zbornice (z dne 04. 04.
1996) izdajala in distribuirala Veterinarska zbornica. Ugotoviti
moramo, da je bil "ustni dogovor" v nasprotju s predpisom, ki
določa: "spričevala smejo tiskati pooblaščene organizacije, ki
opravljajo distribucijo na podlagi naloga veterinarske inšpekcije."

V zadnjem členu treh pravilnikov, ki so bili objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 26/97, je določeno:
'Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina zbornice in
da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije in je objavljen v Vestniku
Veterinarske zbornice."

Po inšpekcijskem pregledu, ko je ugotovljeno, da zbornica ne
izpolnjuje pogojev za opravljanje javnih pooblastil, pa je 30. 06.
1998 Veterinarski upravi vročen dopis, v katerem Zbornica sporoča,
da od 15. 07. 1998 ne bo več zagotavljala preskrbe in distribucije
zdravstvenih spričeval.

Pravilniki so bili objavljeni v Uradnem listu RS brez soglasja Vlade
Republike Slovenije in zato ne veljajo.

To so naslednji predpisi:
Ugotoviti moramo, da je Veterinarska uprava zelo hitro analizirala
posledice takega protesta. Posledice pa so bile:

1. 5. člen pravilnika o verifikaciji in preverjanju pogojev za
opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaje
dovoljenja za delo zasebne veterinarske dejavnosti (Ur. I. RS,
št. 26-1573/97): "Na osnovi zapisnika komisije izda zbornica
najkasneje v 30 dneh dovoljenje za delo zasebne veterinarske
dejavnosti."

prenehanje izdaje zdravstvenih spričeval, ki je v pristojnosti
primame veterinarske dejavnosti;
prenehanje dela v vseh klavnicah;
prenehanje dela večine delavcev Veterinarskega zavoda
Slovenije;
prepoved v notranjem in mednarodnem prometu.

2. 7. člen istega pravilnika: "Pritožbe proti odločbi zbornice rešuje
Veterinarska uprava Republike Slovenije."

Veterinarska služba Slovenije potrebuje dobro Veterinarsko
zbornico, ki bo zagotavljala strokovni in gospodarski razvoj
zasebne veterinarske dejavnosti in opravljala vse naloge, ki jih
določa Zakon o veterinarstvu.

3. 8. člen pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju in preizkusu
strokovne usposobljenosti v zasebni veterinarski dejavnosti
(Ur. I. RS, št. 26-1575/97): "Pravnomočno odločbo o odvzemu
osebne licence in dovoljenje za delo podpiše predsednik
zbornice. Začasen odvzem odreja izvršilni odbor zbornice
na predlog strokovne komisije."

Na podlagi prikazanega stanja lahko ugotovimo, da Veterinarska
zbornica v preteklih letih ni bila sposobna prevzeti in zagotavljati
določenih nalog, ki so ji jih zaupale organizacije zasebne
veterinarske dejavnosti in država.

Iz navedenih ugotovitev izhaja, da je treba vse predpise zbornice
medsebojno uskladiti in jasno določiti:

Zakon o veterinarstvu daje Veterinarski zbornici zelo široka
pooblastila in pomembne naloge pri razvoju zasebne veterinarske
dejavnosti. Seveda pa novinarji, sodišča in politiki ne bodo rešili
osnovnih problemov Veterinarske zbornice in zagotovili strokovne,
kadrovske in materialne pogoje za prevzem določenih javnih
pooblastil. To je naloga vodstva Veterinarske zbornice.

kdo je dolžan poskrbeti za izvajanje zakona o splošnem
upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku
pri izvajanju javnih pooblastil;
katera oseba (ali kolegialni organ) zbornice lahko vodi upravni
postopek in odloča o upravnih stvareh;
kdo lahko izda pooblastilo za dejanje v postopku ter odločanje
in katerim osebam zbornice;
strokovno izobrazbo (preizkus iz upravnega postopka) oseb,
ki lahko dobijo pooblastilo za dejanje v upravnem postopku in
odločanje.

Veterinarski svet je pravočasno predlagal ukrepe in jano opredelil
prednostne naloge, ki jih morata realizirati Veterinarska zbornica
in državna uprava za ponovno verifikacijo in prevzem javnih
pooblastil v začetku leta 1999.
Pri vsem tem ne gre za noben spor med Veterinarsko zbornico in
Veterinarsko upravo RS, za noben oblastni poseg v samostojnost
zbornice in za nobene politične posege. Gre le za strokovne
ukrepe in naloge, ki bi jih morala zbornica, v skladu s pravnim
redom naše države, uresničiti že v samem začetku svojega
delovanja.

K vsem morebitnim spremembam statuta in k pravilnikom za
izvajanje javnih pooblastil (če bo tako določeno v statutu) pa je
treba pridobiti soglasje pristojnega organa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo
štev. 323-08/96 z dne 30. 6. 1998 odvzela javna pooblastila za
opravljanje nalog iz 3. in 6. točke 104. člena zakona o veterinarstvu.
Upravno sodišče Republike Slovenije pa je dne 13. 8.1998 s
sklepom U 1173/98-3 začasno, do izdaje pravnomočne sodne
odločbe v upravnem sporu, odložilo izvršitev te dokončne
odločitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vprašanja Interesne skupine
kmetov, obrtnikov in samostojnih
poklicev so objavljena v Poročevalcu
državnega sveta, št. 8/1998.

Sklep upravnega sodišča Republike Slovenije pa ne pomeni, da
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR IN MINISTRSTVA ZA PROMET
IN ZVEZE - v sodelovanju z DARS d.d.
na vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi z roki za izdelavo lokacijske
dokumentacije za traso hitre ceste Razdrto - Vipava
Izdelava lokacijskega načrta za odsek hitre ceste Razdrto-Vipava
se je pričela na podlagi predloga Ministrstva za promet in zveze.
Na podlagi podanega predloga in programa priprave, ki ga je
določil minister za okolje in prostor, je bila izdelana "Primerjalna
študija poteka tras AC na odseku Razdrto-Selo" in za predlagano
najustreznejšo varianto, ki jo je potrdila Vlada RS, osnutek
lokacijskega načrta, ki je bil javno razgrnjen od 25.11.1996 do 25.
12.1996.

ni mogoče vzpostaviti enakovrednega nadomestnega biotopa
tega izjemnega območja, kjer je biodiverziteta velika predvsem
zaradi kompleksnosti in medsebojne povezanosti vseh združb in
habitatov, skoncentriranih na tem območju. MOP - Uprava RS za
varstvo narave je z dopisom štev. 354-18-19/96-jh z dne 8. 7.
1998 zahtevala, da se celoten potek hitre ceste pomakne izven
območja Mlak na traso sedanje magistralne ceste oziroma da se
počivališče in priključek pomakneta izven območja Mlak, potek
hitre ceste pa ostane severno od tankovskih garaž.

Na podlagi preučitve zbranih pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve osnutka lokacijskega načrta so bila v aprilu 1997
pripravljena stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
posredovana, v skladu s 45. členom zakona o dopolnitvah zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. I. RS, št. 71/93),
v soglasje ministru, pristojnemu za promet in ministrom pristojnim
za zavarovana območja. Ministrstvo za promet in zveze in
Direkcija RS za ceste s pripravljenimi stališči nista v celoti
soglašala, predvsem s potekom trase južno od tankovskih garaž,
zato je DARS d.d. potek trase na Mlakah ponovno proučil v
detajlnejšem merilu, kar je bila osnova za odločitev o poteku
trase severno oziroma južno od tankovskih garaž.

Na podlagi zaključenega biotopskega kartiranja in zahtev
naravovarstvenih služb po ohranitvi biotopa Mlake v sedanjem
stanju je bilo DARS-u d.d. predlagano, da se sprejme samo trasa
hitre ceste brez priključkov, vendar pa s tem predlogom DARS
d.d. ni soglašal, zaradi potrebnega funkcioniranja hitre ceste. Med
Ministrstvom za promet in zveze in Ministrstvom za okolje in
prostor je bilo zato dogovorjeno, da se zaradi ohranjanja biotopa
priključek in oskrbni center premakneta na drugo lokacijo izven
naravovarstveno najbolj vrednega območja Mlak, potek hitre ceste
pa ostane severno od tankovskih garaž.
MOP UPP je 19. 6. 1998 na DARS d.d. posredoval idejno rešitev
priključka izven območja Mlak, nakar je DARS v juliju pričel s
pripravo preveritve variant priključka Vipava, ki so bile zaključene
9. 10. 1998. e bo na osnovi izdelanega gradiva do 15. 10. 1998
sprejeta dokončna odločitev glede poteka trase in rešitve
priključka, bo idejni projekt (s spremenjeno rešitvijo priključka in
počivališča ter organizacije vojaškega poligona Mlake) DARS
d.d. zagotovil do 15.1.1999. Predhodno -1.12.1998 pa bo DARS
posredoval osnove spremenjenega idejnega projekta, na podlagi
katerih bo izdelovalec pričel z izdelavo dopolnitev lokacijskega
načrta, pripravljenega na podlagi zavzetih stališč do pripomb iz
javne razgrnitve. Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev bo:

Na predlog Ministrstva za promet in zveze in Občine Vipava je
bila sprejeta nova rešitev poteka trase hitre ceste severno od
tankovskih garaž. V septembru 1997 je MOP - Urad RS za
prostorsko planiranje na podlagi pripravljene detajlnejše preučitve
poteka trase hitre ceste in stališč Ministrstva za promet in zveze,
Direkcije RS za ceste in DARS d.d. dopolnil stališča do pripomb,
v katerih se je za nadaljnjo obdelavo obravnaval potek trase
severno od tankovskih garaž (tak potek je predlagala tudi občina
Vipava), ki pa posega v mokrišče Mlake, zato je MOP - Uprava
RS za varstvo narave zahtevala, da investitor DARS d.d. pripravi
strokovne podlage (biotopsko kartiranje s popisi rastlinskih in
živalskih vrst), ki bodo osnova za pripravo nadomestnega biotopa.
Stališča do pripomb so bila v taki obliki usklajena in 3. 2. 1998
podpisana tudi s strani ministra za promet in zveze in ministrov
za zavarovana območja.

predlog lokacijskega načrta pripravljen do 25. 1. 1999,
pridobivanje soglasij: do 1. 3.1999,
priprava usklajenega predloga lokacijskega načrta do: 5. 3.
1999,
posredovanje sprememb in dopolnitev prostorskih planskih
aktov občinama v potrditev: 5. 3. 1999,
potrditev sprememb in dopolnitev planskih aktov na občini
Vipava in Divača od 5. 3. 1999 do 5. 4. 1999,
posredovanje usklajenega predloga lokacijskega načrta na
Vlado RS: april 1999,
sprejem lokacijskega načrta: april- maj 1999.

