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KONSTITUIRANJE IN ORGANIZACIJA
DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

Državni svet Republike Slovenije je na 26. seji, dne 27.1.1999, na
podlagi 86. in 101. člena poslovnika državnega sveta obravnaval
predlog za dopolnitev sklepa o organizaciji in delu službe
Državnega sveta Republike Slovenije in na podlagi 86. in 101.
člena poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) sprejel
naslednji

Na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta in 8. točke
sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike
Slovenije (št. 040-03/93-2/1) je Državni svet Republike Slovenije
na 29. seji, dne 3. 3. 1999, sprejel
SKLEP
o imenovanju svetovalke državnega sveta mag. Suzane Vičič za
pomočnico sekretarke državnega sveta za pravno področje.

SKLEP
Sklep o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike
Slovenije se dopolni tako, da se v točki osem za četrtim
odstavkom doda nova odstavka, peti in šesti, ki se glasita:

Na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta in 8. točke
sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike
Slovenije (št. 040-03/93-2/3) je Državni svet Republike Slovenije
na 29. seji, dne 3. 3. 1999, sprejel

(5)
"Sekretar državnega sveta ima lahko dva pomočnika tudi za
posamezna strokovna področja. Delovno področje določi
sekretar."

SKLEP
o imenovanju svetovalca državnega sveta Primoža Hainza za
pomočnika sekretarke državnega sveta za področje lokalne
samouprave.

(6)
"Pomočnike sekretarja imenuje na predlog sekretarja državni
svet."

POSLOVNIK DRŽAVNEGA SVETA

Na podlagi 101. člena Ustave Republike Slovenije in 105. člena
poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93) je Državni
svet Republike Slovenije na 29. seji, dne 3. 3. 1999, sprejel

(6) V primeru skupne seje je glasovanje ločeno po posameznih
komisijah."

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA DRŽAVNEGA SVETA

V drugem odstavku 99. člena se črta besedilo "oziroma komisijo,
pristojno za vprašanja političnega sistema".

2. člen

Prvi stavek tretjega odstavka tega člena se spremeni tako, da se
glasi:

1. člen
V 42. členu poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/
93) se za četrtim odstavkom dodata nov peti in šesti odstavek, ki
se glasita:

"Delegacijo državnega sveta za obisk pri organih v drugih državah
določi na predlog pristojne komisije državni svet, kadar pa iz
časovnih razlogov to ni mogoče, določi delegacijo predsednik
državnega sveta."

"(5) Predsednik pristojne komisije in predsednik druge komisije
se lahko dogovorita za skupno sejo obeh komisij.

V četrtem odstavku tega člena se na koncu stavka črta pika in
doda naslednje besedilo: "najkasneje v roku 30 dni."
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Doda se nov, peti odstavek, ki se glasi:

3. člen

"(5) O programu obiska tuje delegacije so seznanjeni državni
svetniki ter se praviloma lahko vključijo k posameznemu delu
programa, če se predhodno prijavijo."

Spremembe in dopolnitve poslovnika državnega sveta začnejo
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prva alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na 29. seji, dne 3. 3. 1999, določil
besedilo predloga zakona o spremembah zakona o varstvu potrošnikov in ga na podlagi 174. in 175. člena poslovnika državnega
zbora pošilja državnemu zboru v prvo obravnavo in sprejem.
Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega
svetnika Jožeta lica kot predstavnika državnega sveta na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi
predloga zakona.

I. UVOD

tako, da se črta drugi odstavek 58. člena ter besedilo 79. člena, ki
določa izdajo predpisa o organizaciji izletov in potovanj iz 58.
člena tega zakona.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. I. RS, št. 20/98) v poglavju VI,
točki 6 "turistične storitve" določa pogoje za opravljanje nekaterih
turističnih storitev. V 57. členu navedenega zakona je določeno,
da je dejavnost organiziranja in prodaje turističnih potovanj,
dejavnost turističnih vodnikov in spremljevalcev ter dejavnost
vodenja in usposabljanja na področju športa urejeno v področnih
zakonih. V 58. členu tega zakona je določeno, da morajo podjetja,
ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, potnike ustrezno
zavarovati. V drugem odstavku tega člena je navedeno, da pogoje
za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in potovanj
predpiše minister, pristojen za turizem. V 79. členu tega zakona
pa je med prehodnimi in končnimi določbami navedeno, da je
treba predpis o organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega
zakona sprejeti najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

Predlagana sprememba zakona o varstvu potrošnikov hkrati
odpravlja neskladje med 57. in 58. členom tega zakona. V 57.
členu zakona je navedeno, da je dejavnost organiziranja in prodaje
turističnih potovanj urejena v področnem zakonu. V drugem
odstavku 58. člena tega zakona pa je navedeno, da pogoje za
opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in potovanj
predpiše minister, pristojen za turizem. Čeprav izrazoslovje v
navedenih členih ni povsem enako, sta navedeni določili dejansko
protislovni, kar sledi tudi iz določil od 32. do 37. člena zakona o
pospeševanju turizma, ki celovito ureja pogoje za opravljanje
dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih potovanj ter izletov.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganimi spremembami zakona o varstvu potrošnikov se
odpravlja kolizija med določbami tega zakona in zakona o
pospeševanju turizma. S tem se odpravljajo nejasnosti glede
vsebine predpisa, ki bi v skladu z 58. členom zakona o varstvu
potrošnikov določal pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z
organizacijo izletov in potovanj, kef te pogoje že ureja zakon o
pospeševanju turizma v členih od 32. do 37. Odprava protislovja
med navedenimi določbami zakonov bo odpravila tudi nejasnosti
pri potrošnikih turističnih storitev ter subjektih, ki opravljajo te
storitve, to so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Na podlagi navedenih določil zakona o varstvu potrošnikov bi minister, pristojen za turizem, moral izdati poseben podzakonski akt,
ki bi določal pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo
izletov in potovanj. To določilo pa je v nasprotju z določbami zakona
0 pospeševanju turizma (Ur. I. RS, št. 57/98), ki v poglavju VI, točka
1 predpisuje pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje
turističnih potovanj in izletov v členih od 32. do 37. Iz tega sledi, da
izdaja podzakonskega akta, ki bi določil pogoje za opravljanje
dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in potovanj na podlagi 58.
in 79. člena zakona o varstvu potrošnikov, ni potrebna, ker te
pogoje že določa zakon o pospeševanju turizma. Sprejem takega
predpisa bi bil tudi v nasprotju z navedenimi določbami zakona o
pospeševanju turizma.

Predlagane spremembe zakona o varstvu potrošnikov bodo hkrati
odpravile neskladje med 57. in 58. členom tega zakona. S temi
spremembami bo povsem nedvoumno, da pogoje za opravljanje
dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih potovanj določa
zakon o pospeševanju turizma. Zakon o varstvu potrošnikov pa
določa, da morajo pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki organizirajo skupinska potovanja in izlete, potnike
ustrezno zavarovati.

Določbe zakona o varstvu potrošnikov in zakona o pospeševanju
turizma, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje dejavnosti
organiziranja potovanj in izletov, je potrebno medsebojno uskladiti.
V skladu s tem je treba spremeniti zakon o varstvu potrošnikov
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3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

K 2. členu:

Predlagani zakon ne bo imel neposrednih finančnih posledic za
proračun Republike Slovenije.

V 79. členu zakona o varstvu potrošnikov je določeno, da se
predpis o organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega zakona
sprejme najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Ker se v 1. členu predloga zakona predlaga črtanje določila o
sprejetju predpisa o organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena
zakona o varstvu potrošnikov, se predlaga tudi črtanje
navedenega določila v 79. členu tega zakona.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
V zakonu o varstvu potrošnikov (Ur. I. RS, št. 20/98) se črta drugi
odstavek 58. člena.

58. člen

2. člen

Podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, morajo
potnike ustrezno zavarovati.

V 79. členu se črta besedilo: "in predpis o organizaciji izletov in
potovanj iz 58. člena tega zakona".

Pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in
potovanj predpiše minister, pristojen za turizem.

3. člen
79. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Predpis o splošni varnosti izdelkov iz drugega odstavka 3. člena
tega zakona, o označevanju cen iz 26. člena tega zakona, predpis
o načinu merjenja dejanske dobave energije in vode potrošnikom
iz 48. člena tega zakona in predpis o organizaciji izletov in potovanj
iz 58. člena tega zakona se sprejmejo najpozneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

Obrazložitev
K 1. členu:

Strokovni svet iz 62. člena se ustanovi najkasneje v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

V 58. členu zakona o varstvu potrošnikov je določeno, da morajo
podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, potnike
ustrezno zavarovati. V drugem odstavku tega člena je določeno,
da pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov
in potovanj predpiše minister, pristojen za turizem. Ker so pogoji
za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih
potovanj in izletov že določeni v zakonu o pospeševanju turizma
(Ur. I. RS, št. 57/98), se predlaga črtanje drugega odstavka 58.
člena zakona o varstvu potrošnikov.

Nacionalni program varstva potrošnikov predloži Vlada Republike
Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Državni svet je za svojega predstavnika pri obravnavi predloga
zakona določil državnega svetnika Jožeta lica.

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

Mnenje in sklep državnega sveta k predlogu zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja - druga obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 3. 3.1999, ob
obravnavi predloga zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja - druga obravnava (delovni osnutek), sprejel

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

področja zanimiva za dotok svežega kapitala, s čimer bo
dana spodbuda za ekonomski razvoj.

k predlogu zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja - druga obravnava (delovni osnutek)

9. V zadnjem desetletju ni bilo pozitivnih premikov v smeri
enakomernejšega regionalnega razvoja, saj se zmanjšuje
delež sredstev v % BDP, namenjenih za različne gospodarske
in ostale razvojne spodbude. Ta gibanja bo potrebno obrniti.

1. Državni svet upošteva dejstvo, da je predmet razprave zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja predložen kot delovni osnutek, vendar se zaradi pomena
problematike vključuje v razpravo že v tej fazi in opozarja na
svoj odnos do problematike skladnega regionalnega razvoja
države Slovenije.

10. Državni svet ugotavlja, da je ne le skrajni čas, pač pa da je že
skoraj minil čas, ko bi moral biti zakon sprejet. Nedopustno je,
da je od predloga zakona, sprejetega v prvem branju, minilo
tri leta. Gospodarsko socialni in demografski razvoj terjata
čim prejšnjo uveljavitev tega zakona.

2. Državni svet ugotavlja, da sedanji način uvajanja tržne
ekonomije povzroča večje razvojne razlike v škodo krajev in
ljudi izven večjih ekonomskih središč. Tendenca kapitala je
tendenca koncentracije, s čimer bi dolgoročno v
demografskem, gospodarskem in nacionalnem pogledu
izgubili obmejna depresivna območja ter regije s staro
industrijsko strukturo. Zaradi tega moramo odstopiti od
doslednega narodnogospodarskega merila in ga dopolniti s
političnimi merili integralnega nacionalnega ozemlja.

11. Državni svet opozarja na problem uresničevanja sprejetega
zakona. Ne glede na nekatere pomanjkljivosti dosedanje
ureditve je bil stalno prisoten predvsem problem
neuresničevanja zakonskih in ostalih določil.
12. Državni svet meni, da so predlagane rešitve domišljene,
vendar opozarja, da lahko pripeljejo do podvajanja institucij
na lokalnem in državnem nivoju. V nadaljnji razpravi je potrebno
pripraviti informacijsko dokumentacijsko osnovo, ki bo
natančneje opredelila organizacijsko kadrovski in finančni vidik
zakona.

3. Ob uveljavljanju načela evroregionalizma s poudarjanjem
čezmejnega sodelovanja se nakazuje nevarnost, da bi se ob
slabem razvoju obmejnih regij odprla vrata tujemu vplivu ter
asimilacijskim težnjam. Za preprečitev teh tendenc je potrebno
razvojno krepiti ta območja.

13. Državni svet meni, da so roki za sprejem podzakonskih aktov,
navedeni v 25. členu predloga zakona, predolgi.
14. V 23. členu predloga zakona naj se v 4. točki opredeli, da je
potrebno pri naštevanju bonitet za področja s posebnimi
razvojnimi problemi uveljaviti načelo njihovega seštevanja.
So področja, ki jim manjkajo mnoge razvojne komponente in
bi zato morala imeti absolutno prednost pri dodeljevanju vseh
vrst sredstev.

4. Državni svet soglaša s splošnimi načeli, kot jih v obrazložitvi
navaja predlagatelj in so zajeta v 2. členu delovnega osnutka
zakona. Bistvo nove regionalne strukturne politike je v
upoštevanju načela celovitosti in usklajevanja, načela
partnerstva ter solidarnosti, načela programiranega
usmerjanja sredstev, načela sofinanciranja oz. dodatnih
državnih pomoči ter načela vrednotenja učinkov. Celotna
materija je dobro predstavljena v dokumentu Prenova
regionalne politike v Sloveniji (28. gruden 1998).

15. V procesu načrtovanja razvoja bi moralo biti dosledneje
uveljavljeno načelo partnerstva, da se bo načrtovanje potreb
začelo v lokalni skupnosti in končalo na nivoju države kot
skupen plan razvoja.

5. Še vedno ostaja dejstvo, da država nima razdelane nove
celovite strategije gospodarskega razvoja Slovenije, zlasti z
vidika priprave Slovenije za članstvu v Evropski uniji, iz katere
bi izhajala tudi politika enakomernega regionalnega razvoja.
Ne glede na to je potrebno zakon sprejeti čimprej.

16. 23. in 24. člen predloga zakona bi bilo potrebno uskladiti tako,
da bi merila in kriterije za dodeljevanje sredstev zelo natančno
določil že zakon in ne šele uredba vlade, ki se prelahko menja.
17. V zakonu bi bilo potrebno določneje razdelati problem
oblikovanja regij, saj so nekateri deli občine ali nekatere občine
nerazvite po večjem številu kriterijev, zato bi jih morali s
sredstvi neposredno vezati na državo, da ne bi obremenile
novo pokrajino ali statistično regijo do te mere, da jih le-te ne
bi mogle izpolnjevati.

6. Poseben problem za izoblikovanje konsistentne politike
pospeševanja skladnega regionalnega razvoja je
neizoblikovanost pokrajin na Slovenskem. Pokrajine bodo
morale zaživeti kot ekonomsko samostojne enote, da bodo
bolj kot dosedaj predstavljale osnovo za graditev politike
enakomernejšega regionalnega razvoja. Gradile bodo na
izkoriščanju lastnih kadrovskih in finančnih virov ob primerni
pomoči države. Na osnovi pokrajinske členitve se tudi
poenostavlja problem dosegljivosti evropskih strukturnih
skladov.

18. Državni svet opozarja na probleme varovanja okolja, ki v
mnogih primerih onemogočajo razvoj posameznega kraja ali
celo občine. Predlog zakona mora upoštevati sočasnost
varovanja okolja z razvojem in stimulacijo države za ta razvoj.

7. Državni svet meni, da je v tej fazi preohlapno definirana
obveznost občin za sodelovanje in usklajevanje planov
razvoja.

19. V celoti je predlog zakona najbolj ohlapen v finančnem delu,
saj bi se morala država že z zakonom zavezati za višino
sredstev, ki jih bo namenila spodbujanju enakomernega
regionalnega razvoja. Kot kaže praksa, se je dogajalo tudi to,
da so bila sredstva občini odobrena s sklepom vlade, vendar
jih občina ni dobila.

8. Državni svet opozarja, da v predlogu zakona ni razrešen
problem stimulativnega odnosa države do poselitve
izpraznjenih prostorov in odpiranja novih delovnih mest na
teh lokacijah. Gre za različne davčne pristope, ki posamezniku
materialno olajšajo poselitev na oddaljenih področjih in gre za
poenostavitve izjemno zapletenih in dolgih postopkov pri
pridobitvi različnih dovoljenj za naselitev ter gradnjo. Gre tudi
za stimulativno obdavčevanje privatnih sredstev, da bodo

20. Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor
preveri institut dajatev za spremembo namembnosti kmetijskih
zemljišč. Dejstvo je, da bi morali prvorazredno kmetijsko
zemljišče varovati bolj, ostala pa sprostiti, da bi bila bolj
zanimiva za novo vlaganje in investiranje v proizvodnjo.
5»

21. Ker zakon v letu 1999 še ne bo sprejet, državni svet predlaga,
da se za letošnje leto podaljša Uredba o območjih, ki se
štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji
v obdobju 1997-1999 (Ur. I. RS, št. 45/97, 47/97, 29/98) in se
občine seznani s pogoji razpisa o sofinanciranju iz državnega
proračuna.

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 3. 3. 1999, ob
obravnavi predloga zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja - druga obravnava (delovni osnutek), na
podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta, sprejel naslednji

SKLEP
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Janez Praper.

Glede ena dejstvo, da je predlog zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja - druga obravnava ponujen kot delovni
osnutek in predvsem zaradi izjemno široke problematike, ki se
dotika vseh področij dela državnega sveta, bo Državni svet
Republike Slovenije pripravil posvet na temo politike spodbujanja
skladnega regionalnega razvoja.

Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

Sklep državnega sveta v zvezi z dopisom Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede
zahteve državnega sveta za oceno ustavnosti nekaterih določb poslovnika državnega
zbora
Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 3. 3. 1999, v
zvezi z dopisom Ustavnega sodišča RS glede zahteve državnega
sveta za oceno ustavnosti nekaterih določb poslovnika državnega
zbora, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta, sprejel
naslednji

zbora, za katere je ocenil, da onemogočajo uresničitev njegove
ustavne vloge. Zato državni svet v celoti vztraja pri vsebini
utemeljitve zahteve za oceno ustavnosti določb 205., 206., prvega
odstavka 190., prvega odstavka 197., drugega odstavka 204.,
54. ter 201. do 204. a člena poslovnika državnega zbora.

SKLEP
Državni svet se je seznanil z odgovorom državnega zbora v
zvezi z zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti nekaterih
določb poslovnika državnega zbora, ki jo je državni svet poslal
ustavnemu sodišču v marcu 1996.
Državni svet ugotavlja, da državni zbor v navedenem odgovoru
ne izpodbija argumentov, s katerimi je državni svet utemeljil svojo
zahtevo za oceno ustavnosti tistih določb poslovnika državnega

Sklep državnega sveta za začetek
postopka za oceno ustavnosti
omenjenih določb poslovnika
državnega zbora je objavljen
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 3/1996

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 zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio
USD - hitri postopek in k predlogu zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d.
za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 m'° USD
Glede na to, da predloga zakona omogočata nadaljevanje izvedbe
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Sloveniji, ju komisija
podpira, opozarja pa na nujnost zagotovitve sredstev, za katere
postaja porok Republika Slovenija v proračunski rezervi v naslednjih
letih. Komisija tudi predlaga, da se pri navajanju zneskov kreditnih
sredstev začne v zakonskih in ostalih besedilih uporabljati evro.

Komisija za gospodarstvo je na 21. seji, dne 2. 3. 1999,
obravnavala predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje
avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (EPA 697-II) in predlog
zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov
za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3
mio USD (EPA 698-II), ki ju je Državnemu zboru Republike Slovenije
predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o dopolnitvi zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
- skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 29. seji, dne 8. 3. 1999,
obravnavala predlog zakona o dopolnitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (EPA 710II), ki je državnemu zboru predložen v obravnavo po skrajšanem
postopku.

Komisija je predlog zakona podprla in predlaga matičnemu
delovnemu telesu državnega zbora, da predlaga državnemu
zboru sprejem tega zakonskega predloga po skrajšanem
postopku.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
- prva obravnava
prihodnosti pričakovati povečevanje števila obsojencev za dejanja,
ki niso bila storjena z nasiljem, ampak npr. s prevaro ali goljufijo,
zato se lahko postavlja vprašanje odnosa med njimi in zlasti tistimi
obsojenci, ki so bili obsojeni za najtežja kazniva dejanja zoper
življenje in telo. Enako vprašanje je možno postaviti glede
obsojencev, obsojenih zaradi kaznivih dejanj zoper varnost cestnega
prometa. Komisija meni, da je to vprašanje pomembno glede na
možnost uspeha resocializacije zlasti tistih obsojencev, ki niso bili
obsojeni zaradi nasilnih in zavržnih dejanj zoper življenje in telo.

Komisija za politični sistem je na 26. seji, dne 9. 2. 1999,
obravnavala predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(EPA 688-II), ki je bil državnemu zboru predložen za prvo
obravnavo.
Komisija je predlog zakona podprla. V razpravi so člani komisije
predstavnikom predlagatelja zakona zastavili vprašanja, ki so se
nanašala na problematiko postpenalne pomoči v razmerah
krčenja sredstev za socialne pomoči, na število povratnikov in
na problematiko pobegov iz zaporov z vidika varnosti
prebivalstva.

Zato bi bilo treba po mnenju komisije v prihodnje razmišljati o
posebnem režimu za posebne vrste zapornikov in pri tem še bolj
razdelati programe individualnih, skupinskih in skupnostnih
tretmajev obsojencev, ki so predvideni v predlogu zakona.

Posebno pozornost pa je komisija v razpravi posvetila vprašanju
razvrščanja obsojencev glede na vrsto in težo kaznivih dejanj, za
katera so bili obsojeni in ki prestajajo kazen zapora v zavodih za
prestajanje kazni zapora. Pri tem je bilo opozorjeno, da je možno v

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o Slovenski obveščevalnovarnostni agenciji - druga obravnava
Komisija za politični sistem je na 26. seji, dne 9. 2. 1999,
obravnavala predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni
agenciji (EPA 491-11), ki je državnemu zboru predložen za drugo
obravnavo.

le materijo, ki se nanaša na delovanje agencije in njenega odnosa
do vlade.
Komisija meni, da bi zakonodajni postopek za sprejem obeh
navedenih zakonov moral potekati istočasno, tako da bi bila
navedena zakona tudi sprejeta in uveljavljena istočasno. Komisija
meni, da bi bilo povsem nesprejemljivo, da bi bil zakon o Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji sprejet in uveljavljen, obenem
pa ne bi obstajala nobena zakonska podlaga za nadzor nad delom
te agencije.

Komisija je soglasno sklenila, da matično delovno telo državnega
zbora opozori na naslednje:
Besedilo predloga zakona za drugo obravnavo ne vsebuje nobenih
določb v zvezi s parlamentarnim nadzorom nad delom agencije,
pri čemer predlagatelj zakona v obrazložitvi predloga zakona
pojasnjuje, da naj bi nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih
služb urejal krovni zakon o obveščevalno varnostni dejavnosti,
zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji pa naj bi urejal

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
kazenskega zakonika Republike Slovenije - tretja obravnava
Komisija za politični sistem je na 29. seji, dne 8. 3. 1999,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
kazenskega zakonika Republike Slovenije (EPA 1417), ki je
državnemu zboru predložen za tretjo obravnavo.

slovenska zakonodaja postaja primerljiva s kazenskimi
zakonodajami vrste evropskih držav, zato predlog zakona podpira
in predlaga matičnemu delovnemu telesu državnega zbora, da
državnemu zboru predlaga sprejem tega zakonskega predloga.

Komisija meni, da s predlaganimi rešitvami, s katerimi se med
drugim predlaga zaostritev kazni za nekatera kazniva dejanja,

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o pravdnem postopku
- tretja obravnava
pravne pomoči, ki bi omogočal državljanom Republike Slovenije
uresničevanje temeljne človekove pravice do pravnega varstva,
ki jo zagotavlja 25. člen Ustave Republike Slovenije. Na slabo
stanje pravne pomoči pri nas opozarja tudi Varuh človekovih pravic
v svojem letnem poročilu za leto 1996 in 1997.

Komisija za politični sistem je na 29. seji, dne 8. 3. 1999,
obravnavala predlog zakona o pravdnem postopku (EPA 1256).
Komisija podpira navedeni predlog zakona v tretji obravnavi.
Komisija ob tem opozarja Odbor državnega zbora za notranjo
politiko in pravosodje, da bi morala po njenem mnenju Vlada
Republike Slovenije še pred sprejemom tega zakona predložiti v
zakonodajni postopek predlog zakona o brezplačnih oblikah

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k predlogu zakona o
ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
interesov utemeljeno, da se sklene sporazum o prosti trgovini z
Republiko Hrvaško.