Biotopsko kartiranje območja Mlak, katerega naročnik je bil DARS
d.d., izdelovalec pa Prirodoslovni muzej iz Ljubljane, je bilo
zaključeno 15. junija 1998 z oddajo študije "Inventarizacija flore,
favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na
odseku HC Razdrto - Vipava". Zaključki so pokazali, da je na
relativno majhnem območju Mlak najdenih čez 400 vrst višjih
rastlin in 81 rastlinskih združb. Med najdenimi je veliko redkih in
ogroženih vrst, katerih populacije so zastopane zelo številčno.
Inventarizacija območja Mlak je pokazala izjemno bogato vrstno
sestavo in velik naravovarstveni pomen vojaškega poligona Mlake,
kajti takšno bogastvo vrst in habitatov na tako majhni površini je
izjemnega pomena za Slovenijo, varujejo pa jih tudi mednarodne
konvencije in smernice Evropske skupnosti za varstvo favne,
flore in habitatov ter za varstvo ptičev. Ugotovljeno je bilo, da
zaradi geomorfologije, geologije in hidroloških razmer na Mlakah

Vprašanje državnega svetnika
Franca Batagelja je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. a/1998.
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ODGOVOR URADA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC
na pobudo državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s tretjim rednim poročilom varuha
človekovih pravic
Vaš predlog smo natančno preučili. Ugotavljamo, da smo že v
dosedanjih letnih poročilih namenili veliko pozornosti področju
zagotavljanja socialne varnosti. Posebej zaskrbljujoče je, da se
število pobud na tem področju vsako leto povečuje (indeks rasti
je 131 za leto 1997). Tudi za leto 1998 predvidevamo, da bo
število pobud večje kot v preteklem letu. Želimo vas tudi opozoriti,
daje takšen trend rasti pobud s področja socialne varnosti značilen
tudi za druge evropske države in da zato tudi ombudsmani drugod
posvečajo tej problematiki vse več pozornosti. Tudi mi bomo v
letnem poročilu za leto 1998 tej problematiki posvetili ustrezno
pozornost.

leto 1998. Pri pripravi koncepta bomo skušali ustrezno upoštevati
pobudo, ki jo podpira Državni svet Republike Slovenije v
omenjenem sklepu. Ne glede na to, ali bo uvedeno novo poglavje
"Invalidsko varstvo", bomo navedeno problematiko ustrezno
predstavili v letnem poročilu.

Glede predloga o uvedbi novega 2.3a poglavja z naslovom
"Invalidsko varstvo" pa vam želimo pojasniti, da je odločitev
predvsem odvisna od problematike, ki jo obravnavamo v letu
1998 in od koncepta, ki bo izbran za izdelavo letnega poročila za

Pobuda državnega svetnika
Borisa Šuštaršiča je objavljena
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/1998.

Upamo, da ste z našim odgovorom glede vaših predlogov
zadovoljni in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE
na vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa o izvajanju dogovora s stavkajočimi
avtoprevozniki
Prejeli smo dopis, s katerim nam posredujete vprašanji svetnika
Branka Grimsa glede uresničitve točk dogovora med Vlado RS in
predstavniki stavkajočih avtoprevoznikov. Menimo, da sta obe
zastavljeni vprašanji povezani oziroma se nanašata na isto tematiko.

ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev
licence za prevoze v cestnem prometu.
Glede različnih postopkov za pridobitev licence (pravna ali fizična
oseba) je bilo soglasno dogovorjeno, da ta problem preučijo pravni
strokovnjaki obeh zbornic in MPZ, predvsem s področja 5. člena
obrtnega zakona in 5. člena ZPCP ter zakona o gospodarskih
družbah.

Na začetku moramo povedati, da je- naše ministrstvo v mesecu
oktobru 1998 obravnavalo nove zahteve Sindikata
avtoprevoznikov Slovenije (SAS), ki se je na strani
avtoprevoznikov pojavil v zadnjem času, in poleg že sklenjenega
dogovora med pogajalsko skupino Vlade RS in avtoprevozniki
postavlja nove zahteve. SAS je ponovno grozil z zaporo cest,
zaradi česar smo bili v tem mesecu 100% zasedeni z novimi
pogajanji. Zaradi tega se tudi opravičujemo za nekoliko kasnejši
odgovor.

2. PROBLEMATIKA PREVOZA BLAGA
Vlada RS naj oblikuje stalno tripartitno delovno skupino (MPZ,
GZS, OZS)-, ki bo identificirala probleme na tem področju in
predlagala ustrezne rešitve.

V nadaljevanju vam bomo predstavili uresničevanje dogovora,
sklenjenega med pogajalsko skupino Vlade RS in predstavniki
avtoprevoznikov 18. 05. 1998 glede tistih točk, za katere je bilo
konkretno zadolženo naše ministrstvo. Za uresničevanje ostalih
zahtev se obrnite na Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za notranje zadeve.

Delovna skupina je uskladila vsebino novega pravilnika za delitev
in uporabo CEMT dovolilnic, ki naj bi se upošteval že pri delitvi za
leto 1999. Skupina je tudi zahtevala ustanovitev ene komisije, ki
bo strokovno nadzirala delitev.
Skupina bo tudi pripravila spremembe o merilih, postopku in načinu
delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari.

1. PROBLEMATIKA LICENC
Delovna skupina za spremembo in dopolnitev podzakonskih aktov
na področju licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu je
začela z delom in bo v dogovorjenem roku do 31. 10. 1999
novelirala sledeče pravilnike:

3. SKLEPI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
V povezavi z obravnavano problematiko je Vlada RS sprejela
sklepe, ki jih bomo v nadaljevanju na kratko povzeli:

Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem
prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu
vodenja evidence o izdanih licencah

Vlada je sprejela uredbo o spremembi uredbe o cestnini za
uporabo določenih cest.
Vlada je sprejela sklep o spremembi sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine.
Vlada je sprejela odredbo o določitvi letnih povračil za uporabo
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest.
Vlada je zahtevala, da pogodbeni izvajalci DARS d.d. poravnajo
70 % zapadlih neporavnanih obveznosti do podizvajalcev do

Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča
in mesta za vzdrževanje vozil
Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti
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4. Podskupina

30. 06. 1998. To je bilo izvršeno.
Vlada bo za bodoča dela zagotovila finančno zavarovanje za
izpolnjevanje finančnih obveznosti izvajalcev v primeru del
oziroma javnih naročil, katerih naročnik je RS. To je bilo
izvršeno.
Vlada je sklenila, da na območju mejnih prehodov ne bo dovolila
pobiranja komunalnih taks. To je bilo izvršeno, pojavlja pa se
problem izven mejnih prehodov (na parkiriščih), kjer
komunalne takse pobirajo na osnovi občinskih odlokov lokalne
skupnosti oziroma občine.
Vlada je sklenila, da do 15. 07. 1998 zagotovi, da pokrije
stroške pri carinjenju blaga glede zadrževanja na območju
carinske kontrole upravljavcu carinskega prostora carinski
deklarant.

Kodeks prevozništva

Neizpolnjeno, še ni
konkretnih
predlogov

5. NOVE ZAHTEVE SINDIKATA AVTOPREVOZNIKOV
SLOVENIJE
V mesecu oktobru 1998 so se pojavile nove zahteve, ki jih je na
vlado naslovil Sindikat avtoprevoznikov Slovenije - SAS, ki so v
večini identične, kot so bile zahteve avtoprevoznikov iz meseca
maja. V zvezi z njihovimi zahtevami in dogovorom, sklenjenim
med predstavniki Vlade RS in SAS, je naše ministrstvo takoj
pristopilo k uresničevanju dogovora. Izdelan je bil tudi terminski
plan dela s točno določenimi datumi in nosilci. V nadaljevanju
predstavljamo uresničevanje točk dogovora, za katere je
zadolženo naše ministrstvo.

4. DOSEŽKI POGAJALSKIH SKUPIN DO KONCA OKTOBRA

I. SKUPINA ZAHTEV (sprejeta 19. 06. 1998)
1. znižanje višine povračil za ceste
2. znižanje plačil za uporabo avtocest

3. ukinitev komunalnih taks
4. prost dostop do carin
5. izplačilo zapadlih terjatev prevoznikov

Glede 3. cestninskega razreda bodo podpisniki dogovora na
osnovi strokovnih izhodišč MZP oblikovali višino cestnine za
omenjeni razred. K temu smo že pristopili in bo uresničeno do
03. 1. 1998. Nosilec je sektor za ceste MPZ.

Izpolnjeno
Delno izpolnjenodoseči še rešitev
za 3. cestninski
razred
Izpolnjeno
Neizpolnjeno
Delno izpolnjeno

Preučitev možnosti za obročno plačevanje prispevkov za
uporabo cest. K temu smo že pristopili in bo uresničeno do
03. 12. 1998. Nosilec je sektor za ceste MPZ.
-

II. SKUPINA ZAHTEV (rok 30. 10. 1998)

Priprava delovne skupine za izdelavo novih pravilnikov za
delitev dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem
prometu in CEMT (Evropska konferenca ministrov za transport) dovolilnic. Skupina se že oblikuje in bo v dogovorjenih
rokih (30+60 dni) pripravila osnutke novih pravilnikov.

1. Podskupina
Sprememba kazenskih točk (ZVCP)
Tolerance

Odgovornost nalagalcev
Sprememba pravilnika o
izrednih prevozih

MPZ že pripravlja trimesečno izvajanje brezplačne publikacije,
v kateri bodo vsi podatki o razdeljenih dovolilnicah. Prva
publikacija bo izdana do 31. 03.1999.

Izpolnjeno, po
odl.US RS
Izpolnjeno, do
ureditve
v ZVCP in
pravilnikih
Izpolnjeno po
spremembi ZVCP

Glede sankcij iz 21. člena pravilnika o delitvi dovolilnic (izbris
iz evidence) je bilo dogovorjeno, da se počaka na odločitev
Ustavnega sodišča RS.
MPZ je že začelo pogovore z ustreznim strokovnjakom, ki
bo pripravil razpisne pogoje za pripravo celovite analize
cestnega prevoza blaga v RS. aetudija s predlogi ukrepov bo
narejena najkasneje do 01. 05.1999.

Izpolnjeno,
pripravlja
delovna skupina

2. Podskupina
Prevoz oseb
Prevoz stvari
Licence

6. SKLEP
Iz navedenega lahko ugotovimo, da je Ministrstvo za promet in
zveze uresničilo vse točke dogovora med predstavniki Vlade RS
in predstavniki avtoprevoznikov, za katere je bilo zadolženo. Iz
obrazložitve v posameznih točkah pa je razvidno, da določene
naloge še izvajamo, saj so takšne narave, da jih je mogoče
zadovoljivo uresničiti samo v daljšem časovnem obdobju.

Izpolnjeno, izvedba
na podlagi dela
komisije
Izpolnjeno, na
podlagi
dela komisije
Izpolnjeno, na
podlagi
dela komisije

3. Podskupina
Plačilna nedisciplina

Vprašanji državnega svetnika
Branka Grimsa sta objavljeni
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/1998

Delno izpolnjeno,
dolgoročne rešitve
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PREDAVANJA IN POSVETI

Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic in Slovensko politološko društvo
so 6. maja 1998 organizirali strokovni posvet ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE
V TRANZICIJI - PRIMER SLOVENIJE.
Uvodni referati
Prof. dr. Lovro Šturm, predsednik Ustavnega sodišča: Pomen sodnega varstva človekovih
pravic in temeljnih svoboščin
Ivan Bizjak, Varuh človekovih pravic: Spoštovanje in varstvo človekovih pravic v
Sloveniji - izkušnje in dileme
Dr. Marjan Brezovšek, docent na Fakulteti za družbene vede: Politološki vidiki človekovih
pravic
Dr. Milan Zver, državni svetnik: Uresničevanje in uresničljivost človekovih pravic
in svoboščin

Vodja posveta dr. Milan Zver, državni svetnik, je potem, ko je
pozdravil ugledne domače in tuje udeležence posveta, spomnil
navzoče na vsebinski okvir le-tega, na 50-letnico razglasitve
splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki ima še danes
neprecenljivo vrednost.

V zvezi z genezo normiranja človekovih pravic pred 2. svetovno
vojno je spomnil na posebno deklaracijo o štirih svoboščinah, ki
jo je izdal ameriški predsednik Roosewelt. Med njimi je tudi ena, ki
je za nas posebej zanimiva in ki govori v kontekstu spoštovanja
človekovega dostojanstva tudi o pravici do tega, da živimo brez
strahu. Ta osnovni kontekst štirih svoboščin sta dopolnila
Roosevvelt in Churchill na zgodovinskem sestanku blizu Nove
Fundlandije, na katerem sta se med drugim tudi dogovorila o
vojaškem sodelovanju proti tedanji nacionalsocialistični Nemčiji.
Atlantska listina s tem dogovorom že vsebuje 8 temeljnih
človekovih pravic. Za nas ni nezanimivo, da je to listino takrat v
celoti sprejela tudi Sovjetska zveza v dvostranski pogodbi z Veliko
Britanijo in jo priznala kot mednarodno zavezujoči dokument. Ta
načela so bila kasneje ponovno potrjena in dopolnjena še z Jaltsko
konferenco o osvobojeni Evropi in kasneje, leta 1945, z ustanovno
listino Združenih narodov, zatem pa so služila kot podlaga za
dokončno vsebino splošne deklaracije Združenih narodov iz leta
1948 o človekovih pravicah.