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na
10. seji, dne 2. 3. 1999, obravnavala predlog zakona o ratifikaciji
Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško (EPA 703-II), ki ga je državnemu zboru predložila v
obravnavo Vlada Republike Slovenije.

Komisija soglaša, da državni zbor ratificira Sporazum o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Po seznanitvi o razlogih za sklenitev navedenega sporazuma ter
z njegovo vsebino, je komisija menila, da je z vidika gospodarskih

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Franc Batagelj.
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Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k predlogu zakona
o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo
in Bosno in Hercegovino (BBHGS)
blagovno menjavo in pravočasno preučili in predlagali ukrepe za
njeno uravnoteženje.

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na
seji, dne 1.2.1999, obravnavala predlog zakona o ratifikaciji
Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko
Slovenijo in Bosno in Hercegovino(EPA672-ll), ki gaje državnemu
zboru poslala v obravnavo Vlada Republike Slovenije.

S strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije je bilo v zvezi z
vprašanji, postavljenimi v razpravi, še pojasnjeno, da problematika
pravnolastninskih odnosov med državama še ni urejena, medtem
ko urejanje pretoka ljudi ni predmet tega sporazuma.

V razpravi so se člani komisije osredotočili na problematiko
neuravnotežene trgovinske menjave med državama. V skladu z
ineresi slovenskega gospodarstva so izrazili pričakovanja o
doslednem spospoštvanju in izvajanju 3. člena navedenega
sporazuma, s tem, da bodo pristojni organi spremljali medsebojno

Komisija soglaša, da državni zbor ratificira Sporazum o
gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino.

Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k predlogu zakona
o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine
(spremenjene) (MEKVAD)
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na
seji, dne 1. 2. 1999, obravnavala predlog zakona o ratifikaciji
Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene), ki ga je državnemu zboru poslala v obravnavo Vlada
Republike Slovenije.

je bilo opozorjeno na možnost presoje glede spremembe
izvedbenih načrtov v primeru, ko bi le-ti lahko škodili arheološki
dediščini. Te možnosti veljavna slovenska zakonodaja sedaj ne
predvideva. Predstavnica ministrstva za kulturo je pojasnila, da
naj bi bila ta možnost vnešena v nov zakon o urejanju prostora.

Člani komisije so se strinjali, da je v interesu Republike Slovenije,
da zagotavlja celovito varstvo arheološke dediščine. V razpravi

Komisija soglaša, da državni zbor ratificira Evropsko konvencijo
o varstvu arheološke dediščine.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta Vodovnika v
zvezi s poplačili in prerekanji terjatev delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje
zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja
Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji, dne 18.11.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika v zvezi s
poplačili in prerekanji terjatev delavcev, ki jim je prenehalo delovno

razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja
ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji
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SKLEP

dodatno odgovarjamo glede vprašanja materialno pravnega
temelja pravic delavcev, ki jih preneha delovno razmerje zaradi
stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije in ki jih zagotavlja
Jamstveni sklad RS.

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Alberta
Vodovnika in predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve in Ministrstvu za pravosodje, da vprašanje preučita in
nanj odgovorita.

Ugotavljamo, da zakon o Jamstvenem skladu RS (ZJSRS) ureja
pravice, ki gredo upravičencem po tem zakonu, in sicer v:
• 16. členu - opredeljuje upravičence,
-17. členu - opredeljuje, kdaj je delodajalec insolventer,
-18. členu - opredeljuje pogoje za pridobitev pravic,
- 19. členu - določa pravice in njihovo višino,
- 20. členu - določa, da so pravice po ZJSRS neodtujljive osebne
materialne pravice,
- 21. členu - določa, kdaj upravičenec izgubi pravice.

Vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika se glasi:
Na podlagi katerih členov zakona in podzakonskih aktov se izvajajo
poplačila in prerekanja terjatev, ki izvirajo iz materialnih pravic
delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja,
prisilne poravnave ali likvidacije podjetja?

Glede na navedeno ZJSRS daje izvirne pravice upravičencem
po tem zakonu, katere mora Jamstveni sklad RS priznati
upravičencem v višini, ki jo določa ZJSRS. Določbe zakona so
po našem mnenju jasne in pravice taksativno naštete.

Obrazložitev
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/93
in 39/97) ureja pravice delavcev, ki jim je delovno razmerje
prenehalo zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma likvidacije.
Omenjeni zakon v 8. členu določa, da imajo delavci, ki jim je
prenehalo delovno razmerje na podlagi potrjene prisilne poravnave
ali sklepa o začetku stečajnega postopka, poleg pravic po tem
zakonu tudi pravice, določene za primer insolventnosti s posebnim
zakonom. Ta posebni zakon naj bi bil zakon o jamstvenem skladu
Republike Slovenije. Oba zakona se dopolnjujeta v smislu
zagotavljanja določenih pravic že omenjeni kategoriji delavcev.

Ob tem pa opozarjamo še na predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah ZJSRS, ki ga je Vlada Republike Slovenije poslala v
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem
postopku (Poročevalec DZRS, št. 62, 21. oktober 1998). Po
predlogu navedenega zakona bodo pridobljena sredstva od
delodajalcev oziroma stečajnih dolžnikov sredstva Jamstvenega
sklada RS. Tako se bodo izplačana sredstva upravičencem s
strani Jamstvenega sklada RS hitreje vračala na sklad, kar
dodatno prispeva k zagotavljanju finančnih zmožnosti
Jamstvenega sklada RS, da izplača upravičencem zakonsko
zagotovljene pravice (med drugim tudi odpravnino, ki se po tem
zakonu prizna upravičencem v višini ene minimalne plače).

V konkretnih stečajnih postopkih oziroma postopkih prisilne
poravnave se je pojavilo vprašanje materialno pravnega temelja
za uveljavljanje pravic delavcev. Praksa se vedno bolj nagiba k
stališču, da oba omenjena zakona sicer opredeljujeta načine in
pogoje za uveljavljanje pravic, da pa same pravice, posebej
pravica do odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja,
niso določene v nobenem zakonu.

Skupno mnenje Ministrstva za delo, družino In socialne
zadeve in Ministrstva za pravosodje v zvezi s pravicami
delavcev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja

Navedeni ministrstvi zato naprošam, da uradno obrazložita
izvajanje poplačila terjatev delavcev v postopkih stečaja, prisilne
poravnave ali likvidacije podjetja.

Glede na to, da se v praksi pojavljajo različna tolmačenja glede
pravic delavcev, ki jih je delovno razmerje prenehalo zaradi prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, vam posredujemo stališče, ki
sta ga v zvezi s tem problemom skupaj zavzela Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za pravosodje.

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

Pravice delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, so bile in bodo do
uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih urejene z
Zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL - Uradni
list RS, št. 67/93 in 39/97). Pri tem kaže omeniti 51. člen citiranega
zakona, ki ureja način in postopek prenehanja delovnega razmerja
v primeru prisilne poravnave s finančno reorganizacijo, v okviru
katere je predvideno zmanjšanje pri dolžniku zaposlenih delavcev,
106. člen, ki določa prenehanje delovnega razmerja z uvedbo
stečajnega postopka ter 160. člen zakona, ki ureja pravice
delavcev v okviru določb o poplačilu upnikov.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
V odgovoru na vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika
v zvezi s poplačili in prerekanji terjatev delavcev, ki jim je prenehalo
delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije
podjetja, v prilogi pošiljamo Mnenje, ki sta ga v zvezi z obravnavano
problematiko skupno oblikovala Ministrstvo za pravosodje in
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. To mnenje je bilo
dne 12. 10. 1998 posredovano Zvezi svobodnih sindikatov
Slovenije, Neodvisnosti - Konfederaciji novih sindikatov Slovenije,
Konferedaciji sindikatov Pergam Slovenije in Konferedaciji
sindikatov 90 Slovenije.

Poleg omenjenih določb je prav gotovo ključen tudi 8. člen ZPPSL,
ki pravi, da imajo delavci, ki jim preneha delovno razmerje na
podlagi potrjene prisilne poravnave ali sklepa o začetku
stečajnega postopka, poleg pravic po tem zakonu tudi pravice,
določene za primer insolventnosti s posebnim zakonom. Pri tem
se postavlja vprašanje, kakšen oziroma kateri "poseben" zakon
je imel v mislih zakonodajalec ali bolje, kako naj problematiko
omenjene kategorije delavcev rešimo v prihodnje. V načelu bi bili
sicer možni dve rešitvi: sprejem zakona o zagotavljanju pravic
delavcev v primeru insolventnosti delodajalca ali pa ureditev vseh,
s tem povezanih pravic, v tisti matični zakonodaji, ki ureja delovna

Ob navedenem mnenju, ki obravnava predvsem vprašanja v
zvezi z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, pa
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Čeprav obstajajo nekatere dileme glede materialno pravnega
temelja pridobitve pravic na podlagi navedenega člena, in se
ureditev tega vprašanja izrecno predvideva v rešitvah novega
zakona o delovnih razmerjih, je stališče obeh ministrstev, da že
spremembe in dopolnitve zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji predstavljajo zadostno pravno podlago za uveljavitev
pravic delavcev, ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetega
stečajnega postopka, na način in v obsegu, ki je v določbi
spremenjenega 160. člena določen ali določljiv (ko gre za
odpravnino, se zakon sklicuje na odpravnino v višini in v obsegu,
kot gre presežnim delavcem po zakonu o delovnih razmerjih).

razmerja oziroma ureja pravice in obveznosti, nastale iz pogodbe
o zaposlitvi.
Celovito urejanje problematike v okviru prve možnosti je bilo
praktično že zavrnjeno s sprejemom Zakona o Jamstvenem
skladu Republike Slovenije. Le-ta namreč ne ureja pravic v
primeru kakršnekoli plačilne nesposobnosti delodajalcev ter tudi
ne vseh pravic, ki bi jih imeli delavci iz naslova svojega
pogodbenega razmerja, temveč določa jamstvo države, da bodo
delavci v določenem (sicer minimalnem) obsegu prišli do svojih
pravic tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave; torej tudi takrat,
ko delodajalca praktično ni več oziroma takrat, ko iz preostalih
sredstev sploh ni možno ali pa zaradi dolgotrajnosti postopka ni
mogoče dovolj hitro poplačati njihovih terjatev.

Opozarjamo, da lahko pravni temelj za uveljavitev pravice do
plače oziroma nadomestila plače najdemo v Zakonu o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja, do odškodnine za poškodbo pri
delu v Zakonu o obligacijskih razmerjih, do odškodnine za
neizrabljeni letni dopust pa najdemo podlago v 11. členu Konvencije
MOD št. 132 o plačanem letnem dopustu, kar pomeni, da bi se
vprašanje pravnega temelja lahko nanašalo le na pravico do
odpravnine, za katere obseg in pogoje uveljavljanja pa ZPPSL
izrecno odkazuje na Zakon o delovnih razmerjih.

Ni pomembno, da je sočasno s predlogom Zakona o Jamstvenem
skladu Republike Slovenije nastajala tudi novela Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji. S spremembami in dopolnitvami
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, kije bil uveljavljen
1. 7. 1997, je bil spremenjen 51. člen in s tem na novo urejeno
prenehanje delovnega razmerja delavcev zaradi uvedene prisilne
poravnave. Tudi v novi rešitvi pa je za te delavce predvideno, da
imajo enake pravice kot delavci, ki jim preneha delovno razmerje
zaradi začetka stečajnega postopka (sedmi odstavek). V primerih
začetega stečajnega postopka pa so v spremenjeni določbi 160.
člena na novo določene pravice delavcev, ki jih je potrebno
poravnavati prednostno oziroma, ki se poravnavajo kot stroški
stečajnega postopka.

Glede na vse navedeno Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve in Ministrstvo za pravosodje ugotavljata, da v obstoječi
zakonodaji obstajajo pravne podlage za uveljavljanje vseh naštetih
pravic, pri čemer pa poudarjata, da bodo v prihodnje te pravice
celovito in na enem mestu urejene v okviru novega Zakona o
delovnih razmerjih.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
na vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča glede reševanja ekonomskega
položaja zaposlenih v tekstilni, oblačilni, usnjarski in usnjarsko predelovalni industriji
razvojna družba, Slovenska izvozna družba), da prednostno
zagotavljajo podporo tem dejavnostim,

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti redno spremlja stanje v
podjetjih tekstilno predelovalnih in usnjarsko predelovalnih
dejavnosti,
posebno po predstavitvi programa
OPERACIONALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE
POLOŽAJA DELOVNO INTENZIVNIH PANOG, ki ga je Vlada
Republike Slovenije obravnavala in sprejela v letu 1996.

4. da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti dopolni predloženi
analitični del s podatki za leto 1997 in ga ponovno predloži
Vladi Republike Slovenije skupaj z podrobnejšimi dodatnimi
ukrepi v obravnavo in odločanje.

Podrobnejšo analitično oceno stanja je ministrstvo predstavilo ob
koncu leta 1997 v analitičnem delu STRATEGIJA DVIGA
KONKURENČNE SPOSOBNOSTI SLOVENSKE INDUSTRIJE,
ki jo je obravnavala in sprejela Vlada Republike Slovenije.

Analitični del strategije dviga konkurenčne sposobnosti je bil do
polovice leta 1998 ažuriran s podatki iz leta 1997 in dopolnjen s
predlogom ukrepov za izboljšanje položaja teh dejavnosti. Celotna
analiza po sektorjih je bila objavljena v Poročevalcu Državnega
zbora Republike Slovenije, št. 56 in 56/I z dne 18. septembra
1998.

V začetku letošnjega leta je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
pripravilo KRATKO ANALIZO STANJA V DELOVNO INTENZIVNIH
PANOGAH SLOVENSKE PREDELOVALNE INDUSTRIJE, ki jo
je Vlada Republike Slovenije obravnavala na svoji aprilski seji. Ob
obravnavi predložene analize je sprejela naslednje sklepe:

Ob aktivnostih, ki jih je imelo Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti v letu 1998, se je v obravnavanje problematike vključil
tudi Odbor državnega zbora za gospodarstvo, ki je na osnovi
iniciativ iz Gospodarske zbornice Slovenije in samih podjetij
organiziral tematsko sejo na terenu v Kozjem, kjer so bili poleg
poslancev državnega zbora, predstavnikov Ministrstva za
gospodarske dejavnosti in Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve prisotni še predstavniki sindikata, podjetij in predstavniki
gospodarske zbornice. Polemična razprava na tem srečanju je
rezultirala s pobudo odbora Vladi Republike Slovenije za aktivnejšo
politiko pomoči podjetjem iz teh dejavnosti. Dopolnjen spisek pobud
in predlogov sklepov je bil posredovan Vladi Republike Slovenije
po nadaljevanju seje Odbora za gospodarstvo, ki je bil v Ljubljani.

1. da z ukrepi makroekonomske politike prepreči nadaljnje
slabšanje gospodarskega položaja delovno intenzivnih panog
slovenske predelovalne industrije,
2. da bo s svojimi ukrepi delovala v smeri nadaljnjega
razbremenjevanja teh dejavnosti, predlaga pa tudi Banki
Slovenije, da v skladu s svojimi pristojnostmi preuči ukrepe iz
svojega instrumentarija za pomoč izvozno najbolj aktivnega
dela slovenskega gospodarstva,
3. da v okviru inštrumentov prestrukturiranja in dviga
mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva
nalaga pristojnim ministrstvom in organom (Slovenska

Na osnovi pobud sindikata in državnih svetnikov je podoben
tematski posvet organiziral tudi Državni svet Republike Slovenije,
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Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v letu 1998 v okviru svojega
instrumentarija aktivno podpira podjetja iz omenjenih dejavnosti
kar dokazuje naslednje:

ki je Vladi Republike Slovenije posredoval predloge, ki so bili
izoblikovali na tem posvetu.
Skupni zaključek z obeh sestankov, ki je bil posredovan Vladi
Republike Slovenije, je zahteva po čim hitrejšem ukrepanju, saj je
prikazana situacija že zelo kritična.

subvencija
dolg. kredit
poroštvo
Opomba:

DI dejavnosti

skupno

instrument

894 mio SIT

573 mio SIT

57,6%

1,907 mrd SIT

585 mio SIT

22 mrd SIT

449 mio SIT

30,7%
*

Podatki niso dokončni in veljajo do konca meseca oktobra 1998
* Podatek ni smiseln, saj je izkoriščen le manjši del potenciala
Podjetja se prijavijo po lastni presoji
Razpredelnica prikazuje razdelitev sredstev subvencij iz let 1996
in 1997 glede deleža , ki je odpadel na posamezno panogo in
delitev sredstev subvencij med delovno intenzivnimi panogami in
ostalimi podjetji predelovalne industrije

V preteklih letih je na osnovi predlaganih ukrepov Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti iz nabora svojih instrumentov pomagalo
podjetjem na način in v obsegu kot prikazujejo tabele v
nadaljevanju.

oi i:
0114
0117
0123
0125
0126
0127
0128

Panoga
predelava nekovinskih rudnin
strojna industrija
proizvodnja električnih strojnih aparatov
proizvodnja končnih lesnih izdelkov
proizvodnja preje in tkanin
proizvodnja končnih tekstilnh izacikov
proizvodnja usnja in krzna
proizvodnja usnja in galanterije
delovno intenzivne panoge skupaj

1996
iz sredstev MGD
135.000.000.00

252.900.000.00
387.900.000,00

Razpredelnica prikazuje razdelitev sredstev za dodeljevanje
dolgoročnih posojil iz let 1996 in 1997 glede deleža, ki je odpadel

0112

Panoga
predelava nekovinskih rudnin

0114

strojna industrija

delež DI

1997
14.545 .641.70
124.133.830.80
100.996 913.18
70.452.030.35
61.236.485.92
150.024.978,01
41.631.344.56
172.967.032.67
735.988J57.19

Skupaj
14.545 .641.70
259.133.830.80
100.996.913.18
70.452.030.35
61.236.485.92
150.024.978,01
41.631.344.56
425.867.032,00
1.123.888.257.19

Delei od dodeljenih,
sredstev
1,1%
20,4%
7.9%
5.5%
4.8%
11,8%
3.3%
33,6%
88.4%

na posamezno panogo in delitev sredstev posojil med delovno
intenzivnimi panogami in ostalimi podjetji predelovalne industrije

1996
67.050.000,00
90.000.000,00

Skupaj
157.050.000,00

Delež od dodeljenih
sredstev
4,5 %

101.000.000,00

389.917.844,00

11,4%

232.000.000,00

310.877.622.00

9,1 %

77.000.000,00

312.091.100,00

9,3 %

50.000.000,00

324.230.523,00

9,5 %

185.526.953,00

411.572.148,00

12,0%

100.000.000,00

133.877.622,00

3,9 %

360.000.000,00

686.901.934,00

20,0 %

1.105.526.953,00

2.726.524,793,00

79,7 %

1997

288.917.844,00
0117
0123

proizvodnja električnih strojnih
aparatov
proizvodnja končnih lesnih izdelkov

0125

proizvodnja preje in tkanin

0126

proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov

0127

proizvodnja usnja in krzna

0128

proizvodnja usnja in galanterije
delovno intenzivne panoge skupaj

78.877.622,00
235.091.100,00
220.352.901,00
53.877.622.00
166.045.195.00
60.000.000,00
33.877.622,00
146.901.934,00
180.000.000,00
1.620.991.840,00
12

Opomba:
1

V tabeli niso upoštevana posojila, dodeljena podjetjem, kjer so bili po dodelitvi posojila uvedeni stečajni postopki. V tem primeru je bila na naroku prijavljena
terjatev. Teh sredstev je skupaj 355.702.990,00 SIT.

2

Od skupne vsote dodeljenih sredstev je odšteto 4oo mio SIT za dokapitalizacijo REVOZ Novo Mesto, ki je bila izvedena v okviru prvega razpisa za
dodeljevanje sredstev (Uradni list RS, št. 73/95).

3

Od skupne vsote kreditov je bil del sredstev namenjen reševanju problemov podjetij, ki so sredstva pridobila na osnovi sklepa Vlade RS (Veplas Velenje,
FOTONA Ljubljana).

4

Del sredstev se je v okviru razpisa namenil tudi za podjetja turistične dejavnosti, v letu 1996 predvsem žičničarjem, v letu 1997 pa hotelom.
poroštvih za leto 1996 je Vlada RS že obravnavala v januarju
1997.

V letu 1996 je bil opredeljen po sklepu Vlade RS poroštveni
potencial v višini 9,850.000.000,00 SIT. Prosilci so vložili 43 prošenj
za pridobitev poroštva v višini 11,781.560.838,00 SIT, od tega je
MGD predlagalo v odobritev Vladi RS poroštva v višini
4,498.000.000,00 SIT, kar predstavlja 46 % izkoriščenje
odobrenega potenciala. Podrobnejše poročilo o odobrenih

lil

NAZIV FIRME

l
2

SCT d.d.. LJUBLJANA
VEPLAS , VELENJSKA PLASTIKA d.o.o..VELENJE

j

AERODROM MARIBOR p o.
OREHOVA VAS
KOSTROJ VEP d.o.o.,
SLOVENSKE KONJICE
FOTONA d.d., LJUBLJANA
(aneks k poroštveni pogodbi)
TKI HRASTNIK

4

6
i

8
9

V letu 1997 je imelo na voljo 11,000.000.000,00 SIT poroštvenega
potenciala. Na osnovi javnih razpisov objavljenih v letu 1997 za
pridobitev poroštva RS je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
prelagalo Vladi RS v odobritev v spodnji tabeli navedena podjetja.

N INTECH
Tiskana vezja in kovinske
konstrukcije
IMP LIVAR.
1VANČNA GORICA
TSP TOVARNA SUKANCEV IN
TRAKOV d.d.. MARIBOR

KREDITODAJALEC

ZNESEK KREDITA

SKB BANKA d.d.. LJUBLJANA
KREKOVA BANKA d.d.
MARJBOR
PROBANKA d.d., LJUBLJANA

2.134.270.000,00
80.000.000.00
25.000.000.00

A BANKA D.D.,
LJUBLJANA
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR.
PODRUŽNICA LJUBLJANA
LJUBLJANSKA BANKA
BANKA ZASAVJE
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d
LJUBLJANA

55.000.000.00
500.000.000.00
250.000 000.00
282 157.686.00
1

NOVA LJUBLJANSKA BANKA
d.d.. LJUBLJANA
PROBANKA D.D
MARJBOR
| SKUPAJ

l-S2.000.000.00
11.600.000.00
j

3.520.027.686.0(1

)

za delovanje Slovenske razvojne družbe in osnov za izdajo
obveznic Republike Slovenije za projekt prestrukturiranja podjetij.
Slovenska razvojna družba je objavila javni razpis za vključitev
podjetij v projekt prestrukturiranja podjetij. Na razpis projekta
prestrukturiranja je bilo prijavljenih 86 podjetij od katerih je bilo
vključenih 43 podjetij. Od prijavljenih je bilo iz navedenih dejavnosti
uvrščenih 22 podjetij, med njimi tudi Planika, Peko, Labod, MTT,
TIO, Jutranjka, itd. Trenutno so projekti v fazi obdelave, medtem
ko je projekt prešel fazo sprejemanja že pri Rašici in Bodočnosti,
v roku enega meseca pa bo operacionaliziranih skupaj 13
projektov.

Poleg navedenih instrumentov je Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti v letu 1998 iz proračunske postavke "Prestrukturiranje
podjetij" financiralo ali sofinanciralo projekte strateških panožnih
skupin, ki so opravile ažuriranje podatkov o stanju, sofinaciralo
projekte izobraževanja managerjev in pripravo projektov
prestrukturiranja posameznih panog.
Drugo področje dela Ministrstva za gospodarske dejavnosti so
bile aktivnosti, vezane na operacionalizacijo dela v okviru aktivnosti
Slovenske razvojne družbe in njenega programa prestrukturiranja
podjetij. Ministrstvo je aktivno delovalo pri pripravi zakonskih osnov
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Predvidene obveznice

Odobrene obveznice

Porabljene obveznice

v milijonih SIT

v milijonih SIT

v milijonih SIT

RaSica

575,4

575,4

575.4

Bodočnost

176,2

176.2

176.2

Podjetje

Planika

1.800,0

Peko

1.960,0

1.960.00

Fotona

700.0

Litostroj TU

467,5

467,5

Induplati

839,9

600,0

Inpod

170,0

170,0

TK! Hrastnik

500.0

500.0

763,482

400.0

Feniks

360,0

345.0

Plutal

928,0

646.0

356,165

356,165

9.596,647

6.196J65

403,353

3.803.735

lnies

PIK Maribor
SKUPAJ:
ostane

Od 13 projektov, ki so trenutno prešli fazo obravnave na
projektnem svetu Slovenske razvojne družbe (nekateri tudi vladno
proceduro), je predvidenih za porabo 9,6 mrd SIT, zato bo
potrebno predvideti izdajo novih obveznic za realizacijo projekta
prestrukturiranja v preostalih vključenih podjetjih.