S pozdravno besedo je zatem nadaljeval Tone Hrovat,
predsednik državnega sveta. Opozoril je na sedanji čas
tranzicije, v katerem še vedno razpoznavamo prejšnje okvire in
meje človekovih pravic in svoboščin, izhajajoč iz sodobnih
ustavnih okvirov pa tudi na novo oblikujemo njihove razsežnosti.
Zaželel je, da bi udeleženci s svojo svetovljansko razgledanostjo
in ustvarjalnostjo obravnavali sedanje stanje in razgrinjali tudi
nove možne vidike udejanjanja človekovih pravic in svoboščin.
Prvi uvodni referat je podal prof. dr. Lovro Šturm, predsednik
Ustavnega sodišča, ki je najprej definiral osem možnih oblik
kratenja človekovih pravic: od neposrednih kršitev, storjenih z
določenim dejanjem ali posegom, preko ogrožanj do opustitev
dolžnega ravnanja.

Pravno zgodovinska analiza o kratenju in kršenju človekovih
pravic na območju naše sedanje države v zadnjih 60 letih kaže,
da je pri nas zlasti do leta 1957 prihajalo do sistematičnega in
množičnega neposrednega kršenja človekovih pravic, storjenega
z dejanjem države. Najbolj znana in najbolj brutalna oblika so
množični poboji, ki jih je po letu 1945 storila tedanja komunistična
oblast, v številnih drugih primerih pa so bile uporabljane tudi vse
druge oblike kršenja.

Zatem je predstavil historični pregled geneze teorije o človekovih
pravicah in sploh celotne doktrine o človekovih pravicah, začenši
z znamenitim delom pokojnega slovenskega akademika Leonida
Pitamica "O državi". Pitamic je v tej knjigi, ki jo hranijo tudi v
knjižnici ameriškega Kongresa v VVashingtonu, že v 20-ih letih
tega stoletja razgrnil sodoben katalog človekovih pravic.

Prav odpor proti totalitarnim oblikam državne oblasti, ki so se
pojavile na evropskem kontinentu v 20. stoletju - in to proti vsem
trem, proti nacionalsocializmu, proti fašizmu in proti komunizmu je pripeljal do spoznanja, kako potrebna je vloga sodne oblasti pri
preprečevanju takšnih deformacij.

S posveta objavljamo krajši povzetek
uvodnih referatov in razprav, ker je
celotno gradivo objavljeno v zborniku

Sodna veja oblasti kot ena od treh vej oblasti ima najbolj pomembno
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nalogo pri zagotavljanju varstva človekovih pravic. V moderni
državi namreč največkrat krši človekove pravice izvršilna oblast,
lahko tudi zakonodajalec, in edino sodišča so tista, ki lahko to
ustavijo. Teza o delovanju treh vej oblasti se v 20. stoletju zlasti z
nastopom parlamentarnih demokracij spreminja, kajti vlado voli
parlament in večina, ki jo izvoli, z vlado normalno sodeluje. To
pomeni, da med vlado in parlamentom ni takega merjenja moči in
medsebojnega nadzora in da se ti dve veji oblasti zelo velikokrat
zlivata med seboj. Za poslanci stojijo tudi politične stranke, kar
pomeni, da se v številnih primerih ključne odločitve sprejemajo v
vodstvenih grammyjih političnih strank in se potem prenesejo
preko parlamentarne večine tudi v vlado. V tem primeru pa
omogočajo vzpostavljati ravnovesje med nosilci državne oblasti
nove oblike, kot so: institucija varuha človekovih pravic ombudsmana, računsko sodišče, proračunska inšpekcija,
Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij, pa tudi Družbeni pravobranilec Republike
Slovenije. Posebnega pomena je tudi neodvisna republiška volilna
komisija. To so organi, ki sodijo v tretjo vejo oblasti in ki posredno
ali neposredno pomagajo pri vzdrževanju pravilnega ravnovesja
in medsebojnega brzdanja moči v okviru države.

demokratizacijo nekdanje skupne države kot tudi v slovenski
ustavi. Ta občutljivost pa je kasneje precej usahnila, zlasti pri tistih
nekdanjih delih civilne družbe, ki so se prelevili v politično elito. S
tem je hkrati prišlo do izrazite oslabitve civilne družbe, kar še
danes občutimo zlasti pri oblikovanju politik na področjih, kjer
mora civilna družba odigrati vlogo korektiva volji političnih elit.
Tranzicijska preobrazba pomeni korenite spremembe
zakonodaje, oblastnih struktur in prakse državnih organov, pa
tudi miselnosti ljudi. Značilnost sedanjega stanja je na eni strani
nestabilen in zaradi pogostih sprememb ne povsem konsistenten
pravni red, na drugi strani pa vrsta državnih organov, ki so zasuti
z vlogami in je zato njihovo odločanje izrazito dolgotrajno, včasih
tudi neučinkovito. K temu pa je treba prišteti še velika pričakovanja
ljudi, ki so si obetali pozitivne in hitre spremembe ter popravo
nepravilnosti, ki so se zgodile v preteklosti, hkrati pa se srečujejo
s poprej nepoznanimi problemi, zlasti z brezposelnostjo in
posledično tudi s socialno stisko.
Pravno državo lahko opredelimo kot vladavino zakonov za razliko
od vladavine ljudi. Na ta način je mogoče odpravljati in preprečevati
vdore samovolje uradnikov, policistov ali zakonodajnih teles. Da
bo vzpostavljena vladavina zakona, mora obstajati jasen in
neprotisloven pravni sistem, ki se spreminja in prilagaja na način,
ki pri državljanih ohranja in krepi zaupanje v pravo, ki je za vse
enak in ki se dejansko izvaja. Vsakdo lahko od njega pričakuje
ustrezno zaščito svojih pravic in interesov ter hkrati ve, da se ne
bo mogel izogniti predpisanim sankcijam, če njegovo ravnanje ne
bo v skladu s predpisanim. Prikazano idealno stanje seveda samo
potrjuje osnovno tezo, da je pravna država ideal.

Odločilno vlogo pa imajo sodišča, ki odločajo v svojih zadevah
dokončno in nepristransko. Neodvisno sodstvo je dandanes
ključni pogoj za zagotavljanje načela delitve oblasti v pogojih
sodobne parlamentarne demokracije.
Med sodišči je posebej izpostavil ustavno sodstvo, ki v okviru
ustavne pritožbe omogoča enotnost sistema varovanja človekovih
pravic. Slovenija je med tistimi državami, ki institucijo ustavne
pritožbe pozna in jo od uveljavitve ustave leta 1992 tudi uporablja.
Ustavno sodstvo pa lahko presoja tudi ustavna ravnanja
zakonodajalca z vidika prednosti človekovih pravic.

Konsolidirana demokracija je drugi neobhoden element za
učinkovito uveljavljanje in varovanje človekovih pravic. Posebej
je ta element pomemben za zunajsodne oblike zaščite človekovih
pravic, kakršna je na primer institucija varuha. Uresničitev
pluralistične konkurence in politične participacije v veliki meri vpliva
na obnašanje elit, ki si ne morejo nekaznovano privoščiti
arbitrarnosti in samovolje, pa tudi ne pravne ureditve, ki bi dajala
izrazito prednost določenim skupinam in potiskala ob rob nekatere
druge. Sistem organizirane negotovosti, kot nekateri opredeljujejo
demokracijo, preprečuje prisvojitev oblasti s strani določene elite.
Seveda pa prava pluralistična konkurenca ni vzpostavljena že z
možnostjo večstrankarskih volitev. Še bolj to velja za politično
participacijo v najširšem pomenu besede.

K uravnovešanju moči v državi lahko pomembno prispeva tudi
državni svet, ki sodeluje pri sprejemanju zakonov; tudi vloga tega
organa lahko pripomore k dekoncentraciji prevelike politične moči
v enem organu, v samem zakonodajalcu.
Pomembna je tudi vedno bolj uveljavljajoča se vertikalna delitev
oblasti na občine, v prihodnosti pa morebiti tudi na druge oblike
lokalnih skupnosti na višji, regijski ravni. Tudi lokalna samouprava
lahko bistveno pripomore k bolj doslednemu uveljavljanju načela
porazdelitve oblasti v državi.
Posebno vlogo pri uresničevanju delitve oblasti imajo tudi mediji,
zlasti elektronski; vsi si morajo prizadevati, da dovolj kritično in
celovito obravnavajo ravnanje tistih vej državne oblasti, ki
dejansko lahko najbolj kršijo človekove pravice. Po njegovem
mnenju mediji te vloge še ne zagotavljajo dovolj.

Nadaljeval je z vpogledom v socialni vidik tranzicije. Preobrazbeni
procesi prinašajo nove socialne probleme. Grožnja pomanjkanja
in revščine pomeni za mnoge ljudi spodkopavanje njihovega
človeškega dostojanstva in tako tudi na njem temelječih temeljnih
pravic. Za vzpostavitev trdne demokratične države je zato
pomembna vzpostavitev obsežnih socialnih varovalk. Slovenijo
smo z ustavo opredelili kot socialno državo, vendar socialna
politika ne daje zadostnih in sprotnih odgovorov na socialne
probleme tranzicije, kar bo imelo negativne posledice za
demokratično preobrazbo, slabo pa vpliva tudi na nadaljnjo krepitev
demokracije.

Za učinkovito varstvo človekovih pravic pa so pomembni tudi
splošni kulturni, sociološki in duhovni pogoji, osveščenost ljudi,
vzgoja in izobraževanje, kajti demokracijo lahko zagotavljajo samo
izobraženi in razgledani ljudje.

Nato je govornik osvetlil tri sklope aktualnih problemov. Prvi problem je, da stabilen pravni red ni vzpostavljen. Zato ne presenečajo
pogoste zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti in posledične
razveljavitve določb številnih zakonov. Zamude pri izdaji izvedbenih
predpisov so prej pravilo kot izjema, zato tudi za pravice
posameznika pomembnih predpisov ni mogoče začeti korektno
izvajati. Pravne praznine se skuša zapolnjevati z analogijami,
praviloma v škodo posameznika.

Drugi uvodni referent, Ivan Bizjak, varuh človekovih pravic, je
najprej spregovoril o posebnostih varovanja človekovih pravic v
tranzicijskih razmerah, ki imajo specifičen vpliv na položaj
posameznika in spoštovanje njegovih pravic. V političnem smislu
gre za prehod od v bistvu totalitarnega sistema v demokratično
ureditev, za uveljavitev pravne države in človekovih pravic. Praksa
in kultura varovanja človekovih pravic v prejšnji ureditvi nista bili
vzpostavljeni, se pa je v civilno družbeni sferi pred dejansko
odstranitvijo prejšnjega sistema vzpostavila izjemna senzibilnost
za vprašanja človekovih pravic, ki se je izrecno odrazila tako v
osamosvojitvenih prizadevanjih in že v predhodnih poskusih za

Drugi problem je, da državne institucije ne odločajo v zakonitem
roku oziroma v razumnem času. Nekatere ne uspejo učinkovito
izvajati predpisov, na primer inšpekcije. Dolgotrajnost sodnega
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pravic velja sprotno analizirati probleme pri uresničevanju
posameznih temeljnih pravic in svoboščin. Pri tem je dobro
izhodišče tudi splošna deklaracija o človekovih pravicah, skupaj
z obsežnim instrumentarijem mednarodnih pravnih aktov in
jcfdikature organov, ki bdijo nad njihovim uresničevanjem.
Uveljavljanje in varovanje človekovih pravic je nikoli končana
naloga.

varstva pravic pa v mnogih primerih daje enake učinke kot če
takega varstva sploh ne bi bilo.
Tretji problem pa je v tem, da se zaostrujejo tudi številni socialni
problemi, ki posledično pomenijo odrivanje dela prebivalstva na
družbeni rob, v brezperspektivnost in brezizhodnost.Temu botruje
dolgotrajna brezposelnost.
Tovrstni problemi niso slovenska posebnost. Ugotavljajo jih med
drugim tudi na Poljskem in Madžarskem.

Tretji uvodni referat je imel dr. Marjan Brezovšek, docent na
Fakulteti za družbene vede. Spregovoril je o politoloških vidikih
človekovih pravic, začenši z vprašanjem, kako konsolidirati
demokracijo z vidika človekovih pravic. Za konsolidirano
demokracijo je potrebno vsaj pet medsebojno povezanih pogojev:
obstoj svobodne in aktivne civilne družbe, učinkovito uveljavljanje
vladavine prava za vse akterje, obstoj relativno avtonomne
politične družbe, učinkovito delovanje državne birokracije oziroma
uprave in nemonistično gospodarstvo.

Nedorečeni pravni red se zelo počasi dograjuje. Državni organi
delujejo neučinkovito in celo nezakonito. Nekateri izrecno določeni
roki, celo v novo sprejetih zakonih, niso spoštovani. Odkrite
nepravilnosti se prepočasi odpravljajo. Problem je očitno v
določanju prioritet. Obveščanje javnosti o vladnih namerah je
pomanjkljivo. Usklajevanje med resorji za rešitev problemov je
predolgo, včasih pa ga pravzaprav ni oziroma do njega ne pride
brez izrazitega posredovanja, na primer s strani varuha. Odnos
države do posameznika in do nekaterih skupin, ki nosijo največje
breme gospodarske preobrazbe, je pogosto neprimeren.
Učinkovitih pritožbenih poti na mnogih področjih še vedno ni, tam
pa, kjer obstajajo, so premalo poznane ali pa postopki potekajo
izrazito pomanjkljivo. Pomanjkljiv je celo smisel za urejeno
delovanje državnih in drugih organov; za primer je govornik navedel
dejstvi, da celo odločbe ustavnega sodišča niso upoštevane v
postavljenih rokih in da na mnogih področjih očitne pomanjkljivosti
brez vznemirjenja ohranjamo pri življenju.

Pomembno je, kako akterji, to je država, uprava, civilna družba,
politična družba, torej tudi birokracija, stranke in tako dalje,
sprejemajo in internalizirajo pravila demokracije. Demokracija je
način življenja in ni povezana samo z bojem za oblast, ampak tudi
z bojem za normalne življenjske priložnosti oziroma možnosti. Za
vzpostavljanje in ohranjanje legitimnosti modeme demokracije je
potrebno spoštovati in varovati državljanske in politične pravice
državljanov in hkrati zagotavljati učinkovit odgovor na socialne in
ekonomske potrebe oziroma pravice. Za usodo demokracije je
bistveno prav ravnotežje vladnega delovanja na teh dveh ključnih
področjih človekovih pravic. Na tej podlagi je možno izdelati celo
scenarij za zaton demokracije, ki je ali bi bil utemeljen na vladnem
neuspehu zagotoviti uravnoteženo politiko človekovih pravic. Ta
scenarij, ki se po nekaterih novih demokracijah že celo uveljavlja,
bi tvorile tri faze. V prvi fazi so državljanske in politične pravice v
vzponu, socialne in ekonomske pa v upadanju, vendar kljub temu
razkoraku novo pridobljena politična enakost in svoboda
zagotavljata vir legitimnosti. V drugi fazi ima država relativno
stabilno državljansko in politično demokratično prakso, medtem
ko socialne in ekonomske pravice še vedno zaostajajo.
Entuziazem glede politične participacije usiha, legitimnost sistema
pa se zmanjšuje. In tretja faza tega scenarija: če se razkorak
med tema dvema skupinama pravic povečuje, se povečuje tudi
nesoglasja med neprivilegiranimi skupinami, reakcija pa je
povečevanje prisile oblasti, kar ogroža demokracijo in človekove
pravice. Mnoge nove demokracije razvijajo politično enakost na
račun socialne in ekonomske pravičnosti. Legitimnost je vprašljiva
še zlasti, če ne uspe zagotoviti temeljnih materialnih potreb
državljanov in vzpostaviti družbene pravičnosti. Z ustavnega vidika
pa je najbrž sporno tudi ločevanje teh pravic v sami ustavi.

V zadnjem delu je spregovoril o posebnostih zunajsodnega
varstva pravic v tranzicijskih razmerah, kamor sodi tudi varuh
človekovih pravic. Večji del posebnosti, ki delo varuha človekovih
pravic v novih demokracijah Srednje in Vzhodne Evrope ločijo od
dela kolegov v demokracijah z dolgo tradicijo, je enak. Slovenijo
je na primer možno primerjati z Irsko. Podobna je pristojnost
ombudsmana, podoben je način dela institucij. Vendar ima irski
ombudsman ob skoraj dvakrat več prebivalcih približno enako
letno število pobud kot slovenski varuh. V zadnjem času na Irskem
ta številka celo nekoliko upada, pri nas pa raste s stopnjo med 10
in 20 %. Razlika je tudi v odstotku utemeljenih pobud. V
tradicionalnih demokracijah ombudsmani ugotovijo utemeljenost
od 10 do 15 % pobud, pri nas pa je bil delež takšnih prvi dve leti
več kot četrtina, v tretjem pa je padel na še vedno visokih 20 %.
Vloga ombudsmana v tranzicijskih razmerah je celo pomembnejša
kot v državah z dolgotrajno demokratično tradicijo. Pomembna je
pri prilagajanju struktur in institucij države standardom pravne
države, zlasti s pomočjo opozoril, mnenj in predlogov
ombudsmana v zvezi s posameznimi problemi in s spreminjanjem
prakse državnih organov. Princip vsemogočne države je še
močno zakoreninjen v miselnostni državnih uradnikov. Ombudsman lahko prispeva k uveljavljanju načela, da je država zaradi
državljanov in ne obratno.

Kaj so temeljne pravice, sploh ne more biti izrečeno izven
konteksta njihove praktične razlage. Vanjo pa na različnih ravneh
sodijo tako splošna teorija ustavnosti kot tudi obrazložitve, ki jih
daje ustavno sodišče, lovekove pravice samo označujejo naloge,
ki jih neka družba stalno rešuje, s tem, da te pravice vedno znova
interpretiramo. Njena naloga pa je, da ne dovoli blokiranja tega
procesa interpretacije. V zvezi s tem gre za vprašanje, kako naj
bo država, ki postavlja pravo oziroma pravice, hkrati v tem aktu
in v svojem kasnejšem delovanju na sistematičen način omejena
s pravom in ne z neko politično kontingentno voljo.

Splošna stopnja pritožbene kulture, torej možnosti pritožb in
resnosti obravnave le-teh, je v naši državi precej nizka. Imamo
še celo vrsto podsistemov, ki ne vsebujejo pritožbenih
mehanizmov. Pomembno je, da se znotraj vsakega podsistema,
pa naj bo fo zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje,
policija ali katerega drugega, vzpostavijo učinkoviti pritožbeni
mehanizmi.
Delo ombudsmanov v novih demokracijah označujejo neodvisnost,
kredibilnost, fleksibilnost in dostopnost. Za posameznika je ombudsman posebej zanimiv, če je postopek hiter, neformalen in
brezplačen.

Sfera svobode posameznika je principirano neomejena,
pristojnosti države pa so principirano omejene. Temeljnih pravic
ne podeljuje država v skladu s svojo pravno ureditvijo, ampak je
smisel in upravičenost te ureditve v zaščiti in omogočanju temeljnih
pravic. Vključevanje temeljnih pravic v sistem prava oziroma ustave
je bilo nujno v trenutku, ko temeljne pravice niso imele več samo
funkcije splošne idejne oziroma ideološke utemeljitve liberalno

Stanje glede spoštovanja in varovanja človekovih pravic v Sloveniji
ne more biti razlog za zadovoljstvo. Ob prizadevanjih za krepitev
pravne države in demokracije kot najboljšega okvira za zaščito
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demokratične ureditve, ampak so morale sodelovati tudi v njenem
reguliranju.

uresničevanja človekovih pravic pa je vsaj nadzorovano,
proceduralno kršenje ustave. Ni torej sporno, da se ustava
spreminja in krši, poudarek je v tem, da je kršenje ustave pod
liberalno demokratično institucionalno in proceduralno kontrolo.

Svoboda mora biti pravna dobrina, ki se jo tudi pravno lahko
zaščiti. Državna ureditev pa se ocenjuje glede na to, kako
omogoča uresničevanje svobode. To je povezovanje individualnih
svoboščin in institucij politične oblasti.

Dr. MIlan Zver, državni svetnik, zadnji uvodni referent, je
obravnaval vprašanje uresničevanja in uresničljivosti človekovih
pravic in svoboščin, zagotovljenih z ustavo.

Naslanjanje zgolj na naravno pravo preti, da na strani individualnih
svoboščin uvede popolni relativizem. Vprašanje, ali je pravica do
svobodnega izražanja vere in prepričanja pomembnejša od
pravice do privatne lastnine ali osebne varnosti, je važno v
konfliktih situacijah in ne more biti rešeno s pomočjo neke teorije,
objektivne hirarhije vrednosti, ampak samo znotraj normativne
kulturne skupnosti, v kateri je konflikt nastal.

Najprej je obravnaval vprašanje uresničevanja posameznih pravic.
Celovita znanstvena študija o tem ni napravljena, na voljo pa so
solidna letna poročila Sveta za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter kasneje ombudsmana.

Po drugi strani je poudarjanje individualne komponente temeljnih
pravic tudi praktično neučinkovito, saj je za uresničitev takšnega
pojma individualnosti nujna zelo kompaktna normativna kultura,
ki omogoča ne samo zavest o individualnih pravicah, ampak daje
na razpolago tudi norme, na katere se posameznik lahko opre pri
konkretni zaščiti.

Država je dolžna, da kršitve sproti evidentira in odpravlja. Poleg
državnih organov in ombudsmana obstaja še nekaj nevladnih
organizacij, ki lahko prav tako veliko prispevajo k evidenci, ki je
pogoj za odpravo posledic kršitev. Ker pa varovanje posameznikove svobode postaja tudi mednarodna domena, imajo vse
bolj pomembno vlogo tudi mednarodne vladne in nevladne
organizacije.

Subjektivne pravice, ki določajo oziroma zagotavljajo pravni status posameznika, so torej hkrati izraz objektivne ureditve. Ne
samo, da posameznika ne ločujejo od politične skupnosti, ampak
ga vanjo celo integrirajo. Ta politična skupnost pa postane
stvarnost z aktualizacijo teh subjektivnih pravic; šele normativni
red omogoča posamezniku, da sebe doživlja in uresničuje kot
individuum. S tem se odpravlja prepad med liberalno
individualistično in demokratično političnimi pravicami, ki jih ima
človek kot član politične skupnosti.

Za stanje pri nas je pomembno mnenje komisije EU o prošnji
Slovenije za članstvo v Evropski uniji, ki ugotavlja, da Slovenija
zagotavlja človekove pravice in svoboščine; nekaj podobnega
ugotavlja v svojih poročilih tudi ombudsman. Iz razčlenitve te
splošne sodbe opazimo, da so tako vrednotene predvsem civilne
in politične pravice, čeprav nekatere na podlagi zelo poenostavljenih ocen, druge, zlasti socialne, pa ne.

Liberalizem in demokracija sta dve nasprotni politični načeli.
Meščanska družba, ki se razvija v smeri civilne družbe, je značilna
po pluralizmu in individualizmu in to partikularistično stran zastopa
liberalizem. Demokracija pa predstavlja nasproti pluralističnemu
načelu liberalizma formo politične homogenizacije tega pluralizma.