751.6

tehničnih predpisov, pričeti pa bo potrebno urejati tudi vse
spremljajoče predpise, ki opredeljujejo nov način dela organov
nadzora (inšpekcija, carina, analitski laboratoriji) in stopnjo zaščite,
ki jo bodo uživali domači proizvajalci do vstopa Slovenije v EU,
predvsem zaradi uvoza izdelkov slabe kakovosti iz neevropskih
držav in področij z bistveno nižjo ceno dela. Aktivnosti bodo morale biti usklajene zaradi ukinjanja sedanje ureditve. V proces
sprememb tržne ureditve bodo vključena tudi podjetja preko
Združenja za tekstilno in usnjarsko predelovalno panogo.

V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve
ter Slovensko razvojno družbo potekajo v okviru projektnih skupin
projekti prestrukturiranja panog predvsem tekstilno predelovalne
in usnjarsko predelovalne dejavnosti. Na osnovi dela teh projektnih
skupin bodo v letu 1999 operacionalizirani ukrepi za podporo
procesom prestrukturiranja v podjetjih.

Zelo pomemben del aktivnosti za podporo in pomoč pri
premagovanju tekočih težav, predvsem na področju kadrovske
problematike, poteka na Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, ki pa v tem poročilu niso zajete.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko s svojega
delovnega področja pomaga podjetjem iz omenjenih dejavnosti
predvsem na dveh področjih in sicer: pri promociji na zunanjih
trgih in pri zaščiti in regulaciji domačega trga.

Priloga
Za pomoč podjetjem pri nastopih na tujih trgih skrbi Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije, ki je deloval predvsem
v dveh smereh:
- sofinanciranje izvozno usmerjenih projektov in
- organizacija seminarjev in poslovnih delegacij v tujino in iz tujine.

ANALIZA DEJAVNOSTI URADA ZA GOSPODARSKO
PROMOCIJO IN TUJE INVESTICIJE NA PODROČJU
PODPORE TEKSTILNI, OBLAČILNI,' USNJARSKI IN
USNJARSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI V LETIH 1997 IN
1996

Na razpise za sofinanciranje teh aktivnosti v letu 1997 se iz
usnjarsko predelovalne dejavnosti ni prijavil nihče, medtefn ko se
je Združenje za tekstilno in usnjarsko panogo prijavilo za udeležbo
na sejmih, tržne raziskave in samostojne sejemske nastope.
Enako je potekalo sofinanciranje teh aktivnosti tudi v letu 1998.
Podjetja iz omenjenih dejavnosti so bila v veliki meri deležna
sredstev, specifikacija pa je v priloženem poročilu Urada.

V dejavnost Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije
na področju pomoči slovenskim izvoznikom in s tem tudi podjetjem
iz zgoraj navedenih področij, sodi:

Drugo področje je zaščita in regulacija trga, kjer aktivnosti glede
potrebnih sprememb potekajo skladno z preverjanjem skladnosti
slovenske pravne ureditve z EU. Trenutno poteka harmonizacija

1. Sofinanciranje izvozno usmerjenih projektov.
2. Organizacija seminarjev in poslovnih delegacij v tujino in iz
tujine.

1. UVOD
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2. SOFINANCIRANJE IZVOZNO USMERJENIH PROJEKTOV

Predilnica Litija 177,000,00 SIT in TVT Merinka 606,000,00 SIT.
Skupni znesek sofinanciranja je 3,404,000,00 SIT oziroma 6,3 %
vseh odobrenih sredstev za sofinanciranje izdelave brošur. Žal
prijavljenega projekta ni izvedla Metka in projekta nismo
sofinancirali.

V letu 1997 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje izvozno
usmerjenih projektov na naslednjih področjih:
- skupinskih sejemskih nastopov
- individualnih sejemskih nastopov
- tržnih raziskav
- izdelave brošur in AV pripomočkov

V letu 1998 je bil objavljen razpis za sofinanciranje izvozno
usmerjenih projektov na naslednjih področjih:

Usnjarska in usnjarsko predelovalne dejavnosti

- individualnih sejemskih nastopov
- skupinskih sejemskih nastopov

Na razpis za sofinanciranje skupinskih sejemskih nastopov se je
kot nosilec s področja usnjarskih in usnjarsko-predelovalnih
dejavnosti prijavil Peko. Skupaj s PGP-jem sta se nameravala
udeležiti sejma v Beogradu. V ta namen smo sklenili pogodbo o
sofinanciranju v znesku 460.000,00 SIT, vendar so nam
naknadno sporočili, da se tega sejma ne bodo udeležili; zato do
realizacije pogodbe ni prišlo.

Usnjarska in usnjarsko predelovalne dejavnosti
Za sofinanciranje individualne udeležbe na sejmih v tujini so se
prijavili Alpina (2 sejma v Nemčiji), PGP (sejem v Italiji), Peko (2
sejma) in Kopitarna (sejem v Italiji in na Hrvaškem). Vsem
navedenim podjetjem smo odobrili sofinanciranje. Predvideno
sofinanciranje znaša: Alpina 800,000,00 SIT, Peko 320,000,00
SIT, PGP 210,000,00 SIT in Kopitarna 360,000,00 SIT.

Tudi za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov se je s
področja usnjarsko in usnjarsko predelovalnih dejavnosti prijavil
Peko. Nameraval se je udeležiti dveh sejmov v Nemčiji. Uvrstili so
se v skupino dobrih projektov, toda sofinanciranje zaradi
pomanjkanja sredstev ni bilo izvedeno.

Skupno predvideno sofinanciranje znaša 1.690,000,00 SIT
oziroma 2,6 % vseh sredstev, namenjenih za sofinanciranje
individualne udeležbe na sejmih v tujini.

Na razpis za sofinanciranje tržnih raziskav in izdaje brošur in AV
pripomočkov se ni prijavilo nobeno podjetje iz te dejavnosti.

Na razpis za sofinanciranje skupinskih sejemskih predstavitev v
tujini se ni prijavilo nobeno podjetje iz te industrije.

Tekstilna in oblačilna dejavnost
Tekstilna in oblačilna industrija

Za sofinanciranje skupinskih aktivnosti se je prijavilo Združenje
za tekstilno in usnjarsko industrijo. Prijavilo je udeležbo na sejmih
v Beogradu, Milanu, Pragi, Frankfurtu, Sarajevu in Skopju. Zaradi
omejenih finančnih sredstev je lahko urad sofinanciral le omejeno
število projektov in v zelo majhnem obsegu. Izvedeno je bilo
sofinanciranje v znesku 1,370.000,00 SIT.

Za sofinanciranje udeležbe na individualnih sejemskih predstavitvah so se odločila naslednja podjetja s področja tekstilne in
oblačilne industrije: IBI, Merinka, Mura, Novoteks, Polzela,
Predilnica Litija, Svila in Svilanit. Vsem podjetjem je bilo odobreno
sofinanciranje v naslednjih zneskih: IBI 2,500,000,00 SIT, Merinka
300,000,00 SIT, Mura 2,030,000,00 SIT Novoteks 300,000,00
SIT, Polzela 320,000,00 SIT, Predilnica 800,000,00 SIT, Svila
760,000,00 SIT, Svilanit 220,000,00 SIT. Skupen znesek sklenjenih
pogodb je 7,230,000,00 SIT, kar znaša 9 % vseh sredstev,
namenjenih za individualno udeležbo slovenskih podjetij na sejmih
in predstavitvah v tujini.

Poleg tega se je prijavil kot nosilec tudi I BI s projektom tržne
raziskave za finsko tržišče. Odobreno mu je bilo sofinanciranje v
znesku 635,000,00 SIT.
Obseg sofinanciranja je znašal 4% predvidenih sredstev za
sofinanciranje skupinskih nastopov.

Za sofinanciranje skupinske udeležbe sta se kot nosilca prijavila
Elkroj in Združenje tekstilne industrije. Z obema so bile sklenjene
pogodbe v skupnem znesku 3,920,000,00 SIT oz. 8,4 % sredstev
za skupinske nastope slovenskih podjetij.

Za sofinanciranje tržnih raziskav so se prijavili Elkroj, Metka tekstil,
Merinka, Predilnica Litija, Tovarna tkanin Melje in Svila. Z izjemo
Merinke, je urad vsem podjetjem iz te branže odobril sofinanciranje
v naslednjih zneskih: Elkroj 212,000,00 SIT; Tovarna tkanin Melje
262,000,00 SIT; Metka tekstil 150,000,00 SIT, Predilnica Litija
150,000,00 SIT in Svila 272,000,00 SIT. Celoten obseg sklenjenih
pogodb je znašal 13 % vseh sredstev za ta namen. Metka projekta
ni izvedla.

3. ORGANIZACIJA POSLOVNIH DELEGACIJ V IN IZ TUJINE

Za sofinanciranje individualne udeležbe na sejmih v tujini so se
prijavili: Svilanit, Mura, Polzela, Svila, Metka tekstil in IBI.Vsem je
bilo odobreno sofinanciranje v zneskih: Elkroj 352,000,00 SIT, IBI
1.000,000,00 SIT, Metka 204,000,00 SIT. Polzela 265,000,00 SIT,
Svila 189,000,00 SIT, Mura 208,000,00 SIT in Svilanit 311,000,00
SIT. Celoten obseg sklenjenih pogodb znaša 2,529,000 SIT
oziroma 22 % vseh odobrenih sredstev. Metka projekta ni izvedla.

V letu 1997 je urad organiziral obiske
- poslovne delegacije v Veliko Britanijo
- poslovne delegacije v Francijo
- poslovne delegacije v Italijo
- poslovne delegacije v Avstrijo

Za sofinanciranje izdelave brošur in AV pripomočkov so se prijavili:
Elkroj, Metka, MTT Melje, Mura, Polzela, Predilnica Litija, Svila in
TVT Merinka. Vsem je bilo odobreno sofinanciranje v naslednjih
zneskih: Elkroj 500,000,00 SIT, Metka 150,000,00 SIT, MTT Melje
150,000,00 SIT, Mura 1,000,000,00 SIT, Polzela 671,000,00 SIT,

Usnjarska in usnjarsko predelovalne dejavnosti
a) poslovna delegacija v Veliko Britanijo
Za udeležbo v okviru delegacije se ni odločilo nobeno od
podjetij iz teh dejavnosti.
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in željah na tem trgu. V okviru delegacije je Slovenijo obiskalo
24 britanskih poslovnežev. Med njimi sta bila tudi predstavnika
podjetja George Rye&Sons iz Nevvcastla. Med tridnevnim
obiskom sta obiskala Alpino, Peko in Planiko. Na podlagi
ankete, ki jo je izvedel urad, ugotavljamo, da so bila podjetja
z obiskom zadovoljna. Najbolj uspešni so bili pogovori v Alpini
Žiri, saj je prišlo do sklenitve posla v znesku 200.000 DEM. To
potrjujeta tudi predstavnika podjetja George Rye&Sons, ki
načrtujeta, da bo podjetje kupilo v Sloveniji na leto za 250.00
- 500.000 GBP izdelkov.

b) poslovna delegacija v Francijo
Poslovne delegacije v Francijo se je udeležila Planika. V Franciji
ji je svetovalno podjetje organiziralo pet kontaktov. Žal so bili
proizvodi Planike za večino podjetij predragi. Vseeno Planika
na podlagi te delegacije načrtuje za 500.000 FRF poslov v
letošnjem letu
c) poslovna delegacija v Italijo
Seminarja o italijanskem trgu, ki je priprava za obisk poslovne
delegacije, so se udeležili Alpina, Peko in PGP. Za udeležbo v
okviru delegacije se je odločilo podjetje PGP Tržič. Srečalo
se je s petimi italijanskimi podjetji. Z dvema je prišlo do nadaljnjih
razgovorov o možnosti vgradnje obstoječih sestavnih delov
obutve in vgradnje novih artiklov.

b) poslovna delegacija na Finsko
Seminarja z naslovom Kako izvažati na Finsko so se s
področja obutvene industrije udeležili predstavniki naslednjih
podjetij: Peko, Alpina in PGP. V okviru delegacije ni bilo
udeležencev s področja obutvene industrije.

č) poslovna delegacija v Avstrijo
Seminarja z naslovom Kako izvažati v Avstrijo so se udeležila
naslednja podjetja s področja obutvene industrije: Alpina, PGP
in Peko. Poslovne delegacije v Avstrijo se je udeležil PGP.
Srečali so se z osmimi avstrijskimi podjetji. Z večino podjetij
so v dogovoru za nadaljnje sodelovanje.

c) poslovna delegacija na Poljsko
Seminarja o poljskem tržišču sta se udeležila predstavniki
Alpine in PGP Tržič. PGP se je odločil tudi za udeležbo v
okviru poslovne delegacije. Ker so priprave v teku, o rezultatih
še ne moremo poročati.

Tekstilna in oblačilna industrija

č) poslovna delegacija na Švedsko
Na seminarju o švedskem trgu ni bilo predstavnikov obutvene
industrije. Prav tako se nobeno podjetje ne namerava udeležiti
poslovne delegacije na Švedsko.

a) poslovna delegacija v Veliko Britanijo
Seminarja so 9e udeležili: Velana, Odeja, Almira, Jutranjka in
Merinka. Za udeležbo v okviru delegacije se ni odločilo nobeno
podjetje iz tekstilne in oblačilne dejavnosti.

Tekstilna in oblačilna industrija
b) poslovna delegacija v Francijo
Seminarja sta se udeležila Lisca in Novoteks Tkanina. V okviru
delegacije ni bilo udeležencev s področja tekstilne in oblačilne
industrije.

a) poslovna delegacija iz Velike Britanije
Na uvodna srečanja s svetovalcem so se prijavili: Odeja,
Gorenjska predilnica, Aquasava, Velana, Predilnica Litija, Mik,
» Majšperk, Svilanit, Tekstilna Ajdovščina, Rašica, Lisca, PIK,
Komet, Polzela, Novoteks, Svila, Merinka, Pomada, Elkroj in
Beti. Vendar se omenjenega srečanja kljub prijavi niso udeležili
Velana, Elkroj in Merinka. Po opravljenih razgovorih je
svetovalec opravil obsežno raziskavo britanskega tržišča. V
okviru delegacije iz Velike Britanije sta tako prišla v Slovenijo
predstavnika dveh podjetij iz tekstilne in oblačilne industrije: predstavnik podjetja Bruce Burns je obiskal Majšperk,
Merinko, Novoteks, Pomado, Beti in Aquasavo; - predstavnik
podjetja Benner Group je obiskal Majšperk, Merinko,
Novoteks, Pomado, PIK, Kroj, Gorenjsko predilnico in
Gorenjska oblačila.
Vsa podjetja so ugodno ocenila omenjena obiska.

c) poslovna delegacija v Italijo
Seminarja sta se s področja tekstilne in tekstilno predelovalne
industrije udeležila IBI in Majšperk. Za udeležbo v okviru
delegacije se je odločil Majšperk. Srečal se je s estimi
italijanskimi podjetji; s petimi podjetji so se dogovorili za nadaljnje
sodelovanje. Podjetje je zelo visoko ocenilo relevantnost
podjetij, s katerimi so se srečali v Italiji in celotno izvedbo
obiska.
č) poslovna delegacija v Avstrijo
Seminarja z naslovom Kako izvažati v Avstrijo sta se udeležila
Juteks in IBI. Za udeležbo v okviru delegacije se ni odločilo
nobeno podjetje.

b) poslovna delegacija na Finsko
Seminarja so se udeležili Odeja, IBI in Novoteks. Vsi so se
odločili tudi za udeležbo v okviru delegacije.
V letu 1998 je urad organiziral obiske
Totra je imela pet srečanj s finskimi podjetji. S tremi so prišli
do določenih dogovorov in pričeli s pošiljanjem vzorcev. Na
podlagi tega obiska bo začelo podjetje izvažati na Finsko.
Tako načrtuje v letu 1999 od 10-15.000 DEM prometa.

- poslovne delegacije iz Velike Britanije
- poslovne delegacije na Švedsko
- poslovne delegacije na Finsko
- poslovne delegacije na Poljsko

Odeja se je srečala s šestimi podjetji. Z vsemi podjetji so prišli
do določenih dogovorov. Podjetje potrjuje, da je dobilo dober
vpogled v trg in načrtuje povečanje izvoza.
Usnjarska in usnjarsko predelovalne dejavnosti
Posebno uspešna je bila delegacija za podjetje Novoteks.
Srečali so se s šestimi podjetji. Že v okviru delegacije je
Novoteks sklenil prvi posel. Z vsemi so se dogovorili o
pošiljanju vzorcev in druge nadaljnje aktivnosti. V letu 1999
tako pričakujejo posle v znesku 10 mio SIT.

a) poslovna delegacija iz Velike Britanije
Kot uvod v organizacijo poslovne delegacije iz Velike Britanije
je urad organiziral uvodna srečanja, katerih so se udeležila
naslednja podjetja: Alpina, Peko, Planika, PGP in Kopitarna.
Na teh srečanjih so se predstavniki podjetij pogovarjali s
predstavnikom svetovalnega podjetja iz Velike Britanije o
obstoječih poslovnih stikih z Veliko Britanijo in njihovih načrtih

c) poslovna delegacija na Poljsko
Seminarja so se udeležili Beti Preja, Beti Modna oblačila,
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industrije. Zlasti pogosta se udeležujejo Peko, PGP in Alpina. Za
udeležbo v okviru poslovne delegacije pa se najpogosteje odloča
PGP.

Motvoz in platno in Jutranjka. Na podlagi razgovora so interes
za udeležbo v okviru delegacije izrazili Beti Preja, Beti Modna
oblačila in Motvoz in platno. Žal se kljub številnim urgencam
in prošnjam urada Beti Preja in Beti Modna oblačila nista
odločili za udeležbo v okviru delegacije. Prijavilo se je samo
podjetje Motvoz in platno, ki pa je zaradi zdravstvenih težav
odgovorne osebe odstopilo od prijave.

Podjetja iz tekstilne in oblačilne industrije so se udeležila vseh
razpisov za sofinanciranje. Sofinanciranje jim je bilo v okviru
razpoložljivih sredstev urada tudi odobreno. Vendar so primeri,
ko podjetja kljub prijavi na razpis za sofinanciranje in sklenjeni
pogodbi o sofinanciranju, projekta ne izvedejo.

č) poslovna delegacija na Švedsko
Seminarja o švedskem trgu so se udeležili: PIK in Totra.
Čeprav je seminar uvod v kasnejšo delegacijo, je urad dodatno
kontaktiral podjetja s področja tekstilne industrije in jim
predlagal udeležbo v okviru delegacije. Za udeležbo sta se
odločila Motvoz in platno in Novoteks. Oba sta tik pred
odhodom, ko sta že imela pripravljen celotni program obiskov,
za pripravo katerih je urad porabil velika sredstva, odpovedala
udeležbo!

Na seminarjih in poslovnih delegacijah so podjetja iz tekstilne in
oblačilne industrije redkeje prisotna. Kot vzrok bi navedli predvsem
pomanjkanje interesa. Dogaja se celo, da podjetja odpovejo
udeležbo, kljub temu, da so bila v izvedbo dejavnosti že vložena
sredstva urada.
Obseg pomoči, ki jo posamezna podjetja prejmejo od urada, je
odvisen predvsem od razpoložljivih proračunskih sredstev ter
od prizadevnosti posameznih podjetij.

4. ZAKLJUČEK
Glede na to, da proračun Urada za gospodarsko promocijo za
leto 1999 predvideva le minimalno povečanje sredstev za
spodbujanje izvoza bodo aktivnosti urada ostale na nivoju iz leta
1998. Delovno intenzivnim panogam bi bilo mogoče v okviru
Sistema sofinanciranja marketinških projektov izvoznikov nameniti
več sredstev le v primeru, da bi pridobili dodatna namenska
sredstva.

Če želi urad ohraniti transparentnost in mednarodno primerljivost
svojih dejavnosti, ne more pozitivno diskriminirati posameznih
branž za dodelitev sofinanciranja. Število zaposlenih je le eden od
kriterijev, ki je pisan na kožo delovno intenzivnim panogam.
Podjetja s področja usnjarske in usnjarsko predelovalne industrije
se ne odločajo za skupinske sejemske nastope v tujini. Izjema pri
tem sta PGP in Peko, ki sta lastninsko povezana. Nasprotno pa je
bil izražen velik interes za sofinanciranje individualne udeležbe
na sejmih. Od večjih obutvenih podjetij se tega razpisa ni udeležila
Planika.

Vprašanje državnega svetnika
mag. Dušana Semoliča je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta, št. 8/1998

Tudi na seminarjih o možnostih izvoza na posamezne trge so
redno prisotna podjetja usnjarske in usnjarsko-predelovalne

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
na vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede novega varnostnega trikotnika
Pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil
ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema
na vozilih v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 50/82, 11/83,
4/85, 65/85, 64/86, 22/90, 50/9o, 51/91) v 88. členu določa, da
morajo imeti motorna in priklopna vozila, razen motornih koles
brez bočne prikolice, poseben standardiziran znak za
zaznamovanje vozila, ustavljenega na vozišču.

Omenjeni varnostni trikotnik, ki je homologiran po mednarodnih
predpisih, je v pogojih slabe vidljivosti veliko bolj viden in bolj
stabilen, saj je preizkušen v zračnem tunelu s hitrostjo toka zraka
80 km/h, tako da ga mimo vozeča vozila ne morejo prevrniti.
Pravilnik o dimenzijah, skupnih masah ....je na podlagi tretje točke
prvega odstavka 242. člena Zakona o temeljih varnosti cestnega
prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91) izdal
predsednik zveznega komiteja za promet in zveze in se v skladu
s četrtim odstavkom 242. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Ur. I. RS, št. 30/98) smiselno uporablja do izdaje ustreznih
izvršilnih predpisov. Zakon o varnosti cestnega prometa v 192.
členu pooblašča ministra, pristojnega za znanost in tehnologijo,
da v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, izda
natančnejše predpise o dimenzijah, skupni masi in osni
obremenitvi vozil, o napravah, opremi (sem sodi tudi varnostni
trikotnik) in delih vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati naprave, oprema in deli vozil v cestnem prometu. Ta
podzakonski predpis še ni bil izdan. Glede na navedeno menimo,
da je za tolmačenje določb o uporabi novega varnostnega
trikotnika pristojno Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

Na tehničnih pregledih vozil se v skladu z deveto točko 26. člena
Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil ter
traktorjev in traktorskih priklopnikov (Ur. I. SRS, št. 3/83) kontrolira
tudi oprema vozil. Do sprejetja Odredbe o homologiranju
varnostnega trikotnika ECE 28.03 (Ur. I. RS, št. 35/94), ki je stopila
v veljavo z dnem objave v uradnem listu, uporablja pa se od I. 1.
1998, ni bilo predpisa, ki bi standardiziral varnostni trikotnik, zato
se je na tehničnem pregledu kot ustrezen smatral vsak varnostni
trikotnik, ki ga je lastnik imel v opremi vozila. Od 1.1.1998 dalje pa
se na podlagi obeh omenjenih pravilnikov zahteva standardiziran
varnostni trikotnik. Ta obveza izhaja tudi iz Odredbe o
homologiranju varnostnih trikotnikov (točka 6.1), ki določa, da se
ustreznost vozil v skladu s to odredbo preveija na rednih tehničnih
pregledih vozil.
Odredba o homologiranju varnostnih trikotnikov, ki jo je izdal minister za znanost in tehnologijo, nima določb, ki bi urejale zamenjavo
varnostnih trikotnikov za vozila, ki so bila registrirana pred njeno
uveljavitvijo.

Vprašanje državnega svetnika
dr. Zoltana Jana je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/1998.
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO - Uprave za kulturno dediščino
na dodatna vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča glede stavbe med Stritarjevo ulico
in Ribjim trgom
ne da bi stavbo popolnoma predelali in s tem izgubili redke
avtentične prvine.