Bolj kot ocene in stališča državnih organov in služb pa so
pomembna mnenja ljudi samih, še zlasti, ker Slovenci človekove
pravice in svoboščine zelo visoko cenijo. Skoraj 3/4 bi jih bilo
pripravljeno zanje tudi kaj tvegati ali žrtvovati. V letu 1992 so to
vrednoto ocenjevali celo višje kot Danci, Italijani, Nemci in
Nizozemci, čeprav tudi oni postavljajo človekove pravice v samo
središče svojega vrednostnega sistema.

Stvar liberalno demokratične politične kulture pa je, da ta simbioza
dveh nasprotnih načel politične filozofije ne razpade, ker se v tem
primeru odpira prostor drugačnim, to je totalitarnim oblikam
vladavine. V 20. stoletju je bilo to ravnotežje liberalnih in
demokratičnih načel vsaj dvakrat porušeno. Fašizem in
komunizem sta uspela uničiti liberalno demokracijo, vendar sta
na koncu tudi sama propadla.

Iz širše javnomnenjske raziskave o tem, kako ljudje ocenjujejo
uresničevanje političnih, socialnih ter civilnih pravic in svoboščin,
je predstavil nekatere ugotovitve, ki jih v kratkem povzemamo.
Slovenci dokaj kritično ocenjujemo uresničevanje človekovih
pravic in svoboščin. Največ negativnih ocen je glede uresničevanja socialne pravičnosti oziroma socialnih pravic in
svoboščin, najmanj pa glede uresničevanja političnih pravic in
svoboščin. Največ ocen je bilo srednjih, nizke in visoke so v
manjšini; vendar so razlike dovolj jasne, da lahko iz teh razmerij
ugotovimo marsikaj. V odnosu javnosti do uresničevanja političnih
pravic je posebej zanimivo vprašanje odnosa politično
strankarske opredeljenosti do tematiziranega vprašanja. V analizi
je obravnaval predvsem pet političnih strank. Prvo skupino tvorijo
privrženci LDS in ZLDS; ti najbolj pozitivno ocenjujejo uresničevanje
političnih pravic na Slovenskem. Drugo skupino tvorijo privrženci
tako imenovanih drugih strank, manjših strank in pa SKD,
razmeroma negativno mnenje do uresničevanja političnih pravic
pa ima tretja skupina - volilci ali pa privrženci SDS, SLS in
neopredeljeni.

Vzdrževanje tega ravnotežja med liberalizmom in demokracijo,
kar je zelo pomembno tudi za uresničevaje človekovih pravic, je
posebno težka oblika politične vladavine in je možno samo
proceduralno.
f
Proces vzdrževanja tega kompliciranega ravnotežja se odvija
skozi permanentni proces kršenja ustave, tako s strani pozicije
kot opozicije. Pozicija prekoračuje svoja ustavna pooblastila na
podlagi svoje večinske pravice, da interpretira ustavo in jo
praktično spreminja. Opozicija pa, ker je v parlamentu stalno
preglasovana, koketira z oblikami in prakso izvenustavnega
povezovanja z volivci, s tem da agitira med ljudstvom tudi izven
rokov volitev in spodbuja ljudstvo k raznim oblikam izvenparlamentarnega izražanja ljudske volje.

Naslednji sklop ugotovitev se je nanašal na odnos privržencev
posameznih strank do sklopa socialnih pravic. V neki prejšnji
mednarodni sociološki raziskavi o sestavinah nacionalnega
ponosa so. ugotovili, da so Slovenci dva- in polkrat manj ponosni
na socialno varnost kot na primer Avstrijci. Podobno sliko kaže
tudi obravnavana raziskava, kjer so merili vrednotenje; komaj
3,8 % Slovencev meni, da bi socialno varnost lahko ocenili z
najvišjo oceno, nizko pa jo ocenjuje kar 58,1 %. Manj kot tretjina

Ustavno sodstvo, ki ima nalogo nadzirati vsako protiustavno ali
neustavno delovanje, je tudi samo ujeto v ustavo zakona in javno
mnenje. Avtomatična uporaba ustave, brez aktivne podpore
javnega mnenja, pripelje lahko to sodstvo v politični vakuum.
Delovanja pozicije in opozicije torej ni mogoče popolnoma ustavno
omejiti. Bistvo liberalno demokratične ustavne vladavine in s tem
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ocenjuje uresničevanje socialne politike z oceno srednje; podatek
je sam po sebi dovolj zgovoren. Da jih samo 5,6 % ni odgovorilo
na zastavljeno vprašanje, pa kaže na to, da ima slovensko javno
mnenje o tem problemu dokaj jasno izoblikovana stališča.
Nedvomno vpliva na to mnenje tudi splošna situacija, od realnega
poslabšanja socialnega standarda večjega dela prebivalcev do
občutka socialne ogroženosti in negotovosti v prihodnosti.

z ustrezno politiko državnih oblasti. Posameznik ima torej toliko
avtonomije in svobode, kolikor mu je sistem omogoča in kolikor jo
je sposoben sam uveljaviti. So sistemi, ki spoštujejo človekovo
dostojanstvo, in sistemi, ki ga ne.Ta razlika mora biti jasna vsem.
Vsako zamegljevanje, zlasti v procesih tranzicije, je nevarno,
loveka dostojno življenje v moderni družbi ne vključuje le
spoštovanja temeljnih pravic, kot so na primer pravica do življenja,
pravica do telesne nedotakljivosti, prepoved mučenja in podobno,
ampak tudi druge državljanske, politične, gospodarske, socialne
in kulturne pravice. Sodobna socialna paradigma svobode
posameznika je zasnovana na načelih nedeljivosti uresničevanja
človekovih pravic in svoboščin, as postmoderne prerašča idejni,
vrednostni ali teoretski enodimenzionalizem v pojmovanju
svobode.

Privrženci vseh strank ocenjujejo socialno varnost negativno, ne
pa tudi enako intenzivno. Najmanj kritični so privrženci LDS, SLS
ter SKD. Najbolj kritični do uresničevanja socialnih pravic pa so
privrženci SDS in ZLSD, pa tudi privrženci drugih manjših strank.
Z uresničevanjem civilnih pravic in svoboščin, ki imajo med vsemi
najdaljši staž in ki pomenijo nekakšen zaščitni znak novi
demokraciji po padcu komunističnih režimov, slovensko javno
mnenje ni najbolj zadovoljno. 28,2 % je namreč takih, ki nizko
vrednotijo uresničevanje osnovnih državljanskih pravic in
svoboščin, visoko jih vrednoti le 11,7 %, več kot polovica pa se
jih je odločila za srednjo oceno. V absolutnem merilu so le privrženci
ZLSD pretežno pozitivno ocenili uresničevanje osnovnih
državljanskih pravic in svoboščin. Relativno uravnoteženo mnenje
imajo še privrženci LDS, SKD in tudi SLS. Najbolj kritični pa so
neopredeljeni, volilci drugih strank in pa ponovno privrženci SDS.
e bi spet primerjali vrednostne deleže strank v okviru posameznih
ocen, bi dobili naslednje skupine: skupino A, manj kritično, tvorijo
LDS, ZLSD, SLS in SKD, ter skupino B socialdemokrati in pa
neopredeljeni.

Povzetek koreferatov in razprave
Mag. Mitja Deisinger, predsednik Vrhovnega sodišča, je pričel
razpravo s pritrditvijo dvema ocenama iz uvodnega referata dr.
Šturma: oceni, da vloga sodstva pri varovanju človekovih pravic
v naši državi še ni povsem ustrezno ovrednotena, in pa oceni o
po 2. svetovni vojni kršenih človekovih pravicah mnogim tedanjim
državljanom, kar dokazujejo tudi številne sodbe vrhovnega
sodišča v zadnjih sedmih letih. Zaradi postopkov v kazenskih
zadevah in zadevah zaradi prekrškov je bilo rehabilitiranih približno
900 oseb. To dokazuje, da je prišlo v povojnih procesih do kršitve
človekovih pravic s kršitvijo tedanjih predpisov. Pravilno je bilo
opozorjeno tudi na vlogo medijev in samih novinarjev. Z nekaj
sodbami vrhovnega sodišča je bilo zavzeto stališče glede
implementacije 10. člena Evropske konvencije o človekovih
pravicah, s tem pa je zakoličena tudi pravica novinarjev, da v naši
državi uresničijo svobodo tiska, ki je eden od glavnih pokazalcev,
na kakšni ravni so človekove pravice do svobode tiska, do javne
besede. Ob tem je omenil, da je Slovenija ena izmed redkih držav,
ki nima več zakonsko predvidene zaplembe tiska; lahko se postavi
celo vprašanje, ali ne bi bila v manjšem delu takšna zaplemba
potrebna, recimo, ko gre poziv na nasilno vojno, na genocid ali
kaj podobnega.

V drugem delu je spregovoril o uresničljivosti človekovih pravic in
svoboščin, o tem, kakšne možnosti sistem sploh nudi, da se
človekove pravice in svoboščine uresničujejo, ali premore vse
potrebne mehanizme, in nenazadnje, kam bi Slovenijo lahko locirali
med poloma polne sistemske uresničljivosti oziroma uveljavljivosti
človekovih pravic in svoboščin in pa diskriminacije na drugi strani,
ki se izraža v permanentnih in sistematičnih kršitvah. Treba je
upoštevati, da enkratno dejanje posega ali opustitve še ni
strukturna lastnost sistema, marveč oblika sporadične anomalije.
Zato so kršitve človekovih pravic in svoboščin tudi značilnost
demokratičnih držav, vendar jih sprotno evidentirajo in odpravljajo.
Ogrožanje človekovih pravic in svoboščin, ki ima torej strukturne
razloge, pa je lastnost totalitarnih režimov, ki ne le da jih ne
odpravljajo, marveč so na njih utemeljeni. Slovenijo lahko lociramo
nekje vmes med obema ekstremoma. lovekove pravice in
svoboščine se pri nas uresničujejo, pa tudi kršijo in tudi
sistematično teptajo. Državni organi jih s prekoračitvami
pooblastila ali opustitvami dolžnega ravnanja prepogosto kršijo,
deloma pa kršitve dobijo tudi značaj ogroženja, ker država ni
storila dovolj za odpravo pomanjkljive in nedorečene zakonodaje
ter strukturnih retorm. Res je sicer, da je najbolj grobih kršitev
manj, tudi stopnja sistemske ogroženosti je manjša, manjka pa
še mnogo ključnih zakonskih aktov in ne nazadnje, tudi sprejetje
evropske socialne listine. Uvrstimo Slovenijo med države, ki jih
tranzicija še ni pripeljala med demokracije, kakor na primer Češko,
Poljsko ali Madžarsko. Šele ko bodo potrebne reforme zaključene,
bodo dani sistemski pogoji za to; da bodo našo državo uvrstili v
skupino tistih, ki visoko spoštujejo individualno svobodo. Torej
niso dovolj le strukturno institucionalne spremembe ali zamenjava
elit na oblasti, čemur se posveča največja pozornost. Uveljaviti
bo treba tudi novo upravno kulturo pri ravnanju državnih organov,
ki morajo sprejeti človekove pravice in svoboščine kot najvišjo
vrednoto. Lahko tudi ugotovimo, da obstaja nekako nasprotje
med relativno pozitivnimi splošnimi pogoji za uveljavitev človekovih
pravic in svoboščin, k čemur bi lahko prišteli solidno ali zahodno
politično kulturno podmeno, razmeroma dober javni in osebni
standard in pa med posebnimi pogoji, kamor sodijo implementacija
ustavno zakonskih mehanizmov, uglaševanje našega pravnega
sistema s sistemom mednarodnega varstva človekovih pravic in
svoboščin ter obstoječa upravna kultura. To nasprotje je rešljivo