Iz Državnega sveta smo na Upravo RS za kulturno dediščino 10.
novembra prejeli gradivo z novimi, splošnimi vprašanji o varovanju
hiše na Ribjem trgu 6. Stavba Ribji trg 6, ki je začelni del palače
Mestni trg 24, nima s Primožom Trubarjem nobene zveze.
Postavljena je bila pred potresom, vendar je močno prezidana in
služi kot pomožni trakt hiše Mestni trg 24 in v pritličju kot garaža
(lokacija je označena v prilogi).

Ponavljamo, da ima Primož Trubar zgledno urejen spominski dom,
to jeTemkov mlin v rojstnem kraju, v Rašici. V okviru spominskega
kompleksa je postavljena muzejska predstavitev Trubarjevega
življenja in dela. Razstava je primerna je za posamezne
obiskovalce in za večje skupine. Prostor dovoljuje dopolnitev
posameznih vsebin. Podvajanj spominskih muzejev istim osebam
ne podpiramo, posebej ne v Ljubljani, kjer je v vsaki hiši daljši ali
krajši čas živela za našo zgodovino pomembnejša oseba. Ribji
trg ni prostor, kjer bi bil Trubar rojen ali bi tam umrl niti ni tam prebil
večji del življenja ali napisal najpomembnejše knjige.Tako bi morali
Mestni trg 17 preurediti v Prešernov muzej, Stari trg 4 v Valvazorjev
muzej, Stari trg 11 a v muzej Lili Novy, palačo na Bregu v Zoisov
muzej.

Domnevamo, da so se spoštovani poslanec in drugi podpisani iz
državnega sveta zmotili in želijo podatke o Polževi (Boschevi)
hiši na Ribjem trgu 2, nekdaj v Ribji ulici 5, ki stoji na nasprotni ,
severni strani trga (glej prilogo s povečavo karte). Ta objekt je
preurejen tako, da sega do Stritarjeve 7 in skupaj z njim predstavlja
enoto. Tako je v pritličju in delu nadstropja prodajalna pohištva, ki
sega do Ribjega trga (lokacija je označena v prilogi).
Na vprašanja Poldeta Bibiča odgovarjamo:

V Ljubljani ima Trubar svojo ulico in spomenik (kipar F. Berneker),
ki sodi med boljše secesijske spomenike v širšem okolju, po
njem je poimenovan Antikvariat. Protestantski prvotiski so ustrezno
shranjeni v NUK in podobne zbirke nima smisla podvajati.

1. Imenovani objekt na Ribjem trgu 2 ni kategoriziran, ker
trenutno veljavni zakon iz leta 1981 ne pozna kategorizacije.
Stavba je bila z občinskim odlokom razglašena za kulturni
spomenik (Ur.l.SRS, 5/86, 14. februarja 1986) in zanjo velja
varstveni režim, ki med drugim predvideva podreditev
posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi, skladno z varovanimi
lastnostmi prostora in arhitekture.

Študijska knjižnica sama je poseben tip knjižnice, ki dobiva
obvezne izvode vseh tiskov v Sloveniji (Celje, Koper, Kranj,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Ravne na
Koroškem). Študijske knjižnice so izven Ljubljane, ker je v
prestolnici v ta namen organizirana Narodna in univerzitetna
knjižnica. Piscem pobude predlagamo primerjalni ogled v eni teh
študijskih knjižnic. Takšna knjižnica bi zahtevala vse razpoložljive
prostore v konkretni hiši, temeljito prezidavo zaradi utrjevanja
premalo nosilnih stropov, urejanje skladišč, izposojevališč, čitalnice
in drugih zahtevanih prostorov, ki jih potrebuje vsaka študijska
knjižnica v skladu z normativi. Trenutno v Ljubljani urejamo bolj
pereče probleme knjižnic za novo stavbo NUK, za Slovensko
knjižnico, za prostore Knjižnice Otona Župančiča in Bežigrajsko
knjižnico.

2. Za objekt Ribji trg 2 in Stritarjeva 7 ni pripravljen poseben
program. Stavba je obravnavana enako kot drugi, razglašeni
umetnostno-arhitekturni in zgodovinski spomeniki v
srednjeveškem jedru Ljubljane. Hiše tega tipa naj bi v
nadstropjih ohranile stanovanjsko funkcijo, ki najmanj posega
v zaščitene prvine stavb, v pritličjih pa naj bi bila namembnost
javna. Pristojni konzervator je predvidel sanacijo garaž in
neprimernih odprtin v pritličju. Za strokovni del varovanja je
Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine, ki je že leta 1981, skupaj z zadolženimi v tedanji
občini Center pripravil smernice za prenovo vsega kartela
med Stritarjevo ulico in Trančo.

Sodoben muzej po sedanjih predpisih potrebuje nivojski dostop
za hendikepirane, opremljen mora biti z dvigali, ki bi morala segati
do drugega nadstropja. S tem bi dodatno uničevali redke avtentične
prvine v stavbi. Avtentičnih predmetov, ki bi bili last Trubarja in
drugih slovenskih protestantov, je izredno malo, v sami hiši jih ni.
Avtentičnih prostorov v hiši, ki bi jih lahko preuredili v vzorčno
originalno stanovanje iz srede 16. stol., je premalo. Opreme, ki bi
spominjala na Trubarja in bi bila dokazano iz njegovega časa, pa
sploh ni. Pobudniki so videli ostanek črne kuhinje, ki je nastala
neznano kdaj in je povezava sajastih ostankov s Trubarjem le
hipotetična. Videli so ostanke poslikav in lesen strop, ki ga brez
natančnih analiz proglašajo za gotskega (Lahko je tudi zgodnje
baročen, česar brez natančnih analiz ni mogoče potrditi). Detajli
gotovo niso dovolj za razglašanje hiše za avtentično stanovanje,
potrjujejo pa naše predhodno mnenje, da je ohranjeno nekaj
originalnih zidov. Hiše v tem kareju so bile med potresom močno
prizadete, kar potrjujejo ohranjene fotografije območja. (Kopija
ene od fotografij je v prilogi). Že pred tem se je Ribji trg popolnoma
spremenil, ker se je iz obzidanega spremenil v bolj odprt prostor.

3. Objekt Ribji trg 2 ni ogrožen in zanj trenutno posebni ukrepi
niso predvideni. Aktivnejše urejanje tega kareja bo možno po
dokončni uveljavitvi lastninjenja in po končanih
denacionalizacijskih postopkih in vpisu lastnine v zemljiško
knjigo. Nujna bi bila ocena pravnega stanja, za kar bi morali
prositi ustrezni oddelek sedanje Občine Ljubljana (gospa
Ljudmila Ciuha). Programi strokovnih služb se za zaščitene
objekte v Ljubljani in izven nje izvajajo zgolj delno, ker je
financiranje prenove, kljub sprejetim zakonom, oteženo. Kljub
potrjenim načrtom in zakonsko odobrenim financam (t.i.
Kulturni tolar) denarja ni.
Poslanskega predloga, da bi v Ljubljani, v zaščiteni hiši Ribji trg 2
in Stritarjeva 7, uredili vse zgoraj našteto, ne podpiramo, ker je
predlog skrajno posplošen in pavšalen in na premalo utemeljene
pobude ni mogoče strokovno odgovarjati. Predlog za lokacijo
novega spominskega muzeja in zbirke študijske knjižnice in
stalnega razstave in oddelka za preučevanje in raziskovanje
protestantizma in podobno (citat vašega dopisa 610-01/90-6/35
s. 3) v hiši ob Ribjem trgu 2 v Ljubljani, kjer naj bi Trubar stanoval,
ni uresničljiv. Vseh vsebin v obstoječo stavbo ni mogoče stlačiti,

Razstava fotografij, maket in kopij knjig bi bila ob originalih, ki jih
hranijo v nekaj sto metrov oddaljenem NUK, v arhivih in osrednjih
muzejih, nezanimiva. Predlagamo, da se delež slovenskih
protestantov v naši zgodovini ustrezno pokaže v bodoči stalni
postavitvi Narodnega muzeja. Pobudnikom predlagamo ogled
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uspešne preureditve dvorca, Cekinovega gradu v sodobni muzej,
kjer so na novo urejeni: vratarska loža, pult za prodajo katalogov
in kart, ustrezne klančine in dvigala, razstavne dvorane ter depoji.
Ponavljamo, da so prostore dodatno prezidali za sodobnejša
stanovanja in za pisarne. V Trubarjevem času v hiši ni bilo
vodovoda, elektrike, sanitarij,... Pobudniki si niso ogledali hiše
(Ribji trg 2 in Stritarjeva 7) v celoti, vključno s traktom ob Stritarjevi
ulici, vseh pritličij z neustreznimi garažami in preurejene trgovine.
Predlagamo, da naj si pobudniki skupaj s strokovnjaki spomeniške
službe ogledajo objekt v celoti, preden pošiljajo nove ali podobne
pobude.

Priloge
Karta območja hiše Ribji trg 6, Karta območja hiše Ribji trg 2 in
Kopija potresne fotografije območja med Stritarjevo in Ribjim trgom
se hranijo in so na voljo v službi državnega sveta.

Dodatna vprašanja državnega
svetnika Poldeta Bibiča so objavljena
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/1998.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
na vprašanja in pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Komisije za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede problematike v zvezi z zaščito slovenskih vin
Na vprašanja odgovarjamo s tem, da smo dodali tudi dodaten
komentar, da bi bila tematika obdelana v celoti in da hkrati
odgovorimo na vaša vprašanja in vašo pobudo.

Makedonijo izrazito pozitivno trgovinsko bilanco, in sicer imamo
v prvih 8 mesecih letošnjega leta pokritje uvoza z izvozom 229 %
v korist Republike Slovenije.

Vprašanje št. 1 in 3: Koliko vina je bilo uvoženo v letu 1998 in
po kakšnih cenah?

Direktne oziroma predpisane povezave med izvozom in uvozom
ni. Dejstvo pa je, da nekatera podjetja verjetno zapirajo plačila na
način t. i. blagovne menjave.

V obdobju od januarja do septembra 1998 je skupen uvoz vina v
Republiko Slovenijo znašal po uradnih podatkih Republiške
carinske uprave 4 771 709,00 kg oziroma vrednostno 2 384 025
US $, od tega je uvoz iz Republike Makedonije znašal 4 599 579
000 kg, od tega 4 538 346, 00 kg neustekleničenega vina. V litrih
bi bil podatek zaradi faktorjev pretvorbe numerično nekoliko nižji.
Povprečna cena na enoto torej znaša cca 80 SIT. Po podatkih
Republiške kmetijske inšpekcije je bilo v obdobju 1-8 zaradi
neustreznosti na carini zavrnjeno 18.141,00 litrov ustekleničenega
vina in 50.300,00 neustekleničenega vina.
Od skupnega uvoza, navedenega v prvem odstavku pod točko
1., sta precejšen del uvoza opravili Šampionka Renče in Kolinska
Ljubljana za predelavo v kis. Letna poraba vina za kis se giblje
okrog 2 mio litrov, od navedene količine uvoza je bilo v tem obdobju
cca 1 mio litrov predvsem rdečega vina uvoženo za predelavo v
kis.
Kot že navedeno, je večina uvoza potekala iz Republike
Makedonije, nekaj vina pa je bilo uvoženo iz Francije, Italije, Španije,
Hrvaške, Nemčije, Zvezne republike Jugoslavije.
Vprašanje št. 2:

Ali je uvoz vina povezan z zamenjavo
izvoza industrijskih izdelkov?

Uvoz iz drugih držav (če izvzamemo Republiko Makedonijo) je
zaradi relativno visoke zaščite ; carine in posebnih dajatev pri
uvozu - minimalen. Uvoz iz Republike Makedonije poteka v okviru
dodeljenih kvot na osnovi Sporazuma o gospodarskem
sodelovanju med obema državama. Višina kvote se določa letno,
kvote se uvoznikom delijo na osnovi posebnih razpisov.
V nadaljevanju odgovora smo se osredotočili na Republiko
Makedonijo, ker je večina vina uvožena od tam.
Blagovna menjava z Republiko Makedonijo je v prilogi št. 1, iz
katere je razvidno, da ima Republika Slovenija z Republiko

Uvozniki vina iz Republike Makedonije so v največji meri oziroma
skoraj izključno prejemniki kvote za uvoz vina.

Vprašanje št. 4:

Kolikšne so bile dajatve uvoznikov državi
in kakšni so bili njihovi zaslužki pri tem
uvozu?

Dajatve pri uvozu vina so naslednje: carina v višini 20,5 % in
posebna dajatev pri uvozu, ki je za kakovostna ustekleničena
vina 74,40 SIT, za kakovostna neustekleničena in namizna
neustekleničena 64^00 SIT in za namizna neustekleničena 46,20
SIT/liter vina. Zaščita je najvišja možna, ki jo dovoljuje GATT.
Slovenija ima v skladu z različnimi t. i. prostotrgovinskimi sporazumi
za določeno količino proizvoda oz. pridelka, v tem primeru vina,
znižane dajatve (predvsem za države CEFTA idr.). V največjem
številu prostotrgovinskih sporazumov je znižana carina na 50 %
veljavne carinske dajatve.
Bistveno drugačen pa je sporazum o prosti trgovini med Republiko
Makedonijo in Republiko Slovenijo, kjer je za določeno kvoto, ki
se jo v principu določa letno, uvoz prost - to pomeni brez uvoznih
dajatev.
O zaslužkih uvoznikov ministrstvo nima in ne more imeti podatkov.
Zaslužki so odvisni predvsem od same uvozne cene, stroškov
logistike, stroškov donegovanja - če je bilo uvoženo neustekleničeno vino, marže trgovine, davkov (prometni in akciza), končne
cene proizvoda, rokov plačila, zanesljivosti plačila ipd., tako da je
zaslužke za posamezne posle nemogoče določiti in so poslovna
tajna.
Pri tem naj opozorimo tudi na dejstvo, da kljub padanju cen vina
pri pridelovalcih na domačem trgu v maloprodaji ni zaznati
bistvenega padca cen vina. In sicer je znašala maloprodajna
cena - cena na drobno kot sledi:

Leto
Vrsta vina:
namizno belo
namizno rdeče
vrhunsko belo

1996
jan.

nov.

1997
jan.

nov.

1998
jan.

nov.

indeks
jan.96-nov.98

227
231
548

242
265
630

244
263
697

245
258
704

243
287
710

246
288
712

108
124
129

Po podatkih kmetijsko svetovalne službe za t. i. neorganizirani
sektor in po ocenah Poslovne skupnosti za vinogradništvo in
vinarstvo so cene samo v zadnjem trimesečju padle za 20 %.

interventni odkup vina s slovenskim geografskim poreklom
preko Zavoda za blagovne rezerve po ceni 60 SIT/liter, s
ciljem umika določenih količin vina s tega trga.

Glede na pobudo Komisije državnega sveta za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Komisije za lokalno samoupravo
In regionalni razvoj ugotavljamo naslednje:

Označitev vin z geografskim poreklom je zakonsko obvezna in
zato je za vsako vino potrebno označiti tudi državo izvora. Mešanje
domačih vin z uvoženimi je po zakonu prepovedano in se nadzira
preko podatkov iz registra pridelovalcev grozdja in vina in preko
kletarske evidence ter preko pooblaščenih organizacij za oceno
vina. Dodatni nadzor pa opravlja v okviru svojih pristojnosti tudi
kmetijska inšpekcija.

Povečana pridelava vina v Republiki Sloveniji (povprečje zadnjih
treh trgatev je preko 100 mio litrov vina) na eni strani in padanje
potrošnje vina v Republiki Sloveniji (pod 40 litrov/prebivalca) na
drugi strani pomenita, da bi morali letno, tudi če ne bi uvozili litra
vina, izvoziti 20 mio litrov vina, če bi želeli, da bi bila bilanca
pridelave in potrošnje vina uravnotežena. Žal pa ugotavljamo, da
je izvoz vina kljub vsem naporom bistveno nižji, in sicer znaša v
obdobju 19. meseca 1998 skupaj 3,5 mio kg vina, od tega 2,4
mio kg ustekleničenega, povprečna izvozna cena pa je znašala
210 SIT/kg, povprečna cena neustekleničenega vina je znašala
88 SIT/kg. V letu 1997 je celoten izvoz znašal 4,4 mio kg.

Reeksporta vin je bilo v letu 1998 malo. Nekaj vina se je skladiščilo
v Luki Koper in se ni carinilo v Republiki Sloveniji, torej dejansko
to vino ni bilo nikoli uvoženo, ampak so se le začasno uporabile
kapacitete Luke Koper.

Glede na pobudo komisij državnega sveta torej ugotavljamo:
da so ukrepi pod točko 1 že sprejeti in se izvajajo;

Torej presežki, ki so na slovenskem trgu, izvirajo iz dejstva, da je
pridelek v zadnjih treh letih bistveno višji od potrošnje. S ciljem
uravnavanja potrošnje in povpraševanja smo na MKGP v letu
1998 predvideli naslednje ukrepe:

da so ukrepi pod točko 2 prav tako sprejeti in se po naših
podatkih ustrezno izvajajo;
da je podpora pri pripravi blaga za izvoz namenjena izključno
vinu s slovenskim geografskem poreklom - točka 3 vaše
pobude.

pomoč pri pripravi vina za izvoz v višini 60 SIT/liter izvoženega
vina s slovenskim geografskim poreklom;
pomoč za dolgotrajno skladiščenje vina s slovenskim
geografskim poreklom v višini 10 SIT/liter za 50 % zalog s
ciljem, da vino v celoti naenkrat ne pride na trg;
pomoč za koncentracijo mošta s slovenskim geografskim
poreklom v višini 20 SIT/liter vhodne surovine s ciljem, da se
zmanjša količina vina v ponudbi in zviša kakovost vina;

V primeru dodatnih vprašanj oziroma nejasnosti se lahko obrnete
na naše strokovne službe, ki vam bodo posredovale dodatne
informacije oziroma pojasnila.

Priloga št. 1
PREGLED BLAGOVNE MENJAVE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV Z REPUBLIKO MAKEDONIJO

IZVOZ
UVOZ
Saldo
Pokritje (%)

1994
000 USD
43337
19340
23997
224

1995
000 USD
27747
22216
5531
125

1996
000 USD
33725
22308
11417
151

1997
000 USD
28418
15603
12815
182

Vir: SURS
Pripravila: Danica Ivanec

Vprašanja in pobuda komisij
so objavljena v Poročevalcu
državnega sveta, št. 9/1998

20

I.-VIII.1998
000 USD
16678
7286
9392
229

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
na vprašanji državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca glede objave Uredbe o koncesiji
za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala Spodnje Save v Uradnem listu Republike
Slovenije

Glede na to, da je v skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe
o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
(Uradni list RS, št 21/94) za izvedbo javnega razpisa za pridobitev
koncesionarja pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, smo
zaprosili Ministrstvo za okolje in prostor, Upravo RS za varstvo
narave, da nam posreduje podatek, v katerem Uradnem listu je
bil objavljen javni razpis za podelitev koncesije, na katero se
nanaša vprašanje državnega svetnika, ter odločbo Vlade RS, št.
329-00/98-1 (V) z dne 23.7.1998, ki je prav tako predmet vprašanja
državnega svetnika. Ministrstvo za okolje in prostor nam je
odgovorilo z dopisom št. 400-02/07/98 z dne 30.12.1998 in dne
11.1.1999 ter nam v prilogi posredovalo tudi fotokopijo odločbe,
za katero smo zaprosili in fotokopijo Uradnega lista RS, št. 51/94
z dne 18.8.1994, strani 1631 in 1632.

sme organ, v skladu z 219. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list SFRJ, št. 52/56, 10/65, 18/65 - prečiščeno
besedilo, 4/77, 11/78, 32/78 - prečiščeno besedilo, 9/86,47/86 prečiščeno besedilo, Uradni list RS/I, št. 17/91 in 55/92) vsak čas
popraviti, poprava pomote pa ima pravni učinek za nazaj od dneva,
od katerega pravno učinkuje odločba, ki se popravlja. Tako ni
pomembno, ali je odločba, ki vsebuje pomoto, že pravnomočna,
ker je mogoče pomoto popraviti vsak čas in tudi takrat, ko je
odločba, ki vsebuje pomoto, že postala dokončna ali pravnomočna.
Poleg navedenega pa Ministrstvo za pravosodje poudarja tudi,
da od vseh sestavnih delov odločbe edino izrek postane dokončen
in pravnomočen, zaradi česar očitna pisna napaka v številki,
navedeni v obrazložitvi odločbe, ne more vplivati na dokončnost
oziroma pravnomočnost izdane odločbe.

Iz prejete dokumentacije je razvidno, da je bil na podlagi 12. člena
Uredbe o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save javni razpis za pridobitev koncesionarja za
izkoriščanje vodnega energetskega potenciala reke Save na
odseku od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško
objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/94, stran 1631 in 1632. V
obrazložitvi odločbe o izbiri koncesionarja, št.329-00/98-1 (V), ki
jo je Vlada RS izdala dne 23.7.1998, je res navedeno, da "se
koncesija na podlagi te uredbe podeli na podlagi javnega razpisa,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/94", kar pa ne drži, saj
je bil le-ta, kot že prej povedano, objavljen v Uradnem listu RS, št.
51/94.

Glede na zgoraj navedeno, Ministrstvo za pravosodje podaja
naslednja odgovora na vprašanji državnega svetnika, prof. dr.
Franca Vodopivca:
1. Odločba, ki se v obrazložitvi sklicuje na objavo javnega
razpisa v določeni številki Uradnega lista, kjer pa objave
javnega razpisa ni, postane dokončna in pravnomočna in
ima pravno veljavo.
2. Pravni posli, sklenjeni na podlagi take odločbe, ne morejo biti
(glede na to, da gre za veljavno odločbo) neveljavni zgolj
zaradi tega, ker so sklenjeni na podlagi odločbe, ki v
obrazložitvi vsebuje pisno pomoto v številki.

Državni svetnik, prof. dr. Franc Vodopivec tako v svojem
vprašanju pravilno ugotavlja, da v Uradnem listu RS, št. 18/94
predmetni javni razpis ni bil objavljen. Vendar pa to ne pomeni, da
v postopku javni razpis sploh ni bil objavljen in da bi bil postopek
zaradi tega nezakonit.

Vprašanji državnega svetnika
prof. dr. Franca Vodopivca sta objavljeni
v Poročevalcu državnega sveta, št. 1/1999

Ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da je pri pisanju obrazložitve
predmetne odločbe očitno prišlo do pisne pomote v številki, ki jo

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
na nova dodatna vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi z novo osebno
izkaznico
Državni svetnik Boris Šuštaršič in direktor Birografike BORI,
d.o.o., Ljubljana, ki je neuspešno sodelovalo v postopkih oddaje
javnega naročila "Izdelava ovojnice za distribucijo vloge za izdajo
nove osebne izkaznice in distribucija nove osebne izkaznice,
izdelava vloge za izdajo nove osebne izkaznice ter izdelava in
personalizacija obrazcev nove slovenske izkaznice", je Vladi
Republike Slovenije naslovil več vprašanj v zvezi z izvajanjem
Zakona o osebni izkaznici in samim javnim naročilom.

1. Zakaj je v nasprotju z načeli pravne države Mirko Bandelj,
slovenski minister za notranje zadeve, izdal pravilnik o
izvrševanju zakona o osebni izkaznici šele po treh javnih
razpisih in po formalno opravljenem izboru tehnološke rešitve
oziroma varnostno zelo problematične določitve dveh
"izdelovalcev" novih osebnih izkaznic (vsakega za pol
Slovenije)?