V zvezi s kazenskimi postopki in varovanjem pravic obdolžencev
v kazenskih postopkih je Slovenija formalno pravno na izjemno
visoki ravni, s pravkar potekajočim postopkom za spremembo
zakona o kazenskem postopku bo ta raven celo še višja. Tudi po
zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij imajo obsojenci v naši
državi v najvišji meri zagotovljene človekove pravice; med drugim
imajo obsojenci, ki delajo v zaporih, pri nas vse pravice iz
delovnega razmerja, česar v takšni obliki nima nobena evropska
država. Dostikrat pa pozabljamo na vprašanje oškodovancev,
žrtev kaznivih dejanj, katerih položaj normativno ni ustrezno urejen. *
V noveli zakona o kazenskem postopku se sicer predvideva, da
bi imela mladoletna žrtev spolnih deliktov pravnega zastopnika,
odvetnika, povsem zanemarjeno pa je drugo področje - področje
odškodnin, posebnega odškodninskega sklada, saj je v postopku,
ki teče zoper obdolženca, žrtev bolj ali manj zanemarjena.
Najaktualnejše pa je področje premoženjskih pravic. Pred leti je
celo tekla polemika, ali so to sploh človekove pravice. Zakon o
denacionalizaciji pa tudi zakon o zaključku lastninjenja, ki terja od
vseh fizičnih in pravnih oseb, ki upravljajo in razpolagajo s
prilaščenim družbenim premoženjem, da v treh mesecih to vrnejo
oziroma registrirajo pri slovenski razvojni družbi, sicer je to kaznivo
dejanje za opuščanje takšne obveznosti, se še ne izvajata tako,
kot je zamišljeno.
Nazadnje je omenil še zaostanke in dolgotrajne postopke na
sodiščih, kar pomeni, da nereševanje zadev v razumnem roku
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prav tako pomeni kršenje človekovih pravic, al več kot pol milijona
nerešnih zadev ob obstoječem kadru sodnikov ni mogoče rešiti v
enem ali dveh letih. Dolgotrajni postopki in veliko nerešenih zadev
bremeni tudi mnogo zahodnoevropskih držav z razvito
demokracijo. Zagotovil je, da bo sam napravil vse, da se pravna
varnost oziroma hitrost postopkov na sodiščih maksimalno
izboljša. Ta naša notranja naloga je k sreči povsem enakovredna
zahtevam mednarodne skupnosti oziroma Evropske unije, saj
naj bi približevanje Evropski uniji hkrati pomenilo zmanjšanje
zaostankov na sodiščih, rešitev denacionalizacijskih postopkov
in seveda zagotavljanje človekovih pravic v vseh postopkih. To je
tudi za našo državo pogoj za včlanitev v Evropsko unijo.

tako sam, kakor tudi skupno z drugimi, in pa, da premoženje ne
sme biti nikomur samovoljno odvzeto.
V dokumentu Združenih narodov, ekonomski in socialni svet,
komisija za človekove pravice, številka E/CN4/93/ 15 z dne 18.
decembra 1992, je strokovno mnenje glede hirarhije norm tako,
da velja princip enotnosti in nedeljivosti človekovih pravic. Citiral
je tudi druge dokumente na to temo, nadaljeval pa s prikazom
razmerja med državo in privatno lastnino.
Izkušnje kažejo, je dejal, da so tam, kjer so odpravili privatno
lastnino, izginile tudi vse druge svoboščine. Kjer država preveč
posega v iastnino, državljan izgublja moč in vpliv, država pa ju
pridobiva. Neuspeh kolektivistične lastnine in ideologije, ki je to
omogočala, se je manifestiral na dramatičen način. Kjer je lastnina
spoštovana in jo spodbujajo, pa obstajajo demokratične oblike
družbe in države.

Dr. Drago Zaje, predsednik Slovenskega politološkega
društva, je v svojem imenu razpravljal o tranziciji in integraciji v
Evropsko unijo. V Sloveniji se je tranzicija začela z odločitvijo za
demokratizacijo in osamosvojitev in v njenem okviru smo prilagajali
gospodarstvo in politično ureditev zahtevam tržnih zakonitosti in
politične komparativnosti ter osnovnim načelom človekovih pravic.

In kako je pri nas? Po predstavitvi historiata denacionalizacije je
z zaskrbljenostjo omenil priprave na spremembe zakona o
denacionalizaciji. Ob morebitni uzakonitvi predlaganih sprememb
bi se upravičenci znašli v povsem novi in v času vložitve
nepredvidljivi situaciji, kar bi pomenilo negiranje pravne države.
Vendar pa naša uprava dokazuje, da je lahko zelo učinkovita,
samo če dobiva prava navodila. To se je med drugim pokazalo pri
zbiranju podatkov za dvanajsto poročilo o denacionalizaciji. Torej
je kršenje človekovih pravic v zvezi z denacionalizacijo mogoče
hitro in učinkovito odpraviti.

Tako minimalistične kot maksimalistične teorije o koncu tranzicije
se tudi pri nas niso mogle uresničiti. Zahtevni proces tranzicije pa
se v zadnjih letih vedno bolj povezuje s procesom integracije v
Evropsko unijo. Začetek vključevanja, ki se je formalno začel s
podpisom sporazuma o sodelovanju leta 1993, pomeni ne le izziv,
ampak tudi pomemben pospešek v procesu tranzicije. Oba
procesa se razlikujeta in hkrati tesno prepletata.
Medtem ko smo v prvi fazi tranzicije sami odločali o ciljih in
prioritetah ter dinamiki sprememb, sami določali standarde in
normative tudi na področju človekovih pravic, pa tudi samostojno
izbirali zglede ter včasih oblikovali rešitve, ki so bile celo boljše od
originalov, se v drugem obdobju dogaja prej obratno: prioritete,
kriterije in standarde ter programe postavlja že uveljavljena
zakonodaja znotraj Evropske unije. Pogoj za polnopravno članstvo
je doseganje ustrezne gospodarske stabilnosti in hkrati ustrezne
ravni zagotavljanja človekovih pravic, ki je pogoj demokracije. V
tem smislu vključevanje nedvomno pomeni pospešek tranziciji.
Torej se bomo morali hitreje navaditi na novo evropsko
pragmatičnost in racionalnost, ki zahteva, da so pravice ne samo
dosledno spoštovane, ampak tudi usklajene z dolžnostmi in
natančno določljive. Prilagoditi se bomo morali okoliščinam bolj
odprtega in manj zaščitenega prostora, kjer je manj socialnih
blažilcev in bistveno večja odgovornost za lasten razvoj in
preživetje. Vse to postavlja vprašanje obravnavanja pravic v nov
kontekst, ne samo v kontekst tranzicije.Tudi iz tujine nas v zadnjem
času opozarjajo na prepočasno izvajanje nekaterih ključnih reform pri nas. Z zamujanjem pri tem usklajevanju in vztrajanjem pri
nerealnih rešitvah iz minulega ali prehodnega obdobja v bistvu
prelagamo probleme na prihodnje generacije.

Dr. Zlatko Šablč, raziskovalec s Fakultete za družbene vede,je
tematiziral rabo izvornega osebnega imena v uradnih dokumentih
kot eno izmed tako imenovanih "drugih človekovih pravic".
Slovenski zakon o osebnem imenu je precej liberalen in ne
predvideva nobenih posebnih omejitev glede rabe ali spremembe
osebnega imena. Prav tako ne obstajajo zakonske omejitve
uporabe tistih črk ali znakov, ki sicer niso del slovenske abecede.
Tudi uradna raba jezikov priznanih narodnih skupnosti v Sloveniji
je zaščitena z ustavo. Vendar pa v vseh državah ni tako. Po
avtorju Henriku Mankiewiczu je navedel primer Republike Litve,
kjer so tovrstne norme tako omejujoče, da je vprašanje, če je
tovrstna praksa sploh v skladu z mednarodnim zakonodajnim
področjem človekovih pravic. 8. člen evropske konvencije o
človekovih pravicah ter 17. člen mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah na primer govorita o prepovedi
vmešavanja v zasebnost posameznika in njegovi pravici do
varstva pred tovrstnim vmešavanjem. Posebej v vzhodni Evropi,
pa tudi širše, pa je moč trditi, da so posamezniki, še posebej tisti,
ki pripadajo narodnim ali drugim manjšinam, izjemno ponosni ria
etnične simbole, ki dokazujejo njihovo nacionalno samobitnost,
njihovo identiteto. V tem kontekstu ima poseben pomen tudi to,
kako se njihova imena uporabljajo v uradnih dokumentih, e se
država aktivno vključuje v negiranje takšnih elementov identitete,
kot je na primer ime in priimek, je to lahko korak k prisilni asimilaciji.

Na koncu je opozoril na veliko število zakonov in drugih aktov, ki
jih predvideva tako Strategija republike Slovenije za vključevanje
v Evropsko unijo kot tudi državni program vključevanja iz začetka
tega leta in ki se nanašajo na različne pravice in dolžnosti.

Na vprašanje, v kakšnih primerih so tovrstne omejitve potrebne,
pa obstaja veliko nasprotujočih si odgovorov. O spornosti tovrstne
zakonodaje je še posebej mogoče govoriti v primerih, ko gre za
vprašanja varstva manjšin, ki je v Evropi čedalje bolj pomemben
element mednarodnega prava. Ne nazadnje o tem priča tudi
nedavno ratificirana okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu
narodnih manjšin. Vendar pa pri omejitvi naletimo na dilemo, ki ji je
treba posvečati vedno več pozornosti - dilemo konceptualizacije
pojma manjšina. Treba je povedati, da je slišati vedno pogostejša
mnenja, da je omejitev varstva tako imenovane narodne manjšine
neustrezna in da bi posebnih pravic morale biti deležne tudi tako
imenovane nove manjšine, ki jih predstavljajo začasni delavci na
tujem delu, ki so praktično v državah sprejemnicah stalno naseljeni.

Vlada republike Slovenije že od leta 1993 zahteva od
predlagateljev zakona v svojih resorjih, da ob pripravi zakona
podajo mnenje o usklajenosti določb s standardi zakonodaje v
Evropski uniji. Morda bi ob pomembnejših zakonih, ki so v pripravi,
kazalo dobiti mnenje tudi o tem, kako so ti usklajeni s standardi na
področju varovanja človekovih pravic na posameznih področjih.
Martin Jaklič, predsednik Združenja lastnikov razlaščenega
premoženja, je govoril o lastnini, ki je definirana v 17. členu
splošne deklaracije o človekovih pravicah med drugim tudi z
naslednjima opredelitvama: da ima vsakdo pravico do premoženja
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Z morebitno razširitvijo koncepta manjšine pa lahko dobi tudi
vprašanje neokrnjene rabe osebnih imen v uradnih dokumentih
povsem nove razsežnosti.

stališča varovanja človekovih pravic in svoboščin veliko bolj
pošteno do prebivalstva, da se neka pravica začasno ne izvaja,
kot pa da se ukine.
V zvezi z varovanjem osebnih podatkov pa je opozoril na
razprave, ki potekajo v Evropski uniji glede izdajanja uradnega
lista na disketi, med tem pa v zdravstvu zelo tolerantno in ne
zavedajoč se, kam to vodi, pristajamo na obdelavi osebnih
podatkov na čipu.

Peter Logar, član vodstva Združenja lastnikov razlaščenega
premoženja, je spregovoril o izvajanju in spreminjanju zakona o
denacionalizaciji in razlikovanju lastnine ter lastnika po izvoru
neprofitne najemnine. Omenjeno združenje, ki šteje 5.000 do
6.000 članov, zastopa interese skoraj 200.000 prizadetih v
povojnem razlaščanju premoženja. Žalostna je ugotovitev, je dejal,
da se sedem let po sprejemu zakon o denacionalizaciji ne
uresničuje tako kot drugi zakoni. Vzrok za to je ideološki odpor do
vračanja premoženja, kot je bil ideološki tudi zagon, takrat ko se
je to premoženje jemalo. Vračanje premoženja so zavrli trije
moratoriji, poskusi spreminjanja tega zakona na škodo
razlaščencev in tudi najnovejši poskus tako imenovanega
Bavčarjevega zakona, ki bi spet poslabšal in spremenil pogoje
vračanja. Zato to združenje nasprotuje spreminjanju zakona v tej
fazi.