Kljub temu, da je bilo državnemu svetniku Borisu Šuštaršiču,
Birografiki BORI, njenemu podizvajalcu Inženiring MCB d.o.o.,
Ljubljana na enaka ali vsebinsko podobna vprašanja že večkrat
odgovorjeno in kljub temu, da pri tovrstnih vprašanjih državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča ne gre spregledati "osebne note
neuspešnega ponudnika", vlada odgovarja naslednje:

Kljub temu, daje Birografika BORI d.o.o., Ljubljana, katere direktor
je državni svetnik Boris Šuštaršič, sodelovala na dveh neuspelih
javnih razpisih in v postopku neposredne oddaje javnega naročila,
je očitno vsaj trikrat spregledala naročnikovo zahtevo, da poleg
tehnologije izdelave in personalizacije, zaščitnih elementov ipd.
ponudniki ponudijo tudi obliko obrazca osebne izkaznice. Le-ta je
namreč v neposredni povezavi s ponujeno tehnologijo izdelave in
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personalizacije obrazca osebne izkaznice. Namreč šele potem,
ko je minister za notranje zadeve izbral tehnologijo izdelave in
personalizacije obrazca osebne izkaznice, je lahko sprejel
predlagano obliko obrazca in le-to kasneje, pred začetkom uporabe
Zakona o osebni izkaznici, tudi predpisal v 3. členu Pravilnika o
izvrševanju zakona o osebni izkaznici.

izvajalcem. Zanimivo je, da se je državni svetnik Boris Šuštaršič
podpisal pod ponudbo Birografike BORI, ki je v eni od variant
predvidela logistiko personalizacije, ki je v celoti enaka tej, ki ji
sedaj očita nezakonitost.

Menimo, da opisani potek postopkov ni v nasprotju z načeli pravne
države. Nasprotno, če bi sledili poteku dogodkov, ki ga v svojem
vprašanju posredno ponuja državni svetnik, bi neprestano
ponavljajoči neargumentirani očitki državnega svetnika Borisa
Šuštaršiča, Birografike BORI, d.o.o., Ljubljana in Inženiring MCB
d.o.o., Ljubljana, daje ministrstvo že pred javnim razpisom določilo
tehnologijo izdelave in personalizacije obrazca osebne izkaznice,
utegnili imeti kakšen temelj. ->e bi ministrstvo vnaprej predpisalo
obliko obrazca osebne izkaznice, bi lahko zaradi tehnoloških
omejitev že vnaprej izločilo katero od kasneje ponujenih tehnologij.
Nasprotno, ministrstvo je široko odprlo vrata "inventivnosti"
ponudnikov in izbralo ponudbi, ki sta za namen osebne izkaznice
od vseh ponujenih najustreznejši.

3. Zakaj Ministrstvo za notranje zadeve kljub trem pisnim
pozivom ne vrne petdesete personalizirane optične laserske
kartice z registracijsko številko 97717, ki je bila kot last Vlade
ZDA posojena Vladi Republike Slovenije za čas javnega
razpisa za novo slovensko osebno izkaznico, čeprav se je
MNZ k temu pisno obvezalo ob prevzemu?
Podjetje Birografika Bori je v dokumentaciji svoje ponudbe
Ministrstvu za notranje zadeve poslalo 20 blanketov spominskih
optičnih kartic in 50 vzorčnih primerkov "Border Crossing Card",
izdelanih s tehnologijo spominskih optičnih kartic, ki mu jih je
posredoval njihov ameriški partner, podjetje Laser Card.
Vzorčne primerke identifikacijskih kartic, ki so morali biti enaki ali
podobni rešitvi, ki jo je ponudnik predlagal kot svojo zamisel
tehnične izvedbe nove osebne izkaznice, smo zahtevali zato, da
bi lahko na primerkih uveljavljenih identifikacijskih dokumentov
preverili realnost ponujene rešitve. Pri vzorčnih primerkih
ameriškega podjetja Laser Card, katerega tehnološko rešitev je
ponujalo podjetje Birografika Bori, smo ugotovili zelo slabo kvaliteto
zapisov fotografije in podatkov, saj smo z izredno enostavno
metodo (in popolnoma amaterskimi pripomočki) fizično odstranili
fotografijo preizkusov, pri katerih je bila kartica uničena. Za ta
dogodek smo se ameriškemu podjetju Laser Card tudi pisno
opravičili.

Tako kot je trikrat ostala neprebrana naročnikova zahteva, da
ponudniki ponudijo tudi obliko obrazca osebne izkaznice, je bilo
očitno trikrat napačno prebrano, da naročnik kot obvezni zaščitni
element zahteva hologram. Hologram je bil eden od zaščitnih
elementov, ki ga je naročnik upošteval pri točkovanju ponudb, ki
pa ga kasneje, ker ponudniki niso ponudili desetletnega
garancijskega roka za njegovo kvalitetno izdelavo, ni uvrstil med
zaščitne elemente osebne izkaznice. O teh hologramih na vzorcu
osebne izkaznice, ki naj bi jih ponudila Birografika BORI, ministrstvu
ni nič znanega.

V dokumentaciji projekta še vedno hranimo 20 blanketov optičnih
spominskih kartic in nekaj personaliziranih optičnih spominskih
kartic, ki jih je v okviru najrazličnejših predstavitev te tehnologije,
tako za člane projektne skupine kot tudi nekatere druge delavce
ministrstva, izdelalo podjetje MCB, d.o.o. Kakršnikoli namigi o
nekih posebnih interesih ministrstva, vezanih na manjkajočo
vzorčno kartico, so popolnoma brez podlage, saj gre za
tehnologijo, ki je komercialno dostopna, znan pa je tudi postopek
izdelave in vnosa podatkov na blanket spominske optične kartice
(t.i. personalizacija).

2. Zakaj ministrov Pravilnik o izvajanju zakona o osebni izkaznici
ni v skladu z 4. in 5. členom zakona o osebni izkaznici oziroma
zakaj minister dobesedno krši določila teh dveh členov?
Državnega svetnika "moti" postopek personalizacije osebne
izkaznice, ki ga enači s samo izdajo osebne izkaznice.
Personalizacija osebne izkaznice je postopek zapisa oziroma
vnosa (tipkanja, tiskanja, vžiganja ipd.) osebnih podatkov
državljana Republike Slovenije, ki je na pristojni upravni enoti
zaprosil za osebno izkaznico, v obrazec (blanket) osebne
izkaznice. Če tega ne opravi upravna enota, to še ne pomeni, da
je osebno izkaznico izdal nekdo drug. Vlada meni, da
personalizacija osebne izkaznice, ki jo opravi podjetje, ni v
nasprotju niti z Zakonom o osebni izkaznici niti s katerim koli
drugim predpisom Republike Slovenije.

4. Zakaj nova slovenska osebna izkaznica ni cenejša za
slovenskega državljana, kakor če bi bila izbrana osebna
izkaznica na osnovi laserske optične tehnologije, ki je
dokazano kvalitetnejša, bistveno varnejša in ki omogoča
barvno fotografijo?

Prav tako se državni svetnik v svojem vprašanju sklicuje zgolj na
4. in 5. člen Zakona o osebni izkaznici, namenoma pa ne omenja
16. člena Zakona o osebni izkaznici, ki daje podjetju, ki izdeluje
osebne izkaznice, zakonsko podlago za uporabo osebnih
podatkov pri njihovi personalizaciji na obrazec osebne izkaznice.
Le-te pa je proizvajalec dolžan po uporabi uničiti, in sicer najkasneje
v roku 30 dni. Ta določba je tudi v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, ki določa, da sme upravljalec posredovati
osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo
uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne privolitve
posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Čeprav je bila struktura cene osebne izkaznice že večkrat
pojasnjena, državni svetnik Boris Šuštaršič v javnosti še kar
naprej prikazuje ponudbeno ceno Birografike Bori kot ugodnejšo
od cene, ki jo država zaračunava državljanom. Resnica je
drugačna. Primerjati je namreč potrebno 1.841,00 SIT, kolikor je
znašala ponudba Birografike Bori za vlogo za osebno izkaznico,
obrazec osebne izkaznice, personalizacijo in poštnino, ki bi jo
Birografika Bori zaračunavala državi, če bi dobila posel, s 1.374,60
SIT, ki jih država sedaj plačuje za iste proizvode oziroma storitve.
Slepomišenje s ceno slike (ki naj bi ceno za državljana nagnila v
prid Birografike Bori) je popolnoma nepotrebno. Državni svetnik
Boris Šuštaršič pa gotovo ve, zakaj ob vsakokratni primerjavi
cen zamolči, da bi državljan tudi v primeru, če bi bila izbrana
ponudba Birografike Bori, le-tej moral plačati tudi sliko, s tem pa

Oddajanje tipičnih administrativno-tehničnih opravil zunanjim
izvajalcem tudi v naši državni upravi ni več novost. Še več, oddaja
teh opravil, tudi personalizacija osebne izkaznice zunanjim
izvajalcem, ima podlago v Zakonu o upravi, ki med drugim določa,
da je v primerih smotrnejšega in učinkovitejšega opravljanja
posameznih upravnih nalog mogoče le-te oddati zunanjim

22

osebna izkaznica zanj ne bi bila nič cenejša, je znano samo
njemu.

Sklep državnega sveta ob
obravnavi novih dodatnih vprašanj
državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
je objavljen v Poročevalcu državnega
sveta, št. 1/1999

Priloga:
Posnetek brisanja fotografije je shranjen v službi državnega sveta

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
o pripravi projekta vzpostavitve statističnih podatkov
Državni svet Republike Slovenije je na 23. seji, dne 23. 12.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano o
pripravi projekta vzpostavitve statističnih podatkov, in na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Za angažiranje sredstev v kmetijstvu in dosego principa polne
obdelanosti bi potrebovali natančne podatke o potencialnih
možnostih, teh pa uradna statistika ne ponuja oziroma so
pomanjkljivi. Pri tem se pbstavlja vprašanje, koliko časa bi
potrebovala stroka, da ugotovi prave podatke, pri čemer bi ji kot
osnova lahko služila obstoječa agrokarta, ki se pa ne uporablja.

SKLEP

Problem numeričnih podatkov se za vire lahko s sodobnimi
metodami ugotovi sorazmerno hitro, za izvajanje kakršnekoli
politike pa je potrebno imeti na razpolago natančnejše podatke.
Potencialne možnosti v kmetijstvu je možno spremljati vsaj
periodično, čeprav sedaj razpolagamo s podatki o tistih površinah,
ki jih kmetje obdelujejo po statistiki, če pa lastnik zemlje ni
evidentiran kot kmet, tega podatka ni. Obstaja pa tudi statistika
resursov, zato je to statistiko potrebno vzpostaviti, kakor tudi
statistiko prostora, ki je nujna za vzpostavitev povezave zaradi
verodostojnosti podatkov. Odgovornost za vzpostavitev
statističnih podatkov bi sicer moral prevzeti Urad za statistiko,
pogoje za vzpostavitev pa mora zagotoviti Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob pomoči in tesnem
sodelovanju Kmetijske svetovalne službe. Strokovne kriterije za
metodo dela, kakšno statistiko vzpostaviti, bi sicer lahko pripravil
Kmetijski inštitut Slovenije, nosilec pa mora biti Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Državni svet podpira pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da pobudo preuči in nanjo odgovori.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj čim prej
pripravi projekt vzpostavitve natančnih statističnih podatkov
oziroma ugotovitve stanja zaradi jasno postavljenih ciljev, kakšne
so dejanske potencialne možnosti po posameznih področjih v
kmetijstvu.
Obrazložitev
V skladu s Strategijo Republike Slovenije za vključitev v EU za
področje kmetijstva in predlogom programa reforme kmetijske
politike 1999 - 2002 je doseganje postavljenih ciljev potrebno
podpreti s številnimi spremljevalnimi ukrepi, med katerimi je
najpomembnejša tudi priprava potrebnih informacijskih in
strokovnih podlag, kot so registri, katastri, tipologije in standardi,
ki so potrebni za izvedbo in uspešno delovanje kmetijske politike
in predpristopno prilagajanje kmetijstva.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Bojana Korošca,
dr. med., glede izdelave lokacijskega načrta za avtocestne odseke od Maribora
do madžarske meje
Državni svet Republike Slovenije je na 23. seji, dne 23.12.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med.,
glede izdelave lokacijskega načrta za avtocestne odseke od
Maribora do madžarske meje, in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Vprašanje državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med., se
glasi:
Do katerega roka bodo izdelane ustrezne strokovne rešitve in na
kakšen način bodo zagotovljeni roki za izdelavo in potrditev
lokacijskega načrta za avtocestne odseke od Maribora do
madžarske meje?

SKLEP
Obrazložitev
Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Bojana
Korošca, dr. med., in predlaga Ministrstvu za promet in zveze in
Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje preučita in nanj
odgovorita.

V sprejetem Nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji iz leta 1995, objavljenem v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 13/96, je bilo zagotovljeno, da bo celotna
avtocestna prometna povezava od Kopra mimo Maribora do
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Madžarske zgrajena do konca leta 1999. V rebalansu citiranega
Nacionalnega programa, sprejetem v aprilu 1998 in objavljenem
v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 41/98, pa je predvideno,
da bo avtocesta - del pod Mursko Soboto - zgrajena do konca
leta 2000, preostali del pa do leta 2004.

Planirane aktivnosti:
Vlada RS bo predvidoma konec januarja 1999 sprejela sklep
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta;
javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta in predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občin v februarju 1999;
usklajen predlog lokacijskega načrta in dopolnjen predlog
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občin v avgustu 1999;
obravnava na seji Vlade RS in sprejem Uredbe o lokacijskem
načrtu za odsek avtoceste Maribor
- Lenart v novembru 1999.

V Odloku o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto
1998, ki ga je državni zbor sprejel 25. 3. 1998, piše, da se bodo
aktivnosti, vezane na pričetek gradnje, odvijale znatno hitreje,
kot je to razvidno iz vmesnih poročil o izvajanju programa dela
DARS d.d.
Glede na sprejeto sprašujem, ali sledijo vse naloge v zvezi s
pridobitvijo potrebnih dovoljenj in izdelavo potrebne dokumentacije
zastavljenim rokom. In končno, želim odgovor, do katerega roka
bo izdelana projektno-tehnična dokumentacija in prostorskourbanistična dokumentacija, vključno s sprejetimi Uredbami o
lokacijskih načrtih posameznih avtocestnih odsekov od Maribora
do madžarske meje.

Lokacijski načrt za odsek avtoceste Lenart - Cogetincl
Stanje:
- izdelava dopolnitve Primerjalne študije variant - poročila o
primerjavi variant z južnim potekom mimo mesta Lenart.
Planirane aktivnosti:
oblikovanje predloga najustreznejšega poteka trase AC v
januarju 1999;
usklajevalni postopek glede predloga najustreznejšega poteka
trase s pristojnimi ministrstvi in občino Lenart v januarju 1999;
-obravnava na Vladi RS in predhodna obravnava v Državnem
zboru RS v februarju 1999;
izdelava osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov v juniju 1999;
javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta v avgustu 1999;
izdelava predloga lokacijskega načrta in dopolnjenega predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občin v januarju 2000;
obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občin na občinskih svetih
v aprilu 2000;
obravnava in sprejem uredbe o lokacijskem načrtu v maju
2000.

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

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE
Postopke prijave in sprejemanja lokacijskih načrtov vodi
Ministrstvo za okolje in prostor. DARS d.d.je kot investitor izgradnje
slovenskih avtocest v fazi izdelave lokacijskega načrta zadolžen
za pripravo idejnega projekta in strokovnih podlag, v kasnejših
fazah priprave dokumentacije je zadolžen za pripravo vseh
potrebnih dokumentov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
zadolžen pa je tudi za izgradnjo odsekov iz Nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Odgovore
Ministrstva za okolje in prostor - Urada RS za prostorsko planiranje
in DARS d.d. na vaša vprašanja vam pošiljamo v prilogi.

Lokacijski načrt za odsek avtoceste Cogetincl - Vučja vas
Stanje:
posredovanje usklajenih stališč k pripombam po zaključeni
javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta in predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občin.

Ocenjujemo, da je izgradnja celotnega poteka trase od Maribora
do madžarske meje mogoča do končnega roka, ki je v
Nacionalnem programu izgradnje avtocest določen za leto 2004,
pri čemer pa bodo v postopkih potrebni maksimalni napori vseh
udeležencev. Računamo tudi na konstruktivno sodelovanje
tangiranih lokalnih skupnosti. Zelo pomembno je skrajno racionalno
delo, saj bo realizacija v predvidenih rokih mogoča le, če bo
celotni projekt določen v takem obsegu, da bodo investicijski
stroški v okviru načrtovanih.

Planirane aktivnosti:
dopolnitev strokovnih podlag z revizijo, recenzijo osnutka
lokacijskega načrta in usklajenimi stališči do pripomb v
februarju 1999;
izdelava predloga lokacijskega načrta in dopolnjenega predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občin v marcu 1999;
obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občin na občinskih svetih
v juniju 1999;
obravnava in sprejem uredbe o lokacijskem načrtu v juliju
1999.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR URADA RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE
Pregled aktivnosti na pripravi lokacijskih načrtov za avtocestne
odseke od Maribora do madžarske meje:

Lokacijski načrt za odsek avtoceste Vučja vas - Beltinci
Lokacijski načrt za odsek avtoceste Maribor - Lenart

Stanje:
izdelava usklajenega predloga lokacijskega načrta in predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občin v januarju 1999.

Stanje:
izdelan osnutek lokacijskega načrta in pripravljen za javno
razgrnitev.
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usklajevanj, ki so pogojevale izdelavo dodatnih posebnih
strokovnih podlag in gradbeno-tehničnih preveritev.

Planirane aktivnosti:
obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občin na občinskih svetih
v aprilu 1999;
obravnava in sprejem uredbe o lokacijskem načrtu v maju
1999.

Po spremembah in dopolnitvah NPIA pričetek gradnje v letu 1999
ni več možen.
AC Cogetinci - Vučja vas

Lokacijski načrt za AC odsek avtoceste Beltinci - slovensko
madžarska meja (Pince)

Projekt je v fazi priprave korekcij in dopolnitev posebnih strokovnih
podlag in idejnega projekta po pripombah iz javne razgrnitve.
Glede na terminski plan imamo 4 mesece zamude in sicer zaradi
sptemembe idejnega projekta po izdelavi geološko-geotehničnega
poročila, ter izdelave osnutka LN. Uredba o LN bo glede na nastale
zamude sprejeta predvidoma v avgustu 1999.

Stanje:
aktivnosti potekajo na izdelavi primerjalne študije
najustreznejšega poteka trase avtoceste.
Planirane aktivnosti:
detajlnejša preučitev poteka trase od Pinc do Lendave (glede
na urbanistično zasnovo mesta Lendave) v januarju 1999;
celoten potek trase od Lendave do Beltincev, kjer so prisotna
številna zavarovana območja, ki se preučujejo, bo zaključen
predvidoma v spomladanskih mesecih leta 1999;
zaključek primerjalne študije s strokovnim predlogom
najustreznejše trase avtoceste v juniju 1999.

Glede na Spremembe in dopolnitve NPIA je predvideni pričetek
gradnje - zaradi odkupov zemljišč oziroma pripravljalnih del - v
letu 1999 še možen, pričetek glavnih del v letu 2000 oziroma
njegova dograditev v letu 2003 ni ogrožena.
AC Vučja vas - Beltinci
V februarju bo izdelan Predlog LN za AC, sprejem Uredbe o LN
bo koncem maja 1999. Glede na terminski plan imamo 4 mesece
zamude, ki so nastale zaradi izdelave 2 idejnih projektov v dolžini
6 km ter zaradi odločitve, da izdelovalec LN s pričetkom izdelave
osnutka LN začne šele po oddaji kompletnega idejnega projekta
in zaradi dodatnih pripomb MPZ v času usklajevanja stališč do
pripomb.

ODGOVOR DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE
SLOVENIJE d.d.
Stanje priprave lokacijskih načrtov in projektne dokumentacije za
AC odseke od Maribora do madžarske meje na dan 15.1.1999

Glede na Spremembe in dopolnitve NPIA je pričetek gradnje - v
smislu odkupov zemljišč oziroma pripravljalnih del - v letu 1999
še možen, pričetek glavnih del v začetku naslednjega leta, tako
da načrtovana dograditev tega odseka v letu 2003 ni ogrožena.

AC Maribor - Lenart
Idejni projekt je izdelan. Osnutek LN je izdelan in bo v razgrnitvi v
februarju 1999. Sprejem Uredbe o LN bo predvidoma v novembru
1999. Glede na terminski plan zamujamo 6 mesecev zaradi zamud
pri pridobivanju pogojev, povečanega obsega potrebnih
strokovnih podlag vodnogospodarske ureditve.

AC Beltinci - Pince
Projekt je v fazi študije variant, ki bo zaključena z gradbenotehničnega in prometno-ekonomskega vidika konec maja. Zamuda
glede na terminski plan je 12 mesecev. Sprejem Uredbe o LN bo
v marcu 2001. Razlogi za zamudo so: nepravočasna oddaja
strokovnih podlag za pobudo MPZ, problematika oddaje priprave
LN zaradi mnenja računskega sodišča o pristojnosti naročanja
LN, zamude pri usklajevanju programa priprave LN ter zaradi
povečanja obsega variant v primerjalni študiji s strani lokalnih
skupnosti, DRSC in izdelovalca LN.

Po spremembah in dopolnitvah NPIA je predviden pričetek gradnje
v letu 2001 še mogoč.
AC Lenart - Cogetinci
Projekt je še v fazi študije variant, ker se strokovne službe pristojnih
ministrstev in lokalna skupnost še niso uskladile glede
najustreznejšega poteka trase. Sprejem Uredbe o LN bo
predvidoma v maju leta 2000, kar pomeni po terminskem planu
10 mesečno zamudo. Zamude se nastale zaradi prej omenjenih

Po Spremembah in dopolnitvah NPIA je predvideni konec gradnje
vseh faz in etap leta 2004, kar je glede na današnje stanje še
izvedljivo.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Milana Zvera
glede anonimnih groženj
Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 23.12.1998,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika dr. Milana Zvera glede
anonimnih groženj ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika dr. Milana
Zvera in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da vprašanja
preuči in nanje odgovori.
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Vprašanja državnega svetnika dr. Milana Zvera se glasijo:

3. Koliko primerov je ministrstvo doslej raziskalo in kakšni so
rezultati?

V zvezi z zadnjo anonimno teroristično grožnjo, namenjeno
gospodu nadškofu dr. Francu Rodetu (vir: Mladina, 21.12.1998)
sprašujem Ministrstvo za notranje zadeve:
1. Kako ministrstvo evidentira tovrstne anonimne grožnje s
smrtjo in koliko jih beležijo?

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

2. Kako ministrstvo postopa v teh primerih?

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Vekoslave Krašovec
v zvezi z določitvijo števila in strukture članov v svete javnih zavodov s področja
zdravstva
Državni svet Republike Slovenije je na 26. seji, dne 27.1.1999, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec v zvezi z
določitvijo števila in strukture članov v svete javnih zavodov s
področja zdravstva ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Slovenije določen le en predstavnik, se postavlja tudi vprašanje
smiselnosti take strukture sveta zavoda, v katerem ni zagotovljen
vsaj delni vpliv organov (zlasti predstavnikov skupščine) Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije na poslovanje zavoda.

SKLEP

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

Državni svet podpira vprašanje državne svetnice Vekoslave
Krašovec in predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da vprašanje
preuči in nanj odgovori.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO
Vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec se glasi:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) v 29. členu
določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov
oziroma zainteresirane javnosti. Zakon o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) je v 28. členu opredelil
sestavo sveta, številčno razmerje predstavnikov v svetu pa določi
ustanovitelj z aktom o ustanovitvi.

Na kakšni podlagi se določa število in struktura članov v Svete
javnih zavodov s področja zdravstva?
Obrazložitev
V odloku o preoblikovanju Splošne bolnišnice Maribor v javni
zdravstveni zavod, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, je
določeno, da ima svet zavoda kar 19 članov. Pri tem ima
ustanovitelj 10 predstavnikov, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije enega predstavnika, Mestna občina Maribor enega
predstavnika in delavci zavoda 7 predstavnikov.

S spremembami aktov o ustanovitvi je ustanovitelj povečal število
svojih predstavnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov in
sicer zaradi njihovega premajhnega števila (1-2 predstavnika),
zaradi česar je imel ustanovitelj pri odločanju o pomembnejših
vprašanjih delovanja in poslovanja zavodov premajhen vpliv.
Poudariti moramo, da iz pravic ustanovitelja do javnih zdravstvenih
zavodov izhajajo tudi velike odgovornosti, ki so predvsem
materialnega značaja, zato je pomembno, da ima ustanovitelj
večino.