Dr. Mitja Žagar, docent na Fakulteti za družbene vede, je
začel razpravo o človekovih pravicah in svoboščinah v Sloveniji
z mnenjem, da v primerjalnem pogledu položaj niti ni bistveno
slabši kot v drugih državah, ne le državah v tranziciji, ampak celo
v nekaterih zahodnih državah. To pa seveda ni razlog za
samozadovoljstvo, saj se prav tako dobro zavedamo tudi vseh
napak in težav. Pozablja se, da so človekove pravice in svoboščine
celovito in nedeljivo področje; gre za t. i. "telo človekovih pravic",
angleško body of human rights. Enakopravno in celovito je treba
obravnavati tako tradicionalne kot nove pravice, tako njihove
individualne kot kolektivne dimenzije, ki so deloma tudi kulturno in
zgodovinsko pogojene. Zaradi posameznih ekonomskih, socialnih
ali političnih potreb lahko posamezne družbe v nekem krajšem
obdobju bolj poudarjajo določeno vrsto pravic, vendar pa to
nikakor ne sme biti storjeno na škodo drugih pravic. Tudi v Sloveniji
smo v preteklosti posvečali premalo pozornosti nekaterim
političnim, individualnim, ekonomskim pravicam, po drugi strani
pa zdaj zanemarjamo ekonomske in socialne pravice v njihovi
drugi dimenziji.

Opozoril je tudi na miselnost, ki se ves čas pojavlja v zvezi z
denacionalizacijo, namreč da gre za popravo krivic, ki povzroča
hkrati nove krivice. Misli, da sta oba pojma napačna, ker zakon o
denacionaliziciji ni bil sprejet zato, da bi popravljal človekove krivice,
ampak da bi vrnil tisto premoženje, ki ga je mogoče še vrniti in ki
je bilo nekoč protipravno zaseženo in zaplenjeno. Človeku namreč
ni mogoče popraviti krivic, ki jih je doživel ob tem jemanju
premoženja in mu jih ta zakon tudi ne popravlja. Tudi niti ena
beseda v tem zakonu ni namenjena popravi krivic, ampak samo
vračanju zaplenjenega premoženja. Tudi pojem novih krivic je
konstrukt tistih, ki bi radi ta zakon zavrli oziroma ga odpravili;
najprej bi bilo treba dokazati te nove krivice, ne pa o njih kar
pavšalno govoriti in jih kar vnaprej razglašati.

K izboljšanju situacije na področju človekovih pravic in svoboščin
lahko prispevajo različni dejavniki in sicer na treh temeljnih
področjih. Prvo je uresničevanje obstoječih predpisov in
postopkov, pri čemer so človekove pravice in svoboščine osnova
in kriterij za način njihovega uresničevanja. Pomemben je tudi
nadzor nad načini uresničevanja teh postopkov in predpisov. Drugo
temeljno področje je vzgoja in izobraževanje za človekove pravice
ter informiranje na področju človekovih pravic. Tretje pomembno
področje pa je vprašanje vizije razvoja človekovih pravic in
svoboščin, tako v svetovnih globalnih okvirih kot tudi v naših
specifičnih pogojih.

Zakonodajalec naj bi po eni izmed odločb ustavnega sodišča do
10. maja 1997 uredil vprašanje neprofitnih najemnin z zakonsko
regulativo, do danes pa v državni zbor ni prispel niti predlog
ustreznega ministrstva, kako bi se to urejalo, je dejal.
Nespoštovanje ustavnega sodišča je takšno, da vzbuja pri
razlaščencih popolno neodobravanje in zgražanje. V nekaterih
medijih kar naprej navajajo napačne podatke o denacionalizacijskih vrednostih, o številu teh ali onih prizadetih, širijo se
napačne trditve, ščuva se ena generacija proti drugi ....

Izmed dejavnikov, ki lahko prispevajo k izboljšanju stanja je najprej
omenil vse tri veje oblasti, pa tudi druge državne in javne institucije,
ki ne sodijo neposredno v oblastne veje, kot so na primer
raziskovalne, strokovne in socialne ustanove, posebej pa celoten
sistem izobraževanja.

Svojo razpravo je sklenil z mislijo, da moramo v naši državi uvesti
še neko drugo človekovo pravico, pravico do resnice. Šele ko
bomo upoštevali dejstva, številke, tisto, kar je res, se bomo lahko
borili tudi za uresničitev vseh drugih človekovih pravic.

Naslednji pomemben dejavnik so mediji, ki imajo svojo funkcijo ne
samo na področju informiranja, ampak tudi na področju
izobraževanja in širše socializacije za človekove pravice. V svetu
se zlasti poudarja vloga šolstva, izobraževanja in medijev pri
vzpostavljanju občutljivosti ljudi za problematiko človekovih pravic,
da bi bili ljudje sposobni sami zaznati probleme, ki se pojavljajo na
področju človekovih pravic, in ob tem ustrezno ukrepati.

Boris Šuštaršič, državni svetnik, je vprašanje človekovih pravic
obravnaval z vidika invalidskega varstva, rekoč, da posvečamo
premalo pozornosti specifičnim problemom invalidov. V tej zvezi
je opozoril, da so slovenske nacionalne invalidske organizacije
decembra 1997 izdale knjigo lovekove pravice in invalidi, zbornik
kvalitetnih mednarodnih esejev, ki naj bi našel odmev tudi pri
naših pooblaščenih državnih in drugih institucijah.

Tretji sklop je civilna družba z društvi, institucijami in z vsemi
tistimi različnimi subjekti, ki oblikujejo različne pluralne interese.
Ravno zaradi pluralizma znotraj civilne družbe pogosto prihaja
tudi do konfliktov interesov različnih subjektov glede popolnoma
določene in konkretne človekove pravice.

V začetku 90. let je bilo varovanje pravic slovenskih invalidov na
solidni ravni, zadnja leta pa so se zgodili številni ekscesi, ki so
zelo omajali to varstvo. Tudi invalidi so bili sistematično obdelovani
z lažmi in sorodnimi pojavi. Poskus uporabe sodnega varstva ni
bil učinkovit. Ker pa so v slovenskih invalidskih organizacijah
vendarle uspeli ohraniti kulturo sodelovanja, še vedno relativno
uspešno zagovarjajo svoje pravice. Med problemi je navedel med
drugim vodenje urada za invalide, pa tudi vprašanje krčenja
socialnih pravic na način, da se poskuša subjekte diskreditirati;
če nekih socialnih pravic ne moremo več uresničevati, je tudi s

In ne nazadnje, pomemben je sleherni posameznik, ki se lahko
uveljavi kot pomemben dejavnik pri uresničevanju in razvoju
človekovih pravic in svoboščin ter pri vzgoji in izobraževanju
ljudi.
V drugem delu svoje razprave je govoril o pravicah manjšin. V
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vsaki pluralni družbi - in pluralnost naj bi bila na neki način podlaga
za dolgoročni obstoj demokracije - se pojavljajo različnosti. Prav
narodne manjšine so najbolj pogoste in običajno pojmovane
izrazne oblike teh različnosti. Sodobne demokratične družbe vidijo
problematiko zaščite manjšin, ne samo etničnih in kulturnih, kot
eno pomembnih vprašanj dolgoročnega obstoja in poroštva
demokracije. Slovenijo navajajo kot zgleden primer za zaščito
avtohtone italijanske in madžarske narodne manjšine, vključno z
vsemi njunimi političnimi, ekonomskimi, socialnimi in drugimi
pravicami. V Sloveniji pa tudi opozarjajo, da obstaja problem drugih
manjšin, zlasti tako imenovanih novih manjšin, migrantov. Vendar
obstaja določena razlika, zaradi katere ni mogoče kar enostavno
privzeti vse kritike na račun Slovenije. Kadar namreč v tujini
govorijo o novih imigrantskih manjšinah, praviloma govorijo o tistih
manjšinah, o tistih ljudeh, živečih na ozemlju neke države, ki so
pripadniki druge etnične skupnosti, pa hkrati niso državljani države,
v kateri živijo. V trenutku, ko postanejo državljani države, v kateri
živijo, jih ne obravnavajo več kot posebne skupnosti, ampak bi
se po mehanizmu individualnih pravic štelo, da lahko uresničujejo
vse svoje pravice in dolžnosti. V Sloveniji je pa situacija nekoliko
specifična. V Sloveniji imamo ljudi, ki so po svojem izvoru in
položaju podobni imigrantom v zahodni Evropi, ki pa so zdaj
državljani naše države. V kontekstu zahodnoevropskih družb,
pa tudi siceršnjih pravnih standardov, ki trenutno veljajo v svetu,
ti ne bi uživali posebnih kolektivnih mehanizmov zaščite. Verjetno
bo šel razvoj v smer, da bodo postopoma tudi pripadniki teh tako
imenovanih novih manjšin, ki so postali državljani, dobili
posamezne kolektivne pravice.

pa se dogajajo tudi danes, vendar pa vlada ob določenih temah
popoln medijski mrk oziroma molk.
Iz registra stalnih prebivalcev je bilo 26.2.1992 izbrisanih oziroma
odjavljenih okrog 130 tisoč ljudi brez njihove vednosti.To pomeni,
da jih več ni, da morajo na vsakem koraku dokazovati, da obstajajo,
da ne morejo dobiti vozniškega dovoljenja, da ne morejo odpotovati
iz države na pokop svojih mater ali otrok, da jih ne morejo pokopati,
ampak jih lahko kvečjemu zažgejo v krematoriju ipd., da ne morejo
dvigati svoje pokojnine, da morajo pooblastiti svojo hčerko, kakor
da so izgubili opravilno sposobnost, da dviga njihovo pokojnino.
Okrog deset tisoč rojenih v Sloveniji se pošilja drugam, da bi
pridobili državljanstvo, in tega seveda nikjer na svetu ne morejo
uresničiti. To so sistematične kršitve človekovih pravic. Vemo, je
dejala, da se pripravlja zakon, po katerem naj bi ć in đ pisali
nekako drugače, da bi se ti ljudje identificirali. Veliko jih je že
zamenjalo neslovenske v slovenske priimke, na primer po materi,
da bi se izognili nadaljnji stigmatizaciji, ki je bila zelo velika jeseni
leta 1995, ko so se zbirali podpisi, da se odvzame državljanstvo
170 tisoč ljudem, ki so ga pred tem že pridobili.
Ljudje na splošno ne vedo, kaj se dogaja, ker mediji o teh zadevah
molčijo, tisti, ki so bili prej nosilci civilne družbe, pa so se umaknili
oziroma prelevili v politično elito, in da je civilna družba zaspala. To
ni več tista civilna družba, ki je konec 80-ih let zaživela v Sloveniji.
Dr. Ludvik Čanžek, predsednik Združenja žrtev komunističnega
nasilja Slovenije, je problematiziral 30. člen slovenske ustave, ki
je bil sprejet pred sedmimi leti in ki se glasi: "Kdor je bil po krivem
obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila prostost neutemeljeno
odvzeta, ima pravico do rehabilitacije, do povrnitve škode in druge
pravice po zakonu." Vsem je znano, je dejal, da so se krivice
dogajale od leta 1941 do leta 1990, to se pravi v vojnem in
povojnem obdobju, v času revolucije in v času diktature. Med
vojno so bile izvršene številne eksekucije nedolžnih ljudi. Po vojni
so bili inscenirani politični procesi itd. Vse te obsodbe še danes
veljajo. Vsem trem vejam oblasti je postavil vprašanje, zakaj mora
vsaka žrtev posamično prositi za rehabilitacijo, namesto da bi se
preklicale vse te obsodbe. Vsak posameznik mora zase zahtevati
revizijo procesa, rehabilitacijo, z vsemi dokazili. Mnogo teh ljudi je
raztresenih po svetu, skoraj vsi so stari čez 70 let. Mnogi nimajo
več denarja, da bi si privoščili odvetnika. Zakon o popravi krivic,
sprejet oktobra 1996, je določil, da bo vlada imenovala komisijo,
ki bo odločala o statusu političnih zapornikov. Komisija deluje šele
od oktobra lani, vendar prepočasi. Ko bo komisija komu odobrila
status političnega zapornika, bo ta na zavodu za pokojninsko
zavarovanje lahko vložil zahtevek, da se mu čas, prebit v zaporu,
šteje v delovno dobo. Zavod bo pa popravil pokojnine samo za
šest mesecev nazaj. To je ena od največjih krivic. Tisti, ki so bili
politični zaporniki, ki so se uprli komunizmu, so danes politično,
ekonomsko in socialno zapostavljeni. Vzdušje je danes mnogo
slabše, kot je bilo pred leti.