Veliko število članov sveta zavoda pomeni pri sklicevanju sej tudi
velike finančne obremenitve. To velja zlasti za tiste, ki jih imenuje
ustanovitelj, saj so po večini iz celotne Slovenije. Zato sta število
in struktura članov v teh svetih pomembna tudi z vidika
zagotavljanja sredstev za dejavnost zdravstva.

Števila drugih članov sveta nismo spreminjali, zato je bilo potrebno
doseči večino z imenovanjem novih predstavnikov ustanovitelja,
kar pa je povzročilo oblikovanje večjih svetov.

Glede na to, da je s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
glede zagotovitve finančne podpore slovenskim hmeljarjem
Državni svet Republike Slovenije je na 26. seji, dne 27. 1.1999, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede
zagotovitve finančne podpore slovenskim hmeljarjem ter na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet podpira pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Ministrstvu za
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družba mora spoštovati kolektivno pogodbo, mora plačevati vse
prispevke na sezonske delavce, zagotavljati varstvo pri delu po
pravilnikih, vse opravljene storitve morajo plačevati preko
originalnih računov obrtnikov in se ne morejo posluževati sive
ekonomije. V delniški družbi mora biti tudi vse visoko zavarovano
in zavarovalne premije so velik dodaten strošek. Kmetijstvo Žalec
ima visoko zadolženost in obresti v letu 1998 že dosegajo višino
vseh dotacij, ki so jih dobili od države v letu 1998.

finance in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, naj
zagotovijo finančno podporo slovenskim hmeljarjem za
proizvodnjo v letu 1999 ter pomoč pri finančni sanaciji podjetja
Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d.
Obrazložitev
V letu 1998 so slovenski hmeljarji prejeli na račun podpore po
hektarju skupnih hmeljišč 118 mio SIT, za pripravo blaga za izvoz
na kilogram 56 oziroma 62 SIT za kilogram briketno izvoženega
hmelja ter za vzgojo brezvirusnih sadik 58 mio SIT.

Za sanacijo podjetja in zagon pridelave hmelja v letu 1999 bi
potrebovali najmanj 4 mio DEM (387,2 mio SIT), enakomerno
500.000 DEM (48,4 mio SIT) na mesec v obdobju januar - avgust
1999. Ker ima podjetje izpad prihodka že tretje leto med 4 in 5 mio
DEM na leto, je zadolženost v podjetju narasla na 16,9 mio DEM
(1,637 mlrd SIT). Nad višino sedanje zadolženosti jih banke nočejo
več spremljati, zato prosijo za nepovratna sredstva v višini 4 mio
DEM (387,2 mio SIT). -ie jim država ne bo pomagala z nepovratnimi
sredstvi, bo moralo podjetje v stečaj. Večina njihovih hmeljišč bo
ostala neobdelana in ta hmeljišča bodo gojišča raznih bolezni še
za preostala kmečka hmeljišča, zato je zagotovilo rešitve finančne
situacije v podjetju potrebno čim prej.

Slovenski hmeljarji ocenjujejo, da potrebujejo za proizvodnjo v
letu 1999 enako višino podpore na hektar v višini 200.000 SIT, od
tega 25.000 SIT na hektar za vzgojo brezvirusnih sadik Inštitutu
za hmeljarstvo Žalec.
Prodaja hmelja letnika 1998 se po oceni slovenskih hmeljarjev
kaže v bolj optimistični luči, saj bodo lahko hmelj v celoti prodali.
Cene, ki trenutno veljajo na svetovnem trgu za proste količine
hmelja, so sicer še vedno enake lanskim, vendar hmeljarji upajo,
da bo leto 1999 zadnje od najbolj kriznih hmeljarskih let in da se
bo v naslednjih letih svetovna cena normalizirala. Pred hmeljarji je
čas za izoravanje hmelja in priprava prah za druge kulture, zato
obstaja velika nevarnost, da bi se ob zmanjšanju pomoči države
hmeljarjem le-ti odločili za zmanjšanje hmeljskih površin, s čimer
bi bila lahko narejena usodna napaka in slovensko hmeljarstvo
ob vstopu v Evropsko unijo ne bi imelo več obsega sedanjih
površin.

Državni svet meni, da proizvodnja hmelja v Sloveniji ima
perspektivo, saj je v svetovni trgovini s hmeljem Slovenija
udeležena s približno 3 % svetovnih količin, poleg tega pa
slovenski hmelj poseduje dobro blagovno znamko, ki jo je z
izvoznimi stimulacijami potrebno ohraniti in vzdrževati. Pomembna
je tudi ugotovitev, da je v pridelavi hmelja ogromno tradicije in
veliko znanja, ki se kaže v močno povezanem hmeljarjenju tako
pri kmetih kot v delniški družbi. Zato je tudi z nacionalnega vidika
potrebno strniti vse napore in poiskati ustrezne rešitve za
ohranitev proizvodnje hmelja v Sloveniji.

Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d. je v finančnih težavah in ni v stanju
pričeti s pridelavo hmelja v mesecu marcu 1999. Z 1089 hektarji
hmeljskih žičnic so največji pridelovalec hmelja v Sloveniji z
deležem 51 % v slovenskem pridelku hmelja. Pridelajo od 1.600
do 1.800 kg hmelja na hektar, kar jih uvršča nad svetovno
povprečje pridelkov na hektar. V svetovni trgovini s hmeljem je
Slovenija udeležena s približno 3 % svetovnih količin. Želja
hmeljarjev in delavcev njihovega podjetja je, da se ta delež ohrani
tudi v prihodnje. To količino in obseg površin želijo hmeljarji obdržati
tudi ob vstopu v Evropsko unijo.

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Ministrstvu za
finance in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da v
skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni
odgovorijo na pobudo.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Težave podjetja Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d. izvirajo iz:

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je predlog preučilo in se
strinja, da bi z upadom proizvodnje hmelja nastala nepopravljiva
gospodarska škoda, žal pa Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
v okviru sedanjega stanja nima možnosti, da bi aktivno pristopilo
k sanaciji gospodarske družbe Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d.

1. neusklajene rasti tečaja tolarja do DEM v primerjavi z rastjo
drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji;
2. plačevanja obresti za kredite, ki so višje kot v Evropski uniji
(TOM);
3. padca cen hmelja na svetovnem trgu povprečno pod 3 DEM/
kg (290,40 SIT), ki traja že tretje leto.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti izvaja intervencije v
gospodarstvu na osnovi javnih razpisov, v katerih so lahko kot
koristniki sredstev udeležene le gospodarske družbe, ki izkazujejo
po standardni klasifikaciji predelovalno dejavnost ali gradbeništvo.
Sedanji obseg proračunskih sredstev, s katerimi razpolaga
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pa ob predvidenem obsegu
pomoči hmeljarjem ne zadošča.

Delniška družba je v preteklih letih dosegla maksimalno zadolžitev,
zato novih kreditov na banki ne more dobiti. Proizvodni stroški pri
delniški družbi so nasproti kmetu bistveno večji, kajti delniška
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije je 27. februarja 1998 organiziral predavanje USTAVNO
SODSTVO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE IN USTAVNA PRITOŽBA. Predaval je prof.
dr. Udo Steiner, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Regensburgu in sodnik Zveznega
ustavnega sodišča Zvezne republike Nemčije.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je spoštovanega
prof. Steinerja v imenu državnega sveta prisrčno pozdravil in se
mu zahvalil, da se je odzval vabilu na to predavanje.

sodelavcev in 200 uslužbencev. Kot vidite, je to velika ustanova.
To sodišče je pravzaprav neke vrste eksportna zanimivost
Nemčije, ki pa je na pravno političnem področju pogosto na zelo
viharnem morju, ko gre za odločanje o spornih vprašanjih. V
razmerju do drugih sodišč po svetu ima dve posebnosti: gre za
sodišče, ki se ukvarja izključno z ustavno pravnimi vprašanji
(tako kot tudi vaše), drugače kot npr. Vrhovno sodišče ZDA.
Njegovi sodniki opravljajo poklicno izključno nalogo ustavnih
sodnikov, nič drugega. Izjema so univerzitetni profesorji.

Državni svet si poleg tistih zadev, ki jih mora uradno opravljati,
ves čas svojega obstoja prizadeva, da bi se loteval tudi aktualnih
družbenih tem in vprašanj, pomembnih za prizadevanja naše
mlade države, da bi postala gospodarsko uspešna in politično
stabilna ter pravna in socialno pravična država. Tudi ustavno
sodstvo je pomemben in nepogrešljiv sestavni del takšne države
in zato so izkušnje, ki jih imajo na tem področju države z veliko
daljšo demokratično tradicijo, kot jo ima Slovenija, za nas prav
gotovo lahko koristne. Zato je predsednik državnega sveta izrazil
zadovoljstvo, da se je prof. dr. Steiner, sodnik Zveznega ustavnega
sodišča Zvezne republike Nemčije odzval vabilu. Nato je predal
besedo prejšnjemu predsedniku državnega sveta prof. dr. Ivanu
Kristanu, ki je še med trajanjem njegovega mandata povabil prof.
Steinerja.

Opozoril bom na nekaj težišč in povedal nekaj o življenju našega
sodišča. Najprej bi govoril na splošno o nalogah Zveznega
ustavnega sodišča, nato bom opozoril na izredno kritično točko,
ki vas bo prav gotovo zanimala, tj. kontrola ustavnosti zakonov.
Potem bom govoril o delu sodišča s stališča učinkovitosti, nato o
izvolitvi sodnikov, nato še nekaj o ustavnem sodišču kot arbitru v
federalnih sporih in pa še nekaj besed o prihodnosti sodišča.
Kaj je naloga Zveznega ustavnega sodišča? Komaj kakšna
država na svetu je podelila ustavnemu sodišču toliko pristojnosti
kot Zvezna republika Nemčija. Nemško ustavno sodstvo je zelo
močno sodstvo. Mnogo poti vodi v Karisruhe. Vsak državljan se
lahko v okviru ustavne pritožbe obrne na Zvezno ustavno sodišče
(približno 5.000 jih je na leto). V Nemčiji lahko vsak sodnik predloži
zakon v kontrolo Zveznemu ustavnemu sodišču in tega se
poslužuje veliko sodnikov v Nemčiji, pa tudi drugi ustavni organi
oziroma deli ustavnih organov na ravni zveze in dežel, kot npr.
Bundestag ali deželne vlade, in sicer, če so kršene njihove ustavne
pravice ali pa če je določen zakon v nasprotju z ustavo. So pa
poleg teh še druge poti do ustavnega sodišča.

Prof. dr. Ivan Kristan je prof. dr. Uda Steinerja predstavil kot
profesorskega kolega za področje ustavnega prava in kot
ustavnega sodnika.
Na predavanju je navzoča tudi večina slušateljev podiplomskega
študija pri Katedri za ustavno pravo Pravne fakultete, je dejal dr.
Kristan, saj je prof. Steiner najbolj primerna osebnost, da govori o
ustavnem sodstvu v Zvezni republiki Nemčiji in še posebej o
vprašanju ustavne pritožbe. Prof. Steiner je profesor na univerzi
v Regensburgu. Med drugim je bil mentor pri raziskovalnem delu
prof. dr. Kristana v okviru Humboldtove fundacije. Že dve leti in pol
je sodnik Zveznega ustavnega sodišča v Zvezni republiki Nemčiji,
tako da obvlada obe tematiki - ustavno pravo in posebej ustavno
sodstvo, znotraj tega pa tudi problematiko ustavne pritožbe, ki je
za Slovenijo še posebej zanimiva.

Spoštovani gospodje predsedniki, spoštovane dame in gospodje,
dragi Kristani Sinoči sem prišel v Slovenijo. V Sloveniji sem bil že
pred nekaj desetletji. Ko ste postali neodvisni, mi je kolega Kristan
poklonil zastavo Republike Slovenije in to zastavo imam na svoji
pisalni mizi. Povabili ste me na predavanje o zveznem ustavnem
sodišču. Dovolite, da pričnem z nekaterimi podatki.

Vse te kompetence pomenijo moč ustavnega sodišča, ki je tudi
politično pomembna in politično delujoča oblast. Sodišču
zagotavljajo močno javno pozornost. To bi lahko formulirali na
naslednji način: država in politika v Nemčiji sta se kot nikjer drugje,
in sem vključujem tudi zahodne demokracije, podvrgle sodnemu
odločanju. Lahko rečemo, da se je državna oblast v Nemčiji sama
vezala na pravo in prepušča zveznemu ustavnemu sodišču, da
kontrolira in ugotavlja, ali to vezanost tudi spoštuje. To je reakcija
Nemcev na izkušnje režima brez prava, namreč na čas
nacionalsocializma. Tvorci ustave so želeli močno ustavno
sodstvo. Druge države, kot npr. Švedska, tega ne želijo. Skrbi jih,
da bi bila politika vse preveč povezana s pravom. Za vezanost na
pravo smo mi v Nemčiji izumili besedo "pravna država" in to je
beseda, ki jo je sicer težko prevesti.

Nemško Zvezno ustavno sodišče je bilo ustanovljeno leta 1951.
Torej bo kmalu slavilo svojo 50-letnico. Od vsega začetka je
Karisruhe sedež sodišča. To je ustavni organ in sodišče istočasno,
vsekakor pa sodišče in ustavni organ bolj v protokolarnem in v
proračunskem smislu. Sodišče ima svoj lastni poslovnik. Njegov
proračun znaša približno 29 mio DEM. Sodišče sestavlja 16
sodnikov v dveh senatih, poleg tega pa imamo 50 znanstvenih

Ustava je dala ustavnemu sodstvu tudi kompetenco odločanja o
lastnih kompetencah, dala mu je torej "kompetenco kompetenc".
V tem smislu je zvezno ustavno sodišče suveren ustavni organ.
To je nek enkraten, hkrati pa tudi riskanten dokaz zaupanja v
sodišče, zaupanja, ki si ga mora naše sodišče dnevno zaslužiti.
Mislim, da je zvezno ustavno sodišče, če ga gledamo v celoti, to
zaupanje upravičilo. Našlo je srednjo pot med dvema ekstremoma.
Po eni strani ne razume ustave samo kot neke vrste okvirni red

Prof. dr. Udo Steiner
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za državo in družbo, po drugi strani pa ustavi ne jemlje vseh
direktiv za oblikovanje političnega in civilnega življenja v Nemčiji.

svetovni rekord, ampak slišal sem, da so slovenska sodišča še
bolj zasedena kot nemška.

Zvezno ustavno sodišče je najvišje sodišče v Nemčiji. To je po eni
strani točno, po drugi strani pa ni točno. To je prav gotovo zadnja
nacionalna sodna inštanca, kar pomeni, da pravni red opazuje s
ptičje perspektive, vendar - in to mnogi naši državljani (tisti, ki se
obračajo na ustavno sodišče) ne vedo - sodišče ne ocenjuje in
ne razčiščuje, ali so odločitve države, predvsem pa sodne
odločitve, zakonite. To včasih vidimo napak, posebno, če npr.
naši predsedniki dajejo medijsko učinkovite intervjuje in nam takrat
rečejo, da moramo skrbeti tudi za pravičnost. Torej, skrbi jih za to,
da se ustava v Nemčiji dejansko uresničuje. Če npr. nek zakon ni
skladen z ustavo ali pa z neko razsodbo, potem ustave ne smemo
kršiti. To pomeni, da ima zvezno ustavno sodišče zadnjo besedo
le v ustavnih vprašanjih.Torej, še enkrat: v Nemčiji ustavno sodišče
ne skrbi za pravičnost. To bi bilo prehudo, to bi bilo preveč. Mi
skrbimo, da se uveljavi ustavno pravo.

V Nemčiji obstaja zelo velika vera v sodstvo in temu ustreza tudi
zelo močna samozavest sodnikov pri oblikovanju pravnega reda.
Lahko tudi rečem, da je sodnik državni karierni poklic v povojnem
času v Nemčiji in tudi ustavno sodišče živi od tega prestiža.
Zvezno ustavno sodišče je delavno sodišče. To je verjetno najbolj
delavno sodišče v Nemčiji. To lahko tudi dokažem, in sicer na
osnovi bilance sprejetih odločitev v letih 1951 do 1995. V tem
obdobju je bilo 5.546 odločitev senata in 81.653 odločitev v
podsenatu. Uradna zbirka senatnih odločitev je sedaj na poti, da
doseže stoti zvezek. Odločitve vsebujejo nekatere velike teme.
Sodišče je moralo v sedemdesetih letih odločati o tem, ali so
sklenjene vzhodne pogodbe, npr. s Poljsko, skladne z ustavo.
Sodišče se je prav tako ukvarjalo s spektakularnim postopkom z
zakonodajo glede splava. Postavilo je meje davčnemu
zakonodajalcu, koje šlo za eksistenčni minimum in za premoženje
državljanov. Odločalo je o ustavnosti mednarodnih operacij
nemške vojske izven območja NATA, kot npr. v Bosni in <
Hercegovini. Ukvarjalo se je tudi z vprašanjem, ali lahko tujci v
Nemčiji volijo. Poleg teh je še veliko drugih pomembnih odločitev.

V okviru naših kompetenc je tudi kontrola ustavnosti
parlamentarnih zakonov. Ustava je temelj našega dela, hkrati pa
določa njegove meje. Moč sodišča predstavlja predvsem kontrola
ustavnosti parlamentarnih zakonov. Ideja te kontrole je zelo
enostavna: ustava (Grundgesetz) je v rangu nad parlamentarnim
zakonodajalcem v zvezi in v deželah. To, da je nad
zakonodajalcem, ima naslednjo konsekvenco: če je nek zakon
protiustaven, ga mora ustavno sodišče obravnavati oziroma
napasti. Zakon lahko razveljavi ali pa ugotovi, da ni v skladu z
ustavo.

Vedno so obstajale tudi ekstremno močne kritike naših odločitev.
Zadnji val kritik nas je dosegel leta 1995, in sicer so takrat prvemu
senatu sodišča očitali, da je v več primerih kršil pravni občutek
večine prebivalstva, na primer kot v primeru odločitve o križu
(Kruzifix-Beschluss). Ampak tega ne bi podrobno razlagal.

Razmerje med sodno kontrolno oblastjo in svobodo zakonodajalca
pri oblikovanju zakonov je v Nemčiji predmet stalne razprave in
pogosto vodi tudi do sporov. Razlog je v tem, da ne obstoji pravno
formalna formula za "globino vrtanja" (če si izposodim jezik s
področja zobozdravstva), torej za to, kako globoko vrtanje je
dovoljeno ustavnemu sodišču. Nekateri menijo, da včasih ustavno
sodišče vrta preplitko, drugi pa, da vrta pregloboko. Kot sem
slišal, je podobna situacija tudi v Sloveniji.

Zvezno sodišče ima tudi en nerešen in verjetno tudi ne lahko
rešljiv delovni in količinski problem. Število postopkov, ki so v
teku, je tako zelo veliko, da se ti postopki vlečejo zelo dolgo. Naj
ponazorim na mojem primeru: v mojem "resorju" socialnega prava
je najstarejši postopek iz leta 1985. Ko sem leta 1995 prišel na
sodišče, so moji sodelavci rekli: "Če ne bo prišel noben dodaten
postopek, potem bo, g. Steiner, obdobje 12 let, ki ga boste preživeli
tu, ravno zadoščalo, da boste uredili tiste postopke, ki so že v
teku."

Iz spektakularne sodne prakse lahko omenim primer, da je bila
kritikom sodb o splavu globina vrtanja pregloboka, nasprotno pa
so kritiki ugotavljali pri odločitvah glede azila. Seveda pomeni
pravica kontrole ustavnosti predpisov za ustavno sodišče veliko
odgovornost. Sodišče je v letih 1951-1991, torej v 40-ih letih,
napadlo 361 zakonov in uredb zaradi kršitve ustave. Želim dodati,
da se je s tem v Nemčiji prostor za oblikovanje politike nekoliko
zožil. Zakonodajnim organom zveze in dežel je v čast, da odločitev
zveznega ustavnega sodišča niso naknadno popravili z večino,
ki je potrebna za spremembo ustave.

Morda bomo sprejeli ameriški model, kar pomeni, da bi ustavno
sodišče odločalo o sprejemu vlog po prosti presoji. Tako ustavna
pritožba ne bi bila več pravno sredstvo, ampak samo še neke
vrste "transportno sredstvo", da pridejo na sodišče pomembna
vprašanja temeljnih pravic. Z vidika sodnikov pa bi bila to
revolucija. V tem primeru bi bilo potrebno spremeniti ustavo. V
Nemčiji je to izredno kritična točka. Upam, da do te situacije v
Sloveniji ne bo prišlo.

Sodišče ima tudi veliko fiskalno ekonomsko moč, ki je zlasti izrazita
na področju socialnega in davčnega prava. Dva primera: če bi
sodniki prvega senata, ki je pristojen za socialno pravo, ugodili
vsem tistim tožbam državljanov, ki so v postopku, bi to zneslo
okrog 30 mlrd DEM stroškov za državo. Ali še bolj značilen primer:
prva ustavna pritožba proti državnemu obdavčevanju osebnega
eksistenčnega minimuma je bila vložena že leta 1982. O tem je
sodišče odločilo v devetdesetih letih, in sicer, da zakonodajalec
ne sme obdavčiti osebnega eksistenčnega minimuma. Če bi
sodišče protiustavnost tega obdavčenja ugotovilo z veljavnostjo
za nazaj od leta 1982, bi bil državni proračun obremenjen z dvema
letnima proračunoma. Ko gre za denar, je sodišče previdno. Kot
ustavni organ ima določen odnos do državnega finančnega
gospodarstva.

Celo če bi sodišče odločalo hitreje kot do sedaj, ne bi bilo tako
hitro, kot je hiter zakonodajalec. Navajam primer iz socialnega
prava: večinoma odločamo o socialnem pravu, do včeraj pa je bil
npr. zakon o pospeševanju dela iz leta 1969 več kot stokrat
spremenjen. Vsako poslabšanje socialnega prava v povprečju
privede tudi do tožbe pred zveznim ustavnim sodiščem. Sodišče
za človekove pravice v Strassbourju je že pred časom kritiziralo
zvezno ustavno sodišče, da prepozno odloči o ustavnih
vprašanjih, ki mu jih predložijo sodniki. Ta kritika je razumljiva:
tako dolgo, dokler zvezno ustavno sodišče ne odloči o vprašanju,
ki ga je predložil sodnik, namreč ta sodnik ne more odločiti o
konkretnem sporu, ki teče pred njegovim sodiščem. To vse
prispeva k dolgim odmorom v postopkih, ki so v teku. To je nekaj
takega, kot če bi prišlo do motenj v avtomobilski dirki in se zaradi
predolgega postanka v servisnem boksu lahko zgubi tekma.
Zaradi tega bo zvezno ustavno sodišče na kritike iz Strassbourja
reagiralo s tem, da bo pospešilo postopke.

Sodniška pravna oblast je velika. Lahko rečemo, da sodniki nikoli
v nemški zgodovini niso imeli toliko oblasti, kot jo imajo danes.
Prav tako ni bilo nikoli toliko sodnikov kot danes: med 21.000 in
22.000 na 1.111 sodiščih za 80 mio ljudi. Mislil sem, da je to

Najvažnejši odgovor na visoko obremenitev sodišča je v obstoju
dveh senatov, ki ima vsak po 8 sodnikov. Govorimo o sodišču
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dvojčkov. Vsak senat ima zopet po 3 podsenate, v katerih so po
trije sodniki. Vsak sodnik ima torej dvojno življenje. Pripada enemu
od senatov in je tudi najmanj v enem od podsenatov. Podsenati,
poenostavljeno rečeno, odločajo o tekočih zadevah, o rutinskih
vprašanjih množičnega pripada zadev, predvsem o ustavnih
pritožbah. Po drugi strani pa odločajo senati o ustavno pravnih
vprašanjih, ki zadevajo raven temeljnih pravic. So nekako dvojno
srce sodišča. Pri tem veljajo različne zahteve: podsenat lahko
odloča, če so prisotni vsi trije sodniki in so vsi soglasni z odločitvijo.
Tu velja torej načelo soglasnosti. Nasprotno pa zadostuje pri senatu
večina sodnikov, ki odločajo, torej 5 glasov, in se s takšno večino
Uveljavi določeno pravno gledanje.

pride do odločbe v zveznem ustavnem sodišču, zelo kompliciran:
pri tem sodeluje 8 sodnikov, ki imajo različne svetovne nazore, ki
prihajajo na ustavno sodišče iz različnih poklicev in z različnimi
življenjskimi izkušnjami. Pri odločanju gre za vsako besedo, ker
morajo drugi ustavni organi, uprava in sodišča odločbo ustavnega
sodišča spoštovati. Zakon pravi: odločbe ustavnega sodišča
vežejo ustavne organe zveze in dežel in so zavezujoče tudi za
sodišča in oblastne organe. Kadar ustavno sodišče napade
kakšen zakon in o njem odloči, ima ta odločba moč zakona.
Vendar se potem na odločbo zveznega ustavnega sodišča
koncentrira veliko energije pri njeni interpretaciji.
Volitve sodnikov so zelo občutljiva tema. Med 16 člani zveznega
ustavnega sodišča v obeh senatih imamo trenutno 5 sodnic. S
tem je zvezno ustavno sodišče tisto sodišče v Nemčiji, ki ima
največ žensk in to močnih osebnosti. Sodniki prihajajo iz različnih
pravnih poklicev. Večina jih je pred imenovanjem zasedalo položaj
vrhovnih sodišč, npr. zveznega sodišča, zveznega delovnega
sodišča in tako dalje. Ti so torej sodni sodniki. Drugi člani senatov
prihajajo iz upravnih organov zveze in dežel, nekateri iz poklica
odvetnikov in posamezni neposredno iz politike. Tako sta npr. v
obeh senatih dva nekdanja pravosodna ministra. Po tradiciji so v
obeh senatih tudi visokošolski učitelji, to so takoimenovani
profesorji sodniki. Polovico sodnikov voli Bundestag, polovico
sodnikov pa Bundesrat. Bundestag izvede volitve s pomočjo
posebnega volilnega odbora, v katerem so zastopane vse stranke
po načelu proporcionalnega zastopstva.

Za nemško ustavno sodišče je značilen poseben organizacijski
princip, ki je drugačen kot pri vrhovnem sodišču ZDA. Pri nas ima
vsak sodnik določen resor (dezernat), kot npr.: socialno pravo,
davčno pravo, mednarodno pravo, evropsko pravo, kazensko
pravo itd. Vsak sodnik je odgovoren za to delovno področje. Kaj
pomeni ta odgovornost? Pomeni, da mora izdelati vse predloge
sklepov, o katerih potem odloča senat ali pa podsenat. Ti resorji
• so torej neke vrste zaganjač, če imamo pred očmi avtomobil.
Vendar to ne pomeni, da nekdo, ki je izvoljen za sodnika zveznega
ustavnega sodišča, dobi tisti resor, za katerega bi izkazoval
največje poznavanje iz svojega dotedanjega poklica. Kolegi sodniki
namreč nimajo radi, da novi sodnik dominira nad ostalimi sodniki
z visoko specializiranim poznavanjem določenega področja. Ta
strah se pojavlja predvsem pri resorjih s pravno komplicirano
materijo, kot je npr. davčno pravo ali socialno pravo. K temu pa
pride še posebno pametna misel: s tem se hoče namreč preprečiti,
da bi novi sodniki z že utrjenimi pogledi na svojem specialnem
področju nadaljevali delo v ustavnem sodišču. Želja je torej po
neke vrste strokovni odprtosti v senatu za temeljne pravice. V
prvem senatu, ki mu pripadam, ima vsak sodnik svojo temeljno
pravico ali pa tudi več, kar pomeni neke vrste hišno lastnino ali
hišno temeljno pravico. Lahko domnevamo, da bo vsak sodnik
"svojo" temeljno pravico v času svojega mandata razvil do
najvišjega pomena. Seveda je to nedovoljena zamisel: sodniki si
nikdar ne postavljajo svojih pravnih spomenikov. Tudi v Nemčiji
sodniki niso, tako kot drugi ljudje, niti nečimmi niti ambiciozni.

Sodniki so izvoljeni z dvotretjinsko večino glasov. Dejansko pa ne
more biti izvoljen za sodnika zveznega sodišča nihče, ki ne uživa
zaupanja obeh največjih političnih strank v Nemčiji, t.j. Krščansko
demokratske unije in Socialdemokratske stranke. To zagotavlja
sodnikom njihovo notranjo neodvisnost. Ob tem velja tudi pravilo,
ki utrjuje neodvisnost sodnikov, namreč 12-letni mandat. Ponovna
izvolitev ni mogoča. To je zelo modro pravilo in kot vem, je to
pravilo uveljavljeno tudi v Sloveniji.
Postopek izvolitve sodnikov je bil v Nemčiji vedno predmet kritik,
včasih glasnejših, včasih manj glasnih. Zvezne ustavne sodnike
so kritizirali predvsem zaradi strankarsko sestavljenih volilnih
organov. Ne bom se podrobneje spuščal v obravnavo volitev
sodnikov. Dovolite mi samo eno opombo. Nemčija je tako kot pri
vas v Sloveniji značilna po močnem pluralizmu vrednot. Temu
pluralizmu ustreza, da se izrazi tudi pri izbiri sodnikov. Sodnikov
ni mogoče dobiti iz nekega čistega politično svetovno nazorskega
prostora. Družba odraža svojo politično svetovnonazorsko
podobo. Če je tako, moramo dovoliti tudi političnim strankam, da
vplivajo na predlaganje sodnikov.Tako kot v Sloveniji, tudi v Nemčiji
sodniki ne uporabljajo pravnih predpisov tako kot avtomati, temveč
stalno razvijajo in oblikujejo pravo. Sestava sodnega zbora mora
torej v določeni meri odražati duhovno svetovnonazorsko
strukturo družbe. Seveda smo tudi v Nemčiji vedno znova
razpravljali o drugih modelih, kot npr. o ameriškem modelu, kjer
mora kandidat za predsednika vrhovnega sodišča prestati javni
hearing. V Ameriki poznajo tudi princip, da sodnike voli neposredno
ljudstvo. Obojega v Nemčiji ne poznamo. Nemčija se je odločila
za drugačen sistem: odločila se je za poklicnega sodnika s stalnim
mandatom (auf Lebenszeit), ki opravlja svoj poklic anonimno.
Menim, da to ni slaba odločitev.

Še ena opomba glede načina dela našega sodišča. Oba senata
imata največjo vlogo pri razlaganju in uporabi ustavnega prava.
Ko je senat (torej 8 sodnikov) pristojen za določeno odločitev,
pomeni to vedno veliko obremenitev. Naj to na kratko predstavim:
poročevalec pripravi s pomočjo svojih sodelavcev (vsak sodnik
ima 3 sodelavce) t. i. votum s predlogom odločitve. Ta votum
redkokdaj obsega manj kot 50 strani, največkrat od 50 do 100
strani, lahko pa tudi do 800 strani. Temu votumu so priloženi še
obsežni dodatki, ki se nanašajo na zgodovino dane zadeve, in
vse kopije, ki zadevajo pripadajočo zakonodajo, pravno znanost
in sodno prakso v zvezi s to zadevo. Tega pa je v Nemčiji vedno
zelo veliko. Ustavni sodnik mora vedno čitati zelo veliko in hitro.
To je najpomembnejša sposobnost.
Senat obravnava temelje predloženega votuma in vsa gradiva.
To zahteva največkrat dolge diskusije. Vsak senat ima 8 sodnikov
in s tem je sodniška klop senata veliko večja kot je pri katerem
koli sodišču v Nemčiji. Vsak sodnik je v razpravi in pri odločanju
enakopraven. Predsedujoči senata vodi razpravo in nič več in
nima močnejšega glasu kot ostali člani senata. V senatu ne obstoji
tudi nikakršna hierarhija: vsi imajo enak rang in enako samozavest.

V prvem delu tega referata bi želel povedati še nekaj o vlogi
ustavnega sodišča kot arbitra v federalnih sporih. Slovenija ni
zvezna, ampak je enotna država. To je bistvena razlika v primerjavi
z Zvezno republiko Nemčijo. Nekdaj so bili jugoslovanski juristi
eksperti za vprašanja federalizma. Prof. Kristan nam je o tem
predaval tudi na univerzi v Regensburgu. Sedaj tega pri vas ni
več. Zaradi tega vas ta tematika morda ne zanima preveč. V
Nemčiji je pa to drugače. Zvezno ustavno sodišče v Nemčiji igra

Ko pride senat v razpravi do določenega rezultata, pripravi sodnik
poročevalec predlog odločbe, ki se potem v drugem krogu še
enkrat obravnava in se o njem odloča, kar je zelo naporen
postopek. Navajam ekstremni primer: za interno obravnavanje
druge sodbe o abortusu je drugi senat potreboval 61 dni, za
odločbo o azilu pa 44 dni. To kaže, da je proces, po katerem se
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pospešilo svoje delo. Glede tega obstojijo priporočila posebne
delovne skupine, ki jo je ustanovilo Zvezno ministrstvo za
pravosodje. Obstoji pa še neko drugo osrednje vprašanje
prihodnosti: ali in v kakšni meri bo zvezno ustavno sodišče tudi v
prihodnosti ostalo čuvaj temeljnih pravic Nemcev. Zvezno ustavno
sodišče sicer ne sodi - tako kot zvezna banka zaradi uvedbe
evra - med tiste, ki izgubljajo pri združevanju v Evropsko unijo.
Vendar pa je jasno, da je Evropsko sodišče v Luksemburgu
prevzelo nase temeljne naloge pravnega varstva pravic in da se
bo to v prihodnje še okrepilo. V bližnji prihodnosti bo seveda to
varstvo pravic še vedno ostalo v rokah zveznega ustavnega
sodišča. Meje internacionalizacije se postavljajo ravno pri
interpretaciji in uporabi ustavnih temeljnih pravic.

zelo pomembno vlogo kot razsodišče v sporih med zvezo kot
skupno državo in med 16 zveznimi deželami. To področje
omenjam zgolj na kratko.
Zvezna država ne more obstajati brez sodišča, ki bi odločalo o
pravnih sporih med skupno državo in med članicami (deželami).
Spori nastanejo, če zveza kot skupna država zahteva zase
pristojnosti, ki po mnenju držav članic zvezi ne pripadajo. Spori
pa nastanejo tudi v primerih, ko članice (dežele) izdajajo zakone,
za katere je vsaj po mnenju zveze pristojna zveza. Navajam
primer iz novejše sodne prakse mojega senata. Vse dežele so v
svojih zakonih o radioteleviziji predpisale, da sme vsaka
radiotelevizijska ustanova v Nemčiji vsak športni ali kulturni
dogodek prenašati na televiziji 90 minut. Za ta prenos ni potrebno
nič plačati prirediteljem. Zveza je deželam oporekala kompetence
za takšno urejanje. Zato pa je v zvezni državi potrebna instanca,
ki odloča o pravnih sporih med zvezo in deželami. Nemška ustava
je odprla številne poti, da se takšni spori predložijo sodišču.
Federalistično načelo je zelo pomemben nosilni element nemške
ustave. Zaradi tega so od vsega začetka obstajale številne
določbe, ki zadevajo federacijo. Predstavljajo približno polovico
celotnega ustavnega teksta, vendar je tudi v 43 ali 44 spremembah
ustave od leta 1949 precej določb posvečenih federativni ureditvi.
Lahko bi rekli: vprašanja federacije so velika tema ustavne ureditve
v Nemčiji.

Drugi del mojega referata ima naslov "Varstvo temeljnih pravic
v ustavi in pravica do ustavne pritožbe na Zvezno ustavno
sodišče".
Zvezna republika Nemčija začenja svojo politično in pravno
povojno zgodovino leta 1949 z ustavo (Grundgesetz). Tekst
ustave se začenja s temeljnimi pravicami (Grundrechte). To je
bila zavestna ustavno politična odločitev, ki temelji na neposrednih
izkušnjah z nacistično diktaturo.

V ustavni ureditvi Nemčije je zadnja odločitev o ustavnih sporih, o
delitvi oblasti med zvezo in deželami v rokah sodnikov zveznega
ustavnega sodišča. To pa je ustavni organ zveze. Lahko torej
predpostavljamo, da politiki zveze in dežel, ki volijo sodnike, pri
tem ocenjujejo, ali je vsakokratni kandidat federalistično ali
centralistično usmerjen. Vendar pa teh sodnikov ne voli samo
Bundestag, ampak tudi Bundesrat kot zastopstvo dežel. Seveda
bi lahko razpravljali, ali obstoji povezava med usmeritvijo sodnikov
glede zvezne države na eni strani in političnim oziroma poklicnim
okoljem, v katerem živijo sodniki na drugi strani. Vendar v Nemčiji
ni nobene resne teorije, ki bi ugotavljala, da daje zvezno ustavno
sodišče prednost interesom zveze zaradi tega, ker je sodišče
ustavni organ zveze. Tudi trije sodniki, ki izhajajo iz Bavarske, v
službi ne nosijo irhastih hlač.

Ustavno sodišče je bilo ustanovljeno leta 1951 in posebej je dobilo
kompetenco za odločanje o ustavnih pritožbah državljanov. Danes
lahko rečemo, da je ustavna pritožba ustavnopravna poveljniška
ladja zveznega ustavnega sodišča. Očetje ustave so izhajali iz
tega, da v demokraciji temeljne pravice niso na razpolago večini.
Menili so tudi, da je za varstvo tega načela potrebno neodvisno
sodišče. 30 let pozneje je razvoj svoboščin v Nemčiji dosegel
praktično in pravno znanstveno najvišji nivo. Predstavitev splošne
teorije temeljih pravic in predstavitev posameznih temeljih pravic
v priročniku državnega prava prof. Isenseeja in Kirchofa obsega
približno 2.500 strani. To je rezultat velikih skupnih naporov
politične in upravne prakse, sodišč, ustavnih pravnikov in seveda
tudi zveznega ustavnega sodišča. Pri tem so ravno odločbe
sodišča o ustavnih pritožbah državljanov tisto, kar je sodišču v
javnosti ustvarilo ugled. Odločbe zveznega ustavnega sodišča
so prispevale k temu, da so Nemci razumeli politično vrednost
skupnosti, ki jo označujejo svoboda, demokracija in pravna
država.

Sicer pa je sodišče v svojih številnih odločbah dežele zelo dobro
obravnavalo. Zvezno ustavno sodišče je od vsega začetka
deželam priznalo lastno državno oblast v okviru ustavnih
predpisov o delitvi kompetenc. Dežele kot članice nemške
federacije imajo torej lastnost države, niso samo visoko razvite
enote lokalne samouprave z nadpovprečno velikimi teritoriji. Temu
statusu ustreza, da imajo dežele svoje ustave. Zvezno ustavno
sodišče vedno znova poudarja, da imajo dežele svoj samostojen
ustavni prostor. Vse dežele, z izjemo Schleswig-Holsteina, imajo
tudi svoja ustavna sodišča. Ustava tudi zavezuje zvezo h
korektnemu in obzirnemu odnosu do dežel pri izvajanju
kompetenc, to pa velja tudi za dežele v odnosu do zveze. V tej
zvezi govorimo o načelu oziroma o ustavni dolžnosti prijaznega
federalističnega
ravnanja
(Verfassungspflicht
zu
bundesfreundlichem Verhalten).

Izhodišče tega ustavnopravnega čuda je določba tretjega
odstavka 1. člena ustave, ki se glasi: "Sledeče temeljne pravice
zavezujejo kot neposredno veljavno pravo zakonodajno, izvršilno
in sodno oblast."
To lahko razumemo kot jedro vseh razmišljanj o zaščiti človekovih
pravic v Nemčiji.
Ustavna pritožba je v Nemčiji posebno pravno sredstvo, ki pripada
vsakomur. Vložiti jo je mogoče z utemeljitvijo, da je nek akt javne
oblasti kršil temeljne pravice pritožnika. Akt javne oblasti je pri
tem treba razumeti v širšem pomenu: to je lahko akt sodišča,
upravni akt, uredba ali statut, seveda pa tudi parlamentarni zakon
in celo zakon, ki je sprejet z večino, ki je predpisana za ustavne
spremembe. Po drugi strani pa je ustavna pritožba najmanj
uspešno pravno sredstvo v Nemčiji. Uspešna je samo v približno
2 % primerov. Odstotek uspešnosti torej ni dosti višji, kot je pri
dobrih igrah na srečo. Kljub temu pa se atraktivnost ustavne
pritožbe ni zmanjšala. Na sodišče je naslovljenih letno približno
5.000 ustavnih pritožb. Za vložitev ustavne pritožbe ni potrebno
imeti odvetnika. Vložitelju tudi ni potrebno plačati nobenih sodnih
stroškov. Po drugi strani pa ni povsem pošteno, če zakon o
zveznem ustavnem sodišču omogoča vtis, da ustavno pritožbo
lahko vloži tudi ustavnopravni amater. Mnoge ustavne pritožbe

In zdaj še nekaj besed o prihodnosti ustavnega sodišča. Ali se je
zvezno ustavno sodišče obneslo? Če imamo pred očmi njegovo
nalogo glede uveljavljanja ustave kot temeljnega državnega reda,
potem lahko odgovorimo pritrdilno. Nemci zaupajo sodišču bolj
kot politiki. Vsekakor ima sodišče v Nemčiji dobre okoljske pogoje.
Delovalo je v normalnih državnih pogojih. Njegove temeljne
odločitve za demokracijo in pravno državo niso bile politično
vprašljive. Ali pa bi se tudi v ekstremni politični situaciji lahko tako
uveljavljalo, rti mogoče oceniti. Zvezna republika Nemčija ima za
seboj več desetletij in v tem času se je dalo dobro delati.
Prihodnost sodišča bo odvisna predvsem od tega, ali bo lahko
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ne ustrezajo formalnim predpogojem. Vsekakor, kdor je z malo
napora vložil ustavno pritožbo, pri tem pa gre za velik, zanimiv in
ustavno pravno pomemben problem, ima veliko možnost, da bo
sodišče to ustavno pritožbo sprejelo. To je podobno kot na
univerzitetni kliniki. Če pacient nima denarja, ima pa znanstveno
zanimivo bolezen, bo tudi ustrezno obravnavan.

razmerje med posameznikom in med državo. V resnici je prvi
smisel vseh temeljnih pravic varstvo svobode posameznika
nasproti posegom države. Temeljne pravice so obrambne pravice
državljana nasproti državni oblasti (Abvvehrrechte). Novejši nauk
pa postavlja celotni pravni red pod vpliv temeljnih pravic. Posledica
tega je, da odločbe vseh sodišč podležejo ustavno pravni kontroli,
in sicer, da se ugotovi, ali je pravo, ki ga uporablja sodnik,
interpretirano na način, ki ustreza temeljnim pravicam. Govorimo
o izžarevanju temeljnih pravic, npr. na pravo najemnih razmerij ali
pa na delovno pravo.

Zakon o Zveznem ustavnem sodišču predpisuje, da mora vlagatelj
ustavne pritožbe izčrpati vsa pravna sredstva, predno se obrne
na ustavno sodišče. To pomeni, da je pristojnosti ustavnega
sodišča za odločanje o ustavni pritožbi nasproti pravnemu varstvu
pred splošnimi sodišči subsidiarnega značaja. Najprej odločajo o
tem varstvu druga sodišča, kot so civilna sodišča, upravna sodišča
in druga, ki so poklicana, da temeljne pravice državljanov
spoštujejo in jih uveljavljajo. Zvezno ustavno sodišče torej nima
monopola nad pravnim varstvom temeljnih pravic. Redna sodišča
imajo tudi potrebno specialno strokovno znanje za obravnavanje
spornih zadev. Ta sodišča posredujejo tudi dejansko stanje. Na ta
način je odločitev zveznega ustavnega sodišča pripravljena in
tudi olajšana.

■S tem je osmišljena zelo pomembna zamisel: če imajo temeljne
pravice svojo veljavo tudi v zasebnem pravu, je kontrola zveznega
ustavnega sodišča glede odločb civilnih sodišč pomembno
razširjena. Iz tega so nastale določene napetosti med zveznim
ustavnim sodiščem in civilnimi sodišči, zlasti med nemškim
vrhovnim sodiščem kot vrhovno instanco vseh civilnih in
kazenskih sodišč. Da bi preprečili napačno razumevanje, je
potrebno poudariti, da imajo v Nemčiji vsa sodišča, torej tudi
civilna sodišča, nalogo, da pri svojih odločitvah spoštujejo temeljne
pravice. Vendar pa ima zvezno ustavno sodišče zadnjo besedo v
pravnem sporu.

Samo v redkih primerih lahko državljan sproži ustavno pritožbo
neposredno proti zakonu. Predpogoj je, da so temeljne pravice
kršene neposredno z zakonom in ne šele z njegovim izvajanjem.
V praksi to pomeni, da je pot državljanov do zveznega ustavnega
sodišča zelo dolga, saj so pravne poti, ki jih je potrebno najprej
ubrati, zelo dolge. Neka predlagateljica ustavne pritožbe mi je
nekoč pisala: "Jaz sicer še nisem izčrpala pravnih poti, sem pa
sama že popolnoma izčrpana. Prosim, odločite Vi takoj."

Iz objektivnega značaja temeljnih pravic je sodišče prevzelo še
eno nadaljnjo konsekvenco: iz temeljnih pravic izvaja zadolžitev
za državo in posebej zakonodajalca, da varuje temeljne pravice,
če so ogrožene s strani privatnih subjektov - posameznikov ali
skupin. Ta princip je bil razvit predvsem v prvi sodbi o splavu iz
leta 1986. Sodišče je takrat odločilo, da pravica do življenja na
podlagi prvega stavka drugega odstavka 2. člena ustave ne
prepoveduje samo državi, da bi sama uničila človeško življenje.
Ta temeljna pravica zadolžuje državo tudi preko tega, da varuje
človekovo življenje pred posegi drugih, npr. pred poseganjem
zdravnika, ki opravi splav.

Nekaj k dogmatiki temeljnih pravic v Nemčiji. Predstavljena
dinamika sodne prakse o temeljnih pravicah v Nemčiji je bila
stimulirana s celo vrsto odločitev zveznega ustavnega sodišča,
ki naj jih imenujem pravosodni dogodki. Navedel bom samo nekaj
korakov.

Prva odločba o splavu je bila tudi prva priložnost, da je sodišče
priznalo zakonodajno dolžnost za sprejem aktivnih korakov
države za varstvo temeljnih pravic nasproti drugim, kot že rečeno,
ogrožanja temeljnih pravic s strani tretjih. V Nemčiji govorimo tu o
dolžnosti varovanja (Schutzpflicht). Splav je najbolj odmeven,
vendar pa ne tipičen primer, v katerem se ta dolžnost zahteva.
Kritični primeri uporabe te dolžnosti so dejanska stanja, v katerih
nov tehnični, ekonomski ali socialni razvoj prinaša nove
nevarnosti za temeljne pravice državljanov, npr. varstvo
človekovega življenja in zdravja nasproti novodobni uporabi
atomske energije, nasproti gensko tehničnim posegom, nasproti
prometnemu hrupu itd. Če je neka temeljna pravica resno ogrožena
s takšnim razvojem, mora ustavno sodišče odločiti, da je
zakonodajalec na podlagi ustave dolžan sprejeti ukrepe, ki bodo
zavarovali ogroženo temeljno pravico, npr. s strožjo državno
kontrolo neoporečnosti nekega industrijskega objekta.

Ustava zagotavlja v prvem odstavku 2. člena vsakomur pravico
do svobodnega razvoja njegove osebnosti. Sodišče je v enem
primeru leta 1958 zastopalo stališče, da ta pravica vsebuje splošno
svoboščino, ki varuje vsako človekovo aktivnost, ki ni zajeta s
posebno ustavno garancijo. Ta sodna praksa ima vsebinske in
postopkovne konsekvence. Prva konsekvenca je v tem, da je
zvezno ustavno sodišče zgradilo popoln sistem varstva temeljnih
pravic. Varstvo na podlagi prvega odstavka 2. člena ustave se
sproži vedno, kadar vlada ali pa sodišče prizadene posameznika
in so na razpolago posebne ustavne garancije za varstvo njegovih
pravic. Znan primer je kontrola davčnih zakonov s stališča splošne
državljanske svoboščine.
Na ta način so se vrata za ustavno pritožbo na široko odprla.
Lahko bi rekli, da je pravica do splošne svobode delovanja
generalni ključ za sodno kontrolo, kadar niso za vsakokraten
primer na razpolago posebni ključi - mišljeno je: posebne temeljne
pravice.