Na podlagi 61. člena slovenske ustave in na podlagi nekaterih
drugih rešitev, ki obstajajo sicer tudi za avtohtoni narodni manjšini
in za romsko skupnost, se je pri nas v okviru Ministrstva za
kulturo že poskušalo poiskati določene rešitve tudi za druge tako
imenovane priseljenske skupnosti, katerih pripadniki pa so
državljani Republike Slovenije. Poleg splošnih programov in
splošnih razpisov, ki veljajo za vse kulturne institucije in ljubiteljske
dejavnosti, se namenja sicer minimalna sredstva za tiste
dejavnosti, ki zagotavljajo posebno kulturno in etnično identiteto
teh skupnosti. Včasih je prav takšen pragmatičen in zelo praktičen
pristop k reševanju problemov lahko najprimernejši način za
razreševanje nekaterih drugih problemov.
Neva Miklavčlč-Predan, Helsinški monitor Slovenije, je
ponovno opozorila, naj bi se slovenska javnost ukvarjala z enim
izmed zelo pomembnih problemov človekovih pravic oziroma
krivic v Sloveniji, s problemom državljanstva oseb, ki so ostale
tukaj oziroma stalnih prebivalcev Slovenije neslovenskega ali
mešanega etničnega izvora.
Kritično je navajala zastoje pri reševanju posameznih zadev
oziroma pritožb tako na prvostopenjskem sodišču kot tudi na
vrhovnem in ustavnem sodišču. Dejala je tudi, da v zelo
nedemokratičnem slogu napisane sodne odločbe dejansko še
naprej kršijo tisto človekovo pravico, ki je bila prvotno odvzeta s
kakšnim sklepom ministrstva za notranje zadeve ali sklepom
ministrstva za obrambo. Na sodiščih se dogajajo zaplembe
pokojnin na bazi domnevnih kaznivih dejanj, kar v nobeni pravni
državi ni možno, kajti pravica iz dela, kot je zaslužena pokojnina,
se nikakor ne more odvzeti zaradi morebitnih kaznivih dejanj, še
najmanj pa zaradi neugotovljenih kaznivih dejanj, zoper katere
sploh ni bil sprožen noben postopek. Odvetniki sami so v čudnem
položaju, ko praktično ne morejo uspešno zastopati svojih strank,
ker v takih dolgotrajnih procesih praktično ne morejo doseči
kakšne pomembne razrešitve, po drugi strani pa so se stanovanja
zaplenila na podlagi petminutnih razprav, v katerih so vprašali
tistega, ki se mu je stanovanje zaplenilo, le o osebnih podatkih,
kje se je rodil in če je on tisti, ki ima stanovanjsko pravico in
odločbo. Še vedno se ukvarjamo z letom 1945, podobne zadeve

Dr. MIlan Zver, državni svetnik, je sodeloval v razpravi z
omembo dveh zakonov v pripravi, ki lahko drastično posežeta v
razmerje med posameznikom in državo. To sta zakon o policiji in
zakon o Sovi. 49. člena zakona o policiji predvideva uporabo
posebnih metod policije, ne samo pri odkrivanju na podlagi
storjenega dejanja, ampak celo v prejšnji fazi, dokler kaznivo
dejanje sploh še ni bilo storjeno. Za varovalne mehanizme, da ne
bi prihajalo do zmot ali zlorab teh posebnih metod, pa ni poskrbljeno.
Zakon o Sovi bo prav tako opredeljeval posebne načine poseganja
represivnih organov v območje človekove svobode. Če bo zakon
sprejet v predloženi obliki, bo potrebno sklicati še en posvet samo
na temo zloglasnega 49. člena, ki daje represivnemu organu, v
tem primeru policiji, prevelike pravice posegati v območje
človekove svobode.
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Izrazil je upanje, da bo v državnem zboru razum prevladal nad
strankarsko disciplino in da bodo vsaj do neke mere spremenili
dikcijo 49. člena zakona o policiji.

osamosvojitev in smo stopili v državo s tržnim gospodarstvom,
si bomo morali biti na jasnem, kaj je lastnina. Lastnina je ena
osnovnih človekovih pravic. Lastnina je ena sama. Imamo pa
različne oblike dajanja lastnine bodisi v najem, v tako imenovano
uporabo, služnost itd. 10. člen konvencije o človekovih pravicah
oziroma resolucije Sveta Evrope govori, da se lastnina vrne, da
pa se najemna razmerja pustijo nedotaknjena. Razlaščenci želijo,
da se jim vrne tista lastnina, ki jo zakon o denacionalizaciji
omogoča, ne pa tista, ki ni mogoča.

Dušan Goleč, Združenje najemnikov nacionaliziranih
stanovanj, je uvodoma ugotovil, da ne spoštujemo niti svoje
samostojne države niti lastne ustave, kršimo pa tudi mednarodne
predpise. To je ilustriral s primerom stanovanjskega in
denacionalizacijskega zakona.

Razlikovati je treba tudi med lastnino in najemnim razmerjem.
Stanovalci v denacionaliziranih stanovanjih ostajajo kot najemniki,
mi pa postajamo lastniki, je dejala.

Slovenija od leta 1994 zavestno krši mednarodno konvencijo o
človekovih pravicah, ne glede na to, ali so to pravice slovenskih
državljanov z jugoslovanskim "pedigrejem", ali so to pravice
najemnikov v stanovanjih, ki so denacionalizirana, ali so to pravice
razlaščencev, ki se upravičeno borijo tudi za svoje pravice in za
svoje premoženje. Tudi pri evidentnih kršitvah človekovih pravic
posamezniki v boju z državno nomenklaturo na upravnem,
sodstvenem in ustavnem nivoju nimajo nikakršnih možnosti. Zato
so se odločili, da se bodo z individualnimi in skupinskimi tožbami
preko slovenskega sodstvenega aparata indirektno obrnili po
pomoč za zaščito teh pravic na Evropsko sodišče za človekove
pravice, ki deluje v sklopu Sveta Evrope. Ta institut bo verjetno
moral biti tisti, ki bo slovensko državo pri njenem približevanju in
nameri vstopa v Evropo končno streznil, da mora spoštovati
najprej in predvsem svojo lastno ustavo, najprej in predvsem
svoje lastne državljane, najprej in predvsem potrebe Slovenije za
jutrišnji dan, in šele potem za včeraj.

Lastnikom razlaščenega premoženja so bile po letu 1946
človekove pravice kršene najmanj dvakrat. Najprej jim je bilo
premoženje odvzeto, pri tem so bile tudi prisile, mučenja, zapori
in tako naprej. Sedaj pa se že 7 let borijo, da bi lastnino dobili
nazaj. Lastnika je treba spoštovati, je zaključila. Država bo od
lastnika dobila svoje davke in lastnik ima, če hoče biti uspešen,
svojo motivacijo.
Marjana Pavlln-Marlnšek, Društvo najemnikov poslovnih
prostorov Slovenije, je dejala, da je bil zakon o denacionalizaciji
sprejet le 5 mesecev po osamosvojitvi Repulike Slovenije, ki takrat
še ni bila podpisnica konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin s protokoli; to je postala šele od 28. 6. 1994
do 1. 10. 1994. Zato je verjetno, da ta zakon še ne upošteva
vsebine konvencije s protokoli.

Dr. Finžgar je leta 1993 dejal, da je zakon o denacionalizaciji
posledično problematičen, ker predvideva vračanje razlaščenega
premoženja v celoti v naravi in da spremenjeno stanje v povojnem
obdobju 50 let gotovo ni več tako, da bi tako vračanje omogočalo.
Začenši z letom 1946 se je na razvalinah Slovenije kot teritorija,
uničenega z vojnimi strahotami, začel pozitiven ekonomski razvoj,
ki je leta 1990 izkazoval izredno močno ustvarjeno kvaliteto
takratnega družbenega premoženja. To družbeno premoženje je
bilo po mednarodnih normativih takrat ocenjeno na približno 90
milijard dolarjev. Sedaj, ko gre Slovenija skozi proces
denacionalizacije in privatizacije, je fizični obseg tega materialnega
premoženja samo še 33 milijard dolarjev.

V Republiko Slovenijo je junija 1996 prišla resolucija 1096 Sveta
Evrope. Sprememba tega zakona, zakona o denacionalizaciji, pa
je bila vložena šele v avgustu 1996, vendar ta sprememba te
vsebine ne upošteva.
Najemnika je potrebno upoštevati kot stranko v postopku, saj gre
v primeru poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti, ki
najemniku pomenijo edini vir dohodka za preživljanje sebe in svoje
družine. Potrebno je zaščiti najemnika, tudi v smislu njegove osebne
lastnine, kot to določa resolucija 1096: izvesti vrnitev premoženja
v obliki nadomestnih nepremičnin ali pa pravične odškodnine.

Večji del slovenskega premoženja se je v procesu lastninjenja in
pa v procesu denacionalizacije preselil v roke majhne skupine
državljanov, katere edina in izhodiščna skrb je samo čim večja
količina realnega kapitala, izhajajočega iz slovenskega prostora.
Na žalost so se najemniki v denacionaliziranih stanovanjih znašli
v tem mlinu. Stanovanjska pravica je bila ustavna kategorija in
ustavna pravica. Bivši imetniki te pravice v zdaj denacionaliziranih
stanovanjih smo bili nezakonito prekvalificirani v najemnike, je
dejal, in bomo nezakonito prekvalificirani v pocestnike. To je
namreč končni namen vsega tega, vsaj kolikor se zadeve okrog
denacionalizacije nanašajo na ožja mestna središča, kjer se
nezakonito, nekontrolirano, mimo vseh pravnih norm stanovanjski
prostor prekvalificira v poslovne prostore in nima svoje adekvatne
zamenjave. Država je od reševanja teh problemov dvignila roke.
In če naša lastna država ni tista, ki je dolžna in ki mora upoštevati
svoje lastne zakone, svojo lastno ustavo, potem bo ta država
morala upoštevati, če nič drugega ne, spoštovanje evropske
konvencije o človekovih pravicah in razsodbe Evropskega
sodišča, ki varuje te pravice.

Upravni organi in sodišča vseh stopenj ne upoštevajo ustavnih
pravic za vse državljane, niti človekovih pravic, niti konvencije o
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in niti resolucije
1096. Zato je v smislu pravične pravne in socialne države Republike
Slovenije potrebna sprememba tega zakona, zakona o
denacionalizaciji, ki bo vse omenjeno vključevala.
Fanika Istenič je govorila o nepojasnjenih ozadjih nasilnega
ravnanja z ljudmi, prisile in samomorov. Za ilustracijo kršenja
človekovih pravic in svoboščin pa je spregovorila še o konkretnih
primerih neizplačevanja pokojnin zaradi pomanjkljive evidence, o
previsokih sodnih taksah, nepravilnostih pri dodeljevanju
državljanstva in korupciji.

Inka Stritar, Združenje lastnikov razlaščenega premoženja,
je začela razpravo z naslednjo ugotovitvijo: če smo se odločili za

Razpravo je zaključil dr. Milan Zver in sicer z zahvalo vsem
sodelujočim in z najavo publikacije s tega posveta.
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