Veliko število ustavnih pritožb, ki pridejo pred zvezno ustavno
sodišče, je mogoče obvladati samo na ta način, da so v vsakem
od obeh senatov ustanovljeni po trije podsenati, skupno torej 6 za
ustavno sodišče. Ti podsenati pomenijo odgovor na stalno
preobremenjenost zveznega ustavnega sodišča. Podsenati imajo
predvsem nalogo, da odločijo, ali naj zvezno ustavno sodišče
vloženo ustavno pritožbo sprejme. Izda se torej odločba o
sprejemu, katere kratka vsebina je, ali bo o zadevi odločalo
sodišče. Drugače kot je to pri vrhovnem sodišču ZDA, pa ta
odločitev o sprejemu ustavne pritožbe ni prepuščena diskreciji
sodnikov. Zakon o Zveznem ustavnem sodišču vsebuje določbe,
ki zavezujejo zvezno ustavno sodišče pri odločanju o sprejemu
ustavnih pritožb. Na podlagi člena 93.a zakona o Zveznem
ustavnem sodišču se ustavna pritožba sprejme v'odločanje: a)
če je temeljnega ustavnopravnega pomena ali pa b) če bo sprejem
ustavne pritožbe prispeval k uveljavljanju temeljnih pravic.

Drugi pomemben in stimulirajoč korak je bil v naslednjem: zvezno
ustavno sodišče ne razume temeljne pravice zgolj kot subjektivne
pravice nasproti državni oblasti, ampak istočasno tudi kot
objektivne pravne principe. Kot pravni principi prežemajo temeljne
pravice celoten pravni in socialni prostor. Z njimi je država
zadolžena, da skrbi za učinkovito varstvo temeljnih pravic povsod.
V svoji več kot 40-letni sodni praksi je zvezno ustavno sodišče iz
tega načela - temeljne pravice torej kot t. i. objektivne vrednostne
odločitve - povzelo več različnih sklepov.
Tradicionalno pojmujemo zasebno pravo kot materijo izven dosega
temeljnih pravic, ki so uvrščene v javno pravo. Tradicionalno
razumevanje je torej bilo, da temeljne pravice urejajo izključno
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Še o praksi ustavnih pritožb. Med 5.000 ustavnimi pritožbami
letno jih pride približno 100 v odločanje pred senat ali pa podsenat.
To se zdi zelo malo, vendar pa je potrebno vedeti, da večina
ustavnih pritožb ne izkaže prave ustavnopravne substance. Naj
navedem nekaj primerov.

Razumljivo je, da so ti predpisi formulirani tako, da dajejo sodnikom
določeno svobodo pri odločanju, vendar ta svoboda ne pomeni
svobodne diskrecije, ki bi lahko dobila politično vsebino. Sodišče
pa tudi ne more sprejema ustavne pritožbe zavrniti zato, ker je
preobremenjeno. V tem je pomembna razlika z ameriških
sistemom. Nemško zvezno ustavno sodišče ne določa svojega
letnega programa samostojno.

Zvezno ustavno sodišče se neredko znajde na koncu nekega
iracionalnega ali celo nevrotičnega iskanja pravičnosti. Neki
študent medicine se na primer po trikratnem neuspešnem
opravljanju zdravniškega izpita desetletje bori za sodno korekturo
njegovega neuspeha pri izpitu. Nadalje lahko navedem primer, ki
sem ga imel pred kratkim na mizi. 70 let star človek ne more
razumeti, da leta 1950 ni napravil drugega državnega pravnega
izpita in še enkrat vztraja na tem, da bi se ta izpit ponovil. Predmet
je sedaj na zveznem ustavnem sodišču. Govorim o neke vrste
nasedli ladji, ki je zdaj pristala na ustavnem sodišču.

Za dnevno prakso zveznega ustavnega sodišča je velikega
pomena, da lahko podsenati pod posebnimi pogoji samostojno
odločajo o ustavni pritožbi. Podlaga za to je člen 93.C zakona o
Zveznem ustavnem sodišču, ki se glasi približno tako: če sprejem
ustavne pritožbe kaže, da se bodo s tem temeljne pravice
pritožnika uveljavile in če je o ustavnopravnem vprašanju, ki je
pomembno za to ustavno pritožbo, ustavno sodišče že odločalo,
lahko podsenat ustavno pritožbo sprejme, če je očitno utemeljena.
Na temelju tega predpisa lahko torej podsenat treh sodnikov
razveljavi sodbe vrhovnih sodišč. Ta sklep je enakovreden odločitvi
senata. To pot vedno znova koristi zvezno ustavno sodišče. Vendar
je ta praksa v Nemčiji zelo sporna. Predvsem zvezna vrhovna
sodišča pričakujejo, da njihove sodbe presojajo in razveljavljajo
senati, ne pa podsenati.

Praksa pozna tudi pritožnike, ki ponavljajo ustavne pritožbe, npr.
ki letno vložijo celo do 50 ustavnih pritožb, kot npr. neka velika
stranka, družina iz Severnega Porenja-Vestfalije, ki se redno
obrača na zvezno ustavno sodišče v zadevi socialne pomoči.
Takšne ustavne pritožbe nimajo juridične substance, vendar pa
so statistično zaželene.

Še tretja točka je pomembna: če se v podsenatu samo en sodnik
zavzame za sprejem ustavne pritožbe, je potem odločitev, ali bo
ustavna pritožba sprejeta ali ne, na senatu. Če se potem najmanj
trije sodniki senata odločijo za sprejem ustavne pritožbe, jo bo
senat obravnaval.

Veliko ustavnih pritožb pomeni samo poizkus pritožnikov, da bi
ponovno oživili že izgubljen sodni proces. Tipičen primer: ločeni
starši vodijo spor, kateri od njih bo dobil skrbništvo nad otrokom
in ta spor neusmiljeno vodijo preko več instanc. Tisti, ki izgubi, se
na koncu obrne še na zvezno ustavno sodišče. To seveda nima
veliko opraviti s temeljnimi pravicami.

Navedena praksa prinaša dva problema sprejemanja ustavnih
pritožb:

Zelo pomembno za presojo stvarnega stanja ustavnih pritožb je
tudi dejstvo, da zakonodajalec vedno bolj skrajšuje pravne poti,
ker država ne zmore financirati stroškov za pravosodje. Kdor
npr. vodi spor pri temeljnem sodišču (občinsko sodišče), nima
več nobenih pravnih sredstev, če vrednost spora ni večja kot
1.500 DEM. Občinsko sodišče je v tem primeru prva in zadnja
instanca. To neredko vodi do tega, da se stranka, ki je spor
izgubila, obrne na zvezno ustavno sodišče s posebnim pravnim
sredstvom, in sicer z utemeljitvijo, da je bila v tem procesu kršena
njegova pravica zaslišanja. Ravno ta vrsta ustavnih pritožb, ki so
oprte na kršitev pravice do zaslišanja po prvem odstavku 103.
člena ustave, je sedaj razlog za razmislek, ali ne bi v teh primerih
morali zvezno ustavno sodišče razbremeniti.

a) Podsenati naj bi ustavne pritožbe filtrirali in s tem senat kot
sodni organ, ki odloča o številnih in kompliciranih zadevah,
razbremenili. Vendar pa doslej nismo uspeli skrajšati časa
odločanja o pomembnih ustavnih pritožbah. Tega državljani
tudi največkrat ne razumejo. Mi sprejemamo zelo malo pisem
naklonjenosti.
b) Nadaljnji problem sprejemanja ustavnih pritožb se kaže v
tem, da na podlagi zakona podsenatu odločitve o zavrnitvi
ustavne pritožbe ni potrebno utemeljiti. Pritožnik dobi na ta
način kratek tekst, čeprav se je obrnil na ustavno sodišče z
veliko upanja in veliko pravnega truda: "Ustavna pritožba ni
sprejeta v odločanje. Ta odločba ni izpodbojna." Takšne
formulacije razočarajo državljane in odvetnike, ki so jih
zastopali. To se da razumeti. Tudi za sodnike je takšna praksa
manj prijetna: preden pride do odločitve enega podsenata, da
se ustavna pritožba ne sprejme, je potrebno veliko vloženega
truda, posebej obsežen votum znanstvenega sodelavca, pa
tudi pregled in posvetovanje treh sodnikov. Ta napor navzven
ni viden. Osebno uporabljam v tej zvezi prispodobo iz športa:
sodišče je tu kot skakalec v daljavo, ki ima dolg zalet, vendar
kratek skok. Tudi opustitev utemeljitve je praktično pomembna.
Velikokrat se sodniki zelo hitro strinjajo glede rezultata, namreč,
da se ustavna pritožba ne sprejme v odločanje. Nasprotno
pa se težje sporazumejo glede razlogov in še manj glede
formulacije te obrazložitve. Če ni potrebno obrazložiti odločbe,
tudi sodnikom ni potrebno razlagati njihovih razlik v mnenjih.

Nazadnje še beseda o razmerju med zveznim ustavnim sodiščem
in evropskim pravom. Varstvo temeljnih pravic na temelju ustave
in odločanja zveznega ustavnega sodišča je v Nemčiji danes že
v okviru evropskih povezav.
Bolj praktične kot teoretične narave je razmerje do Evropske
konvencije o človekovih pravicah iz leta 1950 in do sodišča za
človekove pravice v Strassbourju, ki to konvencijo uporablja. V
Nemčiji ima konvencija za človekove pravice rang navadnega
zakona. Posledica je v tem, da nemško zvezno ustavno sodišče
te konvencije ne more uporabljati: merilo za odločanje zveznega
ustavnega sodišča je namreč samo ustava. Po drugi strani pa je
Nemčija kot subjekt mednarodnega prava zavezana, da spoštuje
odločbe evropskega sodišča za človekove pravice, če je v Nemčiji
ta konvencija kršena.
Lahko bi sicer rekli, da uživajo človekove pravice, ki temeljijo na
mednarodnih pogodbah, najboljše varstvo prav na podlagi nemške
ustave. Varstvo torej ni pred evropskim sodiščem nič boljše s
stališča dometa temeljnih pravic, nosilcev temeljnih pravic in tudi
ne s stališča uspešnosti ustavnega varstva. Vendar pa se kljub
temu pritožnik, ki ni imel uspeha pri zveznem ustavnem sodišču,
neredko obrne na sodišče v Strassbourju. To stori tudi zoper
zvezno ustavno sodišče samo. Pri tem je pomemben prvi

Sodišče je torej pred določeno dilemo. Veliko število ustavnih pritožb
je z njegovega zornega kota vsekakor zaželjeno. To namreč
kaže na zaupanje državljanov do sodišča. Veliko število ustavnih
pritožb je za sodišče nekaj podobnega kot je stopnja gledanosti
televizijskih oddaj. Po drugi strani pa sodišče velikega števila teh
pritožb ne more obvladovati brez vseh teh "grozot", ki sem jih
opisal.
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ustavnega sodišča je, da zagotavlja varstvo temeljnih pravic v
Nemčiji in s tem torej ne samo nasproti nemškim organom. To
vsekakor izvaja zvezno ustavno sodišče s svojo sodno prakso
z uporabo izvedene skupne zakonodaje v Nemčiji in v
"kooperaciji" z evropskim sodiščem.

odstavek 6. člena Konvencije za človekove pravice, ki pravi, da
ima vsakdo pravico, da njegovo zadevo javno in v primernem
roku obravnava neodvisno, nepristransko, na zakonu utemeljeno
sodišče. Predpis Fair-trial-principle zavezuje tudi Zvezno republiko
Nemčijo, da svoje sodstvo in sodne postopke organizira tako, da
ne bo kršeno načelo primernega roka (reasonable time). To vodi
v praksi do velikih problemov. V to je vključena tudi sodna praksa
zveznega ustavnega sodišča. Šlo je za naslednji primer: nemško
sodišče je predložilo zveznemu ustavnemu sodišču v civilni zadevi
vprašanje, ali je zadevni zakon v skladu z ustavo. Zvezno ustavno
sodišče je za to odločitev potrebovalo več kot 7 let. Zaradi tega je
vlagatelj ustavne pritožbe in tožnik v civilni zadevi sprožil spor
pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, in sicer zaradi
predolgega trajanja procesa. Evropsko sodišče je 1. julija 1997
odločilo, da je bil kljub upoštevanju vseh okoliščin v zadevnem
procesu bil kršen prvi odstavek 6. člena evropske konvencije, ki
predpisuje načelo primernega roka. Sodišče je obsodilo tudi Zvezno
republiko Nemčijo na plačilo denarne kazni pritožniku.

Nemško sodišče pravi: s tem, ko evropsko sodišče zagotavlja
varstvo temeljnih pravic v vsakem primeru za celotno območje
Evropske skupnosti, se lahko zvezno ustavno sodišče omeji
samo na splošno zagotavljanje neobhodnih standardov temeljnih
pravic. To je fair in dosleden odgovor glede na dejstvo, da si
evropsko sodišče jemlje kompetenco, da ocenjuje evropsko
pravo, ali krši temeljne človekove pravice.Te pravice, tako razlaga
evropsko sodišče, so izvedene iz skupne ustavne tradicije članov
Evropske zveze in iz evropske konvencije za človekove pravice.
S tem postaja prvotna izvirna kompetenca nemškega zveznega
sodišča v razmerju do evropskih pravnih aktov samo ena oblika
splošne garancije rezervnega pomena. Ta splošna garancija mora
zagotavljati neodtujljivo raven človekovih pravic ali - in to je v
praksi pomembno - če sodišče v Luksemburgu ne more varovati
temeljnih pravic, ker manjkajo procesni predpisi, kot npr.
zagotavljanje začasnega pravnega varstva. Zvezno ustavno
sodišče pa bo preverjalo tudi - in to je druga točka - ali si organi
Evropske skupnosti oz. Evropske zveze ne jemljejo kompetenc,
ki jim jih niso poverili nemški ustavni organi.

Zvezno ustavno sodišče mora iz tega potegniti konsekvenco, da
časovni roki za odločanje, ki jih uveljavlja evropska konvencija
za človekove pravice, ne bodo kršeni. Prej ali slej pa je delovno
stanje na mojem sodišču značilno po tem, da se je v 90. letih
znašlo pred množico primerov, ki so nastali v zvezi s ponovno
združitvijo Nemčije in o katerih mora odločiti. V Nemčiji se v zvezi
s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice
postavlja tudi splošni problem, v kakšnem obsegu je sodno prakso
o temeljnih pravicah mogoče internacionalizirati. Vprašanje je, v
kakšnem obsegu mora sodna praksa ostati v rokah nacionalne
instance, ker je povezana z zgodovinskimi, kulturnimi, političnimi
in gospodarskimi odnosi lastne države.

Nemško zvezno ustavno sodišče gotovo ne izgublja v okviru
evropskega razvoja. Gledano srednjeročno bo sodišče svoje
pristojnosti za nadzor javne oblasti na podlagi temeljnih pravic v
Nemčiji uporabljalo na učinkovit način in blizu pravnemu čutu
Nemcev. V to zaupajo tudi Nemci. Pač pa se v sedanjih težjih
političnih in gospodarskih razmerah v Nemčiji pojavlja dodaten
problem varstva temeljnih pravic. Zaradi teh težav lahko pride do
oteževanja varstva in zagotavljanja državljanskih svoboščin.
Navajam primer omejitve državljanskih svoboščin, ki je nastala s
spremembo 13. člena ustave, na podlagi česar je sedaj možno
prisluškovanje tudi v stanovanjih, čeprav v zelo ozkih mejah. K
temu dodajmo še ukrepe pri nadzoru telefona. Vsi ti koraki se v
Nemčiji pojavljajo v zvezi z nalogo boja proti t. i. organiziranim
zločinom oz. organiziranemu kriminalu. Zvezno ustavno sodišče
bo moralo odločiti, ali je interes države pri zatiranju organiziranega
kriminala tako pomemben, da je možno dovoliti omejitev temeljnih
pravic na tako občutljivih področjih. Pokazalo se bo, ali je
Grundgesetz ustava samo za "lepo vreme", ali pa lahko temeljne
pravice ohranijo svojo veljavo tudi v težkih časih.

Naj omenim še zapleten odnos pristojnosti evropskega sodišča
do pristojnosti zveznega ustavnega sodišča. Gre za vprašanje
zagotavljanja temeljnih pravic pri izdaji in izvrševanju t. i.
sekundarnega evropskega prava. To zadeva zelo delikaten in
odprt krog vprašanj, saj zadeva splošno konkurenco med
nemškim zveznim ustavnim sodiščem in evropskim sodiščem.
Nemško zvezno ustavno sodišče zahteva v načelu izjemno
pristojnost, da ščiti temeljne pravice iz nemške ustave. Torej ne
zadeva samo situacije, ko nemški organi izvršujejo pravo
Evropske skupnosti, ampak zadeva tudi neposredno izdajo
evropskih pravnih aktov, če se ti v Nemčiji neposredno uporabljajo.
Z besedami zveznega ustavnega sodišča: tudi akti posebne
nadnacionalne organizacije zadevajo upravičence temeljnih pravic
v Nemčiji.Ti zadevajo tudi zagotavljanje ustave in naloga zveznega

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA
Državni svet Republike Slovenije je 27. februarja 1998 organiziral
predavanje USTAVNO SODSTVO ZR NEMČIJE IN USTAVNA
PRITOŽBA. Predaval je prof. dr. Udo Steiner, profesor na Pravni
fakulteti Univerze v Regensburgu in sodnik nemškega zveznega
Ustavnega sodišča.

Povzetek uvodnih razprav na plenarnem delu posveta in
povzetek razprav v skupinah je objavljen v Poročevalcu
državnega sveta, št. 3/1998
Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s ČZP, d.o.o.
Primorske novice iz Kopra 3. aprila 1998 organiziral posvet
ZAKONODAJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN DELOVANJE
URADA ZA URADNE PUBLIKACIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
in predavanje INTEGRACIJA IN NALOGE SLOVENSKEGA
GOSPODARSTVA V PROCESU VKLJUČEVANJA SLOVENIJE
V EVROPSKO UNIJO. Uvodni razpravi sta podala Lucien Emringer,

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št.
3/1999
Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija državnega sveta
za lokalno samoupravo sta 2. marca 1998 organizirali posvet o
SPREMEMBAH ZAKONODAJE O LOKALNI SAMOUPRAVI.
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15. septembra 1998 organiziral predavanje SVET V XXI.
STOLETJU IN PERSPEKTIVE MALIH DRŽAV. Predaval je prof.
dr. Johan Galtung, svetovno znani futurolog.

generalni direktor Urada za uradne publikacije EU v Luksemburgu
in prof. dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj.
Uvodni razpravi sta objavljeni v Poročevalcu državnega sveta,
št. 4/1998

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije, veleposlaništvom Republike Avstrije in
Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo,
izpostava Ljubljana, 5. oktobra 1998 organiziral predavanje O
DELOVANJU IN PRISTOJNOSTIH TER PRAVNIH UČINKIH
SODB EVROPSKEGA SODIŠČA IZ LUKSEMBURGA. Predaval
je dr. Peter Jann, sodnik evropskega sodišča.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju v Avstrijskim
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana,
16. aprila I998 organiziral predavanje PRIBLIŽEVANJE
SLOVENIJE K EVROPSKI ZVEZI Z VIDIKA BRUSLJA. Predaval
je dr. Hannes Svvoboda, član Evropskega parlamenta, vodja
delegacije avstrijskih socialnih demokratov v EP in član
interparlamentarne delegacije EP s Slovenijo.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Evropsko
komisijo (Uradom za tehnično pomoč TAIEX OFFICE) 16. oktobra
1998 organiziral predavanje VLOGA NACIONALNIH
PARLAMENTOV V EVROPSKIH INTEGRACIJSKIH PROCESIH.

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št.
5/1998
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.

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti je 3. novembra
1998 organizirala javno razpravo O ODPRTIH VPRAŠANJIH
PREDLOGA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU.

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; krajši
povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št. 9/1998

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; krajši
povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št. 2/1999.

Državni svet Republike Slovenije je 14. maja 1998 organiziral
posvet EKONOMSKI VIDIKI UVEDBE DAVKA NA DODANO
VREDNOST ZA GOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Državni svet Republike Slovenije in Združenje seniorjev Slovenije
sta 17. novembra 1998 organizirala posvet O PRIZADEVANJIH
ZA KVALITETNEJŠE ŽIVLJENJE STAREJŠE GENERACIJE.

Državni svet Republike Slovenije je 19. maja 1998 organiziral
posvet PROBLEMATIKA V TEKSTILNI, OBLAČILNI IN
USNJARSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI V SLOVENIJI.

Državni svet Republike Slovenije, Odbor za jeklene konstrukcije
Združenja kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije
in Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije so 19. novembra 1998
organizirali posvet UPORABA JEKLENIH KONSTRUKCIJ V
SLOVENIJI.

Uvodni referati in povzetki razprav so objavljeni v Poročevalcu
državnega sveta, št. 1/1999
Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije 22. maja 1998 organiziral
posvet POLITIKA IN SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
V AVSTRIJI. Avstrijske izkušnje je predstavil dr. Gerhard Buczolich
z avstrijskega zveznega ministrstva za delo, zdravstvo in socialne
zadeve.

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Ministrstvo za
znanost in tehnologijo so 1. decembra 1998 organizirali predavanje
UNIVERZE KOT PRAVNI SUBJEKTI V GOSPODARSTVU.
Predaval je univ. prof. dr. Christian Zib.

Uvodno predavanje ter povzetek razprav, vprašanj in
odgovorov so objavljeni v Poročevalcu državnega sveta, št.
8/1998

Komisija državnega sveta za gospodarstvo, Komisija državnega
sveta za malo gospodarstvo in turizem ter Komisija državnega
sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so 15. januarja 1999
organizirale javno razpravo O POLITIKI POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V NASLEDNJEM TISOČLETJU.

Državni svet Republike Slovenije je 23. junija 1998 organiziral
pogovor z Vladom Gotovcem, predsednikom Liberalne stranke
in poslancem hrvaškega državnega Sabora, na temo: HRVAŠKA
DANES - SEDEM LET PO RAZGLASITVI NEODVISNOSTI.
Pogovor je bil organiziran v okviru obiska g. Vlada Gotovca v
Sloveniji.

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in
Jugpovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Oddelek za kulturo
Avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani so 4. februarja 1999
organizirali predavanje ČLOVEKOVE PRAVICE V AVSTRIJI TEORIJA IN PRAKSA. Predaval je dr. Feliks J. Bister, predsednik
Avstrijske lige za človekove pravice.

Komisija državnega sveta za malo gospodarstvo in turizem je 14.
septembra 1998 organizirala posvet O PROBLEMATIKI OBRTI
IN MALIH DELODAJALCEV.

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za znanost in
tehnologijo sta 18. februarja 1999 organizirala predavanje
IZKUŠNJE FINSKE PRI VKLJUČEVANJU V EVROPSKE
TEHNOLOŠKO-RAZVOJNE PROJEKTE. Predaval je prof. Heikki
Kleemola.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana,
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Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Ministrstvo za
znanost in tehnologijo so 23. marca 1999 organizirali predavanje
MEDNARODNO (EVROPSKO) SODELOVANJE NA PODROČJU
ZNANOSTI IN RAZISKOVANJA - INVESTICIJA V PRIHODNOST.
Predaval je dr. Raoul Kneucker, vodja Sekcije za znanstveno
raziskovanje in mednarodne zadeve pri Zveznem ministrstvu za
znanost in promet Republike Avstrije.

Državni svet Republike Slovenije, REC - Regionalni center za
okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo in Zavod za odprto družbo
Slovenije so 10. marca 1999 organizirali strokovni posvet DAVČNE
OLAJŠAVE KOT OBLIKA POSREDNEGA FINANCIRANJA
NEPROFITNO VOLONTERSKIH ORGANIZACIJ.
Državni svet Republike Slovenije je v 11. marca 1999 organiziral
predavanje AVSTRIJA IN EVROPSKA UNIJA - IZKUŠNJE PRI
PREDSEDOVANJU IN PERSPEKTIVE ZA PRIHODNOST.
Predavala je dr. Benita-Maria Ferreo VValdner, državna sekretarka
v Avstrijskem zveznem ministrstvu za zunanje zadeve.

Dobesedni zapisi (magnetogrami) posvetov,
javnih razprav in predavanj, so na voljo
v službi državnega sveta.
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